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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Instant Messaging 

Instant messaging adalah sebuah aplikasi berbasis internet protocol yang 

menyediakan komunikasi praktis antara pengguna menggunakan berbagai jenis 

perangkat. Bentuk paling umum komunikasi ini adalah computer-to-computer, 

namun instant messaging juga dapat berjalan pada perangkat mobile. 

(Rittinghouse dan Ransome, 2005). 

Instant messaging mendukung percakapan sinkronis berbasis internet 

dengan komunikasi point-to-point antara pengguna-pengguna dalam sistem yang 

sama. Instant messaging juga mendukung percakapan kelompok (group chat) 

dengan cara mengundang pengguna lain kedalam sebuah ruang percakapan 

khusus (Grinter dan Palen, 2002).  

 

2.2 Web Application 

Web application atau aplikasi berbasis web adalah sebuah program 

komputer yang memungkinkan pengunjung website untuk mengirimkan atau 

menarik data dari suatu database dengan menggunakan suatu web browser. Data 

yang ditarik kemudian disajikan kepada pengguna melalui web browser sebagai 

informasi yang di-generate secara dinamis. (Acunetix, 2013). 

Web browser adalah aplikasi perangkat lunak untuk menerima, 

menyajikan, dan mengirimkan sumber daya informasi dalam World Wide Web. 

Sumber daya informasi diidentifikasikan dengan Uniform Resource Identifier 
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(URI) dan dapat berupa halaman web, gambar, video, maupun potongan konten 

lainnya. (Jacobs & Walsh, 2004). 

Web application memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan 

solusi office-based. Berikut adalah keuntungan dari web application. (Stanley, 

2013). 

1. Tidak memerlukan instalasi. Aplikasi dapat dijalankan dengan berbagai 

jenis web browser. 

2. Mengurangi biaya usaha. Waktu yang dibutuhkan untuk berbicara dengan 

customer melalui telepon dapat dikurangi, mengurangi biaya materi 

cetak, dan memungkinkan pengguna untuk memperbaharui rincian 

datanya sendiri. 

3. Data terpusat. Keamanan data dan sistem lebih terjamin, selain itu proses 

backup data dapat dilakukan dengan mudah. 

4. Pembaharuan sistem dan data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 

5. Dapat dijangkau oleh pengguna di mana saja jika terhubung dengan 

internet. 

6. Sistem dan data tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 

terhubung dengan koneksi internet. 

7. Komputer dan smartphone dengan spesifikasi perangkat keras yang 

rendah dapat digunakan. 

8. Akses langsung ke informasi terbaru. 

9. Sistem dan data selalu terbaharui. 
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2.3 Kompresi Data 

Kompresi data adalah proses mengkodekan informasi menggunakan bit 

atau information-bearing unit lain yang lebih rendah daripada representasi data 

yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Kompresi data, 

pada konteks computer science, adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan 

suatu data atau informasi dalam bentuk yang lebih padat (Pu, 2006). Kompresi 

data merupakan salah satu dari teknologi yang menunjang revolusi media 

multimedia digital yang sedang berjalan selama beberapa dekade.  

Sedangkan David Salomon (2007) mengatakan bahwa data kompresi 

adalah proses mengkonversikan sebuah input data stream (stream sumber, atau 

data mentah asli) menjadi data stream lainnya (bitstream hasil, atau stream yang 

telah terkompresi) yang berukuran lebih kecil. 

Tidak ada solusi yang dapat digunakan untuk semua masalah kompresi 

data. Di dalam studi kompresi data, untuk menemukan representasi yang efisien 

dari sebuah data, secara dasar diperlukan analisis terhadap karakteristik dari data 

tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya variasi dari teknik pemodelan dan 

representasi data, yang juga merupakan hal terpenting dari teknik kompresi (Pu, 

2006). 

Konsep kompresi data harus mencakup dua macam proses, yaitu 

kompresi dan dekompresi. Tujuan dari kompresi data adalah untuk 

merepresentasikan data digital ke dalam bentuk binary digits sesedikit mungkin, 

sekaligus mencapai persyaratan minimum dalam proses rekonstruksi data ke 

bentuk awal. Algoritma dekompresi adalah syarat mutlak bagi setiap proses 
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kompresi untuk dapat dikatakan bekerja baik (Pu, 2006). 

 

2.3.1 Lossless Compression 

Sebuah pendekatan kompresi disebut lossless hanya jika proses 

rekonstruksi data ke bentuk awal dapat dilakukan dari data terkompresi secara 

eksak. Dengan kata lain, tidak ada informasi yang hilang selama proses kompresi 

maupun dekompresi (Pu, 2006). 

 
Gambar 2. 1 Lossless Compression 

Sumber: Pu (2006, pp. 6). 

 

Kompresi lossless adalah teknik kompresi yang digunakan ketika data 

asli dari sumber dinilai sangat penting sehingga tidak ada data hilang yang dapat 

ditoleransi (Pu, 2006). 

 

2.3.2 Lossy Compression 

Metode kompresi disebut lossy jika tidak ada kemungkinan untuk 

merekonstruksi data asli dari data terkompresi. Metode kompresi ini juga ditandai 

dengan adanya rincian informasi dengan jumlah atau besaran yang tidak 

signifikan yang mungkin dapat hilang pada proses kompresi dan dekompresi (Pu, 
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2006). 

 
Gambar 2. 2 Lossy Compression  

Sumber: Pu (2006, pp. 6). 

Kompresi lossy juga dikenal dengan kompresi irreversible karena tidak 

mungkin untuk mengembalikan data terkompresi menjadi data asli melalui proses 

dekompresi (Pu, 2006). 

 

2.3.3 Kompresi Berbasis Kamus 

Kompresi berbasis kamus tidak menggunakan pemodelan statistik 

ataupun kode berukuran variabel, melainkan dengan memilih rangkaian karakter 

atau simbol dan melakukan encoding pada setiap rangkaian tersebut sebagai 

sebuah token dengan memanfaatkan sebuah kamus data. Kamus data yang 

digunakan menyimpan rangkaian karakter atau simbol dapat bersifat statis 

maupun dinamis. (Salomon, 2007). 

Pada kompresi berbasis kamus statis, sebuah kata dibaca dari input 

stream dan dilakukan pencarian pada sebuah kamus statis yang ditentukan. 

Dengan demikian metode kamus statis merupakan pilihan yang baik pada 

compressor dengan kegunaan khusus. (Salomon, 2007). 

Sedangkan kompresi berbasis kamus dinamis, atau selanjutnya disebut 
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dengan kamus adaptif, proses diawali dengan kamus yang kosong atau kamus 

berukuran kecil yang baku, lalu kamus dapat ditambahi dengan kata-kata sesuai 

dengan kata-kata yang ditemukan dalam input stream. Metode ini terdiri dari 

sebuah loop yang setiap pengulangannya diawali dengan proses membaca input 

stream dan memecahkannya ke dalam kata ataupun frase. Setelah proses tersebut, 

dilakukan proses pencarian untuk setiap kata, dan jika ditemukan kecocokan, 

sebuah token dituliskan pada output stream. Langkah terakhir pada setiap 

pengulangan adalah pemeriksaan untuk melihat bahwa kata-kata yang lama pada 

kamus perlu dihapus dari kamus tersebut. (Salomon, 2007). 

 

2.3.4 LZ77 

LZ77, terkadang direferensikan sebagai LZ1, merupakan teknik kompresi 

yang ditemukan oleh Abraham Lempel dan Jacob Ziv pada tahun 1977. LZ77 

termasuk dalam adaptive dictionary compression. Kamus data dibangun 

bersamaan dengan proses penyandian data sehingga penggunaan kamus eksplisit 

atau kamus yang telah terdefinisi tidak diperlukan (Zeeh, 2003). 

Ide utama dari metode ini adalah untuk menggunakan bagian dari input 

stream yang sudah pernah dibaca sebagai kamus. Sebuah encoder 

mempertahankan suatu jendela pada input stream dan menggeser masukan pada 

jendela tersebut dari kanan ke kiri pada saat rangkaian simbol sedang disandikan. 

Dengan demikian metode ini disebut dengan jendela bergeser atau sliding window. 

(Salomon, 2007). 

Jendela pada sliding window dibagi menjadi dua bagian yaitu search 
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buffer dan look-ahead buffer. Pada implementasi praktis, search buffer berukuran 

kira-kira ribuan bytes, sedangkan look-ahead buffer hanya berukuran kira-kira 

puluhan bytes (Salomon, 2007). 

 

2.3.5 Proses Kompresi (LZ77) 

 
Gambar 2. 3 Kompresi LZ77 

Sumber: Salomon (2007, pp. 169). 

Garis vertikal antara huruf t dan e di atas merupakan garis yang membagi 

kedua buffer, bagian kanan adalah search buffer sedangkan bagian kiri adalah 

lookahead buffer. Encoder memindai mundur  search buffer dari kanan ke kiri 

mencari sebuah kecocokan terhadap simbol pertama (huruf e) pada look-ahead 

buffer. Dan akhirnya encoder menemukan sebuah huruf e pada kata “easily”. 

Huruf e ini berada pada jarak (offset) 8 dari ujung search buffer. Setelah itu 

encoder melanjutkan pemindaian mundur untuk mencari kecocokan kata yang 

lebih panjang. Di dalam contoh, terdapat sebuah kecocokan pada kata “eastman” 

dengan offset 16, dan memiliki panjang yang sama dengan kecocokan 

sebelumnya. Encoder memilih kata yang cocok yang memiliki jumlah karakter 

cocok paling banyak, atau jika jumlah karakter cocok sama banyaknya, memilih 

kata yang ditemukan paling terakhir. 

Secara umum, token dalam algoritma LZ77 memiliki tiga bagian, yaitu 

offset, length, dan symbol yang merepresentasikan simbol berikutnya dalam look-

ahead buffer. Token ini dituliskan pada output stream, jendela digeser ke kanan 

sebanyak 4 posisi: 3 posisi untuk string yang cocok dan satu posisi untuk simbol 
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berikutnya. 

 
Gambar 2. 4 Token dalam Kompresi LZ77  

Sumber: Salomon (2007, pp. 169). 

Jika pencarian mundur tidak menghasilkan kecocokan, sebuah token 

LZ77 yang berisi offset dan panjang nol serta simbol yang tidak cocok dituliskan. 

Hal ini juga merupakan alasan mengapa token harus memiliki komponen ketiga. 

Token dengan offset dan panjang nol merupakan hal yang banyak ditemui dalam 

permulaan proses kompresi, terutama ketika search buffer berada dalam keadaan 

kosong atau hampir kosong. 

Sebuah token dalam bentuk (0,0,…) yang menyandikan sebuah simbol 

tunggal tidak menghasilkan kompresi yang baik. Sangat mudah untuk menentukan 

panjang karakternya. Besar offset dapat ditentukan dengan [log2S], dengan S 

merupakan panjang dari search buffer. Dalam penerapannya, search buffer dapat 

memiliki panjang hingga ribuan bytes, jadi ukuran offset kebanyakan antara 10 

hingga 12 bits. Besar ”length” dari token dapat ditentukan dengan [log2(L-1)], 

dengan L merupakan panjang dari look-ahead buffer. Dalam penerapannya, look-

ahead buffer hanya memiliki panjang puluhan bytes, jadi “length” dalam token 

hanya berukuran beberapa bits saja. Ukuran dari ”symbol” dalam token 

kebanyakan hanya 8 bits, tapi secara umum dapat ditentukan dengan [Log2A], 

dengan A adalah ukuran alfabet. Dengan demikian, ukuran total dari sebuah token 

yang merepresentasikan sebuah simbol adalah 11 + 5 + 8 = 24 bits. (Salomon, 

2007) 
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2.3.6 Proses Dekompresi (LZ77) 

Dekompresi memiliki proses yang lebih sederhana daripada kompresi. 

Proses ini harus mempertahankan buffer dengan ukuran yang sama dengan ukuran 

jendela yang ada pada proses kompresi. Decoder menerima masukan berupa 

token, mencari kecocokan pada buffer, menuliskan kecocokan tersebut dan field 

ketiga dari token (“symbol”) pada output stream. (Salomon, 2007). 

Karena proses dekompresi yang sederhana tersebut, LZ77 dan varian lain 

dari algoritma ini sangat efektif pada kasus di mana sebuah berkas dikompresi 

hanya sekali dan didekompresi lebih dari 1 kali. Arsip dari berkas-berkas 

terkompresi yang jarang digunakan adalah contoh yang baik dari penggunaan 

kompresi ini. (Salomon, 2007). 

 

2.4 Web Server 

Web server tidak selalu hanya diartikan sebagai perangkat keras yang 

melayani suatu jenis layanan yang spesifik seperti contohnya menyimpan halaman 

web pada media penyimpanan di dalam server. Web server juga dapat 

didefinisikan sebagai sebuah program server yang berjalan pada suatu perangkat 

keras komputer. Dengan demikian web server dapat direferensikan sebagai 

perangkat keras dan perangkat lunak. (Webdevelopersnotes, 2013) 

 

2.4.1 Web Server – Perangkat Keras 

Sebuah website terdiri dari sekumpulan halaman web yang kebanyakan 

ditulis dalam bentuk Hypertext Markup Language (HTML). Menurut 
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webdevelopersnotes.com, website dikatakan available untuk diakses jika di-host 

atau disimpan pada sebuah perangkat keras komputer (web server) yang 

terkoneksi dengan internet 24 jam dalam sehari, tujuh hari dalam seminggu, dan 

365 hari dalam setahun. Web server membutuhkan perangkat keras, perangkat 

lunak, dan sistem operasi untuk dapat berjalan. Perangkat keras yang dibutuhkan 

untuk menunjang web server tersebut bervariasi berdasarkan kebutuhan atau 

persyaratan untuk menyajikan konten web. Website dengan konten yang kaya 

seperti gambar beresolusi tinggi, animasi, atau mengandung kalkulasi yang berat 

biasanya membutuhkan persyaratan perangkat keras yang lebih tinggi. 

(Webdevelopersnotes, 2013). 

 

2.4.2 Web Server – Perangkat Lunak  

Web server program adalah perangkat lunak yang berjalan dalam 

komputer server. Kegunaan utama dari web server program adalah menyajikan 

halaman web kepada client (web browser) yang melakukan permintaan untuk 

suatu halaman web. Client mengirimkan pesan permintaan kepada server dan 

kemudian server akan mengirimkan balik respon dengan halaman web yang 

diminta. Apache sejauh ini merupakan web server program yang paling populer, 

diakui digunakan sebanyak 68% dari keseluruhan website yang ada di internet. 

(Webdevelopersnotes, 2013). 

Salah satu kegunaan dari web server adalah untuk menyediakan layanan 

web kepada client. Layanan web meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari 

komunikasi antar mesin baik antara client dan server, maupun antar server terlepas 
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dari sistem operasi dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

(Webdevelopersnotes, 2013). 

 

2.5 Event-Driven Architecture 

Event didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang dapat dideteksi dan 

dapat memicu sebuah notification. Sedangkan notification didefinisikan sebagai 

sebuah sinyal yang dipicu oleh sebuah event yang dikirimkan kepada penerima 

yang telah didefinisikan pada saat run-time. (Faison, 2006). 

Event-driven architecture adalah sebuah teknik untuk mengintegrasikan 

komponen dan aplikasi dengan mengirimkan dan menerima event notification. 

Komponen utama yang ada arsitektur event-driven adalah emitter dan handler. 

Emitter memiliki tugas untuk mengirimkan pemberitahuan tentang sebuah event 

dan handler menerima pemberitahuan tersebut. Emitter dan handler harus 

terhubung, hubungan tersebut bisa dilakukan secara langsung (point-to-point), 

namun akan dapat dikelola dengan baik jika terhubung melalui perantara (bus). 

Tidak semua handler menerima semua event, handler memiliki kontrol untuk 

event yang diterima oleh handler tersebut dengan cara memilih tipe event untuk 

kemudian didaftarkan. Ketika handler menerima pemberitahuan, handler tersebut 

akan bereaksi sesuai dengan apa yang telah didaftarkan sebelumnya (Woolf, 

2006). 

Membangun aplikasi dan sistem di atas arsitektur event-driven 

memungkinkan aplikasi dan sistem tersebut terkonstruksi untuk memberikan 

respon yang lebih responsif karena sistem yang bersifat event-driven dirancang 
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untuk lingkungan yang asinkronis dan tidak terduga (Hanson, 2005). Di dalam 

program yang event-driven, alur program ditentukan oleh external events. 

Program  event-driven memiliki ciri-ciri yaitu adanya event loop dan penggunaan 

callbacks untuk memicu sebuah aksi pada saat sebuah event terjadi. (Mc Kellar & 

Fettig, 2013) 

 

2.6 HTML5 WebSockets 

HTML 5 WebSockets merupakan API yang memungkinkan halaman web 

untuk menggunakan protokol websocket untuk berkomunikasi secara dua arah 

dengan sebuah remote host. Websockets merupakan kemajuan yang besar 

khususnya bagi aplikasi web yang bersifat event-driven. Websockets dengan 

kemampuannya, komunikasi dua arah bersifat full-duplex, merupakan evolusi 

dalam bidang komunikasi web. Websockets mampu mengurangi HTTP header 

traffic hingga 1000 kali lipat, dan tingkat latency hingga 3 kali lipat (Kaazing 

Corp., 2013). 

Protokol websocket terdiri dari dua buah bagian proses, yaitu handshake 

dan data transfer. Setelah client dan server telah berhasil mengirimkan 

handshake, data transfer dapat dilakukan. Hal ini merupakan komunikasi dua arah 

dan masing-masing (client dan server) dapat melakukan pengiriman data pada saat 

yang diinginkan secara independen (Internet Engineering Task Force, 2011). 
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