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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan media 

penyimpanan file semakin meningkat. File-file tersebut antara lain dalam bentuk 

video, objek citra, dokumen, maupun suara. File tersebut tentunya memiliki 

ukuran yang berbeda-beda dari yang terkecil dalam satuan byte hingga ukuran 

yang terus berkembang hingga terabyte maupun petabyte (Sammes, 2007). Media 

penyimpanan pada komputer saat ini terdapat dalam bentuk internal harddisk, 

eksternal harddisk maupun media penyimpanan yang sedang tren saat ini yaitu 

dengan menggunakan cloud computing. Cloud Computing adalah suatu model 

yang memungkinkan kenyamanan, dan akses ke sekelompok sumber daya 

komputer yang dapat dikonfigurasi (contohnya jaringan, server, penyimpanan, 

aplikasi, dan servis) yang diputuskan dengan cepat dan dirilis dengan usaha 

pengelolaan yang minimal atau interaksi servis provider (National Institute of 

Standart and Technology, 2014).  

Untuk menyimpan file tentunya semua orang ingin agar dapat 

memaksimalkan penggunaan media penyimpanan yang dimilikinya, sehingga 

dapat menyimpan banyak file dalam media penyimpanan yang terbatas. Salah satu 

cara untuk memaksimalkan penyimpanan file antara lain dengan melakukan 

kompresi file yang dimiliki dengan tujuan untuk menghemat penggunaan media 
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penyimpanan dalam komputer. Kompresi dalam kamus besar bahasa Indonesia 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2007) berarti pemberian tekanan yg tinggi; 

pengempaan; pemampatan sehingga kompresi file dapat diartikan bahwa 

pemampatan ukuran dari file tersebut.  

Dalam pembuatan penelitian ini tentunya tidak lepas dari referensi lainnya, 

baik itu skripsi maupun jurnal-jurnal pendukung dari mahasiswa lain yang 

mendukung pembuatan penelitian ini. Penelitian-penelitian sejenis yang 

berhubungan dengan penelitian ini diantaranya: Agi Reza Jasuma S. (2013) yang 

berjudul “Implementasi Algoritma Deflate Dalam Aplikasi Kompresi File Untuk 

Dropbox”, Maria Roslin Apriani Neta (2013) yang berjudul “Perbandingan 

Algoritma Kompresi Terhadap Objek Citra Menggunakan JAVA”, Melisa 

Marselina (2013) yang berjudul “Implementasi Algoritma Lempel-Ziv-Welch 

Pada Kompresi File Objek Citra Digital” 

Referensi penelitian-penelitian tersebut yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian ini, dan penulis ingin mengembangkan penelitian dari Agi 

Reza. Berdasarkan saran yang disampaikan oleh Agi Reza di dalam Bab V, yaitu 

pada hasil kompresi pada objek citra/gambar, audio, dan video belum 

mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan algoritma kompresi 

Deflate. Dalam saran yang lainnya, Agi Reza merekomendasi untuk 

menggunakan algoritma kompresi Deflate64 untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi, sehingga peneliti akan berfokuskan untuk melakukan kompresi pada file 

audio, serta video dengan menggunakan algoritma kompresi Deflate64 karena 

untuk file gambar penulis akan menggunakan algoritma LZW. Dan dari penelitian 
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Agi Reza, peneliti mengikuti media penyimpanan pada cloud yang digunakan 

oleh penelitian Agi Reza yaitu Dropbox.  

Dalam hasil penelitian Agi Reza mengenai kompresi pada gambar, maka 

peneliti akan menggunakan algoritma Lempel-Ziv-Welch pada file objek 

citra/gambar, dikarenakan pada penelitian Maria Roslin Apriani Neta, 

perbandingan kompresi objek citra dengan algoritma Huffman, LZW (Lempel-

Ziv-Welch), RLE (Run Length) dan Shanon-Fano, berdasarkan uji coba yang 

dilakukan menunjukkan bahwa hasil kompresi objek citra dengan menggunakan 

algoritma LZW lebih kecil dibanding algoritma lainnya. Penggunaan algoritma ini 

diperkuat dengan hasil skripsi dari Melissa Marselina dimana ia melakukan 

implementasi algoritma Lempel-Ziv-Welch dan dari penelitian-penelitian tersebut 

didapat suatu kesimpulan bahwa hasil kompresi objek citra yang ukurannya 

mengalami penurunan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti mendapatkan masalah-

masalah seperti berikut ini 

1. Apakah pengguna Dropbox dapat memaksimalkan kapasitas media 

penyimpanannya, agar pengguna dapat menyimpan banyak data file? 

2. Bagaimanakah penerapan algoritma Deflate64 dan Lempel-ziv-welch pada 

kompresi data untuk Dropbox? 

3. Seberapa besar perubahan ukuran file gambar, video, dan audio sesudah di 

kompres dengan sebelum dikompres dan waktu yang dibutuhkan dalam 

proses kompresi file gambar, video, dan audio? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi nanti terdapat batasan-batasan yang peneliti 

tetapkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun hanya dapat digunakan untuk Dropbox dalam sistem 

operasi windows.  

2. Input data file yang akan digunakan antara lain .jpeg, .png, .bmp, .mp3, .wav, 

.flac, .flv, .mkv, dan .avi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma Deflate64 dan 

Lempel-Ziv-Welch pada kompresi data untuk Dropbox agar dapat memperkecil 

penggunaan kapasistas penyimpanan Dropbox. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini antara lain memberikan wawasan baru 

mengenai kecocokan algoritma yang digunakan dengan tipe-tipe file yang akan 

dikompresi. 

Bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat berguna untuk mempelajari 

sebuah materi baru, yakni dengan mempelajari algoritma deflate64 dan lempel-

ziv-welch yang baru di ketahui oleh penulis. 

Bagi pembaca dapat memberikan wawasan mengenai kompresi file dengan 

menggunakan algoritma Deflate64 dan Lempel-Ziv-Welch. Selain itu dapat 

memberikan wawasan mengenai perancangan aplikasi dengan menggunakan 

bahasa pemrograman C#. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, serta sistematika penulisan dari setiap bab. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan berisikan dari landasan-landasan teori mengenai 

algoritma yang berhubungan dengan topik penelitian ini seperti 

dropbox, file, kompresi, deflate64, lz77, huffman coding, lempel-

ziv-welch. 

 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan berisikan metode penelitian dalam merancang 

penelitian ini, seperti perancangan sistem, flowchart, perancangan 

tampilan antarmuka. 

 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi aplikasi 

kompresi yang telah dibangun dan testing beserta evaluasi hasil 

kompresi dan dekompresi terhadap beberapa sampel data file. 
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BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil aplikasi yang telah 

dibangun dan saran yang didapat berdasarkan penelitian ini yang 

dapat berguna bagi penelitian kedepannya. 
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