
Kompresi
Pengertian dan Jenis-Jenis Kompresi



Kompresi Data Definition

Kompresi : Mengecilkan/Memampatkan ukuran

Kompresi data : Teknik mengecilkan data sehingga diperoleh file
dengan ukuran lebih kecil daripada ukuran aslinya.

Dalam ilmu komputer, pemampatan data (kompresi data) adalah
sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan
ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam
menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut.



Kompresi Data

• Contoh kompresi sederhana yang biasa dilakukan adalah
menyingkat kata-kata yang sering digunakan tapi sudah memiliki
konvensi umum. Misalnya : kata “yang” dikompres menjadi kata
“yg”

• Kompresi data menjadi sangat penting karena memperkecil
kebutuhan penyimpanan data, mempercepat pengiriman data,
memperkecil kebutuhan bandwidth.

• Teknik kompresi bisa dilakukan terhadap teks/biner, gambar
(JPEG, PNG, TIFF), audio (MP3, AAC, RMA, WMA), dan video
(MPEG, H261, H263).



Jenis – Jenis Kompresi Data

Berdasarkan mode pengiriman data yang diterima :

• Dialoque Mode:

proses penerimaan data dimana pengirim dan penerima seakan
berdialog (real time), seperti pada contoh video conference. Dimana
kompresi data harus berada dalam batas penglihatan dan
pendengaran manusia. Waktu tunda (delay) tidak boleh lebih dari
150 ms, dimana 50 ms untuk proses kompresi dan dekompresi, 100
ms mentransmisikan data dalam jaringan



Jenis – Jenis Kompresi Data

• Retrieval Mode

proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time

Dapat dilakukan fast forward dan fast rewind di client

Dapat dilakukan random access terhadap data dan dapat bersifat
interaktif



Jenis – Jenis Kompresi

Ada dua jenis pemampatan data (kompresi data) 
berdasarkan output, yaitu : 

1. Pemampatan tanpa kehilangan (loseless data 
compression)

2. Pemampatan berkehilangan (lossy data 
compression)



Pemampatan tanpa kehilangan (loseless
data compression)
• Teknik kompresi dimana data hasil kompresi dapat didekompres

lagi dan hasilnya tepat sama seperti data sebelum di kompresi.

• Teknik ini digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi
harus diekstrak/dekompres lagi tepat sama.

Contoh : ZIP, RAR, 7-ZIP

• Biasanya digunakan jika akurasi data sangat penting.

Example : data teks/biner, data program, image (PNG, GIF)

• Kadangkala ada data-data yang setelah dikompresi dengan teknik
ini ukurannya menjadi lebih besar atau sama.



Pemampatan berkehilangan (lossy data 
compression)

• Teknik kompresi dimana data hasil dekompresi tidak sama
dengan data sebelum kompresi namun sudah cukup untuk
digunakan.

Contoh : MP3, Streaming Media, JPEG, MPEG, dan WMA.

• Kelebihan : Ukuran file lebih kecil disbanding loseless namun
masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan.

• Biasanya teknik ini membuang bagian-bagian data yang
sebenarnya tidak begitu berguna, tidak begitu dirasakan,
tidak begitu dilihat oleh manusia, sehingga manusia masih
beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan
walaupun sudah dikompresi.



Pemampatan berkehilangan (lossy data 
compression)

• MPEG (Motion Picture Expert Group) untuk video

• MP3 untuk lagu dan audio

• JPEG (Joint picture Expert Group) untuk gambar

• Misal :

Terdapat image asli berukuran 12.249 bytes, kemudian
dilakukan kompresi dengan JPEG kualitas 30 dan berukuran
1.869 bytes, berarti image tersebut 85% lebih kecil dan ratio
kompresi 15%.



Pemampatan berkehilangan (lossy data 
compression)

Contoh format file lossless compression : *.zip, *.rar, document file 
(*.doc, *.xls, *.ppt), file executable (*.exe)

Contoh aplikasi lossy compression : aplikasi pengkompres suara
(mp3 compressor), gambar (adobe photoshop, paint), video 
(xilisoft)



LOSSY vs LOSSLESS

• Keuntungan metode lossy Menghasilkan file kompresi yang
lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless

• Metode lossy sering digunakan untuk mengkompresi suara,
gambar, dan video.

• Lossy akan mengalami generation loss pada data sedangkan
lossless tidak terjadi karena data yang hasil dekompresi sama
dengan data asli.

• Sedangkan lossless digunakan untuk mengkompresi data untuk
diterima ditujuan dalam kondisi asli seperti dokumen teks.



Contoh Kompresi data Lossy



Contoh Teknik Kompresi Loseless

• Run Length Encoding

RLE menggabungkan data yang sama dalam satu sekuens. RLE biasanya
digunakan untuk kompresi citra, dimana yang digabungkan adalah pixel 
yang sama dalam satu sekuens. Contoh
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menjadi 12W1B12W3B24W1B14W



Conclusion

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat

menyimpulkan bahwa Kompresi Data dapat

mempermudahkan dalam hal penyimpanan file 

yang begitu besar. Dan media penyimpanan kita

bisa menampung data sebanyak- banyaknya.



Thank You …

End of File

https://mix.office.com/Home/GettingStarted

