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Hak cipta dan penggunaan kembali: 
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Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini melewati beberapa 

tahap, yaitu sebagai berikut. 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dimana peneliti melakukan pembelajaran melalui buku, artikel, 

jurnal, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan tema penulisan, baik 

yang tersedia secara online maupun offline, untuk menyusun dasar teori yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

b. Perancangan Antarmuka dan Implementasi Aplikasi 

Melakukan rancangan antarmuka aplikasi yang dibentuk dan mempersiapkan 

alat-alat yang diperlukan untuk merancang aplikasi,  setelah itu melakukan 

penulisan kode berdasarkan rancangan yang telah dibuat. 

c. Testing dan Debugging Aplikasi 

Melakukan uji coba pada saat pembuatan aplikasi untuk memastikan setiap 

bagian dari aplikasi dapat berfungsi dengan baik.  

d. Sampel Uji Coba 

Mengumpulkan hasil uji coba dengan memasukkan beberapa file data untuk 

dilakukan kompresi. Akan dilakukan beberapa kompresi untuk setiap tipe 

data dan hasilnya akan dibandingkan untuk menilai fungsionalitas dari 

aplikasi yang telah dibuat. 
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3.2  Perancangan Aplikasi 

 Aplikasi yang dibangun menggunakan beberapa macam perancangan. 

Berikut ini adalah perancangan yang digunakan dalam pembentukan aplikasi. 

 

3.2.1  Diagram Sistem 

 Proses kerja pada aplikasi yang dibuat memiliki alur sistem seperti pada 

gambar 3.1 di bawah ini. Pada saat aplikasi dijalankan, user dapat memilih untuk 

melakukan kompresi atau dekompresi. Apabila user melakukan kompresi atau 

dekompresi, user harus memasukkan data file yang ingin diproses. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi 

Perbandingan Algoritma ..., Yupie Yogaswara, FTI UMN, 2015



 

19 

 

3.2.2  Fungsionalitas Sistem 

Sistem yang dibuat pada aplikasi memiliki beberapa fungsionalitas sebagai 

berikut : 

1. Menerima input dalam bentuk array of byte dari sebuah file yang akan 

dilakukan kompresi dan dekompresi. 

2. Melakukan kompresi dan dekompresi menggunakan algoritma Run Length 

Encoding. 

3. Melakukan kompresi dan dekompresi menggunakan algoritma Arithmetic 

Coding. 

4. Mengunggah file yang telah dilakukan kompresi ke folder yang ada dalam 

dropbox. 

5. Melakukan dekompresi pada file terkompresi dan menyimpan hasil 

dekompresi ke tempat yang telah ditentukan oleh user. 

 

3.2.3  Masukan dan Keluaran Sistem 

Masukan yang diperlukan oleh sistem adalah sebagai berikut : 

1. Masukan pada sistem secara umum adalah file yang akan dilakukan 

kompresi atau dekompresi. 

2. Masukan pada modul Run Length Encoding adalah array of byte dari file 

yang dikompresi atau didekompresi. 

3. Masukan pada modul Arithmetic Coding adalah array of byte dari file yang 

dikompresi atau didekompresi. 
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Keluaran yang dihasilkan oleh sistem adalah sebagai berikut : 

1. Keluaran sistem secara umum adalah file hasil proses kompresi dan 

dekompresi. 

2. Keluaran dari modul Run Length Encoding berupa data hasil kompresi dan 

dekompresi. 

3. Keluaran dari modul Arithmetic Coding berupa data hasil kompresi dan 

dekompresi. 

 

3.2.4  Desain Modul 

Aplikasi ini memiliki empat modul, yaitu modul kompresi dan dekompresi 

menggunakan algoritma Run Length Encoding, dan modul kompresi dan 

dekompresi menggunakan algoritma Arithmetic Coding. 

4.1.  Kompresi Run Length Encoding 

Pada proses kompresi Run Length Encoding, hal pertama yang dilakukan 

yaitu membaca byte dari file yang akan dikompresi dan hasil pembacaan akan 

disimpan dalam array of byte untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu byte yang 

telah disimpan akan dilakukan pengecekan satu per satu untuk melihat apakah 

terdapat deretan byte yang berulang atau sama. Apabila terdapat deretan byte yang 

berulang, maka deretan byte tersebut akan dikurangi dan ditulis kembali dengan 

urutan [byte1,byte2,loop] dimana byte1 dan byte2 merupakan nilai dari byte yang 

berulang dan loop merupakan jumlah pengulangan byte dalam satu deretan yang 

sama. Gambar berikut merupakan flowchart dari modul kompresi Run Length 

Encoding. 
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Gambar 3.2 Flowchart Kompresi Run Length Encoding 

 

4.2.  Dekompresi Run Length Encoding 

Pada proses dekompresi Run Length Encoding, file yang ingin 

didekompresi akan dilakukan pengecekan run length encoding signature terlebih 
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dahulu dengan membaca 4 byte awal yang ada pada file. Apabila signature tidak 

cocok, maka aplikasi akan memberitahu user bahwa file yang ingin didekompresi 

bukan merupakan hasil dari kompresi Run Length Encoding. Setelah melakukan 

pengecekan signature, proses dekompresi baru akan dilakukan. 

Proses dekompresi dimulai dengan melakukan pengecekan byte pada file 

secara bertahap dimulai dari byte kedua (byte kedua setelah 4 byte awal, karena 4 

byte awal merupakan byte signature), apabila byte tersebut memiliki nilai yang 

sama dengan nilai byte-1, maka byte tersebut merupakan deretan byte yang telah 

dikompresi dan akan ditulis kembali sebanyak nilai yang ada pada byte+1, dimana 

nilai byte+1 merupakan jumlah pengulangan byte sebelum dikompresi. Proses 

dekompresi akan dilakukan sampai end of file. Gambar berikut merupakan 

flowchart dari modul dekompresi Run Length Encoding. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Dekompresi Run Length Encoding 
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4.3.  Kompresi Arithmetic Coding 

Pada kompresi Arithmetic Coding, tahap awal yang dilakukan masih sama 

dengan kompresi Run Length Encoding, yaitu membaca byte pada  file yang ingin 

dikompresi. Proses kompresi dilanjutkan dengan membuat sebuah tabel 

probabilitas kemunculan byte pada file, setelah itu akan diambil symbol input 

(byte pada file) untuk dilakukan perhitungan dengan menggunakan tabel 

probabilitas yang telah dibentuk. Dalam perhitungan terdapat nilai Low dan High 

yang akan dihitung setiap kali symbol dibaca. Nilai Low akhir dari perhitungan 

tersebut merupakan hasil dari file yang telah terkompresi. Gambar berikut 

merupakan flowchart dari modul kompresi Arithmetic Coding. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Kompresi Arithmetic Coding 
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4.4.  Dekompresi Arithmetic Coding 

Pada dekompresi Arithmetic Coding, tahap awal juga memiliki kesamaan 

dengan modul-modul sebelumnya yaitu membaca byte dari file yang akan 

didekompresi. Selanjutnya akan diambil encoded symbol (byte pada file) yang 

merupakan hasil dari kompresi Arithmetic Coding untuk dilakukan dekompresi. 

Proses dekompresi dilakukan dengan melakukan perhitungan pada encoded 

symbol hingga encoded symbol berakhir atau sama dengan end of file. Gambar 

berikut merupakan flowchart dari modul dekompresi Arithmetic Coding. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Dekompresi Arithmetic Coding 

 

3.2.5  Desain Antarmuka 

 Berikut merupakan beberapa rancangan halaman pada aplikasi kompresi 

yang dibangun. Tampilan antarmuka dibagi menjadi dua bagian. 
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a. Halaman Kompresi 

 Pada halaman kompresi, user dapat memasukkan file untuk dilakukan 

kompresi dan memilih tipe kompresi yang akan digunakan. Setelah metode dan 

sumber file dipilih, kompresi dapat dilakukan dengan menekan tombol compress.  

Informasi kompresi akan ditampilkan pada bagian bawah aplikasi dimana akan 

diberikan informasi besar ukuran data file sebelum dan sesudah dikompres dan 

juga lama waktu kompresi. Gambar berikut merupakan rancangan halaman 

kompresi pada aplikasi. 

 

Gambar 3.6 Desain Halaman Kompresi 

b. Halaman Dekompresi 

 Pada halaman dekompresi, user dapat melakukan proses pengembalian file 

yang sebelumnya telah di kompresi menjadi bentuk aslinya. Pada halaman ini user 

diharuskan untuk memilih file yang telah terkompresi pada kolom source file dan 

memilih tempat untuk menyimpan file hasil dekompresi tersebut pada kolom save 

to. Setelah memilih sumber file dan lokasi untuk menyimpan file, proses 

dekompresi dapat dimulai dengan menekan tombol decompress. Apabila 

dekompresi telah selesai, akan muncul informasi pada bagian bawah aplikasi 
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dimana akan ditampilkan informasi besar ukuran file sebelum dan sesudah 

dekompresi dan juga lama waktu dekompresi. Gambar berikut merupakan 

rancangan halaman dekompresi pada aplikasi. 

 

Gambar 3.7 Desain Halaman Dekompresi 

c. Message Box 

 Tampilan message box merupakan tampilan pesan yang akan muncul 

ketika user melakukan kompresi atau dekompresi. Message box akan 

menampilkan feedback kepada user tentang status kompresi maupun dekompresi. 

 

Gambar 3.8 Desain Message Box 
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