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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Quick Response Code atau yang lebih dikenal dengan istilah QR Code 

merupakan gambar dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan 

data. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk mempermudah penyampaian 

informasi secara vertikal dan horizontal. Menurut [1] data yang tersimpan pada 

QR Code dapat berupa teks numerik, alfanumerik, kanji, kana, hiragana, biner dan 

control code. 

Teknologi QR Code telah dikembangkan  untuk berbagai kepentingan 

seperti iklan dan media massa. Pengembangan QR Code telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya dimana QR Code tidak terbatas pada informasi berbentuk 

teks, url atau angka, namun juga dapat menyimpan data berbentuk gambar agar 

lebih menarik untuk konsumen terutama di periklanan.  

Pada penelitian sebelumnya QR Code menggunakan data gambar telah 

mampu di-generate, namun dengan ukuran yang belum maksimal yakni terbatas 

di ukuran 1.86 kb. Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan penambahan tahap 

kompresi – dekompresi terhadap gambar yang akan di-generate dengan tujuan 

agar ukuran gambar inputan lebih maksimal.  

Dewasa ini kebutuhan akan QR Code dengan inputan berupa data gambar 

berukuran lebih dari 1.86 kb berkembang pesat. Dengan meningkatnya kebutuhan 

tersebut maka dilakukan penambahan tahap kompresi dan dekompresi pada sistem 

generator dan reader menggunakan data gambar. Sistem ini bertujuan untuk 

memaksimalkan QR Code pada berbagai sistem seperti sistem login dan sistem 

periklanan. Sistem login mengalami kesulitan dalam inputan foto yang terbatas 

pada ukuran 1.86 kb sehingga dapat menurunkan kualitas gambar inputan dan 

memerlukan kemampuan menyimpan yang lebih besar dan maksimal. Pada sistem 

periklanan menggunakan QR Code berisi gambar diharapkan dapat memaksimal 

ukuran gambar sehingga bisa ditampilkan lebih detail. Hal ini menjadi kebutuhan  
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terutama untuk mengenalkan suatu produk tertentu yang mengharuskan 

mengenalkan visual produk secara detail. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat QR Code Generator yang mampu mengubah file   

gambar menjadi representasi lain seperti data byte, numerik atau 

alfanumerik, kemudian mengubah hasil representasi tersebut menjadi 

sebuah QR Code. 

b. Bagaimana membuat QR Code Reader yang mampu menerjemahkan QR 

Code menjadi representasi data dari file gambar, semisal berupa data byte, 

numerik atau alfanumerik, kemudian mengubah data hasil representasi 

tersebut menjadi gambar aslinya. 

c. Bagaimana mengkompres data gambar sebelum diubah menjadi byte 

stream dengan algoritma LZW. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat QR Code Generator dan QR Code Reader agar dapat 

menyimpan data berbentuk gambar. 

2. Menambahkan tahapan kompresi agar ukuran gambar yang akan di-

generate menjadi QR Code bisa mencapai ukuran maksimal lebih dari 

48X48 pixel atau 1.86 kb. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa 

batasan, diantaranya sebagai berikut :  

a. Aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader ini dibangun dengan 

menggunakan bahasa pemprograman java. 

b. Tahapan kompresi untuk data gambar menggunakan algoritma LZW. 
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1.5 Metodologi 

Metode dalam penyelesaian tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan, 

diantaranya : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur  

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

beberapa hal berikut: 

a. Mempelajari literatur mengenai pembuatan QR Code Generator dan 

QR Code Reader pada bahasa pemprograman java. 

b. Mempelajari literatur mengenai bagaimana mengkompres data gambar 

untuk kemudian diubah menjadi byte stream menggunakan algoritma 

LZW. 

c. Mempelajari literatur mengenai bagaimana mengubah gambar 

menjadi representasi lain seperti data byte, numerik atau alfanumerik. 

d. Mempelajari literatur mengenai bagaimana mengubah hasil 

representasi dari data gambar menjadi sebuah QR Code. 

e. Mempelajari literatur mengenai bagaimana menerjemahkan QR Code 

menjadi representasi data dari file gambar seperti data byte, numerik 

atau alfanumerik. 

f. Mempelajari literatur mengenai bagaimana mengubah data hasil 

representasi dari file gambar menjadi sebuah gambar aslinya.  

 

1.5.2 Metode Pengembangan 

Pada metode pengembangan ini dilakukan dengan metode SDLC 

(System Development Life Cycle) sebagai berikut : 

1. Analisis dan Rekayasa Sistem 

  Pada tahap ini, dilakukan analisa kebutuhan aplikasi dan 

pengumpulan informasi terkait proses generate - scanning QR Code 

beserta tahapan kompresi - dekompresi. Untuk generator dibutuhkan 

inputan gambar, tahapan kompresi gambar, proses encode dan save QR 

Code. Pada reader dibutuhkan input QR Code, proses decode, scanning 

QR Code dan save gambar awal. 
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2. Perancangan 

Perancangan dalam pembuatan sistem ini terdiri dari perancangan 

utama sistem generator dan reader QR Code serta sistem kompresi dan 

dekompresi gambar. Pada perancangan ini antara sistem generator dan 

reader saling terkait dengan sistem kompresi dan dekompresi karena 

proses eksekusi tahapan kompresi digunakan dalam proses generate QR 

Code dan tahapan dekompresi digunakan dalam proses scanning QR 

Code. 

3. Implementasi  

Tahap ini merupakan tahap pengerjaan dari perancangan yang 

sudah dilakukan. Pada tahap ini perancangan yang sudah ada 

diterjemahkan dalam bentuk code dan dibagi menjadi beberapa file 

dalam satu project. Sistem yang dibangun adalah implementasi untuk 

pembuatan QR Code Generator dan QR Code Reader dengan 

mengunakan teknik kompresi menggunakan algoritma LZW. Teknik 

kompresi diterapkan pada sistem generator setelah data gambar di-

inputkan kemudian gambar dikompresi. Pada sistem reader teknik 

kompresi diterapkan ketika gambar QR  Code di-inputkan dan diubah ke 

data byte untuk kemudia diterapkan teknik dekompresi. 

4. Pengujian dan evaluasi 

Tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat, 

mengamati kinerja sistem dan mengevaluasi hasil kerja sistem. Tingkat 

keberhasilan proses kompresi diukur dari kemampuan sistem dalam men-

generate dan membaca QR Code secara maksimal dengan melampaui 

ukuran maksimal yakni 48 x 48 piksel atau 1.86 kB. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori atau rujukan yang digunakan selama 

penelitian. Adapun pengkajian materi yang digunakan adalah kajian tentang 

pengembangan sistem QR Code generator dan QR Code reader yang sudah ada 

pada penelitian sebelumnya, kajian tentang dasar-dasar pemrograman java, kajian 

tentang proses generate, scanning QR Code menggunakan data gambar serta 

kompres – dekompres gambar. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang desain dan perancangan tentang pengembangan perangkat 

yang akan digunakan serta prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan, serta 

desain pengujiannya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi pengembangan perangkat lunak 

yang dibuat berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran terhadapat 

hasil dan analisis pengujian perangkat lunak yang dibahas pada bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai tugas akhir dan saran untuk 

pembangunan selanjutnya. 

 

 


