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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sekarang ini, data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks 

atau tulisan saja, tetapi dapat juga berupa image, audio, dan video. Keempat 

macam data inilah yang sering disebut dengan data multimedia. Image atau citra 

sebagai bagian dari multimedia adalah salah satu bentuk representasi data yang 

efisien karena mudah dikenali dan dipahami (Munir, 2004: 1). 

 Citra merupakan fungsi menerus (continue) dari intensitas cahaya pada 

bidang dwimatra (dua dimensi). Sumber cahaya menerangi objek, objek 

memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini 

ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata manusia, kamera, pemindai 

(scanner) dan sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut 

terekam (Munir, 2004: 2). Perekaman citra digital seringkali menghasilkan citra 

berresolusi sangat tinggi. Akibatnya jika data tersebut akan ditransmisikan ke 

penyimpanan lain tentu memerlukan jalur yang lebih besar dan waktu yang 

lebih lama jika dibandingkan dengan citra yang memiliki resolusi rendah.  

 Selain itu, kebanyakan citra masih mengandung duplikasi data (cache). 

Duplikasi data pada citra dapat terjadi karena dua hal. Pertama, besar 

kemungkinan suatu pixel dengan pixel tetangganya memiliki intensitas warna 

yang sama, sehingga penyimpanan setiap pixel memboroskan tempat. Kedua, 

citra banyak mengandung bagian (region) yang sama, sehingga bagian yang 

sama ini tidak perlu dikodekan berulang kali karena dapat menyebabkan 

redundansi (penggandaan) data (Munir, 2004: 165). 

 Untuk mengatasi penyimpanan file citra yang sangat besar diperlukan 

adanya suatu metode guna memperkecil kuantitas ukuran suatu citra. Salah satu 

metode yang digunakan yaitu pemampatan atau kompresi citra (image 

compression). Dengan menggunakan metode pemampatan ini, ukuran file dari 

citra foto akan menurun dan membuat ruang penyimpanan yang diperlukan 

dapat dikurangi.  



2 
 

 Ada banyak teknik kompresi yang digunakan, salah satunya yaitu metode 

kuatisasi vector (vector quantization). Dimana dalam penggunaannya, metode 

ini bekerja dengan mengurangi intensitas warna sehingga otomatis 

mempengaruhi jumlah bit yang merepresentasikan dalam suatu citra input. 

Karena yang dikurangi hanya intensitas warnannya maka tidak berpengaruh 

besar pada kualitas citra tersebut. Citra hasil kompresi pada koefisien 1/4 DCT 

memiliki rasio kompresi rata-rata 30,47%. Sedangkan citra hasil kompresi 

dengan koefisien 1/64 DCT memiliki rasio kompresi 62.53% (Wijaya, Adnan 

Rifki. 2012: Kompresi Citra Berwarna dengan Penerapan DCT. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta).  

 Metode ini dalam pemrosesan menentukan intensitas piksel yang perlu di 

kompresi akan menggunakan algoritma Discrete Cosine Transform (DCT) yang 

berfungsi sebagai pembangkit codebook dengan cara mencari kedekatan nilai-

nilai warna pada citra, dan nilai hasil penghitungan akan dikompresi 

menggunakan metode kuatisasi vector (vector quantization). 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin membuat 

suatu sistem aplikasi yang berfungsi sebagai alat kompresi citra yang bekerja 

dalam sistem smartphone android. Dalam proses kompresi citra 

mengimplementasikan. dan tugas akhir ini akan diberi judul “Kompresi Image 

pada Android dengan Metode Vector quantization Berdasarkan pada Discrete 

Cosine Transformation (DCT)”. Diharapkan dengan aplikasi yang 

dikembangkan ini, dapat mengurangi beban data dalam ruang penyimpanan 

untuk file citra dalam smartphone android.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan untuk diteliti, yaitu: 

a. Bagaimana mengimplementasikan algoritma discrete cosine 

transformation (DCT) yang didasarkan vector quantization pada kompresi 

citra? 

b. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi kompresi tersebut pada 

perangkat dengan sistem operasi android? 
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c. Bagaimana pengaruh kompresi dengan DCT terhadap kualitas citra yang 

dikompresi? 

d. Berapa rasio kompresi yang dihasilkan menggunakan metode kuantisasi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pengerjaan yang ingin dicapai oleh penulis, perancang, dan 

pembuat aplikasi adalah: 

a. Mengimplementasikan metode kuantisasi dan algoritma discrete cosine 

transformation (DCT) pada aplikasi kompresi citra. 

b. Mengimplementasikan aplikasi kompresi tersebut pada perangkat berbasis 

sistem operasi Android. 

c. Mengetahui pengaruh kompresi dengan DCT teradap kualitas citra yang 

dikompresi. 

d. Mengetahui rasio kompresi yang dihasilkan dengan metode kuantisasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu melebarnya pembahasan yang dilakukan, 

penulis membatasi pokok permasalahan pada tugas akhir ini, yaitu: 

a. Aplikasi ini dibuat untuk platform android dan merupakan aplikasi yang 

terpisah dari kamera. 

b. Hasil kompresi berupa citra berformat JPG/JPEG. 

c. Pengujian hasil kompresi dilakukan dengan menghitung rasio kompresi 

dan nilai Mean Square Error (MSE). 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 Beberapa metode penyelesaian yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini meliputi: 

1.5.1 Studi Literatur 

  Studi literatur dilakukan pada saat proses pengumpulan dan 

pencarian informasi yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Studi 

literatur dapat berupa pengumpulan informasi dari buku, artikel, dan 

jurnal. Adapun informasi yang perlu digali terkait topik tugas akhir ini 
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meliputi sistem operasi android, teknik-teknik kompresi citra, algoritma 

discrete cosine transformation (DCT), perhitungan rasio kompresi, dan 

perhitungan mean square error (MSE). 

1.5.2 Analisis dan Perancangan Sistem 

Melakukan analisis bagaimana penerapan algoritma discrete cosine 

transformation (DCT) pada kompresi citra. Karena teknik kompresi vector 

quantization tergolong pada kompresi lossy, maka tahapan proses 

kompresinya yaitu Image File, Transformation, Quantization, Encoding, 

kemudian menjadi Image File kembali.   

 Dimana Image File merupakan file asli yang akan dikompresi, 

Transformation merupakan proses transformasi citra kedalam bentuk 

matrik-matrik, Quantization atau kuantisasi adalah proses transformasi 

intensitas analog yang bersifat kontinue ke daerah intensitas diskrit, 

Encoding merupakan pengkodingan matrik yang telah terhimpun tadi 

dengan algoritma DCT, dan Image File selanjutnya merupakan file hasil 

kompresi (Sutoyo dkk, 2009: 15). 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Penerapan kompresi citra dengan teknik vector quantization 

berdasarkan algoritma DCT pada citra di platform android. Aplikasi akan 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman java. 

1.5.4 Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan menghitung rasio kompresi 

dan nilai MSE, dengan demikian akan terlihat efektifitas aplikasi ini. 

1.5.5 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

  Pada tahap akhir, akan disimpulkan dan disusun laporan 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

Tujuan dari penyusunan laporan yaitu untuk mempermudah 

pengembangan penelitian ini dimasa yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 Proses penyelesaian penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi dalam 

beberapa bab yaitu  : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, 

metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem yang telah 

dibuat. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 


