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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi saat ini berdampak pada perkembangan ilmu 

pengetahuan yang lain, demikian pula dengan dunia telekomunikasi yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan zaman modernisasi. Banyak teknologi yang 

digunakan untuk mendapat informasi maupun sebagai komunikasi. Dengan 

cepatnya teknologi berkembang, dapat memudahkan user menggunakan teknologi 

tersebut. Meningkatnya penggunaan media telekomunikasi seperti handphone, 

komputer dan perangkat telekomunikasi yang lainnya dalam kehidupan sehari-

hari secara tidak langsung juga membuat kebutuhan akan penyimpanan data 

menjadi semakin meningkat. Namun dikarenakan besarnya jumlah data yang 

terlampau besar sehingga dibutuhkan  kapasitas penyimpanan yang besar 

membuat penyampaian informasi seperti data image menjadi terhambat, hal 

tersebut menuntut manusia untuk melangkah lebih maju dan waktu pun dirasakan 

menjadi sangat berharga. Tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi karena seiring 

berkembangnya teknologi pengolahan image digital dikembangkan algoritma-

algoritma kompresi yang bertujuan untuk memampatkan data. Metode kompresi 

dengan performa tinggi dirasakan sangat penting keberadaannya untuk diterapkan 

pada berbagai bidang. Kompresi merupakan suatu metode yang bertujuan untuk 

mengurangi ukuran file, sehingga akan memudahkan penyimpanan, pengolahan 
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serta waktu pengiriman citra digital menjadi lebih singkat sehingga tidak 

menghabiskan banyak bandwith dibandingkan dengan citra yang tidak 

terkompresi.  

Ada dua tipe kompresi yaitu : 

a. Kompresi tipe lossy 

Kompresi tipe lossy membuat kapasitas file sebuah gambar menjadi kecil 

dengan cara menghilangkan beberapa informasi dari sebuah gambar yang asli. 

Teknik kompresi lossy merubah detail dan warna sebuah file gambar menjadi 

lebih sederhana dan kapasitas file menjadi lebih kecil tanpa terlihat perbedaan 

mencolok dari pandangan manusia. Beberapa algoritma lossy digunakan dioperasi 

video dengan hanya menyimpan perbedaan diantara frame berturut-turut. Contoh 

format gambar yang menggunakan algoritma lossy adalah jpg. 

b. Kompresi tipe lossless 

Kompresi tipe lossless, dari sisi yang lain adalah teknik kompresi yang tidak 

pernah menghilangkan semua informasi dari sebuah file gambar yang asli 

sehingga kompresi dengan menggunakan tipe lossless menjamin bahwa berkas 

yang dikompresi dapat selalu dikembalikan ke bentuk aslinya. Algoritma lossless 

digunakan untuk kompresi berkas text, seperti program komputer (berkas zip, rar, 

dan lain-lain), hal tersebut dikarenakan ingin mengembalikan berkas yang telah 

dikompres ke status aslinya.  

Kompresi citra yang sering digunakan adalah jpg yang mendukung tipe 

lossy. Metode kompresi lossy juga diterapkan pada transformasi wavelet. 
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Transformasi wavelet merupakan salah satu teknik kompresi data yang umumnya 

digunakan pada pengolahan citra (Image Compressing).  

Dalam tugas akhir ini penulis melakukan penelitian kompresi citra dengan 

menggunakan metode transformasi wavelet. Untuk menentukan rasio kompresi, 

dilakukan melalui perbandingan langsung antara besar data file citra asli dengan 

besar data file hasil kompresi, dan PSNR digunakan untuk menganalisis kualitas 

citra hasil kompresi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana melakukan kompresi citra pada citra digital dengan metode 

transformasi wavelet ? 

b. Berapa nilai rasio kompresi yang dapat dihasilkan dari kompresi citra 

dengan menggunakan metode transformasi wavelet ? 

c. Bagaimana menganalisis kualitas citra hasil kompresi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan maka 

pembahasan masalah penelitian ini adalah : 

a. Sistem dibuat menggunakan pemrograman matlab 7.8.0(R2009a) 32bit. 

b. Media untuk membuat aplikasi kompresi image menggunakan GUI yang 

terdapat pada matlab. 



 

4

c. Transformasi yang digunakan dalam kompresi image adalah transformasi 

wavelet.  

d. Informasi tentang size citra sebelum dan sesudah dikompres. 

e. Jenis citra yang dipakai dalam pengujian adalah citra berformat bitmap, png 

dan jpg. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan pada tugas akhir ini adalah : 

a. Melakukan kompresi citra dengan menggunakan metode transformasi 

wavelet.  

b. Untuk mengetahui nilai rasio kompresi yang dihasilkan dari kompresi citra 

dengan menggunakan metode transformasi wavelet. 

c. Untuk menganalisis kualitas citra hasil kompresi. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini antara lain adalah: 

a. Menambah pengetahuan tentang kompresi citra dengan menggunakan 

matlab. 

b. Dapat menguji kemampuan intelektual selama berada di bangku kuliah agar 

dapat terealisasi dengan baik. 

c. Membutuhkan ruang memori dalam storage lebih sedikit daripada 

representasi citra yang tidak dikompresi. 

d. Waktu pengiriman data pada saluran komunikasi data lebih singkat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai tulisan yang sistematis dan mempermudah dalam skripsi 

ini dibagi dalam beberapa bab : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yang berisi latar 

belakang, rumusan masalah yang menjadi kajian program ini, batasan 

masalah, tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang telaah penelitian dan semua teori yang 

menunjang permasalahan penelitian mengenai penyusunan dan 

pembuatan penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang waktu penelitian, alat dan bahan, penjelasan tentang 

perancangan program, serta algoritma program dalam proses kompresi 

citra. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang langkah-langkah implementasi sistem, 

hasil dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang terakhir. Dalam bab ini akan menguraikan 

tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


