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KATA PENGANTAR 
 
 

Rasa syukur penulis panjakan kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahNya 
penulis dapat melaksanakan dan menyelesaiakan buku Sistem Multimedia. Penulis juga ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengarang buku maupun penulis paper yang 
menjadi referensi dalam penyusunan buku ini.  

Buku ini hadir sebagai pelengkap pembelajaran mata kuliah Sistem Multimedia. Ini juga 
menjadi alasan mengapa buku ini diberi judul yang sama dengan nama mata kuliah tersebut. Namun 
demikian isi buku ini masih jauh dari materi yang semestinya ada dalam mata kuliah tersebut. 
Buku ini disusun mulai dari hal-hal yang paling sederhana yakni pengenalan mengenai 
konsep Multimedia baik berupa definisi, komponen-komponen pembentuk sistem multimedia 
sampai dengan beberapa jenis kompresi data yang merupakan tuntutan yang harus dilakukan 
agar obyek-obyek pembentuk sistem multimedia tidak memakan banyak tempat 
penyimpanan maupun tidak memakan bandwith apabila obyek multimedia akan disebarkan 
kepada pihak lain melalui media transmisi, Buku ini diperuntukan bagi mereka yang ingin 
mempelajari dasar-dasar multimedia baik bagi mereka yang masih menuntut ilmu di perguran 
tinggi atau pun dosen pengajar mata kuliah Sistem Multimeda. 

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada buku ini 
terutama dari segi kelengkapan isi materi, untuk itu  penulis mengharap saran, kritikan,  
maupun ide konstruktif  yang bisa penulis gunakan untuk  membuat versi berikutnya  yang 
lebih baik dan lebih lengkap serta lebih terstruktur. 
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BAB 1 
DASAR – DASAR MULTIMEDIA 

 
Obyektif: 
 Mengetahui definisi multimedia 
 Memahami jenis-jenis multimedia dan aplikasi multimedia 
 Mengetahui dan mengerti contoh-contoh penerapan bidang yang berhubungan dengan 

aplikasi multimedia 
 
 
1.1.  DEFINISI MULTIMEDIA 
 

Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi dan video yang 
disampaikan dengan komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lain. 
Ketika pengguna akhir dari multimedia diperkenankan untuk melakukan kontrol terhadap 
elemen-elemen multimedia, maka multimedia tersebut disebut multimedia interaktif. Jika 
tersedia struktur dari elemen-elemen yang terkait dan pengguna dapat mengarahkannya, maka 
multimedia interaktif berubah menjadi hypermedia. 

Definisi multimedia sederhan, cara untuk menjalankannya sangat kompleks. 
Pengguna tidak hanya perlu memahami bagaimana setiap elemen multimedia dibuat dan dapat 
bergerak, namun perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan peranti dan teknologi 
komputer multimedia untuk dapat menggabungkan semua elemen bersama-sama, Orang yang 
membuat multimedia menjadi bentuk yang memiliki makna disebut pengembang multimedia. 

Peranti perangkat lunak, pesan-pesan dan isi yang ditampilkan dalam layar computer 
atau televise bersama-sama membentuk sebuah proyek multimedia. Jika proyek multimedia 
akan disebarluaskan kepada pengguna, maka proyek tersebut harus memiliki judul 
multimedia. 

Suatu proyek multimedia tidak harus menjadi interaktif, jika memang hanya dimulai 
dari awal hingga akhir tanpa ada tindakan, proyek ini dikatakan bersifat linier. Ketika 
pengguna diberi kontrol navigasi dan dapat menjelajahi isi sesuai keinginan, maka multimedia 
ini dikatakan bersifat nonlinier dan menjadi interaktif. 

Menentukan bagaimana seorang pengguna akan berinteraksi dan menelusuri isi dari 
suatu proyek membutuhkan pesan, scripting atau storyboard, karya seni dan pemrograman. 

Elemen-elemen multimedia biasanya dipotong bersama-sama menjadi sebuah proyek 
menggunakan peranti authoring yang disesain untuk mengelola elemen multimedia individu 
dan menyediakan interaksi pengguna. Multimedia terintegrasi merupakan hubungan dari 
elemen-elemen multimedia di mana dokumen sumber seperti montage, grafis, potongan video 
dan suara berpadu menjadi hasil akhir. Hasil akhir dari multimedia yang dimainkan dan 
disampaikan kepada pengguna melalui monitor adalah antarmuka pengguna grafis atau GUI. 
Perangkat keras dan perangkat lunak yang mengatur batasan dari apa yang terjadi adalah 
platform. 

  
 

1.2. JENIS-JENIS MULTIMEDIA 
 

Pada perkembangannya, multimedia terbagi menjadi dua kategori yaitu multimedia 
linier dan multimedia nonlinier atau yang biasa dikenal dengan multimedia interaktif. 

Multimedia linier adalah jenis multimedia yang berjalan lurus, yang tidak dilengkapi 
dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia jenis ini 
bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial video, televisi dan lain-lain. 



 

Multimedia nonlinier atau multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi 
dengan alat pengontrol yang dapat memberikan interaksi antara media dengan pengguna 
media, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 
Alat pengontrol antara lain adalah  melalui bantuan komputer, mouse atau keyboard. Contoh 
multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game dan lain-lain. 
 
1.3. APLIKASI MULTIMEDIA 
 

Aplikasi multimedia adalah, aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan 
menggabungkan elemen-elemen seperti : dokumen, suara, gambar, animasi serta video. 
Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company profile, video untuk tutorial, e-
Learning, maupun Computer Based Training. 

Perkembangan bandwidth internet memberi dampak yang sangat baik bagi 
perkembangan aplikasi multimedia, sehingga aplikasi ini mulai digabungkan sebagai fasilitas 
penunjang dalam aplikasi berbasis web. Melalui aplikasi berbasis web, pengguna dapat 
berinteraksi dalam mengakses serta melengkapi isi web tersebut.  

Dalam perkembangannya multimedia mencakup juga kinetik (gerak) dan bau yang 
merupakan konsep indra penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak 
diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi 
tempat duduk penonton. Bau mulai menjadi bagian dari multimedia sejak ditemukan 
teknologi reproduksi bau melalui telekomunikasi. Dengan perangkat input pendeteksi bau, 
seorang operator dapat mengirimkan hasil digitizing bau tersebut melalui internet. Pada 
komputer penerima harus tersedia perangkat output berupa mesin reproduksi bau. Mesin 
reproduksi bau ini mencampurkan berbagai jenis bahan bau yang setelah dicampur 
menghasilkan output berupa bau yang mirip dengan data yang dikirim dari internet. Output 
bukan berupa cetakan melainkan aroma. 
 
 
1.4. BIDANG-BIDANG APLIKASI MULTIMEDIA 
 

Aplikasi multimedia dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan agar dapat 

bermanfaat sesuai dengan kepentingan pembuatannya. Bidang kehidupan yang 

memungkinkan untuk dapat diterapkannya aplikasi multimedia antara lain dalam bidang 

bisnis, sekolah, rumah, tempat umum dan realitas virtual. 

 

 Aplikasi Multimedia untuk Keunggulan Bersaing di Perusahaan  
Aplikasi  multimedia  perusahaan  di  berbagai  bidang  antara  lain  sumber  daya  

manusia,  produksi/operasi, akuntansi dan keuangan, sistem informasi dan pemasaran.  
 

 Aplikasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Multimedia merupakan media pelatihan yang baik dan menarik yang dikenal dengan 

istilah Computer Based Training  (CBT). Misalnya  perusahaan  IntallShield membuat  
perangkat  lunak multimedia  yang khususkan  untuk  training.  Aplikasi  yang  lain 
misalnya  rekrutmen  karyawan,  seperti  yang  dilakukan  oleh L’OREAL.  

 

 Aplikasi dalam Bidang Produksi  
Penggunaan aplikasi ini digunakan untuk merancang dan merakayasa suatu produk 

misalnya alat-alat elektronik dan mesin bahkan dapat pula digunakan untuk memonitor dan 



 

mengontrol proses produksi dan berkembang menuju ke sistem manufaktur terintegrasi 
berbasis multimedia.  

 

 Aplikasi dalam Bidang Pelayanan Keuangan  
Bidang pelayanan keuangan meliputi pelayanan keuangan personal, pajak, 

perencanaan keuangan, sumber pinjaman dan perbankan. Contohnya adalah situs 
SmartMoney.com.  

 Aplikasi dalam Bidang Sistem Informasi  
Aplikasi  dalam  bidang  ini  misalnya  aplikasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA),  

aplikasi  Sistem Informasi  Manajemen  (SIM),  aplikasi  Decision  Support  System  
(DSS)  dan  aplikasi  Executive Information System (EIS).  

 

 Aplikasi Otomatisasi Kantor  
Dua  aplikasi  yang  digunakan  untuk  area  otomatisasi  kantor  yaitu  workgroup  

computing  yang memungkinkan  beberapa  orang  untuk memakai  komputer  yang  sama  
pada  saat  bersamaan  pula. Peserta diskusi melihat  tampilan bersama yang meliputi  
rangkaian media  lengkap,  termasuk  fotigrafi dan  video  bergerak. Aplikasi  yang  kedua  
adalah Desktop Video Conferencing  yang memungkinkan peserta  melakukan  konferensi  
video  sambil  duduk  di  meja  masing-masing  dengan  menggunakan layar CP atau 
televisi yang tehubung.  

 

 Aplikasi dalam Bidang Pemasaran  
Penerapan  multimedia  dalam  bidang  ini  tertuju  kepada  aktivitas  pemasaran,  

khususnya  aktivitas promosi  yang meliputi  periklanan,  promosi  penjualan,  penjualan  
perseorangan,  public  realtion  dan penjualan langsung termasuk penjualan melalui 
jaringan internet. Contoh dari aplikasi ini adalah:  
•  Periklanan televisi  
• Interactive  Multimedia  Merchandising  (cara  perusahaan  untuk  menjangkau  dan  

melayani pelanggan)  
•  Merchandising Kiosk  
•  Video Kiosk  
•  Virtual Shopping  
•  Comparison Shopping  
•  Mass Market Application  

 

 Aplikasi Multimedia di Bidang Travel  
Aplikasi berbasis web digunakan sebagai penerapan layanan perjalanan yang di 

dalamnya termasuk informasi biaya perjalanan, travel news, fitur paket  liburan, dan 
pemesanan online untuk loading dan transportasi melalui darat, laut dan udara.  

 
 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Real Estate  

Multimedia komputer memungkinkan pembeli mengunjungi ratusan properti lewat 
dunia maya, melihat foto rumah on-screen, memeriksa perencanaan lantai, melihat peta 
jalan, dan mempelajari demografi sekeliling rumah.  

 
 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Kesehatan  

Dalam  bidang  kesehatan, multimedia  dapat mendukung  pelayanan  dan  fasilitas  
sistem  kesehatan ilmu  kesehatan,  kantor  pendidikan  medis,  perpustakaan  ilmu  
kesehatan  dan  fotografi  medis  serta pelayanan produksi median.  

 



 

 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Hiburan  
Dalam bidang hiburan multimedia digunakan dalam film, musik, radio interaktif, 

televisi interaktif, game elektronik.  
 
 
 
 
 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Publishing  

Banyak  informasi  yang  dapat  dipublikasikan  secara  elektronik  melalui  
dokumentasi  elektronik misalnya penyajian buku yang setiap materinya dapat terdiri dari 
grafik, animasi, audio dan video.  

 
 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Pendidikan  

Aplikasi multimedia pendidikan antara lain sebagai perangkat lunak pengajaran, 
memberikan fasilitas untuk mahasiswa atau siswa untuk belajar mengambil keuntungan 
dari multimedia, belajar jarak jauh dan pemasaran pendidikan.  

 
 Aplikasi Multimedia dalam Pemerintahan  

Aplikasi multimedia yang paling menonjol dalam bidang kepemerintahan adalah E-
Government, Profil Departemen dan Kios Informasi tentang Kota. 

 

 Multimedia dalam Bisnis 

Aplikasi bisnis untuk multimedia meliputi presentasi, pelatihan, pemasaran, 

periklanan, demo produk, database, catalog, pesan kilat dan komunikasi jaringan. 

Multimedia dimanfaatkan secara luas dalam program-program pelatihan. 

Penerbang belajar untuk mengatasi terorisme dan keamanan internasional melalui 

simulasi. Agen pengawas obat-obatan terlarang dilatih menggunakan video interaktif dan 

foto untuk mengenali tempat-tempat tersembunyi di pesawat dan kapal. Mekanik belajar 

untuk memperbaiki mesin. Tenaga penjual belajar mengenai lini produk dan 

menggunakan perangkat lunak untuk mengajari konsumen. 

Seiring penggunaan multimedia dalam perusahaan dan bisnis, dan menurunnya 

biaya instalsi kapabilitas multimedia, semakin banyak aplikasi yang dikembangkan baik 

in-house maupun third-party agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efektif. 

 Multimedia di Sekolah 

Multimedia untuk pembelajaran memiliki banyak bentuk. Ketrampilan membaca 

meningkat seiring pengenalan huruf, klik mouse pada huruf-huruf yang akan dimainkan. 

Komputer akan membacakan cerita dengan keras, terkadang mengeja kata-kata satu 

persatu. Untuk pendidikan tingkat lanjut akan menjadi alat pengajaran elektronik untuk 

mendalami satu bidang ilmu. 

Pemanfaatan multimedia yang menarik di sekolah-sekolah melibatkan para siswa. 

Siswa dapat menikmati majalah dan surat kabar interaktif, dapat membuat karya seni 

orisinal dengan menggunakan peranti perangkat lunak manipulasi. 

 Multimedia di Rumah 

Mulai dari berkebun, memasak sampai  mendesain rumah dan pemodelan ulang, 

multimedia telah merambah lingkungan rumah. Pada akhirnya, kebanyakan proyek 

multimedia akan merambah rumah melalui televise atau monitor yang dilengkapi input 



 

pengguna built-in yang interaktif. Multimedia ini berdasarkan pada biaya atas 

penggunaan lalu lintas data. 

Rumah tangga di masa mendatang akan sangat berbeda ketika harga perangkat 

keras computer dan televise multimedia dapat dijangkau oleh pasar umum dan kkoneksi 

multimedia untuk lalu lintas data telah tersedia.  

 Multimedia di Tempat Umum 

Di hotel, stasiun kereta api, mal perbelanjaan, museum dan toko grosir, 

multimedia tersedia di terminal dan kios stand alone yang menyediakan informasi dan 

bantuan atau dibangun pada perangkat tanpa kabel seperti ponsel atau PDA. Instalasi 

tertentu dapat mengurangi stand-stand informasi tradisional dan personel yang 

diperlukan, dapat meningkatkan kualitas karena instalasi dapat bekerja sepanjang waktu. 

Kemampuan multimedia telah menjadi bagian dari pengalaman manusia selama ribuan 

tahun. 

 Realitas Virtual 

Multimedia dengan teknologi yang konvergen dan penemuan kreatif merupakan 

realitas virtual, atau VR (Virtuall Reality). Kacamata debu, helm, sarung tangan khusus 

dan antarmuka manusia yang ganjil berusaha menempatkan pengguna “di dalam” 

pengalaman seperti dalam kehidupan. 

VR memerlukan computer dengan tenaga kuda yang besar untuk tampak realistik. 

Dalam VR, cyberspace terdiri atas ribuan objek geometris yang dipergunakan dalam 

ruang tiga dimensi, semakin banyak objek dan semakin banyak titik yang 

mendeskripsikan objek, semakin tinggi resolusinya dan semakin realistic hasil yang 

diperoleh. 

Realitas Virtual (VR) merupakan tambahan dari multimedia yang menggunakan 

elemen dasar multimedia seperti imagery, suara, dan animasi. Karena mengharuskan 

adanya umpan balik instrument dari orang terkait, VR mungkin merupakan multimedia 

interaktif. 

 
1.5. LATIHAN DASAR-DASAR MULTIMEDIA 
 Merupakan kombinasi teks, seni grafis, suara, animasi dan video yang disampaikan 

kepada pengguna melalui komputer atau perangkat elektronik lain adalah : 
a. Internet c.  Televisi 
b. Multimedia d.  Grafis Komputer 

 Multimedia yang mengizinkan pengguna akhir untuk mengontrol apa dan kapan elemen 
akan disampaikan adalah : 
a. Multimedia linier c.  Kedua jawaban benar 
b. Multimedia NonLinier d.  Kedua jawaban salah 

 Manakah yang bukan meruapakan bagian dari spesifikasi multimedia : 
a. Suara c.  Bau 
b. Teks d.  Gambar 

 VR merupakan kependekan dari : 
a. Virtual Registry c.  Virtual Response 
b. Virtual Raster d.  Virtual Reality 

 Jenis proyek multimedia manakah yang membuat pengguna hanya duduk dan melihat 
seperti saat melihat film atau televise : 
a. Multimedia linier c.  Kedua jawaban benar 



 

b. Multimedia NonLinier d.  Kedua jawaban salah 
 Hubungan bagian dari definisi multimedia yang berpadu menjadi suatu presentasi akhir 

disebut : 
c. Peranti Authoring c.  Multimedia Terintegrasi 
d. Proyek Multimedia d.  Pengembang Multimedia 

 Pemanfaatan multimedia di rumah dapat dinikmati melalui elektronik berikut ini yaitu : 
a. Televisi c.  Telephon 
b. Televisi Multimedia d.  Semua jawaban benar 

 Orang yang membuat multimedia menjadi bentuk yang memiliki makna disebut : 
a. Programmer Multimedia c.  Pengembang Multimedia 
b. Pengguna Multimedia d.  Pembuat Multimedia 

 Computer Based Training adalah salah satu multimedia yang digunakan untuk : 
a. Pembelajaran c.  Pelatihan 
b. Ujian d.  Semua jawaban salah 

 Kerjasama antara peranti perangkat lunak, isi materi yang akan disampaikan melalui 
layar komputer atau televisi disebut: 
a. Multimedia c.  Judul Multimedia 
b. Hypermedia d.  Proyek Multimedia 

  



 

BAB 2 
PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA 

 
Obyektif: 
 Memahami jenis-jenis konten multimedia 
 Mengetahui dan memahami jenis-jenis sumber daya produksi konten multimedia 
 Mengetahui dan memahami perangkat lunak dan perangkat keras multimedia 
 Mengetahui dan memahami sumber daya manusia dari multimedia 
 
 
2.1. JENIS-JENIS KONTEN MULTIMEDIA 
 

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media (tex, audio, 
graphics, animation, video, dan interactivity) yang berbeda untuk menyampaikan informasi 
atau menghasilkan produk multimedia (music, video, film, game, entertaiment, dan lain-lain) 
atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk 
menggabungkan media dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi.  

Dalam kategori ini medianya adalah : 
a. Teks 

Teks adalah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan 
bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis bentuk atau tipe (sebagai contoh: Time 
New Roman, Arial, Comic San MS), ukuran dan warna. Satuan dari ukuran suatu teks 
terdiri dari length dan size. Length biasanya menyatakan banyaknya teks dalam sebuah 
kata atau halaman. Size menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Standar teks 
memiliki size 10 atau 12 poin. Semakin besar size suatu huruf maka semakin tampak besar 
ukuran huruf tersebut. 

b. Grafik / Gambar  
Grafik adalah suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar dua dimensi adalah 

grafik. Apabila gambar dirender dalam bentuk tiga dimensi (3D), maka tetap disajikan 
melalui medium dua dimensi. Hal ini termasuk gambar yang disajikan lewat kertas, televisi 
ataupun layar monitor. Grafik bisa saja menyajikan kenyataan (reality) atau hanya 
berbentuk iconic. Contoh grafik yang menyajikan kenyataan adalah foto dan contoh grafik 
yang berbentuk iconic adalah kartun seperti gambar yang biasa dipasang dipintu toilet 
untuk membedakan toilet laki-laki dan perempuan. Grafik terdiri dari gambar diam dan 
gambar bergerak. Contoh dari gambar diam yaitu foto, gambar digital, lukisan, dan poster. 
Gambar diam biasa diukur berdasarkan size (sering disebut juga canvas size) dan resolusi. 
Contoh dari gambar bergerak adalah animasi, video dan film. Selain bisa diukur dengan 
menggunakan size dan resolusi, gambar bergerak juga memiliki durasi. 

c. Audio 
Audio atau medium berbasis suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan 

menggunakan indera pendengaran.  Contoh: narasi, lagu, sound effect, back sound. 
d. Video 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan 
dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal 
elektronik, atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-
gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. 
Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan 
gambar disebut dengan frame rate, dengan satu fps. 

 
 



 

e. Special Effect 
Special Effect di dalam motion picture, merupakan teknik kamera yang membuat 

ilusi pada pikiran penonton, contoh pada umumnya mengunakan teknik rear-screens 
projections atau gambar yang berada di belakang aktor, objek miniatur yang terlihat 
ukurannya sesuai dengan aslinya, dan teknik animasi yang membuat mahluk terlihat 
realitis. Biasanya, teknik ini dibuat pada film horor, film ruang angkasa, dan film-film 
yang sangat sulit untuk pengambilan gambar. Visual effect merupakan sub kategori dari 
special effects, visual effects adalah sebuah istilah yang banyak digunakan pada dunia 
visualisasi dan motion graphic. 

f. Animasi  
Animasi adalah “illusion of motion” yang dibuat dari image statis yang ditampilkan 

secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame 
dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi atau 
dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi 
perubahan gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan “persistance of vision”. 

g. Interaktivitas 
Interaktivitas bukanlah medium, interaktivitas adalah rancangan dibalik suatu 

program multimedia. Interaktivitas mengijinkan seseorang untuk mengakses berbagai 
macam bentuk  media atau jalur di dalam suatu program multimedia sehingga program 
tersebut dapat lebih berarti dan lebih memberikan kepuasan bagi pengguna. Interaktivitas 
dapat disebut juga sebagai interface design atau human factor design. Interaktivitas dapat 
dibagi menjadi dua macam struktur, yakni struktur linear dan struktur non linear. Struktur 
linear menyediakan  satu pilihan situasi saja kepada pengguna sedangkan struktur 
nonlinear terdiri dari berbagai macam pilihan kepada pengguna. 

 
 
2.2. JENIS-JENIS SUMBER DAYA PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA   
2.2.1. Hardware pada Multimedia 
 

Multimedia memerlukan beberapa hardware untuk dapat melakukan penggabungan 
beberapa elemen multimedia sehingga dapat dipresentasikan atau dinikmati hasilnya. Berikut 
ini beberapa hardware dalam multimedia.  
1. Scanner 

Pemindai (bahasa Inggris: scanner) merupakan suatu alat yang digunakan untuk 
memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu dan 
lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer 
sebagai data digital. Terdapat beberapa jenis pemindai bergantung pada kegunaan dan cara 
kerjanya, antara lain: 
 pemindai gambar 
 pemindai barcode 
 pemindai sinar-X 
 pemindai cek 
 pemindai logam 
 pemindai Optical Mark Reader (OMR) 
 pemindai 3 Dimensi 

2. CD-ROM Driver 
Drive berarti penggerak atau bagian mekanikal suatu piranti. CD drive berarti 

penggerak CD atau suatu drive yang digunakan untuk merekam atau memainkan CD. CD 
ROM drive adalah Alat pemutar CD ROM atau suatu drive untuk merekam atau 
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memainkan compact disk yang sering dijumpai adalah CD-ROM (CD Read Only 
Memory) MO (Magnet-Optical) dan WORM (Write Once Read Memory). 

Fungsi CD-ROM drive adalah digunakan untuk membaca compact disk dalam 
bentuk audio atau CD-ROM. CD-ROM keluaran terbaru dapat membaca CD-R (CD yang 
dapat ditulis) dan juga CD-RW (CD yang dapat ditulis berulang-ulang). Kecepatan 
berputar dari CD-ROM biasanya tidak terlalu penting kecuali pada saat menginstall 
program, memainkan permainan (games) yang menggunakan CD-ROM drive, atau pada 
saat membuat CD dengan CD writer.CD ROM DRIVE hanya dapat digunakan untuk 
membaca sebuah CD saja. 

3. Video Board 
Video Graphics Array (VGA), adalah merupakan sebuah standar tampilan komputer 

analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA 
sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih 
diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti 
oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai 
sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen 
monitor dan kartu grafis. 

Fungsi VGA Card, yang sering disebut Graphic Card (kartu grafis) ataupun Video 
Card, adalah berfungsi untuk menerjemahkan/mengubah sinyal digital dari komputer 
menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA (Video Graphic Adapter) berguna 
untuk menerjemahkan output (keluaran) komputer ke monitor. Untuk menggambar / 
design graphic ataupun untuk bermain game.VGA Card sering juga disebut Card display, 
kartu VGA atau kartu grafis. Tempat melekatnya kartu grafis disebut slot expansi. 
Chipset/prosesor pada kartu VGA, banyak sekali macamnya karena tiap-tiap pabrik kartu 
VGA memiliki Chipset andalannya. Ada banyak produsen Chipset kartu VGA seperti 
NVidia, 3DFX, S3, ATi, Matrox, SiS, Cirrus Logic, Number Nine (#9), Trident, Tseng, 3D 
Labs, STB, OTi, dan sebagainya. 

4. Sound Card 
Kartu suara (Sound Card) adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan 

untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, Sound Card hanyalah 
sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, sound card adalah perangkat wajib di 
setiap komputer. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi 3: 
 Sound Card Onboard, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard 

komputer. 
 Sound Card Offboard, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA/PCI pada 

motherboard. Rata-rata, sekarang sudah menggunakan PCI. 
 Soundcard External, adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke 

komputer melalui port eksternal, seperti USB atau FireWire. 
Ketika mendengarkan suara dari sound card, data digital suara yang berupa 

waveform .wav atau mp3 dikirim ke sound card. Data digital ini di proses oleh DSP 
(Digital Signal Processing : pengolah signal digital) bekerja dengan DAC (Digital Analog 
Converter : konversi digital ke analog). Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, 
yang kemudian sinyal analog diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. 

Ketika merekam suara lewat microphone. suara yang berupa analog diolah oleh DSP, 
dalam mode ADC ( Analog Digital Converter : konversi analog ke digital). Mengubah 
sinyal analog menjadi sinyal digital yang berkelanjutan. Sinyal digital ini disimpan dalam 
format waveform table atau biasa ditulis Wav (wave) dalam disk atau dikompresi menjadi 
bentuk lain seperti mp3. 
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2.2.2. Perangkat Lunak Multimedia 
Perangkat  lunak  multimedia  adalah  komponen-komponen  dalam  data  processing  

system,  berupa program-program  untuk  mengontrol  bekerjanya  sistem  komputer  
multimedia.  Perangkat  lunak  ini digolongkan  menjadi  tiga  bagian  yaitu  bahasa  
pemrograman  multimedia,  perangkat  lunak  sistem multimedia dan perangkat lunak aplikasi 
multimedia.  

 Bahasa Pemrograman Multimedia  
Bahasa  pemrograman  multimedia  adalah  bahasa-bahasa  yang  digunakan  

programmer  untuk membuat aplikasi multimedia. Contohnya Assembly, C, C++, Power 
Builder, Delphi, SQL, Visual Basic, dan Java. 

 Perangkat Lunak Sistem (System Software)  
Perangkat  lunak  ini  terdiri  dari  Sistem  operasi  (Operating  System) misalnya  

DOS  (Disc Operating System), Windows 95/98/ME, Windows NT/2000, Windows XP, 
Windows Vista, UNIX, Linux atau Mac OS. Perangkat lunak lainnya adalah aplikasi 
utilitas (utility application) misalnya aplikasi Antivirus. 

 Perangkat Lunak Aplikasi Multimedia  
Perangkat  lunak  aplikasi  multimedia  merupakan  aplikasi-aplikasi  yang  dibuat  

oleh  personal  atau organisasi  untuk  pengguna  yang  beroperasi  dalam  bidang-bidang 
multimedia  spesifik  seperti grafik  2D, modeling dan animasi.  

 Perangkat Pengolah Teks  
Aplikasi  pengolah  teks  yang  banyak  digunakan misalnya Microsoft Word, Word  

Star  for Windows, Word Perfect dan Star Writer, sedangkan beberapa aplikasi pengolah 
teks yang bersifat open source  misalnya Open Writer, KWriter dan Abi Word.  

 Perangkat Lunak Pengolah Animasi dan Grafik 2D  
Aplikasi pengolah grafik 2D dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:  

a.  Grafik 2D Vector, misalnya Corel Draw, Macromedia Freehand dan Adobe Illustrator.  
b.  Grafik 2D Image (Raster), misalnya Adobe Photoshop, Jasc Paint Shop Pro dan Gimp.  
c.  Animasi, misalnya Macromedia Flash.  

 Perangkat Lunak Pengolah Animasi dan Modeling Grafik 3D  
Contoh  dari  perangkat  lunak  Animasi  dan  modeling  Grafik  3D  adalah  3D  

Studio  MAX, Maya, Softimage, LightWave, Blender dan lain sebagainya.  

 Perangkat Lunak Authoring Multimedia  
Authoring  merupakan  aplikasi  komputer  yang  memberikan  peluang  kepada  

pengguna  untuk mengembangkan sebuah perangkat  lunak dengan dragging dan dropping 
berbagai objek multimedia tanpa harus mengetahui penggunaan dan pemahaman bahasa 
pemrograman, misalnya Macromedia Authoring, sedangkan aplikasi authoring yang 
dilengkapi dengan pemrograman misalnya Macromedia Director dengan dilengkapi Lingo 
(Bahasa pemrograman). Jenis perangkat ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu authoring 
berbasis halaman, authoring berbasis icon dan authoring berbasis waktu.  

Authoring berbasis halaman merupakan authoring yang bekerja berbasis halaman 
atau buku dengan mengorganisasi  elemen-elemen  dalam  halaman  atau  buku  tersebut. 
Contoh  dari  aplikasi  ini  adalah HyperCard dan ToolBook Assistant.  

 Authoring  berbasis  icon  menggunakan  konsep  flowchart  untuk  membuat  aliran  
elemen-elemen multimedia yang dihubungkan bersama atau secara sendiri-sendiri yang 
secara khusus menampilkan diagram  alir  aktivitas  sepanjang  jalur  percabangan,  
contohnya  adalah  Microsoft  Power  Point  dan Macromedia Authorware. 

Authoring  berbasis  waktu  merupakan  pengembangan  paket  multimedia  sebagai  
pengorganisasian objek sepanjang lini waktu. Frame yang diorganisasikan secara berurut 
kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Contoh aplikasi yang menggunakan cara 
ini adalah Macromedia Director.  



 

 Authoring DVD adalah aplikasi yang digunakan untuk  menampilkan menu 
interaktif movie, contohnya adalah Pinnacle Impression, Sonic ReelDVD dan Ulead DVD 
Workshop.  

 Perangkat Lunak Aplikasi Berbasis Web  
Contoh produk-produk mendesain web antara  lain adalah Macromedia Flash  yang 

digunakan untuk membuat animasi grafis pada web, Macromedia Dreamweaver dan 
Microsoft Front Page.  

2.2.3. Sumber Daya Manusia Multimedia 
 Programmer Multimedia yaitu orang yang mengintegrasikan elemen bentuk keseluruhan 

yang harus menggunakan sebuah sistem authoring/bahasa pemrograman. 
 Multimedia Interaktif yaitu pengguna akhir atau user dapat mengontrol apa dan dalam 

hal apa urutan elemen multimedia dikirimkan. 
 
 
2.3. LATIHAN PRODUKSI KONTEN MEDIA 
 Kegiatan menyusun, strukturisasi dan  menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang 

dibuat di beberapa media atau media  
a. Authoring* 
b. Editing 
c. Animasi 
d. Digitaling  

 Yang merupakan teknik pengolahan animasi, kecuali,, 
a. Input process  
b. Composition  
c. Inbetween Process  
d. Production* 

 Animasi dari obyek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan 
merupakan jenis animasi dari  
a. Animasi Frame 
b. Animasi Sprite 
c. Animasi Path* 
d. Animasi Spline 

 Perangkat lunak yang digunakan untuk Graphics and Image Editing contohnya 
a. Adobe Illustrator 
b. Adobe Photoshop 
c. Macromedia Freehand 
d. Adobe Reader* 

 Yang termasuk proses Post Production pada siklus produksi multimedia adalah 
a. perencanaan proses produksi, 
b. mengevaluasi dan merevisi software dan content berdasarkan pada hasil pengujian versi 

Beta* 
c. proses penuangan ide (proposal) produk, 
d. membangun Apha version (hampir semua fungsi produk sudah dibangun 

diimplementasikan dan diintegrasikan), 
 Proses digitasisai diantaranya 

a. Image, audio* 
b. Image, Interaktivitas 
c. Audio, spesical effect 
d. Teks, audio 



 

 Representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan obyek tidak hanya mengikuti garis 
lurus melainkan berbentuk kurva merupakan jenis dari animasi.. 
a. Animasi Character 
b. Animasi Sprite 
c. Animasi Spline* 
d. Animasi Cell 

 Salah satu jenis Transmisi Animasi yaitu 
a. Character Representation 
b. Pixmap Representation* 
c. Path Representation 
d. System Representation 

 Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata 
merupakan jenis metode untuk mengontrol animasi yaitu 
a. Procedural Control  
b. Tracking Live Action* 
c. Constraint-based System 
d. Kinematics and Dynamics 

 Ada 3 kategori bahasa animasi yaitu, kecuali 
a. Linier-list Notations 
b. General Purpose Language 
c. Procedural Language* 
d. Graphical Language 

 

  



 

BAB 3 
PROSES PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA 

 
Obyektif: 
 Mengetahui proses produksi 
 Memahami tahapan dalam proses produksi konten multimedia 
 
 
3.1 SIKLUS PROSES PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA 

Siklus hidup proses produksi produk multimedia terdiri dari 3 sub proses : Pre-
Production,Production, Post Production. 
1. Pre-Production. Pada prinsipnya proses ini meliputi: 

• Proses penuangan ide (proposal) produk, 
• Perencanaan produk, 
• Perencanaan proses produksi, 
• Penyusunan dokumentasi, 
• Penyusunan tim, 
• Membangun prototip, 
• Pengurusan hak cipta dan 
• Penandatanganan kontrak dan pembiayaan. 

 
2. Production. Proses ini terdiri dari : 

• Pembuatan content multimedia yang diperlukan, 
• Pemrosesan content, 
• Pembuatan program/software yang diperlukan, 
• Mengintegrasikan content dan software, 
• Merevisi design, 
• Membangun Apha version (hampir semua fungsi produk sudah dibangun 

diimplementasikan dan diintegrasikan), 
• Pengujian awal produk, 
• Mengevaluasi produk dan merevisi software dan content berdasarkan pada hasil 

evaluasi, 
• Membangun Beta version (semua fungsi produk sudah dibangun diimplementasikan dan 

diintegrasikan tetapi belum diuji secara lengkap). 
 

3. Post Production. Proses ini terdiri dari : 
• Proses pengujian Beta version, 
• Mengevaluasi dan merevisi software dan content berdasarkan pada hasil pengujian versi 

Beta, 
• Me-release Golden Master (final product) dari produk multimedia dan 
• Menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Produk dengan tahap 

Golden Master ini yang akan dipasarkan, dipublikasikan melalui multimedia 
communication yang memungkinkan. 

 
3.1.1 Digitalisasi 

Digitalisasi merupakan proses merubah bentuk analog menjadi digital, seperti: 
a. Image 

Menggunakan camera analog  camera digital, kemudian dapat dilakukan image processing 
pada komputer secara digital dengan berbagai software, diantaranya : 
• Paint (untuk proses pewarnaan) 



 

• Microsoft Paint 
• Lview Pro 
• Paint Shop Pro 
• Core (Photo-Paint) 
• Draw (Untuk Proses menggambar) 
• Power Point 
• Corel Draw 
• ACDsee 

b. Audio 
Awalnya komputer menggunakan speaker internal  sound card CD. Salah satu kunci 
maraknya musik digital adalah kemajuan teknologi kompresi data. Kompresi atau 
pemampatan data memungkinkan data audio atau data jenis lainnya yang berukuran besar 
ditekan ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Pemanfaatan ini bisa memperkecil data jadi 
sepersepuluh kali, bahkan seperseratus kalinya. Sebagai contoh, nisbah kompresi data 
audio MP3 biasanya berkisar pada angka 11:1 bila dikompresi pada bitrate 128 kilobit per 
second (kbps). Ini artinya data yang belum dikompresi besarnya sebelas kali lipat 
dibandingkan data yang sudah dikompresi. Dengan menggunakan program seperti WinZip, 
berarti anda mengkompresi data, karena WinZip adalah program untuk mengkompresi. 
Penghematan yang dicapai dari kompresi bisa dilihat dari CD berisi musik dalam format 
MP3 yang banyak beredar di pasar Indonesia. CD Audio paling hanya mampu menampung 
sekitar 20 lagu, sedangkan CD yang berisi musik dengan format MP3 bisa berisi ratusan 
lagu. Ini karena kompresi MP3 nisbah kompresinya lebih tinggi dari pada kompresi CD 
audio. Sebagai proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog, lagu atau musik 
digital mempunyai beraneka ragam format. Para ahli komputer mempunyai berbagai 
teknologi kompresi. 

 
3.1.2 Audio Sampling 
 
 Transformasi dari sinyal continous (time-depended) ke data diskrit 
 Quantized Amplitude Signal -> sampling size (bit) 
 Sampling: interval antara pengambilan data 
 Sample Rate / Frequency = banyaknya sampling per detik (Hz) 
 

 
Gambar 3.1. Audio Sampling 

 
 



 

Tabel 3.1. Kualitas Sampling 
 

 
 
 
Representasi Suara 

Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. 
Komputer mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah 
angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan“SAMPLE”. 
 
Analog To Digital Conversion (ADC) 

Adalah  proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval 
tertentu (disebut juga sampling), sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. 
Sampling rate : beberapa gelombang yang diambil dalam satu detik. 
Contoh : jika kualitas CD Audio dikatakan memiliki frekuensi sebesar 44100 Hz, berarti 
jumlah 
sample sebesar 44100 per detik. 
 

 
Gambar 3.2. Sinyal Analog 

 
Encoder 
 Membuang frekuensi tinggi dari source signal 
 Mengambil sample pada interval waktu tertentu (sampling) 
 Menyimpan amplitudo sample dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit (kuantisasi) 
 Merubah bentuk menjadi nilai biner. 
 



 

 
Gambar 3.3. Encoder 

 
Nyquist Sampling Rate: untuk memperoleh representasi akurat dari suatu sinyal 

analog secara lossless, amplitudonya harus diambil sample-nya setidaknya pada kecepatan 
(rate) sama atau lebih besar dari 2 kali lipat komponen frekuensi maksimum yang akan 
didengar. Misalnya: untuk sinyal analog dengan bandwith 15Hz – 10kHz  sampling rate = 2 x 
10KHz = 20 kHz 
 
3.1.3 Editing 
 

Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau 
rekaman audio. Editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan, tetapi 
sejumlah biayarendah, paket langsung seperti GarageBand, Audacity, iMovie, dan Adobe 
Premiere Elements menempatkan alat dalam jangkauan setiap nirlaba. Paket audio dapat 
mengedit percakapan yang panjang, memotong jeda, dan menambahkan musik atau sulih 
suara perkenalan. Kedua GarageBand (untuk Mac) dan Audacity (untuk PC) bebas, alat-alat 
yang solid yang menyediakan semua fungsi yang mungkin dibutuhkan. Alat video dapat 
memotong bagian yang tidak diinginkan, menampilkan bagian yang berbeda bersama-sama, 
dan overlay grafis dan teks bersamaan. 

Untuk pengguna Mac, iMovie (gratis dengan sistem operasi Mac) adalah alat 
mengedit besar untuk film sederhana. Perangkat lunak editing gratis yang tersedia untuk PC 
lainnya seperti, Windows Movie Maker dan Pinnacle Systems VideoSpin. Sebuah alternatif 
yang baik adalah Adobe Premiere Elements yang menyediakan fitur ramah sangat mirip 
dengan iMovie. 
 
3.1.4 Authoring 
 

Authoring melibatkan  menyusun, strukturisasi dan  menyajikan informasi dalam 
bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media atau media (Csinger, 1995). Secara 
tradisional ini telah diterapkan pada produksi dokumen teks statis. Dengan munculnya sistem 
multimedia digital - yang dapat menggabungkan teks, audio, dan masih dan gambar bergerak, 
proses authoring telah menjadi jauh lebih kompleks. Sistem multimedia interaktif 
memungkinkan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan, dan karena itu, menambah 
tingkat kompleksitas proses authoring.  

Kekuatan pendorong dibalik authoring semua adalah kebutuhan manusia untuk 
berkomunikasi. Bahasa verbal, gambar, tanda dan ditulis telah menyediakan sarana untuk 
berkomunikasi berarti sejak jaman dahulu (Elam, 1994). Hari ini kita dapat menggunakan 
sistem multimedia untuk menggabungkan teks, audio, diam dan gambar bergerak untuk 



 

berkomunikasi. Sistem berbasis komputer multimedia digital tidak hanya menyediakan sarana 
untuk menggabungkan beberapa elemen media ini mulus, tetapi juga menawarkan beberapa 
modalitas untuk berinteraksi dengan elemen-elemen (Elin, 2001). Salib-produk dari beberapa 
elemen dan modalitas menimbulkan jumlah yang sangat besar cara di mana ini dapat 
dikombinasikan (Lemke, 1998).  

Untuk menangani kompleksitas multimedia authoring kita perlu mengkombinasikan 
teori, model, peralatan, dan proses dari domain seni, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
menciptakan konten yang bermakna (Sharda, 2004a). Film memiliki sejarah lebih lama 
daripada digital multimedia, dan proses authoring mereka dapat digunakan untuk 
menginformasikan pengembangan proses multimedia authoring.  
 
3.1.4.1 Authoring Dimensi 
 

Ketiga dimensi, yaitu, waktu, dimensi ruang dan digital tidak sepenuhnya ortogonal. 
Oleh karena itu, perubahan dalam satu dimensi dapat mempengaruhi komposisi di dimensi 
lain. 

Dimensi temporal berkaitan dengan komposisi presentasi multimedia dalam waktu. 
Aspek utama dari komposisi temporal narasi, yang mirip dengan plot cerita. Dalam media 
tradisional - seperti sebuah novel atau film - narasi adalah tetap, dan pengguna diharapkan 
untuk melintasi cerita sesuai plot yang telah ditentukan. Dalam sistem multimedia interaktif, 
pengguna diberikan kemampuan untuk bervariasi urutan yang isinya disajikan, dalam kata 
lain, pengguna dapat mengubah narasi. Gerakan Desain Berorientasi (MOD) paradigma 
(Sharda, 2004b) menyediakan model untuk menciptakan komposisi temporal sistem 
multimedia. 

Dimensi ruang berkaitan dengan penempatan dan menghubungkan berbagai elemen 
multimedia pada setiap 'layar'. Hal ini mirip dengan konsep e adegan salah digunakan oleh 
teoretisi film (Cook dan Ernink, 1999). Dalam waktu presentasi yang bervariasi - seperti film 
atau animasi - perubahan komposisi ruang terus menerus: sebagian besar waktu perubahan 
yang halus, dan pada saat lain perubahan itu tiba-tiba, yaitu perubahan adegan. Komposisi 
ruang pada setiap titik waktu harus berhubungan dengan narasi, atau plot komposisi temporal, 
sementara memenuhi tujuan dan objek dari sistem. Desain Multimedia dan Perencanaan 
Piramida (MUDPY) model (Sharda, 2004c) menyediakan kerangka kerja untuk 
mengembangkan konten yang dimulai dengan sebuah konsep. 

Dimensi digital yang berkaitan dengan pengkodean konten multimedia, yang meta-
data, dan isuisu terkait. Komposisi temporal dan spasial merupakan bagian dari pra-digital 
desain multimedia juga, misalnya untuk film, slide, dan bahkan sistem proyeksi sangat dini 
multimedia disebut Lantern Magic. Era komputer digital, khususnya selama dua dekade 
terakhir telah memberikan banyak kebebasan lebih besar dalam coding, memanipulasi, dan 
menyusun konten multimedia digital (Manovich, 2001a). Kebebasan ini membawa serta 
tanggung jawab menyediakan konten yang bermakna yang tidak melakukan 'bel dan peluit' 
mewah (memantul surat misalnya, atau bola mata menari) hanya untuk kepentingan itu. Harus 
memastikan bahwa setiap artefak digital berkaitan dengan tujuan dan sasaran dari presentasi. 
 
 
3.1.4.2 Proses Authoring 
 

Semua sistem authoring memerlukan proses yang penulis perlu untuk mengikuti, 
untuk secara efektif menyampaikan ide-ide mereka kepada konsumen konten. Novel, film, 
memainkan semua 'Antarmuka Budaya' yang mencoba untuk menceritakan sebuah cerita. 
Model proses untuk menciptakan cerita yang baik telah diartikulasikan selama ribuan tahun. 



 

Meskipun demikian, beberapa cendekiawan menonjol, seperti Aristoteles, yang selama 2300 
tahun yang lalu menulis Poetics, sebuah karya mani pada authoring. Robert McKee cerita 
rincian proses authoring seperti yang diterapkan untuk menulis naskah. Michael Tierno 
menunjukkan bagaimana ide-ide Aristoteles untuk menulis tragedi dapat diterapkan untuk 
menciptakan skenario yang baik. Dramatica adalah teori baru authoring, didasarkan pada 
pemecahan masalah metafora.  

Proses yang terlibat dalam menciptakan sebuah presentasi multimedia digital telah 
berevolusi yang berarti dari proses yang digunakan dalam sistem media massa lainnya 
authoring, dan beberapa di antaranya digunakan sebagai metafora untuk mendukung proses 
penciptaan multimedia. Sebagai contoh, PowerPoint menggunakan metafora slideshow, yang 
berhubungan dengan kuliah presentasi berdasarkan proyektor slide (optik). Authoring 
multimedia adalah salah satu proses authoring yang paling kompleks, dan sampai batas 
tertentu tidak sebaik seperti yang beralasan untuk media yang lebih tradisional. Bagian berikut 
menyajikan model authoring dua dikembangkan untuk mendukung proses sistem multimedia 
authoring.  

Authoring multimedia jauh lebih kompleks dari media authoring tradisional. 
Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk authoring sistem multimedia signifikan. 
Ada tiga dimensi authoring multimedia: temporal, spasial dan digital. Dimensi-dimensi ini 
berinteraksi satu sama lain dalam cara yang kompleks. 
 
Dengan menggunakan Tools multimedia authoring, dapat dilakukan : 
a. Video productions 
b. Animations 
c. Games 
d. Demo disks and interactive guided tours 
e. Presentations 
f. Interactive kiosk application 
g. Interactive training 
h. Simulations, prototypes, and technical visualizations 
 
3.1.5 Animasi 

Animation adalah “illusion of motion” yang dibuat dari image statis yang 
ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik dimana 
setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari 
fotografi atau dari gambar lukisan. Ketika frameframe tersebut digabungkan, maka terdapat 
ilusi perubahan gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan “persistance of vision”. 

 
Gambar 3.4  Ilustrasi Perubahan Gambar 

 
3.1.5.1 Jenis-Jenis Animasi 
 
1. Animasi Cel 

Kata cel berasal dari kata “celluloid” yang merupakan materi yangdigunakan untuk 
membuat film gambar bergerak pada tahuntahunawal animasi. Sekarang material film dibuat 



 

dari asetat (acetate).Biasanya digambar dengan menggunakan tangan (hand-drawn 
animation). Animasi cel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi 
tunggal. Masing-masing sel merupakanbagian yang terpisah, misalnya antara obyek dengan 
latar belakangnya, sehingga dapat saling bergerak mandiri. Misalnya seorang animator akan 
membuat animasi orang berjalan, maka langkah pertama dia akan menggambar latar 
belakang, kemudian karakter yang akan berjalan di lembar berikutnya, kemudian membuat 
lembaran yang berisi karakter ketika kaki diangkat, dan akhirnya karakter ketika kaki 
dilangkahkan. 

 
Animasi Cel disebut juga Animasi Tradisional dimana terdapat beberapa langkah 

pembuatannya: 
1. Menyiapkan ide/storyboard (script) 

Script/ide disiapkan berupa gambar yang berupa sketsa dan tulisan yang diserahkan ke 
director animasi. 

2. Voice Recording 
Mempersiapkan segala musik, soundtrack, sound efek, dan suara karakter animasi yang 
dibuat. 

3. Animatics (story reel) 
Biasanya dibuat setelah soundtrack selesai dibuat, sebelum seluruh animasi selesai 
dikerjakan. Berisi gambar-gambar kejadian dan storyboard yang sesuai dengan 
adeganadegan gambar. 

4. Design and Timing  
Setelah animatics selesai disetujui, maka animatics akan dikerjakan di bagian design 
department. Biasanya melibatkan character designers, background stylist, art director, 
color stylist, dan timing director. 

5. Layout 
Layout meliputi: sudut penataan kamera, lighting, dan shading. 

6. Animation 
Animasi digambar dengan pensil berwarna di banyak kertas. Perlu diperhatikan juga detail 
gerakan, penyesuaian waktu, dan penyesuaian gerakan mimik muka dan mulut. 

7. Background 
Background digambar dengan menggunakan water color, oil paint, dan crayon. 

8. Traditional ink-and-paint and camera 
Setelah semua selesai digambar maka akan dilakukan transfer gambar diatas bahan yang 
disebut cel dan akan difoto dan diputar di kamera seperti dibawah ini: 

 
Gambar 3.5. Traditional Ink-and-Paint and Camera 

 



 

9. Digital ink and paint 
Pada jaman sekarang digunakan scanner dan komputer. 

 

 
Gambar 3.6. Proses Penggabungan Character pada Gambar 

 
 

2. Animasi Frame 
Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita 

membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku kemudian 
kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat maka gambar akan 
kelihatan bergerak. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan 
minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. 

 
3. Animasi Sprite 
 Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. 
 Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya: 

burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. 
 Dalam animasi sprite yang dapat diedit adalah animasi dari layar yang mengandung 

sprite, tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-
masing frame seperti pada animasi frame. 
 

4. Animasi Path 
 Animasi path adalah animasi dari obyek yang bergerak sepanjang garis kurva yang 

ditentukan sebagai lintasan. 
 Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, persawat terbang, burung dan lain-lain 

yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. 
 Pada kebanyakan animasi path dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan path 

terjadi secara terus menerus. 
 
5. Animasi Spline 
 Spline adalah representasi matematis dari kurva. Sehingga gerakan obyek tidak hanya 

mengikuti garis lurus melainkan berbentuk kurva. 
 
6. Animasi Vektor 
 Vektor adalah garis yang memiliki ujung-pangkal, arah, dan panjang. 



 

 Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap 
sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan 
spritenya. 

 
7. Animasi Character 
 Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun 

selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. 
Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan Monster 
Inc. 

 Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek “hidup”(visual efek) 
pada gambar atau obyek. Visual efek dapat dibuat dengan cara: 
- Motion dynamics, efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. 
- Update dynamics, efek yang disebabkan perubahan pada suatu obyek (bentuk, warna, 

struktur, dan tekstur) 
- Perubahan cahaya, posisi, orientasi dan fokus kamera. 

  
3.1.5.2 Computer Based Animation 
 

Computer Based Animation  adalah teknik pengolahan animasi menggunakan 
komputer dengan tool untuk membuat visual effect. 
1. Input process 

Sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk 
membentuk keyframe terdigitasi. 

2. Composition Stage 
Adalah stage dimana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan 
individual frame untuk animasi final. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
“image-composition techniques”, yaitu dengan menempatkan low resolution frame dalam 
array. 

3. Inbetween Process 
Pergerakan dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi 
intermediate antar key frame. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan interpolasi. 
Kelemahan interpolasi adalah kurang realistis. Sehingga dapat pula dilakukan dengan 
menggunakan spline (menggunakan vektor). 

4. Pengubahan warna 
Untuk mengubah warna animasi digunakan CLUT (Color Look Up Table) pada frame 
buffer. Animasi pengubahan warna dilakukan dengan cara memanipulasi LUT (misalnya 
dengan mengganti warna secara berurutan) daripada mengganti keseluruhan gambar 
dengan gambar yang baru yang pasti akan memakan bandwidth lebih besar. 

 
Ada 3 kategori bahasa animasi: 
1. Linier-list Notations 

Semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dan sebuah 
aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. 42, 53, B, ROTATE “PALM”,1,30 
Artinya: antara frame 42,53, rotate obyek yang bernama PALM pada koordinat X = 1 
dengan sudut 30 derajat dengan menggunakan tabel informasi dari tabel B. Contoh: 
program Scefo (SCEne FOrmat). 

2. General Purpose Language 
Dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Nilai dari 
variabel pada bahasa pemrograman tersebut dijadikan sebagai parameter untuk prosedur, 



 

untuk membuat animasi. Contoh: ASAS adalah bahasa yang dibuat dengan menggunakan 
LISP 

3. Graphical Language 
Graphical Language adalah bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari 
perintah-perintah untuk membangun animasi. Contoh: GENESYS, DIAL, dan S-Dynamics 
System. 

 
Metode untuk mengontrol animasi 
1. Full Explicit Control 

Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintahperintah yang akan 
dilakukan dalam animasi, bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan 
secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. 

2. Procedural Control  
Berdasarkan komunikasi antar obyek untuk mendapatkan propertynya. Control yang terjadi 
adalah control antara satu obyek dengan obyek yang lain. Misalnya: suatu obyek bola tidak 
boleh melewati obyek dinding. 

3. Constraint-based System 
Pengontrolan terjadi karena pengaruh obyek lain, dimana obyek tersebut berinterakasi. 

4. Tracking Live Action 
Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. 

5. Kinematics and Dynamics 
Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari point. 

 
Transmisi Animasi 
1. Symbolic Representation 

Obyek animasi (misal bola) direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya (bola 
digelindingkan), kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Ukuran file lebih kecil, 
tetapi waktu untuk mendisplay akan lebih lama karena harus ada scan-converting telebih 
dahulu di sisi penerima. 

2. Pixmap Representation 
Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih 
lama, namun waktu mendisplay lebih cepat 

 
Anime 

Animasi buatan Jepang. Anime biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan 
background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. 

Cerita anime biasanya bermacam-macam jenis (adventure, science fiction, children, 
romance, medieval fantasy, erotica/hentai, horror, action, dan drama), memiliki banyak tokoh 
cerita, dan ada yang dibukukan dalam bentuk komik (atau disebut manga) dan disiarkan di 
televisi dan video, bahkan ada yang dibuat game-nya. 
 
Flash dan Animasi Web 

Animasi dapat ditambahkan ke dalam halaman web dalam bentuk animasi GIF atau 
video embedded. Format yang paling populer untuk animasi web adalah SHOCKWAVE 
FLASH (SWF), biasanya di-generate menggunakan Macromedia Flash, yang berupa animasi 
vektor. Animasi SWF memerlukan bandwidth yang lebih rendah dibandingkan video dan 
format bitmap. Harga yang harus dibayar dengan bandwidth yang lebih rendah ini adalah 
animasi vekor tidak sepenuhnya didukung / dapat ditampilkan dibandingkan dengan bitmap 
(perlu plug in khusus) Flash lebih dari sekedar program animasi. Flash mendukung scripting 



 

language, yang disebut Action Script, sehingga dimungkingkan untuk membuat animasi yang 
interaktif dan membuat aplikasi web dengan user-interface berupa Flash. 
 
Timeline dan Stage 

Animasi yang dibuat di Flash diorganisasikan dengan timeline (representasi grafik 
yang terdiri dari kumpulan frame). Animasi dapat dibuat pada single frame pada suatu waktu, 
dengan menambahkan key frames pada timeline secara sekuensial. Stage adalah sub-window 
di mana frame dibuat dengan menggambarkan objek. Objek dapat ibuat dengan menggunakan 
drawingtool (hampir sama dengan Illustrator dan Corel), import dari aplikasi lain (BMP, JPG, 
PNG, fasilitas auto-trace), animasi text (outline font). Layer dapat dipergunakan untuk 
mengorganisasikan elemen frame (layer background, layer tanaman, layer awan, layer).  
 
Symbol dan Tweening 

Objek dapat disimpan pada library dalam bentuk khusus, yang dinamakan symbol, 
sehingga dapat dipergunakan ulang. Beberapa instance symbol dapat ditempatkan pada stage. 
Symbol dapat ditransformasi (ukuran, orientasi). Tween motion dapat dibuat dengan beberapa 
cara. Hasil tweening dapat dilihat pada timeline berupa tanda panah pada awal dan akhir 
keyframe yang dipilih. 
 
Tiga macam symbol di dalam Flash : 
1. Graphic symbol. Simply reusable vector objects. Dipergunakan untuk motion tweening. 
2. Button symbol. Dipergunakan untuk membuat bagian interaktif. 
3. Movie clip symbol. Animasi yang dapat ditambahkan ke dalam movie utama. 
 
Animasi 3 Dimensi 

Animasi 3D mudah untuk di deskripsikan, tapi lebih sulit untuk dikerjakan. 
Properties 3D model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka bisa 
merubah posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan bahkan bentuk. 

 
Faktor yang membuat animasi 3D lebih sulit : 
• Harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. 
• Kemampuan processing untuk proses render objek 3D 
• Perlu cukup dana, kesabaran dan latihan 
 
 
3.2. LATIHAN PROSES PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA 
 
 Kegiatan menyusun, strukturisasi dan  menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang 

dibuat di beberapa media atau media  
a. Authoring* 
b. Editing 
c. Animasi 
d. Digitaling  

 
 Yang merupakan teknik pengolahan animasi, kecuali,, 

a. Input process  
b. Composition  
c. Inbetween Process  
d. Production* 



 

 Animasi dari obyek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan 
merupakan jenis animasi dari  
a. Animasi Frame 
b. Animasi Sprite 
c. Animasi Path* 
d. Animasi Spline 

 
 Perangkat lunak yang digunakan untuk Graphics and Image Editing contohnya 

a. Adobe Illustrator 
b. Adobe Photoshop 
c. Macromedia Freehand 
d. Adobe Reader* 

 
 Yang termasuk proses Post Production pada siklus produksi multimedia adalah 

a. perencanaan proses produksi, 
b. mengevaluasi dan merevisi software dan content berdasarkan pada hasil pengujian versi 

Beta* 
c. proses penuangan ide (proposal) produk, 
d. membangun Apha version (hampir semua fungsi produk sudah dibangun 

diimplementasikan dan diintegrasikan), 
 
 Proses digitasisai diantaranya 

e. Image, audio* 
f. Image, Interaktivitas 
g. Audio, spesical effect 
h. Teks, audio 

 
 Representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan obyek tidak hanya mengikuti garis 

lurus melainkan berbentuk kurva merupakan jenis dari animasi.. 
e. Animasi Character 
f. Animasi Sprite 
g. Animasi Spline* 
h. Animasi Cell 

 
 Salah satu jenis Transmisi Animasi yaitu 

e. Character Representation 
f. Pixmap Representation* 
g. Path Representation 
h. System Representation 

 
 Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata 

merupakan jenis metode untuk mengontrol animasi yaitu 
a. Procedural Control  
b. Tracking Live Action* 
c. Constraint-based System 
d. Kinematics and Dynamics 

 
 Ada 3 kategori bahasa animasi yaitu, kecuali 

a. Linier-list Notations 
b. General Purpose Language 



 

c. Procedural Language* 
d. Graphical Language 

 
 
 
 
 

  



 

 

  



 

BAB 4 
ALGORITMA KOMPRESI LOSSLESS  

 
 
Obyektif: 
 Mengetahui metode kompresi data teks 
 Mengetahui dan mengerti tahapan dalam melakukan kompresi data  
 
 
4.1. PENDAHULUAN 
 
Dengan menggunakan teknologi multimedia telah dibuat sebuah perpustakaan digital. Saat 
ini, perpustakaan, museum, studio film dan pemerintahaan melakukan konversi lebih banyak 
dan lebih banyak data dan arsip disimpan kedalam bentuk digital. Beberapa data perlu 
disimpan tanpa ada data yang hilang. Teknik pemampatan data, video, gambar ataupun audio 
tersebut biasanya disebut dengan istilah kompresi.  
 
 
 
 

 
Gambar 4.1 Skema General Kompresi Data 

 
Jika jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan data sebelum kompresi adalah B0 
dan sejumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan data sesudah kompresi adakah B1, 
kemudian dapat didefinisikan rasio kompresi sebagai berikut : 
 
 
 
 
Semakin tinggi rasio kompresi, maka semakin baik skema kompresi lossless, asalkan itu 
komputasinya layak. 
 
 
4.2 TEORI DASAR 
 
Berdasarkan Claude E. Shannon of Bell Labs, entropy Ƞ untuk sebuah sumber informasi 
digunakan alpabet S = {S1, S2, S3...,Sn} didefinisikan dengan : 
 

           n 

                                                              Ƞ = H(S) =   ∑ pi log2 

                i=1 
           n 

          = -∑ pi log2 pi 

         i=1 
 
Di mana pi merupakan probabilitas untuk S = {S1, S2, S3...,Sn}. 

Bagian ini menunjukkan jumlah informasi yang disebut dengan self information yang                 
didefinisikan oleh Shannon. 
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4.3 RUN-LENGTH CODING 
 
Diasumsikan sumber memori yang hilang, kemudian dengan run length coding 
mengeksploitasi memori tersebut menjadi sebuah sumber informasi memori. Hal ini 
merupakan satu contoh yang sederhana untuk kompresi data. Ide dasar, jika sebuah sumber 
informasi ingin dikompres harus memiliki simbol properti yang cenderung dapat membentuk 
kelompok terus menerus bukan koding untuk setiap simbol dalam kelompok secara 
individual, sehingga didapatkan satu simbol dan panjang kelompok. 
 
4.4 VARIABLE – LENGTH CODING (VLC) 

Dengan adanya entropy maka dapat menunjukkan konten dari informasi di dalam 
sebuah informasi sumber S, yang menunjukkan kumpulan sebuah metode koding yang 
dikenal sebagai metode entropy coding. Medote ini juga dikenal sebagai salah satu metode 
yang terbaik.  
 
4.4.1 Algoritma Shannon-Fano 

Algoritma Shannon-Fano dikembangkan oleh Shannon at Bell Labs bersama Robert 
Fano di MIT.  Untuk menggambarkan algoritma, dapat diasusmsikan dengan simbol harus 
dikodingkan seperti karakter dalam kata HELLO. Jumlah frekuensi dari simbol tersebut, 
sebagai berikut : 

Symbol H  E  L  O 
Count 1   1   2   1 

Langkah untuk enkoding algoritma Shannon-Fano sebagai berikut : 
1. Urutkan simbol bedasarkan jumlah frekuensi. 
2. Secara rekrusif mebagi simbol menjadi dua bagian, masing-masing dengan kira-kira 

jumlah yang sama, sampai semua bagian hanya berisi satu simbol. 
 
Secara alamiah pelaksanaan prosedur di atas adalah dengan membangun sebuah pohon biner. 
Sebagai konvensi, ditetapkan bit 0 di cabang kiri dan bit 1 di cabang kanan. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gambar 4.2 Coding Tree HELLO by Algoritma Shannon-Fano   
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4.4.2 Huffman Coding 
 
Pertama kali dikenalkan oleh David A. Huffman pada tahun 1952.  Metode ini dapat 
menaring sejumlah penelitian dan telah digunakan diberbagai aplikasi komersial penting 
seperti mesin fax, JPEG dan MPEG. 
 
Algoritma Huffman ini menggunakan prinsip pengkodean mirip dengan kode Morse :  tiap 
karakter (simbol) dikodekan  dengan rangkaian beberapa bit ; karakter yang sering muncul 
dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul dikodekan 
dengan rangkaian bit yang lebih panjang. 
 
Misalkan ada kata sebagai berikut : HELLO 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3. Coding Tree HELLO menggunakan Algoritma Huffman 
 
 
Algoritma Huffman Coding : 

1. Inisialisasi : letakkan semua simbol pada daftar kemudian disimpan sesuai dengan 
jumlah fekuensi mereka.   

2. Ulangi inisialisasi sampai dengan tinggal satu simbol. 
(a) Dari list, ambil dua simbol dengan jumlah frekuensi terendah. Dari sebuah subtree 

Huffmald  memiliki dua simbol sebagai child node dan parent node. 
(b) Menetapkan jumlah frekuensi dari child node ke parent node, kemudian masukkan 

ke list sehingga dapat digunakan. 
(c) Hapus child dari list 

3. Menetapkan codeword untuk setiap basis path dari root. 
 
 
Dalam Huffman Coding ini ada tiga jenis algoritma yang digunakan, semuanya terkait dengan 
pohon biner, yaitu : 

P1:(2) 

(a) 

0 1 

E: (1) 

(b) 

P2:(3) 

0 1 

H: (1) 

P1: (2) 

0 

E: (1) 

1 

O : (1) 

O: (1) 

P3:(5) 

(b) 

0 1 

L: (2) 

P2: (3) 

0 

H: (1) 

1 
 P1:(2) 

0 

E: (1) 

1 

(c) 

O : (1) 



 

1. Statik : code setiap karakter ditentukan langsung oleh algoritma (contoh : teks 
berbahasa Prancis, dimana frekuensi kemunculan huruf e sangat banyak sehingga code 
bitnya kecil. 

2.  Semi-adaptatif : teks harus dibaca terlebih dulu untuk menghitung frekuensi 
munculnya setiap karakter, kemudian membentuk pohon binernya. 

3. Adaptatif : metode ini memberikan rasio kompresi yang tinggi karena pohon biner 
dibentuk secara dinamik mengikuti tahapan kompres. Namun dari sisi kecepatan 
eksekusi membutuhkan waktu yang lebih lama karena satiap saat pohon binernya akan 
beruabah mengikuti perubahan frekuensi munculnya setiap karakter. 

 
  

4.5. DICTIONARY BASED CODING 
 
Algoritma Lempel-Ziv-Welch (LZW) menggunakan teknik adaptif dan berbasiskan kamus. 
Tidak seperti variabel length coding (VLC), dimana setiap panjang dari codewords berbeda. 
LZW menggunakan panjang yang sudah pasti untuk merepresentasikan variabel length string 
nya sebuah simbol atau karakter secara bersamaan, seperti teks English. 
 
Dalam rangka teknik kompresi, LZW encoder dan decoder membangun kamus dinamis yang 
sama ketika menerima data, encoder dan decoder keduanya mengembangkan kamus yang 
sama. Sejak single code direpresentasikan lebih dari satu simbol/karakter, maka terwujudlah 
kompresi data. 
 
LZW diproses dengan menempatkan entri yang lama dan semakin lama serta berulang ke 
dalam kamus, kemudian mengeluarkan hasil code untuk sebuah element dan string itu sendiri, 
jika elemen tersebut sudah disimpan ke dalam kamus.  
 
Pendahulu LZW adalah LZ77 dan LZ78 yang dikembangkan oleh Jacob Ziv dan Abraham 
Lempel pada tahun 1977 dan 1978. Terry Welch mengembangkan teknik tersebut pada tahun 
1984. LZW banyak dipergunakan pada UNIX, GIF, V.42 untuk modem. 
 
 
4.5.1 Algoritma Kompresi LZW 
 
BEGIN 
 S = next input character; 
 While not EOF 
 { 
  C = next input character; 
  If s + c exists in the diactionary 
   S = s + c 
  Else 
  { 
   Output the code for s; 
   Add string s + c to the dictionary with a new code 
   S = c; 
  } 
 } 
END 
 



 

4.5.2 Algoritma Dekompresi LZW 
 
BEGIN 
 S = NULL; 
 While not EOF 
 { 
  K = NEXT INPUT CODE; 
  Entry = dictionary entry for K; 
  Ouput entry; 
  If (s != NULL) 
   add string s + entry[0] to dictionary with new code 
  S = Entry; 
 } 
END 
 
 

4.6. ARITHMETIC CODING 

  
Arithmetic Coding merupakan metode pengkodean yang lebih modern yang biasanya 
digunakan untuk coding Huffman. Huffman menetapkan setiap simbol codeword yang 
panjang. Arithmetic coding untuk seluruh pesan dapat dianggap sebagai satu unit. Sebuah 
pesan dapat direpresentasikan oleh sebagian interval terbuka [a,b) dimana a dan b merupakan 
angka antara 0 dan 1. Diinisialisasikan bahwa interval [0,1). Ketika sebuah pesan tidak lama 
masuk, panjang dari interval yang terpendek dan angka dari bit yang dibutuhkan untuk 
presentasi kenaikan intervalnya. 
 
4.6.1 Arithmetic Coding Encoder 
 
BEGIN 
        low = 0.0;   high = 1.0;    range = 1.0; 
       while (symbol != terminator) 
              ( 
        get (symbol); 
       low = low + range * range_low(symbol);  
       high = low + range * range_high(symbol); 
       range = high – low 
   ) 
     output a code so that low <= code < high); 
END 
 
 
4.6.2 Generating Codeword for Encoder 
 
Langkah terakhir dalam generating codeword for encoder dimana nomornya berada diantara 
[rendah, tinggi). Meskipun gampang untuk memilih nomor tersebut dalam desimal seperti 
0.33184, 0.33185 atau 0.332, kurang jelas bagaimana melakukannya dengan biner codeword. 
Algoritma berikut akan memastikan bahwa codeword biner terpendek ditemukan jika rendah 
dan tinggi dua ujung jangkauan dan rendah < tinggi. 
 
 



 

 
BEGIN 
        code = 0; 
        k = 1; 
        while (value(code) < low) 
              ( 
        assign 1 to the kth binary fraction bit; 
       if (value(code) > high;  
        replace the kth bit by 0; 
      k = k + 1 ; 
   ) 
     END 
 
  
4.6.3 Arithmetic Coding Decoder 
 
 
BEGIN 
        get binary code and convert to decimal value = value (code);         
        Do 
            { 
   find a symbol s so that 
   Range_low(s)  < = value   < Range_high(s) ; 
  ouput s; 
  low = Rang_low(s); 
  high = Range_high(s); 
  range = high – low; 
  value = [ value – low ] / range ; 
   } 
       Until symbol s is terminator 
END 
 
Algoritma sebelumnya menjelaskan memiliki kesulitan kecil dalam implementasi. Ketika 
interval menyusut, perlu menggunakan jumlah yang sangat tinggi untuk melakukan encoding. 
Hal ini membuat implementasi praktis dari algoritma ini tidak layak. Untungnya, adalah 
mungkin untuk merescale interval penggunaan aritmatika integer untuk implementasi 
tertentu. 
 
 
4.7. LOSSLESS IMAGE PROCESSING 
 
Salah satu teknik kompresi yang paling umum digunakan dalam kompresi data multimedia 
dengan pengkodean diferensial. Dasar reduksi data dalam pengkodean diferensial adalah 
redundansi dalam simbol-simbol berurutan di sebuah datastream. 
 
 
 
 
 
 



 

4.7.1 Differential Coding of Images 
 
Dengan diferensial coding dalam konteks gambar digital, yang bergerak dari sinyal dengan 
domain dalam satu dimensi sinyal yang diindeks oleh dalam dua dimensi (x, y) - baris dan 
kolom dari sebuah gambar tersebut. 
Karena kelangsungan phisical world, intensitas grey level (atau warna) dari latar belakang dan 
latar depan obyek dalam gambar cenderung berubah relatif lambat di frame gambarnya. 
Karena kita berhadapan dengan sinyal dalam domain untuk audio, praktisi umumnya 
mengacu pada gambar sebagai sinyal dalam domain spasial. Umumnya pelan-pelan berubah 
sifat citra spasial menghasilkan piksel dengan  nilai intensitas yang sama. Sebuah gambar 
dengan l(x,y) menggunakan operator yang berbeda, dapat didefinisikan sebuah gambbar yang 
berbeda pula dengan d(x,y) sebagai berikut : 
 
 
 
Merupakan pendekatan yang sederhana operator ∂/∂x  diferensial parsial diterapkan ke 
gambar yang didefiniskan dengan integer x dan y. 
 
Pendekatan lain menggunakan diskrit dari veris 2D Laplacian operator untuk mendefinisikan 
perbedaan gambar dengan d(x,y)  : 
 
 
 
 
Huffman coding atau variable-length skema coding akan menghasilkan lebih pendek bit-
length codeword untuk perbedaan gambar. Kompresi akan bekerja lebih baik pada gambar 
yang berbeda. 
 
 
4.7.2 Lossless JPEG 
 
Lossless JPEG adalah kasus khusus dari kompresi gambar JPEG. Ini berbeda drastis dari 
mode JPEG lainnya dalam algoritma tidak kehilangan langkah/data/gambarnya. Lossless 
JPEG adalah memanggil ketika pengguna memilih faktor kualitas 100% pada alat gambar. 
Pada dasarnya, lossless JPEG termasuk dalam standar kompresi JPEG hanya untuk 
kelengkapan. 
 
4.8. LATIHAN ALGORITMA KOMPRESI LOSSLESS 
 
 Teknik pemampatan data, video, gambar ataupun audio dikenal dengan istilah .... 
 a. kompresi 
 b. konteks 
 c. codewords 
 d. entropy coding 
 
 Jika sebuah sumber ingin dikompres harus memiliki .... 
 a. koding untuk setiap simbol 
 b. simbol properti 
 c. self information 
 d. entropy coding 

d(x,y) = l(x,y) – 1(x-1.y) 

d(x,y) =4 l(x,y) – 1(x,y -1) - 1(x.y +1)- l(x + 1.y) – l(x – 1.y) 



 

 Metode yang digunakan dalam aplikasi komersial seperti mesin fax, adalah .... 
 a. variable length coding 
 b. algoritma Shannon - Fano 
 c. coding Huffman 
 d. dictionary based coding 
 
 Huffman coding pertama kali dikenalkan pada tahun .... 
 a. 1955 
 b. 1954 
 c. 1953 
 d. 1952 
 
 Algoritma yang prinsip pengkodean sama seperti kode Morse .... 
 a. variable length coding 
 b. algoritma Shannon - Fano 
 c. coding Huffman 
 d. dictionary based coding 
 
 Algoritma yang menggunakan teknik adaptif dan berbasiskan kamus .... 
 a. LZW 
 b. VLC 
 c. RLC 
 d. RLE 
 
 Jika ada sederetan kata sebagai berikut  aabaaccccddbbbbef, berapa bit yang dihasilkan 

jika menggunakan huffman algoritma ? 
 a. 40 bit 
 b. 5 byte 
 c. 8 byte 
 d. pilihan a dan b benar 
 
 Code setiap karakter ditentukan langsung oleh algoritmanya, merupakan jenis coding 

Huffman .... 
 a. Statik 
 b. Semi Adaptif 
 c.  Adaptif 
 d. variable length coding 
 
 Yang menunjukkan kumpulan sebuah  metode koding yang dikenal sebagai metode .... 
 a.  koding untuk setiap simbol 
 b. simbol properti 
 c. self information 
 d. entropy coding 
 
 Semakin tinggi rasio kompresi, maka .... 
 a. semakin baik skema kompresi lossless 
 b. semakin rendah dari lossless 
 c. semakin tinggi pula dari lossless datanya 
 d. semua pilihan salah 
 



 

 
 
 

  



 

BAB 5 
KOMPRESI CITRA 

 
Obyektif: 
 Memahami makna citra 
 Mengetahui dan memahami citra digital 
 Memahami bentuk-bentuk representasi citra 
 Mengetahui dan memahami berbagai format citra 
 Mengetahui dan memahami teknik-teknik kompresi citra 
 
 
5.1. PENGANTAR  
 

Data tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio 
(bunyi, suara, musik) dan video. Gambar dalam banyak tulisan dikenal juga dengan istilah 
citra, demikian pula istilah ini akan digunakan dalam bab ini.   Dibandingkan dengan teks, 
citra mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu citra merupakan data yang kaya dengan 
informasi. 

Citra merupakan suatu representasi (gambaran), kemiripan, atau imitasi dari suatu 
objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik berupa foto, 
bersifat analog berupa sinyal – sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat 
digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan (storage). 

Citra digital merupakan sebuah larik (array) yang berisi nilai real maupun kompleks 
yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Citra dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian yaitu citra diam (still image) adalah citra tunggal yang tidak bergerak dan citra 
bergerak (moving image) yaitu rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun, 
sehingga memberi kesan pada mata sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra di dalam 
rangkaian itu disebut frame. Gambar-gambar yang tampak pada film layar lebar atau televisi 
yaitu terdiri dari ratusan sampai ribuan frame. Pembahasan kali ini hanya membahas jenis 
citra diam.  

 
Sebuah citra digital terdiri dari banyak elemen citra, yang disebut pixel. Jumlah pixel 

yang membentuk  citra di monitor  menentukan kualitas citra (resolusi). Resolusi yang lebih 
tinggi selalu menghasilkan kualitas yang lebih baik. Berikut ini beberapa macam representasi 
citra. 
 

 Citra Monochrome/Bit-Map (Citra Biner)  

 
Gambar 5.1. Citra Monokrom 1 Bit 

 
Sebuah Contoh citra monokrom 1 bit diilustrasikan pada Gambar 1. Citra Monochrome Bit-
Map mempunyai ciri-ciri : 
- Setiap pixel disimpan sebagai satu bit (0 atau 1) 



 

 
bit 0 = warna hitam 
bit 1 = warna putih 

- Sebuah citra monokrom dengan ukuran frame 640 x 480 membutuhkan 37,5 KB ruang 
penyimpanan. 

- Dithering sering digunakan untuk menampilkan citra monokrom 
 

Citra biner diperoleh melalui proses pemisahan piksel-piksel berdasarkan derajat 
keabuan yang dimilikinya. Piksel yang memiliki derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas 
yang ditentukan akan diberikan nilai 0, sementara piksel yang memiliki derajat keabuan 
yang lebih besar dari batas akan diubah menjadi bernilai 1. Proses pemisahan piksel-piksel 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

 

 
Gambar 5.2. Proses Pemisahan Piksel-Piksel Berdasarkan Derajat Keabuan 
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Jika a1 =0 dan a2 = 1, maka operasi ini akan mentransformasikan suatu citra menjadi citra 
biner. Misal suatu citra memiliki gray level 256, dipetakan menjadi citra biner, maka 
fungsi trasformasinya adalalah sebagai berikut: 

 

�(�, �)′ = �
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�     ..................................................  2 

 
Piksel-piksel yang nilai intensitasnya di bawah 128 diubah menjadi hitam (nilai intensitas = 
0), sedangkan piksel-piksel yang nilai intensitasnya di atas 128 diubah menjadi putih (nilai 
intensitas =1). 

 
 Citra Gray-scale (Skala Keabuan) 
 

 
Gambar 5.3. Citra Gray-Scale 

 
Citra yang disajikan dengan banyak warna: tergantung pada jumlah bit yang disediakan di 
memori untuk menampung kebutuhan warna ini. Sebuah contoh citra gray-scale 
diilustrasikan pada Gambar 5.3. Citra Gray-scale Bit-map mempunyai karakteristik sebagai 
berikut: 



 

- Setiap pixel biasanya disimpan sebagai byte (nilai antara 0 sampai 255 bergantung pada 
jumlah bit yang disediakan) 
Citra 3 bit mewakili 8 warna dengan gradasi warna berikut: 

 
 
- Sebuah citra gray-scale dengan ukuran frame 640 x 480 membutuhkan lebih dari 300 KB 

ruang penyimpanan. 
 

Graysacale adalah warna-warna piksel yang berada dalam rentang gradasi warna 
hitam dan putih. Pada Color Dialog seperti yang terlihat pada Gambar 5.4, jika memilih 
warna solid hitam, putih, atau abu-abu, maka akan berada dalam pita warna Grayscale. Pada 
Gambar 5.4 akan diperlihatkan komposisi warna pada Color Dialog. 

Apabila tanda panah digeser (ke atas menuju putih atau ke bawah menuju ke hitam) 
maka red, green dan blue akan memberikan nilai yang sama. Untuk pengubahan warna image 
menjadi grayscale, cara yang umumnya dilakukan adalah dengan memberikan bobot untuk 
masing-masing warna dasar red, green, dan blue. Tetapi cara yang cukup mudah adalah 
dengan membuat nilai rata-rata dari ketiga warna dasar tersebut dan kemudian mengisikannya 
untuk warna dasar tersebut dengan nilai yang sama. Bagaimana suatu image dengan 
komposisi warna dasar red, green, dan blue dikonversikan ke dalam bentuk Grayscale dapat 
dilihat pada Gambar 5.5. 
 

 
Gambar 5.4. Color Dialog 

 

 
Gambar 5.5. Proses Konversi File ke Grayscale 

 



 

 Citra Berwarna (True Color)   
Setiap piksel pada citra warna mewakili warna yang merupakan kombinasi dari tiga 

warna dasar (RGB = Red Green Blue). Setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 8 
bit = 1 byte, yang berarti setiap warna mempunyai gradasi sebanyak 255 warna. Berarti 
setiap piksel mempunyai kombinasi warna sebanyak 28 . 28 . 28 = 224 = 16 juta warna 
lebih. Itulah sebabnya format ini dinamakan true color karena mempunyai jumlah warna 
yang cukup besar sehingga bisa dikatakan hampir mencakup semua warna di alam. 

Penyimpanan citra true color di dalam memori, berbeda dengan citra grayscale. 
Setiap  piksel dari citra grayscale 256 gradasi warna diwakili oleh 1 byte. Sedangkan 1 
piksel citra true color diwakili oleh 3 byte merepresentasikan warna merah (Red), hijau 
(Green), dan biru (Blue). 

RGB adalah suatu model warna yang terdiri dari merah, hijau, dan biru, digabungkan 
dalam membentuk suatu susunan warna yang luas. Setiap warna dasar, misalnya merah, 
dapat diberi rentang-nilai. Untuk monitor komputer, nilai rentangnya paling kecil = 0 dan 
paling besar = 255. Pilihan skala 256 ini didasarkan pada cara mengungkap 8 digit 
bilangan biner yang digunakan oleh mesin komputer. Dengan cara ini, akan diperoleh 
warna campuran sebanyak 256 x 256 x 256 = 1677726 jenis warna. Sebuah jenis warna, 
dapat dibayangkan sebagai sebuah vektor di ruang 3 dimensi yang biasanya dipakai dalam 
matematika, koordinatnya dinyatakan dalam bentuk tiga bilangan, yaitu komponen-x, 
komponen-y dan komponen-z. Misalkan sebuah vektor dituliskan sebagai r = (x,y,z). 
Untuk warna, komponen-komponen tersebut digantikan oleh komponen R(ed), G(reen), 
B(lue). Jadi, sebuah jenis warna dapat dituliskan sebagai berikut: warna = RGB(30, 75, 
255). Putih = RGB (255,255,255), sedangkan untuk hitam= RGB(0,0,0). Pada Gambar 6 
akan ditampilkan gambar  komponen-komponen warna RGB beserta nilai intensitas 
gradiasi warnanya. 

 

 
Gambar 5.6. Komponen-Komponen Warna RGB 



 

Berikut ini diberikan contoh citra berwarna 
 Citra 8-bit  Berwarna   

 
Gambar 5.7. Citra 8-Bit Berwarna 

 
Sebuah contoh Citra 8-bit Berwarna diilustrasikan pada Gambar 5.7. Contoh Image 

8-Bit berwarna mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
- Satu byte untuk setiap pixel 
- Mendukung lebih dari 256 kemungkinan kualitas warna yang dapat diterima 
- Membutuhkan Look-Up Tables (LUT) warna 
- Sebuah image 8-bit berwarna dengan ukuran frame 640 x 480 membutuhkan 307,2 KB 

ruang penyimpanan (sama dengan 8-bit greyscale) 
 

 Citra 24-bit Berwarna 

 
Gambar 5.8. Citra 24-Bit Berwarna 

 
Sebuah contoh citra 24-bit berwarna diilustrasikan pada Gambar 5.8. Citra 24-Bit 

berwarna mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
- Setiap pixel diwakili oleh tiga byte (misalnya, RGB) 
- Mendukung 256 x 256 x 256 kombinasi warna yang mungkin (16.777.216) 
- Sebuah citra 24-bit berwarna dengan ukuran frame 640 x 480 akan memerlukan 921.6 KB 

ruang penyimpanan 
- Kebanyakan citra 24-bit adalah citra 32-bit, byte tambahan data untuk setiap pixel 

digunakan untuk menyimpan nilai alpha yang merepresentasikan informasi efek khusus 
 
 
 



 

5.2. FORMAT CITRA 
 

Berdasarkan formatnya citra dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yakni: 
- Standard System Independent format 
- System Dependent Formats  

Format citra yang termasuk dalam kelompok Standard System Independent format 
yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut: 
 
GIF (GIF87a, GIF89a)  
o Graphics Interchange Format (GIF) dirancang oleh Unisys Corp dan CompuServe, 

awalnya untuk transmisi gambar grafis melalui saluran telepon melalui modem 
o Menggunakan algoritma Lempel Welch-Ziv (bentuk Huffman Coding), dimodifikasi 

sedikit untuk paket memindai/scan secara garis dari gambar (garis pengelompokan piksel) 
o Terbatas hanya mendukung citra 8-bit (256 warna tiap frame) berwarna, cocok untuk citra 

dengan sedikit warna (misalnya, citra grafis) 
o  Mendukung interlace 
o gif biasanya digunakan di website.  
o Format gif mendukung citra bergerak   
o Format gif juga mendukung citra transparan.  
o Format gif merupakan kompresi tipe lossy. 

 
JNP/JPEG  
o Sebuah standar untuk kompresi citra fotografi yang diciptakan oleh Joint Photographics 

Experts Group 
o Mengambil keuntungan dari keterbatasan dalam sistem penglihatan manusia untuk 

mencapai tingkat kompresi yang tinggi 
o Kompresi lossy yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat kualitas kompresi 

yang diinginkan 
o JPEG biasanya digunakan untuk foto atau citra di website.  
o JPEG menggunakan kompresi tipe lossy.  
o Kualitas JPEG 2000 bisa bervariasi tergantung setting kompresi yang digunakan. 

Kompresi JPEG berbasis DCT(Discreete Cosine Transform) 
 

jp2/jpg2/j2k 
o Joint PhotographicExperts Group 2000 
o Merupakan pengembangan dari JPEG yang berbasis transformasi wavelet.  
o Format ini mendukung kompresi tipe lossless dan lossy. 
o Namun, support JPEG 2000 dalam berbagai aplikasi masih kurang, disebabkan kebutuhan 

hardware yang tangguh dan paten. 
 
TIFF  
o Tagged Image File Format (TIFF), menyimpan berbagai jenis citra (misalnya, monokrom, 

gray-scale, 8-bit & 24-bit RGB, dll) -> tag 
o Dikembangkan oleh Aldus Corp di tahun 1980 dan kemudian didukung oleh Microsoft 
o TIFF adalah format lossless (bila tidak menggunakan tag JPEG baru yang memungkinkan 

untuk kompresi JPEG) 
o Ini tidak memberikan keuntungan besar atas JPEG dan ia tidak bisa dikontrol oleh 

pengguna tampaknya akan menurunkan popularitasnya 
 



 

Graphics Animation Files  
o FLC - format file citra bergerak, awalnya diciptakan oleh Animation Pro 
o FLI - mirip dengan FLC 
o GL - kualitas citra bergerak yang lebih baik, ukuran file biasanya besar 
 
Postscript/Encapsulated Postscript  
o Sebuah bahasa typesetting yang meliputi teks serta vektor / grafis terstruktur dan citra bit-

map 
o Digunakan dalam beberapa program grafis populer (Illustrator, FreeHand) 
o Tidak memberikan kompresi, file sering besar 
 
Png (Portable Network Graphics) 
o PNG adalah format citra dengan kompresi tipe lossless 
o Kedalaman bit berkisar antara 1 sampai dengan 32.  
o PNG didesain untuk menggantikan format citra GIF untuk diimplementasikan di website.  
o Algoritma kompresi PNG tidak memerlukan paten karena sudah menjadi public domain 

sejak tahun 2003. 
 

Banyak grafis / aplikasi imaging membuat format file mereka sendiri. Berikut ini 
adalah beberapa system dependent formats yang populer. 
 
Microsoft Windows: BMP  
o Sebuah sistem standar format file grafis untuk Microsoft Windows 
o Digunakan dalam PC Paintbrush dan program lainnya 
o Mampu menyimpan citra bitmap 24-bit 
o Biasanya digunakan oleh aplikasi dan sistem Operasi Microsoft Windows.  
o File citra BMP pada umumnya tidak dikompresi, sehingga ukuran filenya relatif lebih 

besar daripada file JPG maupun GIF.  
o Citra dalam format BMP lebih bagus daripada citra dalam format yang lainnya, karena 

citra dalam format BMP umumnya tidak dimampatkan sehingga tidak ada informasi yang 
hilang. 

 
Macintosh: PAINT and PICT  
o PAINT awalnya digunakan dalam program MacPaint, awalnya hanya untuk citra 

monokrom 1-bit. 
o Format PICT digunakan dalam MacDraw (program citra berbasis vector) untuk 

menyimpan grafik terstruktur 
 
X-windows: XBM  
o Format grafis primer untuk sistem X Window 
o Mendukung 24-bit colour bitmap 
o Banyak editor domain publik grafis, misalnya, xv 
o Digunakan dalam X Window untuk menyimpan icon, pixmaps, backdrops, dll 
 
 
5.3. TEKNIK-TEKNIK KOMPRESI CITRA 
 

Kompresi Data merupakan cabang ilmu komputer yang bersumber dari teori 
informasi. Teori Informasi sendiri adalah salah satu cabang matematika yang berkembang 
sekitar akhir dekade 1940-an. Tokoh utama dari teori informasi adalah Claude Shannon dari 



 

Bell Laboratory. Teori Informasi mengfokuskan pada berbagai metode tentang informasi 
termasuk penyimpanan dan pemrosesan pesan. 

Teori Informasi mempelajari pula tentang redundancy (informasi tak berguna) pada 
pesan. Semakin banyak redundancy semakin besar pula ukuran pesan, upaya mengurangi 
redundancy inilah yang akhirnya melahirkan subyek ilmu tentang kompresi data. 

Kompresi Citra adalah proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang 
merepresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Namun, 
seringkali kualitas citra yang diperoleh jauh lebih buruk dari aslinya karena keinginan untuk 
memperoleh rasio kompresi yang tinggi. Pada dasarnya teknik kompresi citra digunakan pada 
proses transmisi data (data transmission) dan penyimpanan data (data storage). Kompresi 
citra banyak diaplikasikan dalam penyiaran televisi, penginderaan jarak jauh (remote 
sensing), komunikasi militer, radar, telekonferensi, pencitraan kedokteran, dan lain – lain. 
Semakin besar ukuran citra, semakin besar memori yang dibutuhkan, namun kebanyakan citra 
mengandung duplikasi data, yaitu:  
1. Suatu piksel memiliki intensitas yang sama dengan piksel tetangganya, sehingga 

penyimpanan piksel membutuhkan memori (space) yang lebih besar sehingga sangat 
memboroskan tempat.  

2. Citra banyak mengandung bagian (region) yang sama sehingga bagian yang sama ini tidak 
perlu dikodekan berulang kali karena mubazir atau redundan.  
Contohnya: citra langit biru dengan beberapa awan putih yang memiliki banyak intensitas 
dan region yang sama. 

 
Manfaat kompresi citra adalah:  
1. Waktu pengiriman data pada saluran komunikasi data lebih singkat.  

Contoh: pengiriman citra dari fax, videoconferencing, handphone, download dari internet 
pengiriman data medis, pengiriman dari satelit, dan sebagainya.  

2. Membutuhkan ruang memori dalam storage lebih sedikit daripada representasi citra yang 
tidak dikompresi. 

3. Efisiensi penggunaan bandwidth pada jaringan telekomunikasi 
 
Metode kompresi yang diharapkan dari sebuah kompresi citra adalah :  
1. Proses kompresi dan dekompresinya cepat.  

Proses kompresi adalah citra dalam representasi tidak mampat dikodekan dengan 
representsi yang meminimumkan kebutuhan memori. Citra terkompresi disimpan dalam 
file dengan format tertentu misalnya JPEG (Joint Photographic Expert Group). Proses 
dekompresi adalah citra yang sudah dikompresi dikembalikan lagi (decoding) menjadi 
representasi yang tidak mampat. Diperlukan jika citra tersebut dikembalikan ke layar/ 
disimpan dalam format tidak mampat yaitu format bitmap (BMP).  

2. Memori yang dibutuhkan seminimal mungkin  
Ukuran memori hasil kompresi juga bergantung pada citra itu sendiri, yaitu citra yang 
mengandung banyak elemen duplikasi biasanya berhasil dikompresi dengan memori yang 
lebih sedikit. Contoh: citra langit biru tanpa awan berhasil dikompresi dengan baik 
dibandingkan dengan citra pemandangan alam yang mengandung banyak objek.  

3. Kualitas citra hasil kompresi harus bagus (fidelity)  
Metode kompresi yang baik adalah metode kompresi yang mampu mengembalikan citra 
hasil kompresi menjadi citra semula tanpa kehilangan informasi apapun. Kalaupun ada 
informasi yang hilang akbat pemampatan, sebaiknya hal itu ditekan seminimal mungkin. 
Semakin berkualitas hasil pemampatan, semakin besar memori yang dibutuhkan. 
Sebaliknya,semakin buruk kualitas citra hasil pemampatan, semakin kecil kebutuhan 
memori yang harus disediakan. 



 

Kualitas citra hasil pemampatan dapat diukur secara kuantitatif menggunakan besaran 
PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). Semakin besar nilai PSNR maka citra hasil 
pemampatan semakin mendekati citra aslinya, dengan kata lain semakin bagus kualitas 
citra hasil pemampatan tersebut.  Sebaliknya, semakin kecil nilai PSNR, semakin jelek 
kualitas citra hasil pemampatan. Rumus untuk menghitung PSNR adalah sebagai berikut: 
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Dimana MAX adalah nilai intensitas terbesar. Nilai MSE dihitung dengan persamaan 
berikut: 
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Dalam hal ini, m dan n masing masing adalah lebar dan tinggi citra, MAX adalah besaran 
maksimum intensitas keabuan sebuah citra, I dan K masing masing adalah nilai intensitas 
baris ke i dan kolom ke-j dari citra hasil pemampatan dan citra sebelum dimampatkan. 
PSNR mempunyai satuan decibel(dB). Sebuah nilai yang lebih rendah untuk MSE berarti 
kesalahan lebih rendah, dan seperti yang terlihat dari hubungan terbalik antara MSE dan 
PSNR, ini diterjemahkan sebagai nilai yang tinggi dari PSNR. Logikanya, nilai PNSR 
yang lebih tinggi adalah baik karena itu berarti bahwa rasio Signal terhadap Noise lebih 
tinggi. Di sini, 'sinyal' adalah citra asli, dan 'noise' adalah kesalahan dalam rekonstruksi. 
Jadi, jika Anda menemukan skema kompresi memiliki MSE yang lebih rendah (dan PSNR 
tinggi), Anda bisa mengenali bahwa citra itu adalah yang lebih baik. 

4. Format keluaran 
Format citra hasil pemampatan yang baik adalah yang cocok dengan kebutuhan 
pengiriman dan peyimpanan data. 

 
Parameter-parameter citra yang penting dalam proses kompresi diantaranya adalah sebagai 
berikut :  
1. Resolusi  

Resolusi citra menyatakan ukuran panjang kali lebar dari sebuah citra. Resolusi citra 
biasanya dinyatakan dalam satuan piksel-piksel. Semakin tinggi resolusi sebuah citra, 
semakin baik kualitas citra tersebut. Namun, tingginya resolusi menyebabkan semakin 
banyaknya jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpan dan mentransmisikan data citra 
tersebut  

2. Kedalaman Bit  
Kedalaman bit menyatakan jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan tiap piksel 
citra pada sebuah frame. Kedalaman bit biasanya dinyatakan dalam satuan bit / piksel. 
Semakin banyak jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah citra, maka 
semakin baik kualitas citra tersebut  

3. Konsep Redundansi  
Redundansi merupakan suatu keadaan dimana representasi suatu elemen data tidak bernilai 
signifikan dalam merepresentasikan keseluruhan data. Keadaan ini menyebabkan data 
keseluruhan dapat direpresentasikan secara lebih kompak dengan cara menghilangkan 
representasi dari sebuah elemen data yang redundan. Redundansi yang terdapat pada citra 
statis adalah redundansi spasial. 

 
 



 

Kompresi data dalam bentuk citra terbagi dalam 2 kategori yakni : 
 Lossy Compression 

Ukuran file citra menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi dalam 
citra asli.  Teknik ini mengubah detail dan warna pada file citra menjadi lebih sederhana 
tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia, sehingga ukurannya 
menjadi lebih kecil. Biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak terlalu 
memerlukan detail citra, dimana kehilangan bit rate foto tidak berpengaruh pada citra. 
Beberapa metode lossy yaitu Transform Fourier, Wavelet dll. 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% 

 Loseless Compression: 
Teknik kompresi citra dimana tidak ada satupun informasi citra yang dihilangkan. Biasa 
digunakan pada citra medis. Metode loseless: Run Length Encoding, Entropy Encoding 
(Huffman, Aritmatik), dan Adaptive Dictionary Based (LZW)  

 
Klasifikasi Teknik Kompresi 
 Entropy Encoding 

- Bersifat loseless 
- Tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu namun 

berdasarkan urutan data. 
- Statistical encoding, tidak memperhatikan semantik data. 
Contoh : Run-length coding, Huffman coding, Arithmetic coding 

 Source Coding 
- Bersifat lossy 
- Berkaitan dengan data semantik (arti data) dan media. 
Contoh : Prediction (DPCM, DM), Transformation (FFT, DCT), Layered Coding (Bit 
position, subsampling, sub-band coding), Vector quantization 

 Hybrid Coding 
- Gabungan antara lossy + loseless 
Contoh : JPEG, MPEG, H.261, DVI 

 
Pada pembahasan kali ini hanya akan membahas teknik kompresi RLE, Huffman Codes dan 
JPEG 
 
Run Length Encoding (RLE) 
 

Metode pengkodean ini sering diterapkan pada gambar (atau piksel dalam baris 
scan). Ini adalah komponen kompresi kecil yang digunakan dalam kompresi JPEG. 
Run Length Encoding adalah metode yang sangat sederhana untuk kompresi data sekuensial 
(dan khususnya untuk data biner) yang mengambil keuntungan dari fakta bahwa satu "token" 
(nilai-nilai keabuan) berurutan sering identik dalam banyak himpunan data. Run length 
encoding menyisipkan token khusus setiap kali  serangkaian yang terdiri atas dua atau lebih 
token input yang sama ditemukan. Input khusus ini  menyarankan decoder untuk 
memasukkan token berikut n kali ke dalam aliran output-nya. Sebagai contoh, perhatikan 
urutan data 3-bit: 

 
Citra dikodekan dalam RLE akan menjadi: 
7 3 2 1 6 5 2 2 5 9 



 

Kompresi dalam RLE terjadi ketika citra menunjukkan deretan nilai yang sama. Jika 
citra mengandung "noisy", maka citra setelah mengkodekan RLE kemungkinan akan 
membutuhkan lebih banyak bit dibandingkan citra terkompresi. Format citra "bitmap" yang 
umum (. BMP) menggunakan pengkodean run-length. 

Teknik ini berguna untuk data yang banyak memiliki kesamaan, misal grafik seperti 
icon atau gambar garis-garis yang banyak memiliki kesamaan pola. Apabila sebuah citra 
memiliki rentang tingkat keabuan yang lebar sementara masing-masing tingkat keabuan 
dalam citra tersebut tidak memiliki kesamaan pola maka akan terdapat 1 byte tambahan 
sebagai tanda jumlah tingkat keabuan yang tidak sama tersebut. Contoh untuk data citra 
menggunakan Run-Length-Encoding (RLE) dalam berbagai ukuran hasil kompresi. 

 
Gambar 5.9. Contoh Hasil Kompresi Citra menggunakan Teknik RLE 

  
 
Huffman Codes 
 

Kode Huffman mengasumsikan bahwa nilai-nilai tingkat keabuan dipilih secara acak 
dari beberapa distribusi probabilitas yang diketahui. Dengan kata lain, ia menganggap bahwa 
nilai-nilai tingkat keabuan piksel yang berdekatan tidak berhubungan (yang, tentu saja, tidak 
benar untuk citra pictorial bermakna, meskipun mungkin benar untuk citra yang 
ditransformasikan ke sistem koordinat yang berbeda). Sebuah sumber dari angka acak yang 
tidak berkorelasi disebut "memoryless". 

Algoritma Huffman merupakan salah satu metode yang paling lama dan paling 
terkenal dalam kompresi teks. Algoritma Huffman menggunakan prinsip pengkodean yang 
mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter (simbol) dikodekan hanya dengan rangkaian 
beberapa bit, dimana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang 
pendek dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. 
Tahapan proses kompresi algoritma Huffman : 
a. Hitung banyaknya jenis karakter dan jumlah dari masing-masing karakter yang terdapat 

dalam sebuah file. 
b. Susun setiap jenis karakter dengan urutan jenis karakter yang jumlahnya paling sedikit ke 

yang jumlahnya paling banyak. 
c. Buat pohon biner berdasarkan urutan karakter dari yang jumlahnya terkecil ke yang 

terbesar, dan memberi kode untuk tiap karakter. 
d. Ganti data yang ada dengan kode bit berdasarkan pohon biner. 
e. Simpan jumlah bit untuk kode bit yang terbesar, jenis karakter yang diurutkan dari 

frekuensi keluarnya terbesar ke terkecil beserta data yang sudah berubah menjadi kode bit 
sebagai data hasil kompresi. 

Kode Huffman mungkin paling baik digambarkan dengan contoh. Piksel dalam 
sebuah citra dengan 8 tingkat keabuan biasanya didefinisikan oleh kode biner yang 
membutuhkan 3 bit per pixel. Untuk lebih jelas, tingkat keabuan akan ditunjukkan dengan 
karakter abjad: 



 

Decimal. = Binary → Alphabetic 
0. = 0002 → A 
1. = 0012 → B 
2. = 0102 → C 
3. = 0112 → D 
4. = 1002 → E 
5. = 1012 → F 
6. = 1102 → G 
7. = 1112 → H 

Pertimbangkan 100-pixel citra 3-bit dengan tingkat keabuan didistribusikan seperti dalam 
histogram berikut: 

H [A, B, C, D, E, F, G, H] = [0, 9, 12, 40, 30, 5, 4, 0] 
Kemungkinan/probabilitas setiap tingkat keabuan adalah : 
p [A] = 0, p [B] = .09, p [C] = 12, p [D] = .40, p [E] = 30, p [F] = .05, p [G] = .04, p [H] = 0 

 
Isi informasi dalam citra ini diperoleh dari formula entropy Shannon: 

 
I = −0.4 log2 [0.4] − 0.3 log2 [0.3] − · · · 
≅	 0.529 + 0.521 + · · · + 0 
≅	 2.131 bits/pixel 
yang jauh lebih kecil daripada kuantisasi 3-bit. Untuk memperoleh kode Huffman, 
atur probabilitas tingkat keabuan dalam urutan dari yang terbesar sampai terkecil 
(descending). Pasangkan dua tingkatan terendah. Satu bit digunakan untuk membedakan 
pasangan tingkatan. Digit 1 digunakan untuk tingkatan yang probabilitasnya  lebih tinggi 
(lebih sering muncul) sedangkan digit 0 digunakan untuk tingkatan yang probabilitasnya lebih 
rendah (jarang muncul), atau sebaliknya. Kemudian probabilitas dari dua tingkat yang paling 
rendah dijumlahkan (memberikan probabilitas total 0,09 dalam kasus ini) dan daftar nilai 
probabilitas dari masing-masing tingkat keabuan disusun ulang dalam urutan descending. 
Dalam contoh ini, jumlah dari probabilitas dari tingkat paling jarang muncul yakni F dan G 
adalah sama dengan probabilitas tingkat berikutnya yakni B, sehingga reordering tidak 
diperlukan. Lakukan langkah ini terus hingga pasangan tingkatan paling atas. Digit biner yang 
dihasilkan paling akhir menggunakan prosedur ini adalah bit yang paling signifikan. Skema 
dari seluruh urutan ditunjukkan pada gambar berikut: 

 
 



 

Kode Huffman untuk sebuah tingkat keabuan tertentu adalah urutan digit-digit biner 
yang disusun dari kanan ke kiri sampai pada tingkat keabuan tersebut. Kode untuk tingkat 
keabuan B diperoleh dengan mengikuti urutan dari kanan:  jalur untuk B adalah dalam cabang 
paling atas pada bagian paling kanan (kode 1), dan turun ke bawah ambil jalur yang menuju B 
yakni kode 0, kemudian cabang berikutnya yang menuju B adalah kode 1 dan terakhir pada 
jalur B itu sendiri yakni kode 1, sehingga kode untuk tingkat keabuan B adalah 10112. Ulangi 
cara ini untuk tingkat keabuan yang lain, seperti pada tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1. Hasil Kompresi Citra dengan Huffman Coding 

 
Pada tabel 5.1 ini juga sekaligus ditunjukkan pemakaian memori untuk citra tersebut. 
 
Teknik Kompresi JPEG 
 

JPEG (Joint Photograpic Experts Group) menggunakan teknik kompresi lossy 
sehingga sulit untuk proses pengeditan. JPEG cocok untuk citra pemandangan (natural 
generated image), tidak cocok untuk citra yang mengandung banyak garis, ketajaman warna, 
dan computer generated image.  
Model kompresi JPEG: 
 Sequential: kompresi dilakukan secara top-down, left-right menggunakan proses single-

scan dan algoritma Huffman Encoding 8 bit secara sekuensial. 
 Progressive: kompresi dilakukan dengan multiple-scan secara progresif, sehingga citra 

yang akan diunduh dapat dikira-kira. 
 Hierarchical: super-progressive mode. Citra akan dipecah-pecah menjadi sub citra yang 

disebut frame. Frame pertama akan membentuk citra dalam resolusi rendah hingga 
brangsur-angsur ke resolusi tinggi. 

 Loseless (JPEG-LS): citra asli 
JPEG merupakan nama teknik kompresi, sedangkan nama format filenya adalah JFIF 

(JPEG File Interchange Format). Tingkat kompresi yang baik untuk JPEG adalah 10:1-20:1 
untuk citra foto, 30:1-50:1 untuk citra web, dan 60:1-100:1 untuk kualitas rendah seperti citra 
untuk ponsel. 

 
Tahapan kompresi JPEG: 
 Sampling: adalah proses konversi data pixel dari RGB ke YUV/YIQ dan dilakukan down 

sampling. Biasanya sampling dilakukan per 8x8 blok, semakin banyak blok yang dipakai 
makin bagus kualitas sampling yang dihasilkan. 



 

 DCT (Discreate Cosine Transform): hasil dri proses sampling akan digunakan sebagai 
inputan proses DCT. Blok 8x8 pixels akan diubah menjadi fungsi matriks cosinus. 

 Quantization: proses membersihkan koefisien DCT yang tidak penting untuk pembentukan 
citra baru. Hal ini yang menyebabkan JPEG bersifat lossy. 

 Entropy Coding: proses penggunaan algoritma entropy, misalkan Huffman atau Aritmatik 
untuk mengkodekan koefisien hasil proses DCT yang akan mengeliminasi nilai-nilai 
matriks yang bernilai nol secara zig-zag order. 

 
5.4. LATIHAN KOMPRESI CITRA 
 Berikut ini merupakan karakteristik Entropy Encoding, kecuali 

a. Bersifat loseless 
b. Tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu namun 

berdasarkan urutan data. 
c. Statistical encoding, tidak memperhatikan semantik data.  
d. Berkaitan dengan data semantik (*) 

 
 Berikut ini merupakan teknik-teknik kompresi dalam kategori Entropy Encoding, kecuali: 

a. Run-length coding 
b. Vector quantization (*) 
c. Huffman coding 
d. Arithmetic coding 

 
 Perhatikan urutan data tingkat keabuan dari citra 3-bit berikut ini: 
 

6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 1 1 1 5 
 

Jika dilakukan kompresi citra dengan teknik RLE (Run Length Encoding, maka 
menghasilkan kode RLE sebagai berikut: 
a. 62432512441351 (*) 
b. 6421415 
c. 26345221443151 
d. 5141246 

 
 Berikut ini parameter-parameter citra yang penting dalam proses kompresi, kecuali: 

a. Resolusi 
b. Kedalaman bit 
c. Format keluaran (*) 
d. Konsep redudansi 

 
 Tahapan dalam kompresi JPEG yang menyebabkan JPEG bersifat lossy adalah: 

a. Sampling 
b. DCT 
c. Quantization (*) 
d. Entropy coding 

 
 Model kompresi JPEG yang menggunakan algoritma Huffman Encoding adalah : 

a. Sequential (*) 
b. Progressive  
c. Hierarchical 
d. Loseless (JPEG-LS) 



 

 
 Pada model kompresi JPEG hierarchical, citra akan dipecah-pecah menjadi sub citra yang 

disebut : 
a. Blok 
b. Frame (*) 
c. Pixel 
d. Histogram 
 

 Berikut ini parameter-parameter citra yang penting dalam proses kompresi diantaranya 
adalah sebagai berikut, kecuali: 
a. Resolusi 
b. Kedalaman bit 
c. Konsep redudansi 
d. Pixel (*)  

 
 Berikut ini merupakan kondisi yang akhirnya melahirkan subyek ilmu tentang kompresi 

data: 
a. Data Storage 
b. Redundancy (*) 
c. Teori Informasi 
d. Fidelity 

 
 Berikut ini merupakan format citra yang paling baik dibandingkan format lainnya: 

a. JPG 
b. TIFF 
c. BMP (*) 
d. Png 
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http://data.tp.ac.id/dokumen/devinisi+media
http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/6807/Multimedia-Authoring.html
http://erlangga.staff.gunadarma.ac.id/Downloads /
http://www.idealware.org/tips/editing-multimedia-files


 

GLOSSARY 

 

Animasi…  

“illusion of motion” yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. 

Audio… 

Segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. 

Authoring…   

Aplikasi  komputer  yang  memberikan  peluang  kepada  pengguna  untuk 

mengembangkan sebuah perangkat  lunak dengan dragging dan dropping berbagai 

objek. 

Bahasa  Pemrograman  Multimedia…   
Bahasa-bahasa  yang  digunakan  programmer  untuk membuat aplikasi multimedia. 

Grafik…  
Suatu  medium berbasis visual. 

Hypermedia... 
Struktur dari elemen-elemen multimedia yang terkait untuk diarahkan pengguna. 

Interaktivitas…  

Rancangan dibalik suatu program multimedia. 

Kartu suara (Sound Card)… 
Suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan 
merekam suara. 

Multimedia... 
Kombinasi teks, suara, seni, animasi dan video yang disampaikan kepada pengguna 
melalui komputer atau peralatan manipulasi elektronik lain. 

Multimedia Interaktif…  

Pengguna akhir dapat mengontrol apa / bagaimana urutan elemen multimedia dikirim. 

Pemindai…  

Suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti 

dokumen, foto, gelombang, suhu dan lain-lain. 

Perangkat  Lunak  Multimedia…   
Komponen-komponen  dalam  data  processing  system,  berupa program-program  
untuk  mengontrol  bekerjanya  sistem  komputer  multimedia. 

PerantiAuthoring... 
Elemen-elemen multimedia yang dipotong bersama-sama menjadi sebuah proyek. 

Programmer Multimedia…  
Orang yang mengintegrasikan elemen bentuk keseluruhan yang harus menggunakan 
sebuah sistem authoring/bahasa pemrograman. 

Storyboarding... 
Penentuan bagaimana pengguna akan berinteraksi dan menelusuri isi dari suatu proyek. 

Teks… 

Simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. 

Video…  
Teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata 
ulang gambar bergerak. 

VirtualReality... 
Merupakan tambahan multimedia yang menggunakan elemen dasar & mengharuskan 
adanya umpan balik dari pengguna. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Suara
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