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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

automatic zip pada smartphone android, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi 

dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

1.1. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya teknologi pada smartphone maka 

semakin banyak pula  data-data atau file-file yang ingin kita simpan, tetapi 

kadang kala kapasitas memory yang kita miliki tidak sebanding dengan 

data yang akan kita simpan. Oleh karena itu data-data yang akan disimpan 

perlu dikompres terlebih dahulu supaya ukurannya menjadi lebih kecil. 

Apabila ukuran data dapat dikompres menjadi lebih kecil dari ukuran 

aslinya, maka secara otomatis memory dapat menyimpan data lebih 

banyak lagi dan dari segi pengiriman pun akan semakin cepat. Pada saat 

ini banyak sekali perangkat lunak yang digunakan untuk menangani 

masalah kompresi data. Perangkat lunak tersebut digunakan untuk 

mengefisienkan kapasitas penyimpanan data, selain itu juga kompresi data 

dapat mencegah kerusakan data.  

Secara umum kompresi data merupakan merubah suatu simbol-

simbol menjadi suatu kode – kode. Kompresi dikatakan efektif jika ukuran 

perolehan kode – kode tersebut sangat kecil dibandingkan dengan ukuran 

kode simbol aslinya. Dari suatu kode-kode atau symbol-simbol dasar suatu 

model akan dinyatakan dalam kode khusus. Kompresi  dapat  dilakukan  

untuk  berbagai  jenis data,  baik data teks,  data  audio,  maupun  data  video.  

Saat ini file zip salah satu format file kompresi yang menjadi 

standart kompresi dimanapun, hampir setiap aplikasi kompresi dapat 

membuat file berfomat zip dan format kompresi zip sudah support di 

android. Hal ini memungkinkan kita dapat membuat aplikasi yang 

melibatkan kompresi dengan format zip, maka pada tugas akhir ini akan 
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diimplementasikan bagaimana membangun aplikasi automatic zip berbasis 

android serta membandingkan hasil kompresi fomat zip dengan format 

lainnya ( 7zip, tar, GZip, BZip2, XZ ). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara membangun aplikasi automatic zip ? 

2. Berapa rasio ukuran file hasil kompresi terhadap file asli ? 

3. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan proses 

kompresi dan dekompresi (.zip) ? 

4. Bagaimana kelengkapan data setelah file-file tersebut dikompres 

(.zip) ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperkecil 

ukuran data yang disimpan pada memory smartphone, sehingga memory 

smartphone tersebut bisa menyimpan data dengan jumlah yang lebih 

banyak. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Rasio ( perbandingan ) yang dilakukan berdasarkan kecepatan 

kompresi dan ukuran file hasil kompresi terhadap ukuran semula .  

2. Tidak membahas kompleksitas masing-masing algoritma. 

3. Data-data yang akan dikompres berbentuk file teks, image, dan 

audio 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 
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Mengumpulkan semua referensi tentang library android dan 

bahasa pemrograman java yang digunakan dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi flowchart 

system, usecase diagram, proses kompresi dan dekompresi (.zip) 

serta password kompresi dekompresi. 

3. Desain Sistem 

Berisi tentang desain sistem yang akan dibuat, meliputi Unified 

Modeling Language (UML), dan desain interface aplikasi secara 

umum. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan 

bahasa pemrograman java. Dimulai dari pembuatan kode 

(program) untuk kompresi dan dekompresi (.zip). Setelah 

pembuatan kode (program) tersebut sudah dibuat dan dijalankan, 

selanjutnya adalah pembuatan interface dan penambahan fitur-fitur 

aplikasi. Dan terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem 

aplikasi yang telah dibuat.  

5. Pengujian 

- Completeness (kelengkapan data setelah file atau folder 

tersebut dikompres).  

- Ratio Compress (ukuran data setelah dilakukan kompresi).  

- Optimaly (perbandingan apakah ukuran file atau folder sebelum 

dikompres sama atau tidak sama dengan file atau folder yang 

telah dikompres). 

- Perbandingan file atau folder kompresi 7z, zip, Tar, Gzip, 

BZip2, XZ.  

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 
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seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

automatic zip, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca 

buku pemrograman android, mencari referensi yang berhubungan dengan 

algoritma kompresi LZMA baik dari bahan kuliah, jurnal, maupun 

referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs website 

yang menyediakan tutorial mengenai pemrograman android, algoritma 

kompresi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa perancangan sistem meliputi deskripsi aplikasi automatic zip, 

analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional. Sedangkan perancangan 

sistem meliputi pembuatan diagram UML (Unified Modelling Language) 

yang terdiri atas use case diagram, activity diagram, sequence diagram, 

class diagram, dan perancangan desain antar muka. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi 

automatic zip di device berbasis android, lalu penjelasan-penjelasan dari 

hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan berdasarkan parameter – 

parameter pengujian yang meliputi Completeness, Ratio Compress, 

Optimaly, dan perbandingan file atau folder kompresi 7z, zip, Tar, Gzip, 

BZip2, XZ.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta 

analisa dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari 

pembuat aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk 

pengembangan. 


