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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian aplikasi pengubah teks menjadi suara ini melalui beberapa 

langkah yaitu, sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Penelitian diawali dengan melakukan studi kepustakaan dari hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh orang lain dalam bentuk jurnal-jurnal 

dan artikel yang terdapat pada media cetak maupun media internet. Studi yang 

dilakukan terkait dengan aplikasi kompresi data dan metode Lempel-Ziv-Welch. 

2. Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi terdiri dari perancangan cara kerja aplikasi dan 

Graphical User Interface (GUI) berupa sketsa tampilan program. Cara kerja 

aplikasi disini digambarkan dengan menggunakan flowchart. Flowchart yang 

dirancang terdiri dari input data yang diperlukan, pembuatan data baru 

menggunakan algoritma Lempel-Ziv-Welch, sehingga didapatkan data yang sudah 

terkompresi. 

3. Pembuatan Aplikasi 

Pada tahap ini, dilakukan implementasi coding berdasarkan flowchart dan 

rancangan GUI yang telah dibuat sebelumnya. Coding dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi Visual Studio 2008, bahasa pemrograman C# dan Eclipse 

Juno, bahasa pemrograman Java. 

 

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



16 
 

 
  

4. Uji Coba (Testing) dan Evaluasi 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Uji coba 

dilakukan dengan mencoba sekumpulan data kedalam aplikasi. Selanjutnya 

dilakukan evaluasi terhadap hasil perfoma tersebut apakah hasil dari desktop dan 

mobile mempunyai hasil dan kecepatan yang sama dalam melakukan decoding 

maupun encoding. 

3.2 Alat yang Diperlukan 

Dalam pembuatan aplikasi ini, dibutuhkan perangkat pendukung, yaitu 

hardware dan software. Berikut adalah perangkat yang digunakan dalam 

penelitian selama proses pembuatan aplikasi kompresi data ini. 

3.2.1 Hardware 

Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. 

1. Prosesor  : Inter Core 2 Duo 

2. Memori  : DDR3 3GB 

3. Harddisk  : 500 GB 

3.2.2 Software 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 Ultimate, 32 bit. 

2. Software Development Kit Microsoft Visual Studio 2008 dengan bahasa 

pemrograman C# untuk pengembangan aplikasi. 

3. Microsoft Visio 2010 untuk mendukung pembuatan diagram, gambar, 

dan sebagainya dalam laporan. 

4. Eclipse Juno untuk pengembangan aplikasi mobile Android. 

5. Android device untuk pengujian aplikasi pada mobile 
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3.3 Proses Perancangan Program Kompresi dan Dekompresi LZW 

Aplikasi ini memiliki beberapa langkah seperti yang digambarkan pada 

gambar berikut. 

Compressed File
(*.LZW)

Dekompresi data Separate Compressed File

Kompresi data

Input File
(*.doc,*.docx,*.pdf,*.txt,*.ppt)

 

Gambar 3.1 Gambaran Umum Program 

1. Input Data 

Memilih data yang digunakan untuk menjadi inputan program. Jenis – 

jenis data teks yang dapat dijadikan masukkan ke program mempunyai rekstensi 

sebagai berikut *.txt, *.doc, *.docx, *.ppt, dan *.pdf 

Start

Pilih Drive

Pilih File

Pilih Folder

End

 

Gambar 3.2 Flowchart Masukkan Data 
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2. Kompresi Data menggunakan Lempel-Ziv-Welch 

Setelah data-data sudah dipilih maka tahap selanjutnya adalah membuat 

kompresi data dengan menggunakan algoritma Lempel-Ziv-Welch. Data yang 

dipilih akan dibaca per byte dan akan digantikan dengan kata yang ada di dalam 

dictionary/kamus yang sudah dibuat. Setiap file mempunyai kamus yang berbeda 

– beda sesuai dengan isi data tersebut. Setelah data berhasil dikompresi data 

tersebut akan disimpan dalam compress file. 

Tahap ini akan terus diulang setiap data yang dipilih dan akan disimpan 

dalasm satu compress file yang akan membuat satu compress file terdapat banyak 

data yang telah dikompresi. Lebih lanjut, cara kerja sistem kompresi dapat dilihat 

pada flowchart berikut. 
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Mulai

Pilih File ?

Ada File ?

Selesai

T

Y

T

A

A

Baca File

STRING + CHAR 
ada di kamus?

Buat Kamus

OUTPUT = 
OUTPUT + 

KAMUS[STRING]

Tambah data di 
kamus = String+char

STRING = 
byte 

pertama

STRING = 
CHAR

Ada byte 
selanjutnya?

Masukkan output ke 
Compress File

Ada Data 
selanjutnya?

T

T

Y

Y

Y

Y

T

Masukkan 
Data

CHAR = byte 
berikutnya

STRING = byte 
pertama

OUTPUT = NULL

Gambar 3. 3 Flowchart Kompresi Data 
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3. Compressed File 

Compressed File adalah data hasil dari kompresi data yang mempunyai 

ekstensi data *.LZW. Satu file output bisa mempunyai satu atau banyak data. 

Setiap data mempunyai struktur penyimpanan seperti di gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Sketsa penyimpanan Data Kompresi 

4. Separate Compressed File 

Hasil dari proses kompresi data dapat diubah kembali ke data awal dengan 

menggunakan dekompresi algoritma Lempel-Ziv-Welch. Karena satu compressed 

file bisa mempunyai banyak data, maka sebelum proses dekompresi data kita 

lakukan separate compressed file yaitu proses memisahkan data sesuai data 

aslinya. Jadi bila ada lima buah file pada satu compressed file maka file itu akan 

dipecah menjadi lima bagian. 

5. Dekompresi Data menggunakan Lempel-Ziv-Welch 

Hasil dari proses separate compressed file akan dibaca per byte dan akan 

digantikan dengan kata yang ada di dalam dictionary/kamus yang sudah dibuat. 

Setiap file mempunyai kamus yang berbeda – beda sesuai dengan isi data tersebut. 

Setelah data berhasil didekompresi data tersebut akan disimpan dalam file asli. 

Tahap ini akan terus diulang sampai semua data sudah diproses. Lebih 

lanjut, cara kerja sistem dekompresi dapat dilihat pada flowchart berikut. 
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STRING = 
Kamus[OldCode]

Mulai

Pilih Compress 
File ?

Ada Data ?

Selesai

T

Y

T

A

A

Baca Data 

NewCode ada di 
kamus?

Buat Kamus

OUTPUT = 
Kamus[OldC

ode]

Y

Baca Array File 
Pertama

STRING = STRING + CHAR

OUTPUT = 
OUTPUT+ST

RING
CHAR = Karakter 
pertama String

Tambah Kamus = 
OldCode+CHAR

OldCode = 
NewCode

Ada Byte 
berikutnya?

Ada Array File 
Berikutnya

T

T

T Y

Y

Y

B

B

Buat Array File

Ada Byte 
berikutnya ?

T

Tambah data - data 
ke Array File

Filename = Baca 
32 byte

ORIGINAL_SIZE = 
Baca 4 byte

SIZE_COMPRESSE
D = Baca 4 byte

DATA = Baca 
SIZE_COMPR
ESSED byte

Y

Masukkan 
Data

STRING = 
kamus[NewCode]

OldCode = byte 
pertama

NewCode = byte 
berikutnya

Output File

Gambar 3.5 Flowchart Dekompresi Data 

3.4 Perancangan Antarmuka Sistem Kompresi 

a. Untuk Windows (C#) (Kompresi) 

 
Gambar 3.6 Sketsa antarmuka aplikasi Dekstop 

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



22 
 

 
  

Gambar 3.6 adalah sketsa awal aplikasi yang akan dibangun untuk 

melakukan kompesi data pada komputer. Aplikasi ini dibangun menggunakan 

bahasa pemograman C# dengan menggunakan Visual Studio 2008 untuk 

membangun aplikasi ini. 

Terdapat satu treeview yang berguna untuk memilih driver sampai dengan 

folder. Listview yang ada di atas menunjukan file – file yang ada pada folder 

tersebut sedangkan listview yang di bawah berguna untuk menyimpan pilihan data 

yang akan dikompres menggunakan aplikasi ini. Satu textbox berguna untuk 

menulis nama data yang akan dibuat untuk menyimpan data – data yang sudah 

dikompres. Dua tombol berguna untuk memulai proses kompresi dan menghapus 

data yang sudah diisi oleh user (nama data pada textbox dan data - data yang 

sudah dipilih di listview bawah). 

Untuk memasukkan data dari listview atas user dapat meng-klik dua kali 

file yang akan dikompres serta user dapat menggunakan tombol “Enter” yang ada 

di keyboard. Untuk memasukkan banyak file langsung user dapat menggunakan 

multi-select lalu menekan tombol “Enter” pada keyboard. 

Pada saat tombol mulai diklik, akan keluar sebuat pop-up, di mana pop-up 

ini berguna untuk memilih tempat data akan dibuat. 
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b. Untuk Windows (C#) (Dekompresi) 

 

Gambar 3.7 Sketsa antarmuka aplikasi Dekompresi Dekstop 

Terdapat satu textbox, satu listview, dan dua tombol. Textbox digunakan 

untuk menulis alamat dari data yang akan didekompresi, listview digunakan untuk 

menunjukan berapa data yang ada di dalam satu data LZW yang akan 

didekompresi, sedangkan dua buah tombol digunakan untuk memulai proses 

dekompresi dan juga untuk membuka halaman open file yang digunakan untuk 

memilih data LZW. 

Setelah user memilih data LZW, aplikasi akan langsung memecah data 

tersebut ke beberapa bagian sesuai dengan jumlah data yang dikompresi secara 

bersama – sama. Aplikasi akan memperlihatkan ada beberapa data yang terdapat 

di dalam kompresi tersebut dan akan ditampilkan pada listview. 

Pada saat user menekan tombol “start” yang ada dibawah, user  dapat 

memilih tempat di mana data ini akan didekompresi. Setelah user sudah memilih 
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tempat, aplikasi akan membuat satu buah nama folder yang sama dengan nama 

data LZW.  

c. Untuk Android (Java) (Kompresi dan Dekompresi) 

Pada aplikasi Android terdapat dua aktivitas, aktivitas pertama untuk menu 

utama beserta list file yang akan di kompresi atau pun di dekompresi. Aktivitas 

kedua adalah file explorer yang berguna untuk memilih data - data yang akan 

dikompresi atau pun didekompresi. 

Sketsa aktivitas pertama dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Sketsa antarmuka Aktivitas pertama aplikasi Android 

Terdapat tiga buah tombol, satu buah textbox, dan satu buah listview. 

Tombol pertama dan kedua (tombol tambah file dan open file) digunakan untuk 

memanggil aktivitas kedua yaitu file explorer sehingga user dapat menambah data 

ataupun membuka data LZW. Tombol ketiga berguna untuk memulai proses 

kompresi ataupun dekompresi. Textbox berguna untuk menulis nama data yang 

akan dibuat pada proses kompresi. Listview berisi file – file yang sudah dipilih 

oleh user atau data yang ada dalam satu data LZW. 
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Sketsa aktivitas kedua dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Sketsa antarmuka Aktivitas kedua aplikasi Android  

Terdapat satu listview yang berisikan data atau folder yang ada pada 

memory Android. Bila folder yang dipilih oleh user, listview akan masuk ke dalam 

folder tersebut dan akan memebuat ulang tampilan sesuai dengan folder atau file 

yang ada pada tempat tersebut. Sedangkan bila data yang dipilih oleh user, file 

tersebut akan dikirim ke aktivitas pertama dan akan dimasukkan ke dalam listview 

pada aktivitas pertama. Pada listview di aktivitas kedua, untuk membedakan folder 

atau data terdapat icon yang bergambar folder ataupun data. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIKASI 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai implementasi dari perancangan 

aplikasi yang telah dijabarkan pada Bab III. Pembahasan implementasi meliputi 

implementasi proses dan antarmuka. Implementasi proses merupakan 

implementasi logika yang digunakan dalam pengkompresan data, sedangkan 

implementasi antarmuka merupakan implementasi tampilan aplikasi tersebut. 

4.1.1 Implementasi Antarmuka 

Berdasarkan rancangan atarmuka yang telah dibuat pada Bab III, 

implementasi yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan hasil implementasi. 

Antarmuka kompresi LZW sebagai berikut. 

a. Antarmuka pada Dekstop Aplikasi 

 

Gambar 4.1 Hasil Implementasi Antarmuka C# 
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Terdapat satu treeview yang berguna untuk memilih driver sampai dengan 

folder. Listview yang ada di atas menunjukan file – file yang ada pada folder 

tersebut sedangkan listview yang di bawah berguna untuk menyimpan pilihan file 

yang akan dikompres menggunakan aplikasi ini. Satu textbox berguna untuk 

menulis nama file yang akan dibuat untuk menyimpan data – data yang sudah 

dikompres. Dua tombol berguna untuk memulai proses kompresi dan menghapus 

data yang sudah diisi oleh user (nama file pada textbox dan file yang sudah dipilih 

di listview bawah). Contoh aplikasi yang siap untuk melakukan kompresi LZW 

dapat dilihat di gambar 4.2 berikut. 

Gambar 4. 2 Contoh aplikasi yang sudah siap melakukan kompresi 

Bila user menekan tombol start, akan keluar tampilan memilih folder 

untuk tempat penyimpanan data kompresi, tampilan memilih folder dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 
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Gambar 4. 3 Antarmuka aplikasi untuk pemilihan tempat penyimpanan 

Bila user menekan tombol “OK”, aplikasi akan langsung memproses data 

untuk dikompresi menggunakan algoritma LZW. Bila sudah selesai dilakukan 

kompresi akan keluar pemberitahuan kepada user mengenai nama file yang 

dibuat, Rasio kompresi yang dilakukan serta waktu yang dibutuhkan dalam 

melakukan kompresi LZW. Pemberitahuan kepada user, dapat dilihat di gambar 

4.4. 

 

Gambar 4. 4 Pemberitahuan kepada user 
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Pada menu terdapat pilihan “Open LZW”, dimana bila menu ini ditekan 

aplikasi akan memanggil sebuah form yang digunakan khusus untuk membuka file 

– file berextensi LZW. Antarmuka untuk membuka file LZW dapat dilihat pada 

gambar 4.5. 

 

Gambar 4. 5 Antarmuka aplikasi desktop dekompresi 

Terdapat satu textbox, satu listview, dan dua tombol. Textbox digunakan 

untuk menulis alamat dari file yang akan didekompresi, listview digunakan untuk 

menunjukan berapa file yang ada dalam satu file LZW yang akan didekompresi, 

sedangkan dua buah tombol digunakan untuk memulai proses dekompresi dan 

juga untuk membuka halaman open file yang digunakan untuk memilih file LZW. 

Bila tombol “Open File” ditekan aplikasi akan memanggil openfiledialog 

untuk user  dapat memilih file LZW yang akan dikompres. Contoh gambar pada 

saat aplikasi akan melakukan dekompresi bisa dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Contoh aplikasi siap untuk dekompesi 

Bila user sudah menekan tombol “extract”, aplikasi akan langsung 

melakukan dekompresi pada file LZW tersebut. Aplikasi akan menguarkan 

pemberitahuan kepada user apabila proses dekompresi sudah selesai.  

Pemberitahuan kepada user bila dekompresi sudah selesai dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Pemberitahuan kepada user apabila dekompresi sudah selesai 
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b. Antarmuka pada Android Aplikasi 

 

Gambar 4. 8 Aktivitas pertama pada aplikasi android 

Gambar 4.8 adalah gambar dari aktivitas pertama pada aplikasi android 

yang dibuat. Aktivitas pertama pada aplikasi Android ini terdapat tiga buah 

tombol yaitu tombol menambah file, membuka file, dan memulai proses. Tombol 

menambah dan membuka file mempunyai fungsi untuk memanggil aktivitas 

kedua yaitu file explorer, dimana user dapat memilih ataupun membuka file yang 

diinginkan. Sedangkan tombol memulai proses berguna untuk memulai proses 

kompresi ataupun dekompresi. Terdapat satu buah listview yang berfungsi untuk 
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menaruh file – file yang akan diproses dan satu buah textbox yang akan digunakan 

untuk menulis nama file yang akan dibuat pada proses kompresi. 

 

Gambar 4. 9 Pemberitahuan waktu proses kompresi ataupun dekompresi 

Bila proses sudah selesai, aplikasi akan menunjukan sebuah 

pemberitahuan waktu yang digunakan. Pemberitahuan ini akan ditulis dibawah 

tombol proses. Pemberitahuan ini dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 10 Aktivitas Kedua 
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Aktivitas kedua adalah file explorer yang berguna untuk user memilih file 

yang akan dikompresi ataupun didekompresi. Terdiri dari list folder dan file, 

dimana bila user memilih folder maka file explorer akan masuk ke dalam folder 

tersebut sedangkan bila user memilih file, user akan dikembalikan ke aktivitas 

pertama dengan data yang dipilih sudah masuk ke dalam listview di aktivitas 

pertama. 

4.1.2 Implementasi Logika 

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana proses yang terjadi dalam aplikasi 

kompresi data dan dekompresi data yang sudah dijelaskan pada bab III. Proses-

proses yang dilakukan dalam aplikasi ini meliputi memilih data inputan, kompresi 

data, memilih data inputan untuk dekompresi, memisahkan data, dan dekompresi 

data. 

1. Memilih data inputan 

a. Pada aplikasi komputer 

 

Gambar 4. 11 Inputan Data 
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Gambar 4.11 merupakan tampilan antarmuka untuk melakukan pemilihan 

data input dalam aplikasi. Listview yang berisi “BAB II.pdf, BAB III.pdf, BAB 

IV.pdf” merupakan hasil input dari user yang dipilih dari listview yang ada 

diatasnya yang merupakan file explorer. Sedangkan textbox yang berisi tulisan 

“test” adalah inputan yang akan digunakan untuk hasil kompresi data.  

 

Gambar 4. 12 Tempat Dimana akan Disimpannya Compressed File 

Pada saat tombol “start” diklik akan keluar sebuah pop-up seperti gambar 

4.12. Inputan dari letak folder yang dipilih akan digunakan untuk tempat 

penyimpanan file kompresi. Pada saat tombol “OK” diklik program akan langsung 

melakukan kompresi data untuk file yang sudah dimasukkan 
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b. Pada aplikasi Android 

 

Gambar 4. 13 Inputan Data pada Android 

Pada gambar 4.13 yang menjadi inputan data untuk proses kompresi ini 

adalah semua data yang ada di listview, pada contoh ini berarti ada empat buah file 

yang menjadi input yaitu file yang bernama “aaaaaaa.txt, abcd.txt, 

documentkosong.doc, sampletext.txt”. Input ini data dipilih dengan menggunakan 

tombol yang ada disebelah kiri. Tombol disebelah kiri ini akan memanggil 

aktivitas kedua yaitu file explorer, di aktivitas inilah input dapat dipilih. Tombol 

di tengah bawah adalah tombol untuk memulai proses kompresi ataupun 
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dekompresi. File kompresi secara automatis akan disimpan pada alamat 

“/sdcard/compression_lzw/compressed”. 

 

Gambar 4. 14 Class untuk Inputan File pada Android 

Setiap data yang dipilih menjadi inputan akan dimasukkan ke dalam class 

yang bernama Item. Class ini mempunyai empat buah variabel yaitu name 

(digunakan untuk menyimpan nama file), data (digunakan untuk menyimpan 

ukuran file), date (digunakan untuk menyimpan tanggal file), path (digunakan 

untuk menyimpan alamat file), dan image (digunakan untuk menyimpan nama 

image yang akan digunakan). 

2. Kompresi data menggunakan Algoritma Lempel Ziv Welch 

a. Pada aplikasi komputer   

Tahap ini adalah tahap di mana inputan – inputan yang sudah diberikan 

akan dikompresi menjadi compressed file. 

 

Gambar 4. 15 Proses Kompresi 
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Pada proses kompresi yang dibuat ini, bisa dibagi menjadi empat buah 

proses kecil yaitu baca file, mendeklarasi variabel, kompresi LZW serta menulis 

file keluaran. Keempat proses ini akan terus diulang setiap data yang ada pada 

listview. 

 

Gambar 4. 16 Proses Baca File 

Pada proses ini program akan membaca satu per satu file yang ada pada 

listview dengan cara menggunakan class FileInfo dengan memberikan parameter 

tempat file itu berada. Dengan bantuan class tersebut, kita dapat mengetahui 

ukuran data. Dengan menggunakan FileStream dan BinaryReader kita bisa 

mendapatkan byte – byte dari file tersebut yang akan diproses menggunakan 

algoritma LZW. 

 

Gambar 4. 17 Proses inisialisasi variabel 

Proses ini adalah mendeklarasi variabel yang dibutuhkan untuk melakukan 

kompresi data. Hashtable digunakan untuk mendeklarasi kamus yang akan dibuat 

selama proses kompresi. Arraylist digunakan untuk tempat data – data baru hasil 
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dari kompresi data. Unsigned short digunakan untuk tempat sementara hasil 

sebelum dimasukkan ke dalam arraylist. 

 

Gambar 4. 18 Proses Kompresi LZW 

Proses kompresi LZW ini dilakukan sampai byte dalam satu file sudah 

habis diproses. Proses ini dimulai dengan membuat kalimat dari kalimat 

sebelumnya ditambah dengan huruf yang sedang diproses. Kalimat ini lalu dicek 

apakah ada di kamus atau tidak. Diasumsikan bila kalimat ini mempunyai ASCII 

lebih kecil dari 255 berarti kata itu sudah ada di kamus. Kalimat yang sudah ada 

di kamus ini akan menjadi kata yang akan diproses berikutnya. 
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Bila kalimat tidak ada di kamus dan mempunyai lebih dari satu huruf, 

kalimat itu akan dimasukkan ke dalam kamus. Kalimat sebelumnya akan dilihat 

apakah ada di kamus atau tidak. Jika ada di dalam kamus, indeks dari kata itu 

dimasukkan ke dalam arraylist sedangkan jika tidak ada, huruf pertama dari 

kalimat sebelumnya akan dijadikan indeks ke dalam arraylist. 

Dilakukan satu kali lagi setelah perulangan selesai karena kalimat terakhir 

tidak sempat diproses karena sudah tidak ada huruf berikutnya, jadi dilakukan 

sekali lagi pengecekan di dalam kamus yang hasilnya juga akan dimasukkan ke 

dalam arraylist. 

 

Gambar 4. 19 Proses tulis file 

Pada proses ini nama file akan dibuat menjadi 32 byte, jika nama lebih 

panjang dari 32 byte nama akan dipotong. Proses selanjutnya adalah menulis 

nama file, ukuran sebelum dikompres, ukuran setelah dikompres, dan kumpulan 

data yang sudah dikompresi. Ukuran data yang dikompres dikali dua dikarenakan 

yang ditulis ke dalam file adalah dua byte untuk setiap data yang dikompresi agar 

data tetap mempunyai nilai minimal 0 dan maksimal 255. 
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b. Pada aplikasi Android 

 

Gambar 4. 20 Proses Kompresi Android 
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Pada proses kompresi di Android, hampir sama dengan kompresi yang ada 

pada aplikasi komputer. Dimulai dengan membaca byte file yang ada, 

menginisialisasi variabel – variabel yang dibutuhkan, melakukan kompresi data, 

dan terakhir menulis ke dalam file. 

 

Gambar 4. 21 Proses tulis file pada Android 

Pada saat pemprosesan tiap byte harus dicek apakah byte tersebut lebih 

kecil dari 0 atau tidak. Bila lebih kecil dari 0 harus ditambah 256 agar hasil yang 

didapat menjadi bernilai positif sehingga selalu ada karakter ASCII. Pada proses 

tulis file, integer yang akan ditulis di casting menjadi character agar integer yang 

ditulis menjadi seperti unsigned short pada c# yang menyebabkan file yang 

dikompresi pada android dapat dibaca pada komputer dan file yang dibuat oleh 

komputer dapat juga dibaca kembali pada android.  
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3. Memilih data untuk dekompresi 

a. Pada aplikasi komputer   

 

Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Dekompresi 

 

Gambar 4. 23 Pop-up untuk pemilihan File Inputan untuk Dekompresi 
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Data inputan untuk dekompresi ini dapat dipilih menggunakan tombol 

“Open File”, dengan mengklik tombol tersebut program akan muncul sebuah pop-

up seperti gambar 4.23 untuk memilih data inputan. Data inputan yang sudah 

dipilih akan ditulis pada textbox yang ada disebelah tombol “Open File”. 

b. Pada aplikasi Android 

Pada aktivitas pertama terdapat tombol di sebelah kanan atas, tombol ini 

berguna untuk memanggil aktivitas kedua yang data nya sudah difilter, jadi hanya 

data yang mempunyai ekstensi .LZW saja yang akan dikeluarkan. Aktivitas kedua 

yang untuk “Open File” ditunjukan pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4. 24 Aktivitas Kedua untuk “Open File” 

Bila sudah dipilih data mana yang akan didekompresi, nama file dan 

alamat file tersebut akan dikirim ke aktivitas pertama untuk diambil data – 

datanya. Setelah diambil datanya aplikasi akan langsung melanjutkan ke proses 

selanjutnya yaitu separate file atau membagi file – file ke beberapa bagian.  
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4. Membagi File ke beberapa bagian / separate file 

Proses ini adalah proses membagi compressed file ke beberapa bagian. 

Proses ini dilakukan karena dalam satu compressed file dapat mempunyai banyak 

input file karena itu proses ini dibutuhkan sebelum data – data ini didekompresi. 

Setiap file yang sudah dipisahkan akan dimasukkan ke dalam class. 

a. Pada aplikasi dekstop 

 

Gambar 4. 25 Class CompressFile 

Class CompressFile adalah class yang digunakan untuk menyimpan data 

yang sudah dipisahkan dari compressed file. Bila satu compressed file mempunyai 

lima buah file berarti akan ada lima buah CompressFile juga. 
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Gambar 4. 26 Proses Separate File 

Gambar 4.26 menjelaskan bagaimana program ini bisa memisah – 

misahkan Compressed File. Pertama data dibaca secara keseluruhan, setelah itu 

dilakukan perulangan hingga semua data sudah dibaca, setiap perulangan akan 

dilakukan membaca 32 byte untuk nama file, 4 byte untuk ukuran file asli, 4 byte 

untuk ukuran kompresi, dan membaca byte sebanyak ukuran file yang dikompresi. 

Setelah nama file, ukuran file asli, ukuran file kompres dan data sudah dibaca, 

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



46 
 

 
  

proses selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam class CompressFile 

dan memasukkan data tersebut ke dalam listview. 

 

b. Pada aplikasi Android 

 

Gambar 4. 27 Class CompressFile 

Class CompressFile adalah class yang digunakan untuk menyimpan data 

yang sudah dipisahkan dari compressed file pada Android. Bila satu compressed 

file mempunyai lima buah file berarti akan ada lima buah CompressFile juga.  
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Gambar 4. 28 Proses Separate File pada Android 

Gambar 4.28 menjelaskan bagaimana program ini bisa memisah – 

misahkan Compressed File. Cara yang sama seperti dengan cara yang dilakukan 

pada aplikasi desktop. Pertama data dibaca secara keseluruhan, setelah itu 

dilakukan perulangan hingga semua data sudah dibaca, setiap perulangan akan 

dilakukan membaca 32 byte untuk nama file, 4 byte untuk ukuran file asli, 4 byte 

untuk ukuran kompresi, dan membaca byte sebanyak ukuran file yang dikompresi. 

Setelah nama file, ukuran file asli, ukuran file kompresi dan data sudah dibaca, 

proses selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam class DecodeItem 

dan memasukkan data tersebut ke dalam listview yang ada pada aktivitas pertama 

karena proses dekompresi tidak membutuhkan nama file maka textbox pada 

aktivitas pertama akan disembunyikan. 
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5. Proses Dekompresi menggunakan Algoritma LZW 

Proses ini adalah proses dekompresi file – file yang sudah dikompresi dan 

akan dikembalikan ke data aslinya. Proses ini menggunakan data – data yang 

sudah dibuat dalam proses sebelumnya. 

Proses dekompresi akan dijelaskan dibawah ini: 

 Akan dilakukan perulangan untuk memproses semua CompressFile 

yang sudah dibuat pada proses sebelumnya 

 Inisialisai variabel – variabel yang dibutuhkan seperti arraylist untuk 

nilai kamus, hashtable untuk kamus, dan lain – lain. 

 Simpan byte pertama pada arraylist output 

 Dilakukan perulangan untuk dekompresi semua byte yang ada 

 Dibaca setiap dua byte, satu untuk nilai bawah dan satu untuk nilai atas 

 Nilai atas akan digeser ke kiri sebanyak 8 kali dan akan digabungkan 

dengan nilai bawah sehingga nilai dari kedua nya bisa lebih dari 255. 

 Jika hasil kedua nilai itu lebih dari 255, nilai baru akan diproses, jika 

tidak hasil yang akan disimpan pada array output adalah nilai karakter 

dari nilai kecil. 

 Jika hasil nilai lebih dari 255, akan dicek pada kamus. Jika ada di 

kamus output yang akan disimpan akan berasal dari kamus itu, 

sedangkan jika tidak ada output yang akan disimpan adalah kata yang 

diimput sebelumnya ditambah huruf pertama dari kata tersebut. 

 Kamus akan selalu ditambahkan dengan kata – kata baru setiap proses 

dekompresi dilakukan. 
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 Setelah proses dekompersi selesai data output akan ditulis kedalam file 

dengan cara semua output yang disimpan dalam array akan diubah 

menjadi byte dan akan langsung ditulis dengan menggunakan byte 

tersebut. 

a. Pada aplikasi desktop 

 

Gambar 4. 29 Fungsi Dekompresi Data 
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Gambar 4. 30 Dekompresi Data 

 

Gambar 4. 31 Tulis File 
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b. Pada aplikasi Android 

 

Gambar 4. 32 Fungsi Dekompresi pada Android 

 

Gambar 4. 33 Lanjutan Proses Dekompresi pada Android 
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Gambar 4. 34 Proses Tulis File Pada Android 

Pada Android nilai bawah dan nilai atas akan dicek apakah nilai dari 

keduanya itu lebih kecil daripada 0, bila nilai bawah lebih kecil daripada 0 akan 

ditambahkan 256 sedangkan bila nilai atas lebih kecil daripada 0 akan 

ditambahkan 65536. Perbedaan penambahan ini terjadi karena nilai atas sudah 

digeser 8 kali ke kiri sehingga harus ditambahkan sebesar 65536 agar menjaga 

nilai akan tetap positif. 

4.2 Pengujian Aplikasi 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai uji coba dan evaluasi aplikasi. 

Dalam aplikasi ini, pengujian dilakukan terhadap metode Lempel-Ziv-Welch dan 

juga hasil output (compressed file) dari sistem yang bertujuan untuk menentukan 

apakah metode tersebut dapat melakukan kompresi dengan baik serta menentukan 

apakah hasil compressed file bisa kembali ke file aslinya. Pengujian akan 

dilakukan dengan mencatat waktu kompresi dan dekompresi pada komputer serta 

pada Android. 
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4.2.1 Pengujian Fungsi Kompresi dan Dekompresi 

Pada pengujian bagian ini, akan dilakukan pengujian terhadap fungsi dari 

kompresi dan dekompresi. Apakah hasil dari kompresi dapat kembali ke file awal 

dengan dilakukan dekompresi. 

Tabel 4. 1 Hasil Ujicoba Kompresi pada Komputer dan Android 

(dalam bytes) 

  Device 
Ukuran Asli 

Ukuran Kompresi Ukuran 

Dekompresi Nama Data   Komputer Android 

Dictionary.txt 622.783 308.772 308.772 622.783 

Analisis_Semantik.doc 107.008 46.442 46.442 107.008 

Analisis_Semantik.docx 69.359 102.166 102.166 69.359 

Analisis_Semantik.pdf 329.606 419.880 419.880 329.606 

LZ-LZW.ppt 1.492.992 1.214.174 1.214.174 1.492.992 

 

Tabel 4.2 Hasil Ujicoba Kompresi Lempel Ziv Welch dan ZIP (dalam bytes) 
  Device 

Ukuran Asli 
Ukuran Kompresi Ukuran 

Dekompresi Nama Data   LZW ZIP 

Dictionary.txt 622.783 308.772 1.111 622.783 

Analisis_Semantik.doc 107.008 46.442 22.270 107.008 

Analisis_Semantik.docx 69.359 102.166 66.448 69.359 

Analisis_Semantik.pdf 329.606 419.880 281.747 329.606 

LZ-LZW.ppt 1.492.992 1.214.174 681.841 1.492.992 

 Tabel 4.1 adalah hasil dari ujicoba di mana dapat disimpulkan bahwa data 

yang telah dikompresi dapat kembali kepada data aslinya dengan ukuran yang 

sama dengan data aslinya. Walaupun ada data hasil kompresi yang mempunyai 

ukuran data yang lebih besar daripada data aslinya tetap saja data itu bisa kembali 

ke data aslinya. 

 Pada komputer ataupun pada Android hasil kompresi mempunyai hasil 

yang sama. Karena mempunyai ukuran dan struktur yang sama, hasil kompresi 

dari kedua alat tersebut dapat didekompresi di alat yang lain jadi hasil kompresi 
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dari komputer bisa dibaca dan didekompresi pada Android dan berlaku juga 

sebaliknya. 

 Bisa dilihat pada tabel 4.2, aplikasi yang sudah dibangun ini dapat 

mempunyai kemampuan yang sama yaitu dapat membuat data yang dikompresi 

kembali ke data yang asli sama dengan aplikasi yang sejenis. Dengan demikian 

algoritma yang diterapkan dalam aplikasi berhasil diimplementasi dengan baik. 

4.2.2 Pengujian Perfoma Kompresi dan Dekompresi pada Komputer dan 

Android 

Pada pengujian bagian ini, akan dilakukan pengujian terhadap perfoma 

dari kompresi dan dekompresi. Cara pengunjian ini dengan cara membandingkan 

kecepatan pada proses kompresi dan dekompresi pada komputer dan Android 

yang mempunyai spek komputer dan Android yang hampir sama pada prosesor 

dan memori RAM. 

Tabel 4. 3 Perbandingan Hardware 

 
Android Komputer 

Nama Samsung Galaxy Tab 10.1 Toshiba Portege M500 

CPU Dual-core Cortex-A9 Intel® Core™2 Duo Processor T5200 

CPU-Speed 1 GHz 1.60 GHz 

RAM 1 Gb 1 Gb 

OS Ice Cream Sandwich Windows XP 
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Tabel 4. 4 Data – Data Uji Coba Kesatu 

  
Kecil ( < 1000Kb)  Sedang Besar (>10000Kb) 

Nama Ukuran Nama Ukuran Nama Ukuran 

Doc TestDoc1 478.208 TestDoc2 3.951.687 TestDoc3 11.451.549 

Docx TestDocx1 53.653 TestDocx2 2.611.261 TestDocx3 6.189.967 

Pdf TestPDF1 618.788 TestPDF2 5.240.439 TestPDF3 13.573.683 

Ppt TestPPT1 792.576 TestPPT2 1.492.992 TestPPT3 10.539.008 

Txt TestTxt1 622.783 TestTxt2 3.206.080 TestTxt3 10.667.940 

Tabel 4. 5 Data – Data Uji Coba Kedua 

  
Kecil ( < 1.000Kb) Sedang Besar ( < 10.000Kb) 

Nama Ukuran Nama Ukuran Nama Ukuran 

Doc TestDoc4 489.263 TestDoc5 3.640.406 TestDoc6 12.209.975 

Docx TestDocx4 166.712 TestDocx5 2.416.648 TestDocx6 5.948.777 

Pdf TestPDF4 614.529 TestPDF5 6.078.216 TestPDF6 13.729.792 

Ppt TestPPT4 718.848 TestPPT5 1.911.296 TestPPT6 10.269.184 

Txt TestTxt4 640.030 TestTxt5 3.544.350 TestTxt6 10.650.109 

 Tabel 4.3 dan tabel 4.4 adalah data – data yang akan diuji coba dalam 

proses kompresi dan dekompresi yang akan dilakukan pada komputer dan 

Android. Waktu akan selalu dicatat pada akhir proses kompresi ataupun proses 

dekompresi. 
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Tabel 4. 6 Hasil Ujicoba Kompresi Data Pertama Kompresi 

Uji coba 

Data 1 

Komputer 

Kompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Waktu Rata 

TestDoc1 478.208 718,750 665 

TestDoc2 3.951.687 3796,875 1.041 

TestDoc3 11.451.549 11468,750 999 

TestDocx1 53.653 218,750 245 

TestDocx2 2.611.261 4156,250 628 

TestDocx3 6.189.967 9562,500 647 

TestPDF1 618.788 2015,625 307 

TestPDF2 5.240.439 7515,625 697 

TestPDF3 13.573.683 18796,875 722 

TestPPT1 792.576 1421,875 557 

TestPPT2 1.492.992 2531,250 590 

TestPPT3 10.539.008 16109,375 654 

TestTxt1 622.783 734,375 848 

TestTxt2 3.206.080 3000,000 1.069 

TestTxt3 10.667.940 9718,750 1.098 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 718 

 

Tabel 4. 7 Hasil Ujicoba Kompresi Data Pertama Dekompresi 

Uji coba 

Data 1 

Komputer 

Dekompresi  

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Waktu Rata 

TestDoc1 624.306 1140,625 547 

TestDoc2 1.976.982 4953,125 399 

TestDoc3 6.929.556 15031,250 461 

TestDocx1 78.840 375,000 210 

TestDocx2 3.671.382 5484,375 669 

TestDocx3 8.822.280 12156,250 726 

TestPDF1 761.970 1312,500 581 

TestPDF2 6.272.070 9031,250 694 

TestPDF3 11.656.138 19828,125 588 

TestPPT1 556.544 1125,000 495 

TestPPT2 1.214.174 2156,250 563 

TestPPT3 14.265.644 21062,500 677 

TestTxt1 308.772 812,500 380 

TestTxt2 1.501.474 3390,625 443 

TestTxt3 4.554.404 11609,375 392 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 522 

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



57 
 

 
  

 

Tabel 4. 8  Hasil Ujicoba Kompresi Data Kedua Kompresi 

Uji coba 

Data 2 

Komputer 

Kompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Waktu Rata 

TestDoc4 489.263 546,875 895 

TestDoc5 3.640.406 3562,500 1.022 

TestDoc6 12.209.975 12390,625 985 

TestDocx4 166.712 359,375 464 

TestDocx5 2.416.648 3656,250 661 

TestDocx6 5.948.777 9406,250 632 

TestPDF4 614.529 1437,500 427 

TestPDF5 6.078.216 8968,750 678 

TestPDF6 13.729.792 20531,250 669 

TestPPT4 718.848 1671,875 430 

TestPPT5 1.911.296 3671,875 521 

TestPPT6 10.269.184 19359,375 530 

TestTxt4 640.030 734,375 872 

TestTxt5 3.544.350 3390,625 1.045 

TestTxt6 10.650.109 9796,875 1.087 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 728 

 

Tabel 4. 9 Hasil Ujicoba Kompresi Data Kedua Dekompresi 

Uji coba 

Data 2 

Komputer 

Dekompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Kecepatan 

TestDoc4 163.090 468,750 348 

TestDoc5 1.839.660 4031,250 456 

TestDoc6 7.354.124 14937,500 492 

TestDocx4 237.388 437,500 543 

TestDocx5 7.865.274 4906,250 1.603 

TestDocx6 8.257.876 12500,000 661 

TestPDF4 888.098 1421,875 625 

TestPDF5 6.078.216 12062,500 504 

TestPDF6 15.770.602 24437,500 645 

TestPPT4 632.694 1281,250 494 

TestPPT5 1.971.336 2984,375 661 

TestPPT6 14.598.996 20625,000 708 

TestTxt4 290.060 828,125 350 

TestTxt5 1.457.572 3500,000 416 

TestTxt6 4.723.624 11453,125 412 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 595 
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Tabel 4. 10 Hasil Ujicoba Kompresi Data Pertama Kompresi Android 

Uji coba 

Data 1 

Android 

Kompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Kecepatan 

TestDoc1 478.208 52194,000 9 

TestDoc2 3.951.687 417411,000 9 

TestDoc3 11.451.549 2105362,000 5 

TestDocx1 53.653 7577,000 7 

TestDocx2 2.611.261 457581,000 6 

TestDocx3 6.189.967 1987457,000 3 

TestPDF1 618.788 75074,000 8 

TestPDF2 5.240.439 1008502,000 5 

TestPDF3 13.573.683 3355047,000 4 

TestPPT1 792.576 61254,000 13 

TestPPT2 1.492.992 120764,000 12 

TestPPT3 10.539.008 4086869,000 3 

TestTxt1 622.783 67755,000 9 

TestTxt2 3.206.080 199114,000 16 

TestTxt3 10.667.940 1327862,000 8 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 8 
 

Tabel 4. 11 Hasil Ujicoba Kompresi Data Pertama Dekompresi Android 

Uji coba 

Data 1 

Android 

Dekompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Kecepatan 

TestDoc1 624.306 10108,000 62 

TestDoc2 1.976.982 39503,000 50 

TestDoc3 6.929.556 178885,000 39 

TestDocx1 78.840 1695,000 47 

TestDocx2 3.671.382 94953,000 39 

TestDocx3 8.822.280 390700,000 23 

TestPDF1 761.970 14692,000 52 

TestPDF2 6.272.070 244372,000 26 

TestPDF3 11.656.138 620269,000 19 

TestPPT1 556.544 11074,000 50 

TestPPT2 1.214.174 23292,000 52 

TestPPT3 14.265.644 915984,000 16 

TestTxt1 308.772 5121,000 60 

TestTxt2 1.501.474 26728,000 56 

TestTxt3 4.554.404 111708,000 41 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 42 
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Tabel 4. 12 Hasil Ujicoba Kompresi Data Kedua Kompresi Android 

Uji coba 

Data 2 

Android 

Kompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Kecepatan 

TestDoc4 489.263 18216,000 27 

TestDoc5 3.640.406 238935,000 15 

TestDoc6 12.209.975 2349870,000 5 

TestDocx4 166.712 19649,000 8 

TestDocx5 2.416.648 471219,000 5 

TestDocx6 5.948.777 1812469,000 3 

TestPDF4 614.529 80547,000 8 

TestPDF5 6.078.216 1342173,000 5 

TestPDF6 13.729.792 6494816,000 2 

TestPPT4 718.848 62441,000 12 

TestPPT5 1.911.296 419594,000 5 

TestPPT6 10.269.184 3961948,000 3 

TestTxt4 640.030 36493,000 18 

TestTxt5 3.544.350 187247,000 19 

TestTxt6 10.650.109 1469665,000 7 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 9 

 

Tabel 4. 13 Hasil Ujicoba Kompresi Data Kedua Dekompresi Android 

Uji coba 

Data 2 

Android 

Dekompresi 

Nama File 
Ukuran 

Data(Byte) 

Waktu 

Proses(Millisecond) 
Kecepatan 

TestDoc4 163.090 4868,000 34 

TestDoc5 1.839.660 35010,000 53 

TestDoc6 7.354.124 193754,000 38 

TestDocx4 237.388 5900,000 40 

TestDocx5 7.865.274 81963,000 96 

TestDocx6 8.257.876 354314,000 23 

TestPDF4 888.098 15672,000 57 

TestPDF5 6.078.216 331447,000 18 

TestPDF6 15.770.602 Out Of Memory - 

TestPPT4 632.694 11006,000 57 

TestPPT5 1.971.336 41335,000 48 

TestPPT6 14.598.996 2722653,000 5 

TestTxt4 290.060 5114,000 57 

TestTxt5 1.457.572 27114,000 54 

TestTxt6 4.723.624 114496,000 41 

Rata - rata (bytes/Millisecond) 44 
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 Dari hasil pengujian hasil yang didapatkan oleh komputer dalam proses 

kompresi mempunyai kecepatan rata – rata 718 (bytes/milliseconds) dan 728 

(bytes/milliseconds), nilai ini setara dengan 718Kbps dan 728Kbps. Untuk proses 

dekompresi komputer hanya dapat mempunyai kecepatan rata – rata 

522(bytes/milliseconds) dan 595(bytes/milliseconds) setara dengan 522Kbps dan 

595 Kbps. 

 Dari hasil pengujian untuk Android mempunyai kecepatan yang jauh lebih 

lama daripada komputer yaitu 8 Kbps dan 9 Kbps. Untuk hasil dekompresi 

ternyata proses dekompresi lebih cepat daripada proses kompresinya yaitu 42 

Kbps dan 44 Kbps. Tetapi pada proses dekompresi pada Android ada satu hasil 

yang tidak dapat didapatkan karena kekurangan memori pada Android yaitu pada 

proses dekompresi TestPDF6 yang mempunyai ukuran data sebesar 15 MB.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Membuat aplikasi pengkompresan data yang mempunyai kemampuan 

untuk melakukan kompresi data dan melakukan dekompresi data ini dapat dibuat 

dengan baik pada Android maupun pada komputer. Berdasarkan hasil pengujian 

dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode 

kompresi Lempel-Ziv-Welch data ini dapat dilakukan pada Android dan komputer. 

Kompresi ini paling bagus dalam pengkompresikan data – data yang bertipe *.txt 

dan untuk data – data yang bertipe *.docx dan *.pdf algoritma ini tidak dapat 

mengkompresi data dengan baik yang dapat membuat data hasil kompresi menjadi 

lebih besar daripada data asli. Hal ini dikarenakan dokumen yang bertipe data 

*.docx dan *.pdf sudah terlebih dahulu dikompresi sehingga sudah tidak banyak 

data yang sama untuk dikompresi menggunakan algoritma ini. 

Membandingkan kinerja kompresi data menggunakan algoritma LZW pada 

komputer dan mobile Android didapatkan Android mempunyai nilai yang jauh 

lebih lambat dibandingkan dengan komputer disebabkan oleh banyak nya 

interupsi – interupsi yang terjadi di dalam komputer, salah satunya adalah 

Garbage Collector dimana ini sering menyebabkan program yang sedang 

memproses data berhenti dan menunggu garbage collector selesai melakukan 

tugas nya. Walaupun waktu yang dibutuhkan oleh garbage collector hanya 

sebentar tetapi waktu dalam pemprosesan data akan terhenti sebentar, tidak seperti 

komputer dimana hampir tidak ada interupsi pada program yang sedang berjalan. 
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