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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Near Field Communication (NFC) 

Near Field Communication (NFC) adalah teknologi wireless yang memiliki 

frekuensi tinggi (13.56 MHz) yang memiliki kecepatan transfer data 424 

Kbits/second dengan jarak jangkauan yang pendek atau dekat (Buana, 2011). Alat 

ini dapat dipergunakan untuk pertukaran data dengan jarak sekitar 10 cm. 

Teknologi NFC ini dikembangkan oleh Philips dan Sony pada akhir tahun 2002 

(Coskun dkk., 2013). Dalam komunikasi NFC, terdapat dua perangkat yang terlibat. 

Perangkat pertama disebut sebagai inisiator yang merupakan perangkat aktif dan 

bertugas untuk memulai komunikasi, sedangkan perangkat kedua disebut target 

atau disebut penerima respon dari inisiator (Ok dkk., 2011).  

Coskun dkk. (2013) memperlihatkan bahwa ada dua mode operasi yang dapat 

dilakukan oleh protokol NFC yaitu mode aktif dan mode pasif. Dalam mode aktif, 

kedua perangkat NFC memancarkan frekuensi radio yang digunakan untuk 

melakukan pertukaran data. Dalam mode pasif hanya perangkat yang berperan 

sebagai inisiator saja yang memancarkan frekuensi sedangkan perangkat yang 

berperan sebagai target mendapatkan frekuensi yang diciptakan oleh perangkat 

inisiator. 

Terdapat 3 mode komunikasi yang ada pada NFC yaitu sebagai berikut 

(Coskun dkk., 2013). 
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1. Reader/Writer Mode 

Pada komunikasi ini, teknologi NFC memberikan kemudahan membaca dan 

menulis NFC tag sehingga bisa digunakan. NFC tag merupakan tag RFID yang 

pasif atau dapat juga disebut sebagai transponder NFC. Dalam mode ini, ponsel 

NFC mampu membaca NFC tag yang memiliki 4 tipe yaitu Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3 

dan Tipe 4 (Coskun dkk., 2013). Jadi, user dapat mengambil data yang disimpan di 

tag dan dapat memodifikasikannya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam 

penelitian tentang self-checkout library mode ini yang akan digunakan. Prosesnya 

yaitu user melakukan scan ke buku yang sudah diberi NFC tag. Selanjutnya user 

dapat menentukan buku mana saja yang akan dipinjam dan juga masa waktu lama 

meminjam buku tersebut. Setelah itu user dapat membawa pulang buku yang 

dipinjamnya tanpa harus ke petugas perpustakaan. Keuntungan menggunakan mode 

komunikasi ini adalah meningkatkan mobilitas, mengurangi effort, dapat 

disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan mudah untuk diterapkan. 

Keuntungan berupa meningkatkan mobilitas dan mengurangi effort dapat 

dijelaskan bahwa user tidak perlu melakukan komunikasi face to face untuk 

informasi umum. Hal tersebut bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel 

yang ditempelkan ke NFC tag yang berisi tentang informasi umum tersebut 

(Ozdenizci dkk., 2010). 

2. Peer-to-peer Mode 

Dalam mode peer-to-peer, dua smartphone yang dilengkapi NFC membuat 

koneksi dua arah untuk pertukaran data. Dalam mode ini, user pengguna NFC 

hanya perlu mendekatkan device yang dimilikinya dengan device yang memiliki 

NFC juga untuk dapat melakukan pertukaran data seperti kartu nama, foto, dan 
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sebagainya. Menurut Ozdenizci., dkk. (2010) keuntungan menggunakan mode 

komunikasi ini adalah pertukaran data antar device yang mudah yaitu hanya dengan 

menempelkan kedua device dengan jarak yang tidak lebih dari 4cm tersebut.  

Tentunya komunikasi dapat dilakukan sesuai dengan permission dari user. Hal ini 

memungkinkan user dapat melakukan pertukaran data yang bersifat private karena 

keamanan dari NFC tersebut.  

3. Card Emulation Mode 

Dalam mode ini, smartphone yang dilengkapi NFC akan dapat berfungsi 

berfungsi seperti smart card yang memungkinkan user untuk melakukan transaksi 

seperti pembelian tiket, pembayaran tol, dsb.  Menurut Ozdenizci., dkk. (2010) 

keuntungan menggunakan mode komunikasi ini adalah mengurangi objek fisik 

seperti kartu kredit, kartu nama, dompet, dsb. Hal ini memungkinkan semua objek 

fisik tersebut digantikan hanya dengan ponsel saja. Semua hal baik yang berbentuk 

pembayaran seperti tiket kereta, pesawat, dsb ataupun yang berbentuk autentikasi 

seperti ID card, credit card, dsb dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel saja. 

Jadi, user memiliki peluang untuk mengintegrasikan ponsel yang memiliki 

teknologi NFC dengan kehidupan sehari-harinya.  
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Gambar 2.1 Contoh Gambar Tiga Mode pada NFC (Saha, 2014) 

Terdapat berbagai jenis NFC tag yang memiliki kapasitas memori yang 

berbeda. Jenis NFC tag tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 2.1(Halgaonkar dkk., 

2013). 

Tabel 2.1 Tipe NFC Tag (Halgaonkar.  dkk., 2013) 

Tag Standard Configuration Memory 
Communication 

Speed 

Type 1 ISO 14443A Jenis tag ini mampu 

Read atau re-write 

data. Memori tag 

dapat di write dalam 

mode protected. 

Ukuran 

antara 96 

byte dan 

2Kbyte 

106kbit/s 

Type 2 ISO 14443A Jenis tag ini mampu 

Read atau re-write 

data. Memori tag 

dapat di write dalam 

mode protected. 

Ukuran 

antara 48 

byte dan 

2 Kbyte  

106kbit/s 
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Tabel 2.1 Tipe NFC Tag (Halgaonkar.  dkk., 2013) (lanjutan) 

 

2.2  Technology Acceptance Model dan Personal Innovativeness 

Model ini diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 (Aharony, 2014). Model 

TAM sebenarnya diadopsi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yaitu teori 

tindakan yang beralasan dengan satu asumsi bahwa reaksi dan persepsi seseorang 

terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut 

(Abudalbouh, 2013). Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku 

pengguna dengan dua variabel yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. 

Kedua variabel ini menjelaskan tentang aspek tingkah laku pengguna. Perceived 

usefulness mengacu pada persepsi terhadap kemanfaatan yang didefinisikan 

sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Perceived ease of use 

mengacu kepada persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi yang 

didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer 

dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Wibowo, 2008).  

Tag Standard Configuration Memory 
Communication 

Speed 

Type 3 Sony 

Felicia(Japanese 

industrial 

standard 

X 6319-4) 

Jenis tag ini dapat di 

pra konfigurasi 

untuk dapat di write 

dan re-writable atau 

read only. 

Ukuran 

basicnya 

2 Kbyte, 

bisa 

sampai 1 

Mbyte 

212kbit/s 

Type 4 ISO 14443A 

dan ISO 14443B 

Jenis tag ini dapat di 

pra konfigurasi 

untuk dapat di write 

dan re-writable atau 

read only. 

32Kbyte 106kbit/s to 424 

Kbit/s 
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Gambar 2.2 Original Technology Acceptance Model (Rocker, C., 2009) 

 

Pada Gambar 2.2 menjelaskan bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap 

teknologi informasi (Information Technology Acceptance) ditentukan oleh enam 

konstruk yaitu variabel dari luar (external variables), persepsi pengguna terhadap 

kemudahan dalam menggunakan (perceived ease of use), persepsi pengguna 

terhadap kegunaan (perceived usefulness), sikap pengguna terhadap teknologi 

informasi (attitude) , keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut (intention 

to use) dan pemakaian aktual (actual usage) (Rocker, C., 2009). External variables 

(seperti kemampuan individu) secara tidak langsung mempengaruhi penggunaan 

teknologi melalui dampaknya pada perceived usefulness dan perceived ease of use. 

Kedua faktor tersebut mempengaruhi sikap user (attitude) terhadap teknologi, 

sehingga muncul keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut (intention to 

use). Pada Gambar 2.2 tersebut, terdapat dampak langsung dari perceived 

usefulness terhadap niat perilaku pengguna untuk menggunakan teknologi 

(intention to use). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi persepsi seseorang 

tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan 

teknologi informasi (Rocker, C., 2009). Personal innovativeness mengacu pada 

keinginan seseorang untuk mencoba teknologi informasi yang baru. Seseorang 

dengan inovasi yang tinggi akan lebih memungkinkan untuk mengambil 

keuntungan dari adanya teknologi baru tersebut (Aharony, 2014). 
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2.3  Studi Kelayakan (Feasibility) 

Studi Kelayakan (feasibility study) adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana 

manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau 

proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, 

apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang 

direncanakan (Ibrahim, 2009). 

Manfaat studi kelayakan adalah sebagai berikut (Suparyanto, 2004). 

1. Menentukan layak atau tidaknya suatu usaha 

2. Pedoman dalam melaksanakan usaha 

3. Sebagai ukuran dalam melakukan pengendalian, dan memenuhi kepentingan 

pihak ketiga. 

Dengan demikian dalam melakukan feasibility study ada beberapa hal yang 

harus dilakukan yaitu sebagai berikut (Suparyanto, 2004). 

1. Membuat rencana untuk melakukan studi kelayakan. 

2. Melaksanakan studi kelayakan termasuk di dalamnya mengumpulkan data dan 

informasi, pengolahan data, menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil 

studi tadi. 

3. Menyusun laporan hasil studi dan memberikan rekomendasi walaupun untuk diri 

sendiri, apalagi bagi pihak yang berkepentingan. 

 

2.4  Kompresi dan Dekompresi Data 

Kompresi data adalah aplikasi yang dilakukan terhadap data digital dengan 

tujuan untuk mengurangi redundansi yang terdapat dalam data sehingga dapat 

disimpan atau ditransmisikan secara efisien (Sutoyo, 2009). Metode kompresi data 
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dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu metode lossless dan metode 

lossy (Anton, 2009). 

Pada metode lossless data asli dapat direkonstruksi kembali sama persis dari 

data yang telah dikompresi. Secara umum teknik lossless digunakan untuk 

penerapan yang tidak bisa mentoleransi setiap perbedaan antara data asli dan data 

yang telah direkonstruksi. Data yang berbentuk text harus dikompresi 

menggunakan teknik lossless, karena kehilangan sebuah karakter saja dapat 

mengakibatkan kesalahan yang fatal. Lossless compression disebut juga dengan 

reversible compression karena data asli bisa dikembalikan dengan sempurna, 

namun rasio kompresinya sangat rendah, misalnya pada data text (Anton, 2009). 

Terdapat beberapa pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

metode lossless yaitu sebagai berikut (Kodituwakku dan Amarasinghe, 2005). 

1. Compression Ratio 

Compression ratio merupakan ratio antara ukuran setelah dikompresi dan 

ukuran sebelum dikompresi. Rumusnya dinyatakan sebagai berikut. 

(ukuran setelah kompresi/ukuran sebelum kompresi)*100% 

2. Compression Factor 

Compression factor merupakan kebalikan dari compression ratio yaitu ratio 

antara ukuran sebelum dikompresi dan ukuran setelah dikompresi. Rumusnya 

dinyatakan sebagai berikut. 

  (ukuran sebelum kompresi/ukuran setelah kompresi)*100% 

 

 

 

…(2.1) 

…(2.2) 
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3. Saving Percentage 

Saving percentage merupakan jumlah data yang terkompresi dan 

direpresentasikan dalam bentuk persen. Rumusnya adalah sebagai berikut. 

((ukuran sebelum kompresi - ukuran setelah kompresi)/ukuran sebelum 

kompresi) * 100% 

Pada metode lossy, umumnya teknik kompresi yang dilakukan adalah 

membuang bagian data yang sebenarnya tidak berguna seperti data yang tidak dapat 

dilihat maupun didengar oleh manusia. Lossy compression disebut juga irreversible 

compression karena data asli mustahil untuk dikembalikan seperti semula. 

Kelebihan teknik ini adalah rasio kompresi yang tinggi dibanding metode lossless 

(Anton, 2009). 

Sebuah data yang sudah dikompresi tentunya harus dapat dikembalikan lagi 

kebentuk aslinya, prinsip ini dinamakan dekompresi. Untuk dapat merubah data 

yang terkompresi, diperlukan cara yang berbeda seperti pada waktu proses 

kompresi dilaksanakan. Pada saat dekompresi catatan header yang berupa byte-

byte tersebut masih terdapat catatan isi mengenai isi dari file tersebut (Gozali, 

2004). Catatan header akan menuliskan kembali mengenai isi dari file tersebut. Hal 

ini menyebabkan isi dari file sudah tertulis oleh catatan header, sehingga hanya 

tinggal menuliskan kembali pada saat proses dekompresi (Gozali, 2004). 

 

2.5  Kompresi Data pada NFC Tag 

Kompresi data sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Tujuan kompresi 

adalah untuk mengecilkan sebuah file dokumen atau gambar. Pada penelitian ini, 

kompresi data akan dilakukan pada NFC tag yang ditempelkan pada buku. 

…(2.3) 
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Kompresi data pada NFC tag dapat mengatasi masalah mengenai kapasitas memori 

pada NFC tag yang kecil, sehingga tidak perlu membeli tag dengan kapasitas 

memori yang lebih besar (Shen dan Jiang, 2013). Sakpere (2014) menjelaskan 

mengenai perbandingan pada masing-masing tag pada NFC. 

Tabel 2.2 Perbandingan NFC Tag (Sakpere, 2014) 

 TYPE 1 TAG TYPE 2 TAG TYPE 3 TAG TYPE 4 TAG 

Compatible 

Products  

Broadcom 

Topaz  

NXP 

NTAG203,  

NTAG213, 

NXP Mifare 

UL,  

NXP Mifare 

UL-C  

Felica  NXP DESFire,  

NXP 

SmartMX-

JCOP,  

Calypso  

Manufacturers  Innovision  Philips  Sony  Philips, etc.  

Standards  ISO14443A  ISO14443A  JIS X 6319-4  ISO14443A/B  

Memory Size  96 Bytes,  

512 Bytes  

48 Bytes, 64 

Bytes,  

192 Bytes, 2 

KB  

1 KB, 4 KB,  

9 KB  

2KB, 4KB, 

8KB,  

32KB  

Speed  106 kbit/s  106 kbit/s  212 kbit/s  Up to 424 

kbit/s  

Unique 

Identifier  

Yes  Yes  No  Yes  

Cost  Low  Low  High  High  

 

Pada Tabel 2.2 pada masing-masing tipe tag memiliki ukuran yang berbeda-

beda. Tag yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tag tipe 1 atau tipe 2. Hal 

tersebut dikarenakan data yang dimasukkan ke dalam NFC tag masih berukuran 

kecil. Data tersebut berupa ID buku dan judul bukunya. Dengan panjang ID buku 

yang diasumsikan kurang dari 10 byte dan panjang judul buku yang kurang dari 100 

byte memungkinkan tag tipe 1 atau tipe 2 cukup untuk menangani hal tersebut. 

Misalkan jika panjang ID dan judul buku diakumulasikan mencapai 66 byte, maka 

memerlukan tag tipe 1 dengan panjang 96 byte. Tetapi jika melakukan kompres 

data pada tag tersebut, jumlahnya bisa mencapai kurang dari 64 byte sehinnga dapat 
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memakai tag tipe 2 dengan 64 byte untuk menangani hal tersebut. Tujuan kompres 

data yang dilakukan pada NFC tag adalah untuk mendapatkan harga yang termurah 

dari kondisi harga tag yang jika memorinya semakin besar maka semakin mahal 

harganya (Nelson, 2014).    

Kasus lain yang muncul adalah NFC tag memiliki kapasitas memori antara 

40 byte dan 4KB. Semakin besar kapasitas memorinya tentu semakin besar biaya 

yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh kepada banyak orang yang lebih memilih 

tag seperti NTAG213 dengan kapasitas hanya 144 byte. Hal buruk yang terjadi 

adalah tidak semua byte tersebut dapat digunakan. 7 byte digunakan untuk nomor 

ID NFC tag itu sendiri. Jika ingin menggunakan tag untuk mendefinisikan sebuah 

aplikasi yang dibaca pada ponsel, diperlukan Android Application Record (AAR). 

Aplikasi ini mengambil sekitar 40 byte, sehingga hanya tersisa sekitar 100 byte yang 

dapat digunakan untuk menulis data (Griffiths, 2015). Untuk itu diperlukan 

kompresi untuk mengatasi hal tersebut. 

 

2.6  Metode David Griffiths 

Tahapan dalam metode David Griffiths adalah sebagai berikut (Griffiths, 

2015). 

1. Custom Binary Format 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengaturan pada data apa 

saja yang dimasukkan ke dalam NFC tag. Tujuan pengaturan tersebut adalah 

mendapatkan jumlah storage yang maksimal dikarenakan memori pada NFC tag 

yang sangat kecil. 
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2. Putting JSON on NFC Chip 

Menuliskan data bertipe JSON ke dalam NFC tag seperti pada Gambar 2.3.  

{"tests":[{"date":"2018-01-15","type":"Electrical"},{"date":"2019-06-

17","type":"Safety"},{"date":"2020-09-20","type":"Functional"}, 

{"date":"2022-08-11","type":"Scrap"}], 

"weight":"4","torque":"4","capacity":"4"} 

Gambar 2.3 Contoh data JSON (Griffiths, 2015) 

Jumlah bytes pada data tersebut adalah 211 bytes. Setelah melakukan penulisan 

data bertipe JSON, langkah selanjutnya adalah melakukan kompresi untuk 

mendapatkan target size yang diinginkan yaitu 100 bytes.  

3. Compression 

Kompresi dilakukan dengan menggunakan gzip. Data yang dikompresi 

adalah data contoh yang ada di langkah B. Setelah dikompresi, hasil yang 

didapat adalah 158 bytes. Jumlah ini tentunya masih jauh dari target, sehingga 

perlu dilakukan langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini. 

4. RJSON 

RJSON adalah tools yang memungkinkan penulisan ulang JSON menjadi 

bentuk yang lebih pendek. RJSON mengidentifikasi data yang bersifat 

repetitive, dan menggunakan array JSON untuk menyimpan data tambahan 

tersebut. Hal ini memungkinkan pengubahan struktur yang awalnya berupa 

seperti pada Gambar 2.4 menjadi seperti pada Gambar 2.5. 
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{"tests":[{"date":"2018-01-15","type":"Electrical"},{"date":"2019-06-

17","type":"Safety"},{"date":"2020-09-

20","type":"Functional"},{"date":"2022-08-

11","type":"Scrap"}],"weight":"4","torque":"4","capacity":"4"} 

Gambar 2.4 Contoh data JSON sebelum menggunakan RJSON (Griffiths, 2015) 

{"capacity": "4","tests": [{"date": "2018-01-15","type": "Electrical"},[2,"2019-

06-17","Safety","2020-09-20","Functional","2022-08-11","Scrap"]],"torque": 

"4","weight": "4"} 

Gambar 2.5 Contoh data JSON setelah menggunakan RJSON (Griffiths, 2015) 

Jika whitespace dihilangkan, maka data yang semula berjumlah 211 byte akan 

turun menjadi 169 byte. Setelah dikompres menggunakan gzip, total byte yang 

dihasilkan adalah 155 byte. Hasil ini masih jauh dari target yang diinginkan. 

5. The Walk Format: Leaving JSON behind 

Pada langkah C dan D, belum ditemukan solusi yang pas dalam mengatasi 

kompresi tersebut, untuk itu dilakukan format pada JSON dengan sesuatu yang 

lebih compact atau yang lebih kecil ukurannya. Sebuah objek JSON benar-benar 

hanya menggambarkan struktur data berupa tree. Secara konseptual, datanya 

adalah berbentuk seperti pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Struktur data JSON dalam bentuk tree (Griffiths, 2015) 

Langkah yang perlu dilakukan untuk menelusuri Gambar 5 adalah sebagai 

berikut. 

a. Turun ke sub-objek tree 

b. Turun ke sub-tree arraynya 

c. Bergerak ke samping, dari satu branch ke branch sebelahnya, atau 

d. Kembali ke atas yaitu parent. 

Jika 4 langkah tersebut diwakili dengan simbol +, *, > dan ^, maka data JSON 

dapat dikonversi dari yang bentuknya seperti pada Gambar 2.7 menjadi seperti 

pada Gambar 2.8 dengan total byte yang didapat adalah 128 bytes. 
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{"tests":[{"date":"2018-01-15","type":"Electrical"},["2","2019-06-17", 

"Safety","2020-09-20","Functional","2022-08-01","Scrap"]], 

"weight":"4","torque":"4","capacity":"4"}  

Gambar 2.7 Data JSON sebelum dikonversi (Griffiths, 2015) 

tests*+date>2018-01-15>type>Electrical^*2>2019-06-17>Safety>2020-

09-20>Functional>2022-08-01>Scrap^^weight>4>torque>4>capacity>4 

Gambar 2.8 Data JSON sesudah dikonversi (Griffiths, 2015) 

 

6. Remove the Two Highest Order Bits 

Pada tahap ini, diasumsikan bahwa data JSON adalah ASCII. Langkah awal 

yang dilakukan yaitu melakukan pengubahan huruf menjadi uppercase pada data 

JSON dan lakukan pemisahan data dengan tanda “;” sehingga menjadi seperti 

pada Gambar 2.9 dan setelah itu melakukan pengubahan huruf tersebut ke dalam 

kode binary sesuai tabel ASCII. 

TESTS*+DATE>2018-01-15>TYPE>;ELECTRICAL^*2>2019-06-

17>;SAFETY>2020-09-20>;FUNCTIONAL>2022-08-01>; 

SCRAP^^WEIGHT>4>TORQUE>4>CAPACITY>4 

Gambar 2.9 Data JSON setelah dilakukan uppercase (Griffiths, 2015) 

Jadi hanya perlu menggunakan karakter ASCII 32 sampai ASCII 95. Total 

karakternya adalah 64 karakter. 64 karakter tersebut dapat diwakili oleh 6 bit. 

Jika dari masing-masing bit dikurangi 32, maka bisa menyingkirkan 2 bit yang 

paling signifikan. Contohya, bit 01001111 01111001 dikurang 32 akan menjadi 

00101111 00101010 dan 2 bit yang paling signifikan dihilangkan menjadi 

__101111 __101010. Totalnya adalah 12 bit, dimana ada 16 bit sebelumnya. 

Rancang bangun...,Ferdinand,FTI UMN,2017



22 

Total yang didapat adalah 100 bytes. Untuk melakukan dekompresi ke data 

JSON semula, maka dilakukan langkah kebalikan dari langkah kompresi 

tersebut. 

 

2.7  Compression Benchmark  

Menurut Griffiths (2015) SMAZ merupakan metode yang sering digunakan 

dalam melakukan kompresi terhadap string yang berukuran kecil. Berikut adalah 

perbandingan ratio kompresi antara SMAZ dengan metode David Griffiths. 

Tabel 2.3 Perbandingan Kompresi SMAZ dengan Metode David Griffiths 

(Griffiths, 2015) 

String SMAZ 

Metode 

David 

Griffiths 

'{"t":"This is a small string"}' 28% 47% 

'{"t":"foobar"}' 0% 50% 

'{"t":"the end"}' 12% 54% 

'{"t":"not-a-g00d-Exampl333"}' -16% 36% 

'{"t":"Smaz is a simple compression library"}' 26% 44% 

'{"t":"Nothing is more difficult, and therefore more 

precious, than to be able to decide"}' 

41% 41% 

'{"t":"this is an example of what works very well with 

smaz"}' 

37% 44% 

'{"t":"1000 numbers 2000 will 10 20 30 compress very 

little"}' 

5% 42% 

'{"t":"Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in 

una selva oscura"}' 

26% 28% 

'{"t":"Mi illumino di immenso"}' 19% 34% 

'{"t":"L'autore di questa libreria vive in Sicilia"}' 19% 28% 

'{"t":"http://google.com"}' 28% 48% 

'{"t":"http://programming.reddit.com"}' 33% 49% 

'{"t":"http://github.com/antirez/smaz/tree/master"}' 32% 38% 

 

Pada Tabel 2.3 nilai negative pada ratio menunjukkan hasil kompresi menjadi 

lebih besar dari sebelumnya.  
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2.8  NFC pada Perpustakaan 

Saat ini, di banyak perpustakaan modern yang memanfaatkan teknologi 

barcode dan Radio Frequency Identification (RFID) dalam management sistemnya 

(Yusof dkk., 2015). Namun, terdapat beberapa masalah dalam menggunakan 

barcode. Menurut Jagtap., dkk. (2015) library management system menggunakan 

barcode memang sedikit mempermudah pekerjaan bagi pustakawan, tetapi ada 

kekurangannya yaitu sistem peminjamannya yang masih membutuhkan petugas 

perpustakaan untuk verifikasi. Sebagai pembanding, telah ditemukan teknologi 

yang lebih baik dari barcode yaitu dengan menggunakan RFID. RFID lebih baik 

dari barcode karena RFID menggunakan sinyal radio untuk memberikan data yang 

telah diidentifikasikan (Fadhilatul, 2014). Menurut Fadhilatul (2014) terdapat 

perbedaan yang sangat banyak antara RFID dengan barcode, diantaranya sistem 

barcode hanya bisa dibaca, sedangkan RFID bisa dibaca dan ditulis ulang. Selain 

itu untuk membaca dengan alat reader barcode harus disejajarkan, sedangkan RFID 

tidak perlu disejajarkan karena semua objek atau benda bisa dibaca secara 

bersamaan ataupun ditumbuk sekaligus. Namun, RFID juga memiliki banyak 

kendala seperti biaya, tingkat akses dan privasi (Yu, 2007). Oleh karena itu 

diperlukan alternatif lain untuk mengatasi masalah tersebut. 
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Gambar 2.10 Koneksi antara mobile device, database, dan NFC tag (Yusof dkk., 

2015) 

 

Near Field Communication (NFC) dapat digunakan untuk menyederhanakan 

proses peminjaman buku di perpustakaan hanya dengan melakukan tap pada buku 

atau mendekatkan buku tersebut ke smartphone NFC (Jagtap, 2015). Pada Gambar 

2.10 proses komunikasi yang dilakukan dalam peminjaman buku adalah sebagai 

berikut (Yusof dkk., 2015). 

1. Mengaktifkan NFC pada smartphone terlebih dahulu. 

2. Langkah selanjutnya adalah mendekatkan smartphone device ke NFC tag yang 

ada di buku. 

3. Setelah didekatkan maka koneksi antara smartphone device dengan NFC tag 

dapat dibangun. 
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4. Setelah itu melakukan proses penyocokkan ID dan judul buku yang ada di NFC 

tag dengan database milik perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara. 

5. Jika ID dan judul buku terdaftar di database tersebut, maka informasi buku dapat 

ditampilkan dan dapat melakukan proses selanjutnya yaitu meminjam buku. 

 

2.9 Pengertian Usability 

Usability berasal dari kata Usable yang secara umum berarti dapat digunakan 

dengan baik (Rahadi, 2014). Definisi usability menurut ISO 9241:11 (1998) adalah 

sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai 

target yang ditetapkan dengan efektivitas, efisiensi dan mencapai kepuasan 

penggunaan dalam konteks tertentu. Konteks penggunaan terdiri dari pengguna, 

tugas, peralatan (hardware, software dan material). Berdasarkan definisi tersebut 

usability diukur berdasarkan komponen sebagai berikut (Ali dan Aasim, 2009).  

1. Kemudahan (learnability) didefinisikan seberapa cepat pengguna mahir dalam 

menggunakan sistem serta kemudahan dalam penggunaan menjalankan suatu 

fungsi serta apa yang pengguna inginkan dapat mereka dapatkan. 

2. Efisiensi (efficiency) didefinisikan sebagai sumber daya yang dikeluarkan guna 

mencapai ketepatan dan kelengkapan tujuan. 

3. Mudah diingat (memorability) didefinisikan bagaimana kemampuan pengguna 

mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu, kemampuan 

mengingat didapatkan dari peletakkan menu yang selalu tetap. 

4. Kesalahan dan keamanan (errors) didefinisikan berapa banyak kesalahan-

kesalahan apa saja yang dibuat pengguna, kesalahan yang dibuat pengguna 
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mencangkup ketidaksesuaian apa yang pengguna pikirkan dengan apa yang 

sebenarnya disajikan oleh sistem. 

5. Kepuasan (satisfaction) didefinisikan kebebasan dari ketidaknyamanan, dan 

sikap positif terhadap penggunaan produk atau ukuran subjektif sebagaimana 

pengguna merasa tentang penggunaan sistem. 

6. Kesederhanaan (simplicity) yang meliputi antarmuka sistem. Antarmuka yang 

baik harus sederhana di mata pengguna. Jika antarmuka dari sistem sederhana 

maka akan lebih mudah bagi pengguna untuk menggunakannya dan melakukan 

tugas-tugas mereka. 

7. User friendly yang meliputi antarmuka sistem. sistem yang user friendly 

berhubungan dengan effort yang dikeluarkan pengguna dalam melakukan 

tugasnya. 

8. Kenyamanan (comfortable) didefinisikan bagaimana pengguna merasa 

nyaman ketika berhadapan dengan antarmuka. Antarmuka yang nyaman adalah 

antarmuka yang tidak membuat rumit pengguna ketika pengguna sedang 

menjalankan sistem. 

9. Relevansi (Relevancy) didefinisikan bagaimana kesesuaian antara pencarian 

yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil yang dicari. 

10. Kemudahan (Easiness) yang didefinisikan bagaimana pengguna mengerti 

tentang sistem yang digunakan.  Sistem yang baik adalah sistem yang mudah 

dimengerti dan digunakan oleh pengguna baik yang sudah expert atau belum
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