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Abstrok
pnelitian ini. dipclajari tennng kincrja llhtcrnnrking cilra nrc<lis drgiral rncnggno/.'an nrcrrx/.r
Independat Component Analyis QCA). Sistem lang dibiarokon adatoh citra medis lnrg c,trrrr
ditransmisikan dari pennncar ke pnerima melalui media telekomuniliasi udara. Watermarking potla cirrrt
Pa<la

mcdis ini digurulan untuk keperluan autentikasi. Pada perctitian ini. digunatcan

cita

nredis

bcrury gomh<rr

dari simr-X grel.salc 8 bit. Citra ini kemudiort di-uotermarking dengan data votermark beruln tex! .l(ut
ditransmisilcan dari pnnncar ke pcnerima melalui mcdia tansmisi ulara- Kanal transmisi diang;qap bcrsi.litt

Additiv'e White Gaussian Noise (Allcl$. Di sisi pnerimo, proses dewtermarHng ditafukan wtruk melihat
keoslian dui citra lerscbut- Hasil positif ltrtg dipenteh *tri penelition ini diharafian dopnt merckontcntlosi
penggunaan teloik Independent Component Anolrrr's unruk keperluan praltis v,atermarhng cito medis
lxtda
ap I i kas i Te letw-d i c i ne.

Kaa Kunci: fr'atermarking. Indepndent

I.

Component Arnalr.srs QCA), FastiCA,ll'avlet,Citra tr{cdis.

Petdahuluan

1.1. Latar Belakang
Iltaterma*ing adalah penanaman suatu data informasi ke d.ata utama atau dokumen vanq.
bertujuan untuk memberi tanda atau cap pada data utarna tersebut- Tanda atau cap ini biasanri
digunakan untuk keperluan autentikasi atau hak cipta Data informasi dapa berupa data idenritas,.
tanda tangan, foto, stempel, dll, yang menunjukkan identilas dari pemilik dokumen tersebut. Secara
visual, wd.ermarking dibedakan meniadi dua macanr, yaitu robrsl ualermakingrdan hitlrlcn
v'alermarkin& Pada rubusl watermorking, gambar stempel tampak pada gambar asli sedanglan
padahiddenvatermarking, gambar stempel tidak tampak pada gambar data asli.
Kebutuhan valermarking

ini

semakin terasa pada dunia medis, khususnya setclah

berkembangnya teknik Telemedicine di seluruh dunia baru-baru ini. PadaTelemedicine, i<omunikasi

antaxa tenaga medis dengan ten€a medis lain atau dengan pasien dilaliukan jarak jauh
menggunakan perangkat dan infrastnrktur telekomunikasi. Sepanjang perjalanan dari pemancar ke
P6eti*A sinyal informasi ini dapat mengalami derau serta gangguan lain dari pihak ketiga 1'ang
bertujuan mengganggu kelancaran dari s;stem ini. Teknik uotermo*ing *enggun"k n tndelenaenl
Component Analysis, diterapkan untuk menghasilkan reaternnrking y*g t andut dan kct,al
terhadap gangguan-_s:ulgguan di

*as.

1.2. Tujuan
Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk

mengimolementasikan hidden v,alernnrkitt5l

mengunakan teknik Indepndeat Component Analysis dan Warelet. Penelitian ini juga bertujuan

untuk menunjukkan bahwa teknik ini menghasilkan watennarking yang bcrsifat handal terhadap
gangguan derau yang terjadi selama transmisi. Hasilnya ini dapat digunakan sebagai landasan untuk
merekomendasikan algoritma Independent Component Analyis untuk ru/erntarking pada citra
medis untuk telemedicine
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l.l.

Ilrrt:rsrrn l\lasalah
l]atasan masalah untuk penelitian ini adalgh:
i) Crtra mcdis yang gunalcan adalah citra dari sinar-x gmyscale 8
ir ) I)ata vatcmark addah berupa teks.
irr) .\lgoritma ICA yang digunakan adalah FastICA.

It.

bit'

q

Landasan Teori

?.1

lndependentComponent Analysis
ini
tndcpendent Componeni Analysis aia*, metode baru dalam analisis sinyal statistik. Metode
yang
asli
menjadi
y"ng
tercampur
paaa aasa-ya adalah me-iikan dua atau leb.s, sinyal
.sinyal
ii.luk ,"r* pur dengan asumsi bahwa sinyal asli sebelum tercamPur bersifat independen satu
s-'
dengan yang lainnya. Gambar I mengilustrasikan prosc pencampuran dua sinyal asli s1 dan
nrenjadi sinyal tercampur -x, dan r-..

Gombar

I : Penumpuran sinlal

Sin-val tercampurxl dan

asli

s7

dan s2 nenjadi sinlal tercanrpur

x 1 dan x2.

x: diberikan oleh persamaan:

It = orl 'S1 *o1c'So
I: =Ogr.Sr+Ogt'Se

(l)
(2)

atau dalam bentuk matriks:

.x=rL

S

(3)

lrlarix r{ disebut sebagai rrxi;ig nutriks.
Permasalatran yang akan dipecahkan oleh ICAadalah mencari matriksdemixtrg x', s€demikian rupa

sehingga:.
Nr.

Pada persamaan 4,

X=tt. rL S:y=S'

(4)

nilaiy adalah sedekd mungkin dengan sinyal asli s'

Oleh karena informasi yang ada adalah sinyal yang tercampur x, maka kita tidak dapat
memecahkan p€rsamaan 3 secara langzung dengan aljaba biasa Atgoritma ICA memanfaakan
kenyataan bahwa sinyat asli s bersifa independen, sedangkan sinyal tercampurx tidak independen.
Dengan denrikiarL matriks demixing w diperoleh dengan czra memaksimalkan tingkat
keindependanan dari matrix tercarnpur

r-

Algoritma ICA yang digunakan pada hrgas akhir ini adalah FastlCA'yang dikembangkan olett
-Hyvarinen[lj.
llgorit*a ICA ini memiliki kelebihan dalam hal kecepatan komputasi
Aapo
dibandingkan dengan algoritma ICA yang lain.
Berikut ini adalah algoritma dari FaSICA tersebut:
l). Whiluring dui matrixx,'yaitu membvatmean darix adalah 0 dan variansnya /.
2). Pilih harga matriks demixingawal r secara acak idak sama dengan nol3). Hitung

w* = Etx.g(rr,t

4) Nlisalkan

,'.

=

.rlt - f k'(*t 'r)'*

ff;

5). Jika n'' tidak konvergen. maka ulangi langkah 3.
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Fungsi 8 pada langkah 3 dapat dipilih sama dengan g@
llarga a; pada fungsi pertama diambil sama dengan l.

:

tanh(ayu) atsu

g6,

= u.etp(u2i2).

Istilah 'konrrgen' pada langkah 5 berarti bahwa nilai. rr yang baru diperolleh pada langkah
c
adalah sama dengan nilai n pada langkah sebelumnya 'r

4

Pada penelitian watermarking ini, teknik ICA gunahar untuk memisahkan campuran antara sinyrl
asli dengan sinyal stempel pada proses devalenna*ing.

2.2. Digital \Yavelet Transform
Seperti halnya transformasi Fourier, transformasi wavelet bersifat menguraikan sinyal asli ke dalam
komponen frekuensinya (dekomposisi). Sedangkan invers dari transformasi ini bertujuan untuk

mengembalikan kembali komponen-komponen frekuensi ini menjadi sinyal semul{rekoqstnrksi)
Proses transformasi pada wavelet ini dapa divmkili oletr proses melewatkan sinyal asli ke dalam
low pass filter (LPF) dan high pass filter GIPF), kemudian melakukan dov'n-sampling dengan
faktor 2 pada sinyal keluarannya Proses ini dapat diulangi lagi dengan prinsip yang sama (Gambar
2).

Iavl li
Lcrcl I

-r---J

Gamt ar 2: Transformasi i'dwlet )sng dihinng menggunal<'n dekomposisi siqv,l dengan melorctkan sinytl
melalu, LPF dm HPF lcemudian dovn-samplir,g- Prosa ini dapt dilalukan berulang-ulang sefunluii: Ir lir/r

Keluaran dari fitter dinyatalian dalam persrmaan:

x(n)* Wn) =

tx&).Nn-kl

(s)

t=<

Dan keluaran dari }IPF dan LPF setelah dilal:ukan down-sampling berturut-turut adalah:

Jr*r(h)

=

Ir(n).

S(9k -

(6.n)

n.)

twr(k) =lx(n).h{2k - n)

(6.b)

Jumlah sampel pada keluaran down-sampling adalah se,panrh dari jumlah sampel dari masukannya
Sedangkan pada sisi rekonstruksi, keluaran dari I{PF dan LPF setelah dilakukan upsampling

berturut-turut adalah:

t.i

yxw@) = Lr(n). g(-n + 2k)
t

w(k) =}t/n). W-n + 2h) 7.b

Sedangkan sinyal orrtprrl paCa ujung dari tiap level

-

adalah:

x(n) = i1r,,,". (k). ecn + 2k)
*=<

+ x ur(k)

.

.tt{*n+ gk)) (el

Koefrsien padafilter dekomposisi h(n) dan filter konstruksi g(n/ diberikan oleh persamaan:

e(L - 1- n) = (-I)" .h(n

)

p)

Persamaan ini menjamin bahwa sinyal keluaran dari bagian konstruksi adalah sama dengan sinyal

semula
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untuk mendekomposisi sinyal semula sehingga
Pada proses watermarking ini, wavelet digunakan
dilakukan pada komponen
menjadi komponen-k;p# fr*u*1iiy*. Proses watermarking
aun tampaf secara visual dan tersebar ke
frekuensi tinggi sdringga sinyal stemper n*ti"v" tia*
seluruh bagian gambar.
simulasi di computer. menggunakan
"''a#,Xll"i;T;, kinerja dari rcA ini ditakukan padadari
sigem watetmarking yang akan
tentang if"t ai.gtit
trlatlab. Gambar f ,"*ltirtf*
disimulasikan.

Cr-Uoi mlunjulkan

Ut& diagram dari proses dewatermarking-nyu

ifrxlN6

Ganbu 3:

Blok Diagram

dari

sistem vrrternlrrrking

Garnbar 4: Blok Diagrant

Pada Gambar

*";;;;"-.io"-

3 di

Ji

furi

yry

sistem

atan diimplenrennsilun

de*atennardng'

untuk
ata<, proses dekomposisi wanelet sebanyali N-lewl digunakan
proses
S9l1j"Tv4.
S ke' dalam komponan-komponen frelarensinya.

asli' Hal ini dimaksudkan
uarcrmarkingdilakukan pra" rc.p.n13.irarensi t*aun dari sinyal
astinya' Dimmping itu'
citra
di
agar daa *sterma*p danam n*r* tidak tanrpak "ryf..*:g
dera' AWGN' Pada
terhadap
kebal
pros€s ini dimaksdkan pula agar atra Vang.aifiUtan tebih
600 ptxel' Wavelet
480
x
b-aykuran
Arrl aii U*rp.

waterma*ing;LIffi"k^
v*g Aieu".k- "aJ*, i*it"t tto*.

proses

Sarrbl

Dekomposisi watelet dilakukan sampai

lwel2,3,4'

citra-Valgditerima Proses davatermarking

Gambar4 menunj,rl&an p(js};da+oterma*ing$d
Cita X yang akan diini merupakan kebalikar dari proses wotetia*ing ob"lr*"y"dari
pemancar ke penerima'
dexorerma*ingtelatr meogalami gangguan di dalam !"t;ut*al1ttya
dengan ganggusn berupapenamb.hn

d1al AWGN'

p;;'*,i"p *ipulasi

Simulasi dilakukan
untuk sctiap jenis maniPulasi.
Hasil dsri saiap
algoritma
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(iambar 5: Gcmgqian lung dialami oleh data di dalom perjalanannya.

IV. Ilasil

Simulasi

Gambar 6.a adalah gambar citra medis asli yang digunakan. Gambar 6.b adalah gambar stempel
yang akan digunakan untuk me-ratennark citra medis asli. Gambar 7.47.b,7.c, dan 7.d berturutturut adalah citra yang tclah di-rralannakintrl tanpa melakukan dekomposisi rvavelct, dengan
dekonrposisi wavelet pada lewl /, dcngan dekomposisi wavelet gada level 2 dan dengan
dekomposisi wavetet pada larcl 3. tr'tixing matrix x yang digunakSn pada proses pencampuran
sinyal asli dengan sinyal stempet adatah'a : [0.8,0.2: 0.2,0.8/. Secaravisual terlihat bahwa proses
watermarking tanpa dekomposisi r,r,a'elet menghasilkan sinyal stempel tampak seca.ra visual pada
sinyal asli.

Gambar 6: A.

Cita asli beruJn.foto-xdari tangan

B. citra stempl.

Gambar 7: Hasil watcrmarking: A. Taryru dekompsisi, B: Delcompsis lewl
Level 2. D: Dekomlnsisi level 3
Jurusrur

I

C:Dekomposisi
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ri

derau rnr <itnmbah se-'ara

yn::*tx;':'#;ri:nll[l3n*X:i,Jl':o1'ir!];xiiir'rr.'bi'l'maka

il"Tii"T#lflT

-unt't
memastikan bahwa
:HJ,mn:l*#$#,*"k.';ifrii;i::[:tiT":"ffi#,'i,lf
zio
aidroiuillil;'].ffiP
p".#uJr"";;,
rersebut, setcrah
r"ffi;""s ;iijl"k; "lil,i;Jt":i:i*TT"'"::*
nilai intensitas tersebut berada dal'* derau. Gambar 8 menunJttnxa'
cleh
yang relah ,"rton,"-inrti
GNR) adalah
earnbar

perbandinsan
it*i, ili'g.,"[* g'; pua" gambar ini'

ffi';;;

atrtara srnv

I5 dB.

-"

Gambar g. A-

siryal hasilwarermarkittswngterkontimirnsi

olea

a;rou,liln = I5 dtl' B' Hasil ekstraksi

doristempeldenga"''"ngg*n!io''"i'iiip'a''*ComJnnanAnalysis'

maka didefinisikan e,or
dari stemper hasil dervatermarking,
kuantitatif
nilai
Untuk memperoleh
tr*titrtif taatif sebagai berikut:

E,k^a
o =E -

,,i,* *,j-li^
Itata-*a tasinyal ketiila
teoretis, namun

(9)

xl11ott

sinyr

E,,pn*ladalah Amplituda
ditayb.att-ct.cnw1t deruu dan
snnrpai dcngan 1 007o secara

lr,^ Ul.tti# a*i
ffiil;;;;"r.' o,,,lt,.["li;d;i';;"i
ei*scit"'Hugaff/o terjadi jika
0Plo

r.ruri#iJilr"yrr i"p"i

tidak ada derau.

Eo.o
ts
E
c $q,

8,.
ro.ql

t2

t3
sNR

Gambarhrr-*ffi
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Ganrbar 9 menunjukkan hasil
Q sebagai fungsi dari SNR unluk 4 macarn implementasi
rratermarking, yaitu: tanpa dekomposisi wavelet,
Jekomposisi sampai le.,,el l, dekomposisi sampai
lc'r

el 2 dan dekomposisi pada levei3.

\'. l)iskusi
\lclrhat grafik pada cambar 9, tarnpalc bairwa teknik watermarking
ICA tanpa dekomposisi *avelet
hlil
yang.selsitif terhadap perubahan SNR Pada r"-nt-g sNir to dB
sampai dengan
::'it!"t:\-

:0 dl]' thktor Q berubah drastis dari 49,8% menjadi o-48yo.Titik porong
dari kurva pada GamUar e
;rdalah pada SNR sekitar 15 dB Sedangkan teknik ICA
diikuti oieh detomposisi wavelet,
terlihat

balrNa sistem tidak sensitif terhadap perubahan SNR Hal ini
disebabkan oleh karena dekomposisi
$arelet menyebabkan derau terbagi menjadi dua komponen frekuensi.
Ditambah lagi dengan teknik
ICA yang dilakukan pada komporen frek,rensi tinggi dari tinyut
J.tornposisi menyebabkan sinyal
stenrpel tersebar ke seluruh sinyiJ asti pada proses watermarkingnl.a.
Hal ini menambah tidak
scnsirifnya derau pada proses dervatermarking.

l'c'rlihat bahrva level dekomposisi .*u"e-ler tidak berpengaruh pada
kualitas sinval hasil
d-c*utcrn.'arkintr5r1a. Hal ini disebabkan karena proses
dervarermarkir[-Jii"r*rrluau'ti oon.n
ti'-'kuensi tinggi, soJangkan cirra medjs pada umumnya
tidak memiliki daya yang besar pada
lickuensi tingginl,a.

Vl.

Kesimpulan

F{asil penelitian teknik x'atermttrking menggunakan
ICA dan wavelet menunlukkan bahwa teknik
ini handal pada lingkungan )'ang memiliki iingkat derau y*g t nggi paoa
SnR sinyal artara t0
sanrpai dengan 20' tertihat bahrva teknik ini tiJat
sensitif ierhiaaplerubairan derau. iingkat enor
relatif Q hanya berubah. dari l3Yo ke 6.770
Janpa dekomposisi, di'ri.i lain, perubahanriya adalah
{9 89/o ke 0'48%. Jika disyaratkan faltor q riatsima
2ao/o, mdiateknik t-iu a.to*posisi pmktis

tidak memberikan hasil yang memenuhi syarat.
Faktor Q ternyata relatif tidak berubatr uniuk tir,gkat dekomposisi
l, 2 dan 3. Dalam hal ini, wavelet
dengan dekomposisi memiliki hasil dewate.*.rting yang
lebih'baik karena artefak <iari sinyal
stempel s@ara visual hampir t]quk terlihat pada sinyal
ia,il ieu,atermarkingttla.
oleh. kar-ena-itu, penggunaan ICA dan levil dekomposisi
*"r"1", I *emberikan hasil yang terbaik
untuk SNR kurang dati 15 dB, dan untuk SNR telilr aari 15
dB, teknik ICA tanpa dekomposisi
rvavelet akan memberikan hasil yang lebih baik.
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