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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kompresi Data 

Menurut Ida Mengyi Pu (2006: 1) kompresi data adalah ilmu atau seni 

merepresentasikan informasi dalam bentuk yang lebih compact. Sedangkan David 

Salomon (2007:2) mengatakan bahwa data kompresi adalah proses 

mengkonversikan sebuah input data stream (stream sumber, atau data mentah asli) 

menjadi data stream lainnya (bit stream hasil, atau stream  yang telah 

terkompresi) yang berukuran lebih kecil. Tujuan kompresi data menurut Ida 

Mengyi Pu (2006:1) adalah untuk memperkecil ukuran data sebelum disimpan 

ataupun dikirimkan ke media. 

Untuk membuat suatu data menjadi lebih kecil ukurannya daripada data 

asli, diperlukan tahapan – tahapan untuk mengolah data tersebut, tahapan tersebut 

biasa disebut dengan algoritma. Menurut Thomas H. Cormen (2009:1) algoritma 

adalah suatu prosedur komputasi yang didefinisikan secara baik, membutuhkan 

sebuah atau sekumpulan nilai sebagai input, dan menghasilkan sebuah atau 

sekumpulan nilai sebagai output. 

Secara garis besar, terdapat dua penggolongan kompresi data yaitu 

kompresi Lossy dan kompresi Lossess 

2.1.1 Kompresi Lossy 

Menurut Ida Mengyi Pu (2006:6) kompresi dikatakan lossy atau disebut 

juga irreversible jika tidak dimungkinkan untuk membentuk data asli yang tepat 

sama dari data yang sudah dikompresi. Ada beberapa detail yang hilang selama 

proses kompresi. Contoh penggunaan kompresi lossy pada data gambar, suara dan 
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video. Karena cara kerja sistem pengelihatan dan pendengaran manusia yang 

terbatas, beberapa detail dapat dihilangkan, sehingga didapat data hasil kompresi 

yang seolah – olah sama dengan data asli 

2.1.2 Kompresi Lossless 

Menurut Ida Mengyi Pu (2006:5) kompresi dikatakan lossless atau disebut 

juga reservisible jika dimungkinkan untuk membentuk data asli yang tepat sama 

dari data yang sudah dikompresi. Tidak ada informasi yang hilang selama proses 

kompresi dan dekompresi. Teknik ini digunakan jika data tersebut sangat penting, 

jadi tidak dimungkinkan untuk menghilangkan beberapa detail. 

Proses kompresi melibatkan dua buah proses, yaitu proses kompresi 

(compression) dan dekompresi (decompression). Pada proses kompresi file asli 

dibaca, lalu dilakukan pengkodean untuk membuat file hasil kompresi, proses ini 

biasa disebut juga dengan proses encoding. Untuk memperoleh kembali file asli 

dari file yang sudah dimampatkan tersebut, proses pengkodean kembali dilakukan, 

atau biasa disebut juga proses decoding. 

2.2 Dictionary Methods 

Kompresi berbasis Dictionary Methods tidak menggunakan metode 

statistika, atau menggunakan kode – kode yang bervariasi ukurannya, melainkan 

dengan cara memilih kumpulan simbol atau string, dan merubah setiap kumpulan 

sebagai token menggunakan kamus yang didefenisikan (Solomon,David, 

2010:329)  

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



8 
 

 
  

2.3 Lempel-Ziv-Welch 

Menurut Mark Nelson dan Jean Loup Gailly (1995:178)  Algoritma 

Lempel Zev Welch (LZW) merupakan peningkatan dari versi sebelumnya yaitu 

algoritma Lempel Ziv 78(LZ78). Algoritma LZW menggunakan dictionary 

methods, dimana selama proses kompresi atau dekompresi berlangsung algoritma 

ini menggunakan sebuah dictionary yang dibentuk selama pembacaan  input. 

Dictionary dibentuk dengan tujuan untuk menyimpan karakter yang sudah dibaca 

sehingga berguna untuk mengkodekan karakter berikutnya bila ada karakter yang 

sama di dictionary.  

Menurut Ida Mengyi Pu (2006:139) proses kompresi atau dekompresi 

menggunakan algoritma LZW dimulai dengan membuat sebuah dictionary yang 

akan diinisialisasi dengan simbol atau karakter-karakter dasar penyusun input, 

sehingga nilai asal sebuah  dictionary akan berisi 256 karakter ASCII dengan  

indeks 0-255. Sehingga pada awal pembacaan proses  kompresi maupun 

dekompresi, karakter atau kode pertama akan selalu ditemukan pada  dictionary. 

 

Gambar 2.1 Pseudocode LZW Encoding(Plipus Telaumbanua,2011) 
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Sebagai contoh, jika input  stream: “BABAABAAAA” dikompresi dengan 

algoritma LZW, maka prosesnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:  

Tabel 2.1 Contoh Proses Encoding String “BABAABAAAA 

 (Plipus Telaumbanua,2011) 

Prefix P Char C 

String P+C 

 di dalam 

dictionary ? 

Output 

(Codeword) 

[Index] 

Entry Baru 

"B" "A" Tidak 66 
[256] 

"BA" 

"A" "B" Tidak 65 
[257] 

"AB" 

"B" "A" Ya - - 

"BA" "A" Tidak 256 
[258] 

"BAA" 

"A" "B" Ya - - 

"AB" "A" Tidak 257 
[259] 

"ABA" 

"A" "A" Tidak 65 
[260] 

"AA" 

"A" "A" Ya - - 

"AA" "A" Tidak 260 
[261] 

"AAA" 

"A" EOF - 65 - 

 

Maka hasil kompresi input stream “BABAABAAAA” adalah kumpulan 

angka pada kolom output pada Tabel 2.1, yaitu 66, 65, 256, 257, 65, 260, 65.  

Input stream sebelum kompresi adalah 10 byte sedangkan hasil dari kompresi 

LZW pada contoh ini hanya menghasilkan 7 byte, jadi proses kompresi 

“BABAABAAAA” menghemat 3 byte. 

Proses pertama dekompresi algoritma LZW hampir sama dengan proses 

kompresi, yaitu dengan menginisialisasi terlebih dahulu  dictionary dengan 0-255 
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indeks pertama dari karakter ASCII. Namun, pada dekompresi yang dibaca adalah 

kumpulan kode (angka) hasil kompresi. Selama proses pembacaan kode 

berlangsung, pada saat itu pula dilakukan pembentukan isi dictionary yang 

menjadi refrensi untuk pembentukan string asli.  

 

Gambar 2.2 Pseudocode LZW Decoding (Plipus Telaumbanua, 2011) 

Sebagai contoh, jika kode: “66, 65, 256, 257, 65, 260, 65” didekompresi 

dengan algoritma LZW, maka prosesnya dapat dilihat seperti tabel 2.2: 
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Tabel 2.2 Contoh Proses Decoding dari Encoded String “BABAABAAAA” 

(Plipus Telaumbanua,2011) 

Previous  

Codeword 

Current  

Codewor

d 

Output 

(string) 

First 

Char  

of 

String 

Current 

Codeword 

di dalam 

Dictionary 

[Index] 

Entry Baru 

66 - "B" - - 
[256] 

"BA" 

66 65 "A" "A" Ya 
[257] 

"AB" 

65 256 "BA" "B" Ya - 

256 257 "AB" "A" Ya - 

257 65 "A" "A" Ya 
[258] 

"BAA" 

65 260 "AA" "A" Tidak - 

260 65 "A" "A" Ya 
[259] 

"ABA" 

 

Hasil dekompresi dari tabel 2.2 adalah kumpulan karakter atau string pada 

kolom output yaitu “BABAABAAAA”. Pada baris pertama dari tabel 2.2 terlihat 

bahwa tidak ada penambahan apa-apa pada dictionary, karena inisialisiasi awal 

dari dekompresi adalah menerjemahkan langsung kode pertama dari input, hal ini 

dilakukan karena kode tersebut selalu dapat dipastikan ada dalam dictionary, 

karena sebelumnya dictionary telah diisi dengan karakter - karakter ASCII. 

2.4 Perbandingan Algoritma Lain 

Menurut Linawati dan Henry P. Panggabean (2004), Secara rata-rata 

algoritma DMC menghasilkan rasio file hasil kompresi yang terbaik (41.5% ± 
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25.9), diikuti algoritma LZW (60.2% ± 28.9) dan terakhir algoritma Huffman 

(71.4% ± 15.4 Secara rata-rata algoritma LZW membutuhkan waktu kompresi 

yang tersingkat (kecepatan kompresinya = 1139 KByte/sec ± 192,5), diikuti oleh 

algoritma Huffman (555,8 KByte/sec ± 55,8), dan terakhir DMC (218,1 

KByte/sec ± 69,4). Untuk lebih jelas kita dapat melihat grafik rasio kompresi dan 

grafik kecepatan kompresi pada gambar 2.3 dan gambar 2.4. 

 

Gambar 2.3 Grafik Rasio Kompresi 

(Linawati dan Henry P. Panggabean,2004) 

 

Gambar 2.4 Grafik Kecepatan Kompresi 

(Linawati dan Henry P. Panggabean,2004) 
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2.5 Android 

Menurut J.F. DiMarzio (2008:6) Android adalah sebuah operasi sistem 

berbasis Java yang berjalan pada Linux 2.6 kernel. Menurut Daniel A. Begun 

(2011:6) Android adalah operasi sistem yang open source yang artinya developer 

dan komuniti yang besar akan berkontribusi dalam pembuatan versi android yang 

lebih baru. 

 

Gambar 2.5 Android stack (Chen Jason,2008:16) 

Menurut Rick Rogers, John Lombardo (2009) Android dirancang dengan 

kebutuhan yang unik dari aplikasi mobile. Secara khusus, Android mengakui 

bahwa sumber daya (memori dan baterai, misalnya) terbatas pada sebagian besar 

perangkat mobile sehingga diupayakan menyediakan mekanisme untuk 

menghemat sumber daya. Mekanisme itu dapat lebih jelas dilihat dalam Activity 
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Lifecycle Android, yang mendefinisikan kejadian dari waktu yang dibuat sampai 

selesai berjalan. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Siklus Kerja Aplikasi Android 

(Rick Rogers & John Lombardo,2009) 
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