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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi yang terjadi

dari suatu pihak ke pihak lain. Proses komunikasi senantiasa terjadi setiap

waktu. Berbagai perangkat komunikasi dikembangkan dan digunakan untuk

menunjang tercapainya proses komunikasi. Salah satu perangkat komunikasi

adalah telepon seluler.

Salah satu fitur telepon seluler adalah SMS (Short Messsage Service). SMS

merupakan layanan yang paling utama dalam telepon seluler dikarenakan dari

generasi ke generasi perkembangan  telepon seluler pasti ada layanan SMS.

Dalam layanan SMS pengiriman pesan dibatasi sampai 160 karakter dalam

sekali pengiriman SMS. Jumlah karakter yang terbatas ini membuat pengirim

harus selektif dalam mengatur pesan sehingga informasi yang disampaikan

dapat termuat seluruhnya. Karena terdapat keterbatasan penulisan pesan

sehingga kata-kata dalam penulisan pesan kadangkala  disingkat yang dapat

menimbulkan salah pengertian dengan si penerima.
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Dengan adanya pembatasan penulisan tersebut, maka para ahli menemukan

ide untuk melakukan kompresi SMS. Menurut Linawati dan Henry (2004),

kompresi merupakan proses pengubahan sekumpulan data  menjadi suatu

bentuk kode untuk menghemat kebutuhan  tempat penyimpanan dan waktu

untuk transmisi data. SMS ini memberikan lebih banyak penulisan karakter

pada pesan singkat yang dikirim. Dengan adanya kompresi SMS ini

pengiriman SMS dapat memuat lebih banyak karakter yang terkandung di

dalamnya. Selain itu, dengan adanya kompresi SMS ini  informasi yang

terkirim terlindungi karena dalam kompresi SMS terjadi encoding dalam

pengiriman dan decoding dalam penerimaan SMS.

Encoding adalah cara menyusun string biner dari teks yang ada sedangkan

decoding adalah menyusun kembali data dari string biner menjadi sebuah

karakter kembali (Atmavidya A.N.2008). Keuntungan yang paling signifikan

pada algoritma Huffman adalah dalam hal proses encoding dan decoding,

terutama pada file dengan ukuran alphabet yang besar. Dengan menggunakan

algoritma Huffman, proses pengkompresan teks dilakukan dengan

menggunakan prinsip pengkodean, yaitu tiap karakter dikodekan dan

menghasilkan string biner yang lebih optimal.



3

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, rumusan masalah yang

dikaji dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana menerapkan algoritma Huffman untuk encoding dan

decoding pada layanan pengiriman pesan singkat

2. Menganalisis hasil dari proses algoritma Huffman untuk encoding dan

decoding pengiriman pesan singkat

3. Bagaimana membuat program encoding dan decoding pada layanan

pengiriman pesan singkat yang terpisah dengan program SMS telepon

seluler

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya dalam pengiriman SMS tidak akan dibahas

2. Aplikasi dibangun dengan bahasa J2ME

3. Aplikasi ini berjalan pada telepon seluler GSM dan yang mendukung

software yang berbasis JAVA

4. Pembentukan pohon Huffman tidak akan dibahas

5. Membahas tentang hasil ukuran file SMS dan waktu setelah

mengalami kompresi
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Mengimplementasikan metode Huffman ke dalam bahasa Java

2. Memanfaatkan algoritma Huffman untuk encoding dan decoding pada

layanan pesan singkat telepon seluler untuk menghemat ukuran SMS

3. Membangun program encoding dan decoding SMS yang terpisah

dengan SMS yang telah ada

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat nyata dalam hal berikut

ini :

1. Penambahan karakter dalam pesan singkat sehingga lebih banyak

pesan yang disampaikan

2. Pengembangan aplikasi dalam layanan pesan singkat pada telepon

seluler

3. Pengiriman pesan singkat akan menjadi lebih optimal


