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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman sekarang ini kebutuhan akan informasi semakin diperlukan dan 

informasi tersebut harus dapat diakses dari mana saja dan kapan saja termasuk 

dari handphone. Maka dari itu sekarang banyak layanan-layanan dari internet 

yang berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan informasi dan juga membuat 

halaman khusus untuk pengaksesan dari handphone. Semakin baik informasi akan 

membuat ukuran data dari informasi tersebut semakin besar. Akibat dari ukuran 

data membesar adalah borosnya memory yang digunakan dan juga pemborosan 

dalam pengaksesan data internet. 

Sekarang ini internet pada handphone di Indonesia masih menggunakan 

sistem Kuota. Di mana ini sangat merugikan bila pengguna menggunakannya 

untuk mengirimkan data melalui e-mail karena akan banyak menghabiskan kuota 

internet. Oleh karena itu dibutuhkan cara bagaimana mengkompres data – data 

sehingga dapat dikirim dan menghemat kuota internet pengguna handphone. 

Teknologi kompresi data berkembang seiring dengan kemajuan teknologi 

informasi. Melalui teknologi kompresi ini, penyebaran data menjadi lebih cepat 

karena ukuran data yang lebih kecil dari ukuran aslinya sehingga mempermudah 

proses pengiriman data atau dapat mengurangi kebutuhan terhadap kapasitas 

media penyimpanan. 

Kompresi adalah proses pengubahan sekumpulan data menjadi bentuk 

kode dengan tujuan untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan dan waktu 

Perbandingan Implementasi ..., Michael Yulianto, FTI UMN, 2013



2 
 

 
  

untuk transmisi data. Kompresi data dilakukan dengan mengkodekan setiap 

karakter di dalam data dengan mengkodekan setiap karakter di dalam data yang 

lebih pendek. Pada saat ini banyak sekali algoritma yang digunakan untuk 

mengkompresi data. Antara lain algoritma Huffman, LZ Family, RLE, LZMA, 

CTW, Deflate, Arithmetic coding, Half Byte, dan lain – lain. 

Algoritma Lempel–Ziv–Welch atau yang biasa disingkat LZW merupakan 

algoritma kompresi yang bersifat lossless dan menggunakan metode dictionary. 

Algoritma ini ditemukan oleh Lemple, Ziv, dan Welch pada tahun 1984, pada 

umum algoritma kompresi LZW akan membentuk dictionary selama proses 

kompresinya belangsung kemudian setelah selesai maka dictionary tersebut tidak 

ikut disimpan dalam file yang telah terkompresi. Prisinp kompresi akan terjadi 

ketika besar bit untuk dictionary yang telah ditentukan menggantikan deretan 

karakter atau string yang terbentuk sedangkan dalam proses dekompresinya untuk 

memperoleh hasil yang sama dengan file sebelum dikompresi LZW akan 

membuat kembali dictionary selama proses dekompresinya berlangsung. 

Algoritma ini mempunyai nilai kompresi rata – rata yang sama untuk semua 

macam data dan mempunyai tingkat kompresi yang cepat 

Android adalah salah satu sitem operasi yang banyak diminati oleh 

pengguna telepon seluler saat ini. Android banyak diminati karena sistem operasi 

ini sangat terbuka sehingga seorang programmer bisa membuat program yang 

mereka butuhkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam tugas akhir ini, antara lain : 

a. Bagaimana membangun aplikasi pengkompresan data pada Android 

dengan menggunakan Lempel–Ziv–Welch untuk kompresi dan 

dekompresi data. 

b. Bagaimana perbandingan antara kompresi data pada Mobile Android 

dengan kompresi data yang dilakukan pada Laptop dengan spesifikasi 

yang hampir sama. 

c. Faktor apa saja yang dapat menentukan hasil dari kompresi data 

dengan melihat perbandingan yang dilakukan pada Mobile Android 

dengan Laptop. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian tugas akhir ini lebih fokus, penulis memberikan beberapa 

batasan masalah sebagai berikut 

a. Aplikasi pada mobile dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java 

dan framework Android SDK 

b. Aplikasi pada desktop dibuat menggunakan bahasa pemrograman C# 

c. Data yang akan dikompresi adalah semua data teks (doc, ppt, txt). 

d. Operation System Android yang akan menggunakan versi Android 4.0 

(Ice Cream Sandwich) 

e. Data yang sudah dikompresi seperti *.docx dan *.pdf tidak dapat 

dikompresi kembali dengan baik. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Membuat aplikasi pengkompresan data yang mempunyai kemampuan 

untuk melakukan kompresi data dan melakukan dekompresi data.  

b. Membandingkan kinerja kompresi data menggunakan Algoritma LZW 

pada Komputer dan mobile Android 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yaitu membuat smartphone 

Android menghemat penyimpanan data dengan menggunakan pengkompresan 

data dan mempercepat pengiriman data melalui internet. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

 Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Berisi landasan teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti 

kompresi data, dictionary method, dan Algoritma Lempel–Ziv–Welch 

Bab III Metode dan Perancangan Sistem 

Berisi spesifikasi umum kebutuhan sistem dan desain sistem yang akan 

dibuat dalam penelitian. 

Bab IV  Implementasi dan Pengujian Aplikasi 

Berisi penjelasan mengenai implementasi dan hasil uji coba penelitian. 
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Bab V Simpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya 
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