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Abstrak—Tulisan ini membahas tentang analisis penerapan algoritma Huffman statis 

dalam mengkompresi teks Short Message Service (SMS). Perkembangan teknologi 

sebagai sarana komunikasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat saat ini 

sangat dibantu oleh aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam mobile phone. Namun, tidak 

dapat dipungkiri bahwa aplikasi yang selalu ada di mobile phone dari jenis monoponic 

sampai dengan smartphone adalah aplikasi SMS. Penggunaan SMS merupakan  salah  

satu  sarana  untuk mengirimkan  informasi  yang  disediakan  dalam  perangkat  

ponsel,  yang dimaksud berbentuk  teks  dan  dikirim  melalui  perantara  operator 

seluler. Pada saat menggunakan SMS, para pengguna dihadapkan dengan kalimat 

yang terbatas. Oleh karena itu dengan adanya kompresi teks akan mengurangi jumlah 

bit yang digunakan untuk menyimpan atau mentransmisikan teks. Kompresi teks 

tersebut dilakukan dengan metode Huffman  dimana prinsip  kerja metode  Huffman  

adalah  mengkodekan  setiap karakter dalam representasi bit. Metode Huffman yang 

digunakan adalah metode Huffman statis. 

 

Kata kunci: Algoritma Huffman, Huffman Statis, Kompresi teks, SMS 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini tingkat kebutuhan masyarakat terhadap informasi semakin meningkat. Informasi yang 

diperoleh merupakan suatu bentuk komunikasi agar dapat membangun hubungan sosialnya di dialam 

masyarakat. Komunikasi merupakan usaha penyampain pesan antar manusia [9] Bentuk informasi yang 

disampaikan dapat beragam cara menginterpretasikannya, yaitu dengan bentuk citra, suara, maupun teks 

secara digital. Oleh karena semakin banyaknya informasi yang dapat disimpan secara digital, maka akan 

membutuhkan media penyimpanan data yang sangat besar. Digital yang berarti yang berarti bahwa tisp 

perubahan adalah diskrit dan tidak kontinu. Perkembangan digital pada saat ini lebih terutama dalam kode 

biner. Artinya adalah semua peralatan elektronik saat ini menggunakan sistem biner 1 dan 0. Salah satu 

saran komunikasi yang paling diminati adalah SMS. SMS merupakan teknologi seluler yang berguna 

untuk berkomunikasi secara cepat, murah, dan jelas. Namun, sebuah pesan yang dikirimkan hanya 

memiliki kapasitas maksimal 160 karakter mode 7-bit untuk 1 kali pengiriman pesan atau 1120 bit. 

Sehingga pengguna SMS harus memadatkan kata-kata yang akan digunakannya [11] 

Penyimpanan data atau kompresi data merupakan salah satu metode untuk memperkecil kebutuhan 

penyimpanan data. Dengan melakukan kompresi data akan memperkecil ukuran data, sehingga kebutuhan 

akan media penyimapanan data dapat lebih efektif dan lebih mengoptimalkan ukuran data yang akan 

disimpan. Selain itu juga, kompresi data dapat membantu memperkecil ukuran data yang akan 

ditransmisikan di dalam suatu media jaringan, seperti internet. Sehingga ukuran data yang diperlukan 

untuk mentransfer data dapat diperkecil. Kompresi teks merupakan salah satu tehnik yang digunakan 

untuk mengatasi penghematan pengunaan karakter pada SMS. Sehingga, dengan adanya kompresi teks 

SMS akan dapat memadatkan data SMS dan menghemat biaya pengiriman SMS. 

Pada tulisan ini akan dipaparkan suatu kajian algoritma Huffman melalui metode statis. Metode 

Huffman memiliki tingkat kompresi terbesar dalam melakukan proses kompresi teks. Penelitian 

sebelumnya tentang kompresi teks telah dilakukan pada file teks berukuran asli 172012 byte, namun 

setelah dikompresi menggunakan metode Half Byte ukurannya menjadi 171124 byte, dengan metode Run 

Length menjadi 171062 byte, sedangkan pada saat dikompresi dengan metode Huffman ukurannya 

berubah menjadi 113056 byte [1]. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tulisan ini, akan membahas tentang literatur dan studi kasus penelitian sehubungan dengan 

judul diatas. Jadi, dalam tulisan ini akan menjabarkan tentang algoritma Huffman, algoritma Huffman 

statis, kompresi teks, dan SMS yang dasarkan pada literatur-literatur yang sehubungan dengan penjabaran 

diatas, selain itu juga penulis akan menghubungkannya dengan tulisan dari hasil-hasil penelitian. 
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A. Algoritma Huffman 

Algoritma Huffman dicetuskan pertama kali oleh D.A Huffman pada tahun 1950. Algoritma ini 

merupakan pengembangan dari algoritma yang berfungsi sebagai algoritma kompresi yang ditulis oleh 

R.M. Fano dan Calude Shannon. Algoritma ini memanfaatkan graf dan pohon biner. Graf yang dapat 

dibuat sebagai pohon merentang dan dapat membentuk pohon biner. Sedangkan pohon biner digunakan 

untuk dasar pembentukan kode.  Pohon biner yang digunakan haruslah merupakan kumpulan dari kode 

awalan. Kode awalan merupakan kode yang sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang 

merupakan awalan dari himpunan anggota lainnya. Contohnya {000, 001, 01,10,11}. Dikatakan bukan 

merupakan kode awalan apabila anggota himpunannya dapat membentuk anggota lainnya sehingga dapat 

menimbulkan keambiguan. Contoh yang bukan merupakan kode awalan adalah {1, 00, 01}. Kode awalan 

digunakan untuk menghindari keambiguan, karena akan sangat berguna untuk kompresi data yang 

menggunakan panjang bit yang berbeda-beda. 

Ide dasar dari algoritma Huffman adalah membuat kode dengan representasi bit yang lebih pendek 

untuk karakter ASCII yang sering muncul di dalam file  dan membuat kode dengan representasi bit yang 

lebih panjang untuk karakter ASCII yang jarang muncul di dalam file [2]. Jadi, algoritma Huffman 

menggunakan kode yang lebih kecil pada karakter yang sering digunakan dan kode yang lebih panjang 

untuk karakter yang tidak begitu sering digunakan.  

Pada dasarnya cara kerja dari algoritma Huffman adalah membuat sebuah binary tree yang disebut 

dengan Huffman Tree. Berikut ini cara kerja kompresi dari algoritma Huffman:  

a) Membuat daftar simbol yang muncul pada pesan dan menghitung peluang (probabilitas) 

kemunculannya. 

b) Setelah membuat daftar simbol beserta probabilitas kemunculannya , kemudian mengurutkan simbol 

yang muncul pada pesan yang akan dikirim dimulai dari probabilitas yang terkecil sampai terbesar. 

c) Setelah mengurutkan probabilitasnya, kemudian mengambil dua simbol dengan probabilitas terkecil 

lalu menggabungnya menjadi satu set. Dua simbol yang memiliki probabilitas terkecil tersebut 

dipisahkan dari simbol yang probabilitasnya besar. 

d) Dua simbol yang probabilitasnya terkecil lalu digantikan dengan simbol baru yang 

merepresentasaikan kedua simbol tersebut, dimana nilai probabilitasnya adalah jumlah probabilitas 

dari keduanya.  

e) Ulang langkah a,b,c hingga daftar simbol tinggal satu anggota (satu pohon huffman) 

Terdapat 3 tahapan dalam menggunakan algoritma Huffman, yaitu: 

a) membentuk pohon Huffman 

b) melakukan encoding dengan menggunakan pohon Huffman, dan 

c) melakukan decoding 

 

B. Algoritma Huffman Statis 

Dalam pembuatan algoritma Huffman terdapat beberapa cara, salah satunya adalah dengan 

menggunakan algoritma Huffman statis. Cara ini melakukan perhitungan statistik kemunculan terlebih 

dahulu. Setelah itu melakukan kalkulasi dan pembuatan pohon biner. Berikut ini langkah-langkah 

membuat algoritma Huffman statis. 

a) Lakukan perhitungan statistik kemunculan pada tiap karakter. 

b) Pilih 2 simbol yang peluang kemunculannya paling kecil. 

c) Pilih simbol baru yang peluangnya terkecil, setelah dikurangi 2 simbol tersebut. 

d) Lakukan prosedur yang sama terhadap simbol lainnya. Pada akhirnya akan terbentuk akar dari 

pohon untuk semua simbol dengan peluang 1. 

Algoritma Huffman statis bergantung pada probabilitas dari setiap simbol yang hadir pada suatu 

data (pesan). Berdasarkan probabilitas tersebut kemudian dibentuk daftar kode untuk setiap simbol 

dengan ketentuan karakter yang paling sering muncul didalam data dikodekan dengan jumlah bitnya yang 

lebih sedikit, sedangkan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan kode yang jumlah bitnya lebih 

panjang. 

Contoh 1:  

Kode ASCII string 4 huruf “ALAM” membutuhkan representasi                   , dengan rincian 

yang didasarkan pada tabel ASCII adalah sebagai berikut:  

              
              
              
            . 
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Pada string di atas, frekuensi kemunculan A = 2, L = 1 dan M= 1. Maka Pengerjaan akan seperti berikut:  

a) L dan M menjadi 1 (LM) sehingga probabilitas menjadi 1/4 + 1/4 = 2/4  

b) LM dan A menjadi 1 (ALM) sehingga probabilitas menjadi 2/4 + 2/4 = 1  

Setiap simpul yang terletak dengan frekuensi lebih besar diberi nilai 0 dan simpul yang terletak dengan 

frekuensi lebih kecil diberi nilai 1. Untuk frekuensi yang sama besar maka simpul yang terletak pada 

cabang kiri diberi nilai 0 dan untuk simpul yang terletak pada cabang kanan diberi nilai 1. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. POHON HUFFMAN KARAKTER “ALAM” 

C. Kompresi Data 

Kompresi data adalah suatu proses mereduksi ukuran suatu data dengan mengubah sekumpulan data 

tersebut menjadi sekumpulan kode yang dapat menghemat kebutuhan tempat penyimpanan dan waktu 

untuk transmisi data [6]. Berdasarkan kompresi yang dihasilkan, metode kompresi dapat dibagi atas dua, 

yaitu metode kompresi lossy dan metode kompresi lossless[6]. Kompresi dengan menggunakan metode 

Huffman adalah kompresi dengan sifat lossless, maksudnya adalah kompresi dengan tidak membuat data-

data tertentu. Jadi, ketika hasil kompresi di decode ulang, tidak ada data yang hilang dan dapat kembali 

dama persis seperti semula. Berbeda dengan kompresi lossy. Pada kompresi lossy, kompresi dilakukan 

dengan cara membuang data yang dianggap tidak diperlukan atau kurang berguna. Akan tetapi, jika 

dikembalikan ke bentuk semula tidak dapat kembali ke bentuk awal.  

 

D. Short Message Service (SMS) 

SMS merupakan layanan dasar atau suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan 

singkat berupa teks melalui perangkat komunikasi telepon selular antara pelanggan. Pada proses 

pengiriman SMS, SMS tersebut tidak langsung dikirimkan dari mobile phone pengirim ke mobile phone 

tujuan, akan tetapi terlebih dahulu dikirim ke Short Message Service Center (SMSC), kemudian dengan 

system store and forward SMS tersebut dikirimkan ke mobile phone tujuan. Di SMSC pesan disimpan 

dan dicoba dikirim selama beberapa kali, setelah selang waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 hari atau 

2 hari, lalu pesan dihapus [4]. SMS bisa pula untuk mengirim gambar, suara dan film, SMS bentuk ini 

disebut Multimedia Message Service (MMS) [7]. 

 
Originator SMS Center Receiver 

GAMBAR 2. CARA KERJA SMS [4] 

 

Dalam SMS terdapat teks. Teks adalah kumpulan dari karakter atau string yang menjadi satu 

kesatuan berupa teks atau huruf, angka, spasi dan tanda baca lainnya yang mampu menampung karakter 

dari huruf dan angka tersebut. Pemrosesan teks (text processing) adalah salah satu bentuk pengolahan 

data non-numerik [8]. Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain sebuah pesan 

bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit standar GSM 03.38 atau 70 karakter 16-bit standar 

Universal Character Set 2-byte (UCS-2) untuk bahasa Jepang, Bahasa Mandarin dan Bahasa Korea yang 

memakai Hanzi (Aksara Kanji / Hanja). SMS bisa dikirim melalui port tertentu, dengan memanfaatkan 

56-64 bit dari total 140 bytes yang ada, jadi sebuah pesan hanya bisa memuat 133 karakter 8-bit, 152 

karakter 7-bit (GSM 03.38) atau 66 karakter 16-bit (UCS-2). Adapula beberapa metode untuk mengirim 

pesan yang lebih dari 140 bytes, tetapi seorang pengguna harus membayar lebih dari sekali. 

 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang kompresi data teks menggunakan algoritma Huffman telah banyak dilakukan, 

diantaranya yaitu: 

0 1 

1 
A=2 

ALM=4 

LM=2 

L=1 

0 

M=1 



  ISBN. 978-602-73403-1-2 

 

MA 72 

 

 

a) Penelitian yang dilakukan oleh Hutasoit, mengenai pengaruh n-gram dalam pembentukan kode 

Huffman pada teks bahasa Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh pada hasil penelitian dari Hutasoit 

adalah pengaruh n-gram dapat menghasilkan rasio kompresi yang lebih baik. Hal ini ditunjukan 

dengan rasio kompresi untuk tree yang monogram lebih kecil dibandingkan dengan tree  

diagram[10]. 

b) Penelitian yang dilakukan oleh Layangsari, mengenai implementasi kompresi multi tahap 

menggunakan algoritma Huffman pada file teks. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian 

Layangsari adalah bahwa  hasil kompresi file teks menggunakan kompresi multi tahap  Huffman 

menunjukan hasil  yang  tidak memuaskan. Hal ini dikarenakan file hasil kompresi oleh kompresi 

tahap pertama telah menghasilkan kode prefiks yang optimal [5]. 

III. PEMBAHASAN 

Algoritma Huffman menggunakan  pohon biner dan mempunyai kode yang bersesuaian setiap 

sistemnyadiberikan label 1 atau 0. Pemberian label tiap sisi haruslah sesuai dengan aturannya, yaitu setiap 

sisi harus memiliki nilai yang sama. Misalkan semua sisi kiri harus diberi nilai 1 saja atau, 0 saja, dan 

begitu juga sebaliknya. Kode yang diperoleh berasal dari alamat tiap daun yang terbentuk. Dengan 

menggunakan kode awalan, data yang dibuat dalam bentuk biner tidak akan menghasilkan kode yang 

ambigu meskipun bit yang digunakan berbeda-beda untuk setiap data. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. POHON BINER UNTUK KODE AWALAN. 

 

Algoritma Huffman dibuat berdasarkan jumlah kemunculan karakter dalam data. Hal ini 

menyebabkan penyimpanan data lebih efisien karena data yang sering muncul menggunakan lebih sedikit 

jumlah bit. 

 

A. Analisis Metode Huffman 

Prinsip kerja metode Huffman adalah mengkodekan setiap karakter dalam representasi bit. 

Representasi bit untuk setiap karakter berbeda antara satu dengan lainnya yang didasarkan pada frekuensi 

kemunculan karakter. Semakin sering karakter itu muncul, maka semakin pendek representasi bitnya. 

Sebaliknya, semakin jarang karakter itu muncul, maka semakin panjang representasi bit untuk karakter 

tersebut. Analisis pada metode Huffman akan menggunakan Huffman tree yang dilakukan pada tempat 

tersendiri, agar proses kompresi menjadi efektif. Penggunaan Huffman tree berdasarkan hasil penelitian 

yang mengemukakan bahwa jika ukuran file yang dikompresi kecil maka file hasil kompresi bisa jadi 

bukannya semakin kecil tetapi malah semakin besar karena harus menyimpan Huffman tree yang 

dihasilkan [9]. Informasi pada Huffman tree baru akan dibuat dengan menggunakan tabel Huffman yang 

terbentuk dari tree itu sendiri dalam bentuk biner dan bersifat statis, yang berisi kode-kode Huffman yang 

terbentuk dari karakter-karakter SMS default yang akan digunakan.  

 

B. Analisis Kompresi SMS 

Banyak metode/ algoritma kompresi yang telah dikembangkan diantaranya Huffman, dynamic 

huffman codes, LIFO, LZ77, LZ78, LZW, DMC, arithmetic, Shannon-Fano, berbasis kamus, induksi 

grammar, dan lain-lain. Setiap algorima memiliki keunggulan masing-masing. Pemilihan algoritma 

kompresi sangat dipengaruhi dengan kebutuan dan batasan akan kompresi data tersebut. Kompresi pada 

SMS memiliki kebutuhan akan rasio kompresi yang tinggi, dengan tujuan meminimalkan pemakaian 

pulsa. Selain itu, diharapkan proses kompresi akan menggunakan waktu yang relatif singkat, karena 

pengguna layanan SMS mengharapkan pesan dikirimkan, cepat diterima oleh penerima. Sedangkan yang 

menjadi batasan penerapan aplikasi kompresi di mobile device adalah keterbatasan memory, pengirim 

data hanya dilakukan sekali, kompres dan dekompres dilakukan pada mobile device yang berbeda.  
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Untuk mengkompresi SMS dapat menggunakan aplikasi. Salah satu contohnya adalah menggunakan 

aplikasi antar mobile phone GSM yang mendukung Java MIDP 2.0 dan konfigurasi CLDC 1.1. Langkah-

langkah mengkompresi SMS menggunakan aplikasi tersebut adalah: 

a) Menginstal aplikasi pada kedua mobile phone dan dijalankan terlebih dahulu kemudian mengetik 

pesan pada textbook yang telah tersedia, pesan akan terkompresi dan pengguna dapat melanjutkan 

pada proses pengiriman pesan. 

b) Pesan akan dikirimkan ke SMSC melalui jaringan GSM dengan melewati beberapa Base 

Transceiver Station (BTS) terlebih dahulu. 

c) Pada BTS terakhir (paling dekat dengan SMSC) pesan dikirimkan ke SMSC melalui jaringan kabel. 

Pada SMSC ini pesan yang telah terkompresi disimpan sementara untuk kebutuhan informasi seperti 

delivery report, status pending atau failed. 

d) Lalu akan diteruskan dari BTS yang satu kepada BTS yang lain hingga sampai kepada BTS yang 

melayani jaringan mobile phone penerima. 

e) Pada saat pesan terkirim pada aplikasi mobile phone pengirim maka mobile phone  penerima akan 

menegtahuia adanya pesan yang masuk pada port yang ditentukan, lalu menampilkan hasilnya 

kepada pengguna, bahwa ada pesan yang masuk. 

f) Penerima yang menyetujui pesan untuk dibaca maka sistem akan melakukan proses dekompresi 

pada pesan tersebut dan akan menampilkan hasilnya kepada pengguna. 

 

Berikut ini akan berikan bagan utama dari aplikasi yang menggambarkan tampilan menu utama pada 

program yang dibangun. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

GAMBAR 3. BAGAN PROGRAM UTAMA PADA APLIKASI 

Start 

Tampilan 

Menu 

Tulis 
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Kompresi 

Kirim?  

Kirim 

Terima Pesan 

Dekompresi 
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End 
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Default 

Contoh 1 
Ketik Pesan 
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Terima Pesan 
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Tampilkan 

Pesan 
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No 

Contoh 2 

Default 

Contoh 2 

Kompresi 
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Terima Pesan 

Dekompresi 

Tampilkan 
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No 
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Contoh 3 

Default 
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Proses kompresi pada aplikasi akan meggunakan bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. BAGAN KOMPRESI 

Setelah proses kompresi, kemudian pesan akan dikirim. Bagan pengiriman pesan yang telah 

terkompresi yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5. BAGAN PENGIRIMAN PESAN 

 

Setelah pesan dikirimkan, maka pesan yang dikirimkan akan di dekompresi.  
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Ganti tiap karakter dengan kode 

Huffman sesuai tabel Huffman 

 

Byte[]: Menggabungkan semua 

kode Huffman dari masing-masing 
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GAMBAR 6. BAGAN DEKOMPRESI 

 

Pada kompresi SMS perlu adanya perhitungan rasio. Penghitungan rasio dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh proses kompresi terhadap jumlah karakter SMS yang 

dihasilkan dari data sebelum dilakukan proses kompresi dengan data setelah dilakukan proses kompresi. 

Jika jumlah bit sebelum dikompresi disimbolkan dengan           dan jumlah bit setelah kompresi 

disimbolkan dengan          , maka rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

persamaan berikut:  

Rasio =       
         

         
        ) [4] 

Contoh 1: 

Pengujian Pertama  

Teks : Evi Mariani Harahap  

Jumlah bit sebelum dikompresi: 133 bit  

Jumlah bit setelah dikompresi: 98 bit  

Rasio =       
         

         
        ) 

Rasio:       
  

   
         )              

Pengujian Kedua  

Teks: Alangkah indahnya hidup ini andai dapat kutatap wajahmu  

Jumlah bit sebelum dikompresi: 385  

Jumlah bit setelah dikompresi: 268  

Rasio =       
         

         
        ) 

Rasio:       
   

   
                      

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

a) Algoritma Huffman statis memiliki keunggulan dari segi waktu. 

b) Terdapat 3 tahapan dalam menggunakan algoritma Huffman, yaitu: membentuk pohon 

Huffman, melakukan encoding dengan menggunakan pohon Huffman, dan melakukan 

decoding. 

c) Dengan melakukan kompresi dan dekompresi pada teks SMS dengan menggunakan metode 

Huffman akan dapat menghemat pengiriman pesan. 

d) Pada kompresi teks, rasio yang dihasilkan tidak selalu sama, hal ini dikarenakan tidak semua 

karakter memiliki panjang bit ubahan yang sama. 

B. Saran 

a) Diharapkan agar dapat mengembangkan aplikasi kompresi teks SMS dengan 

mengkombinasikan beberapa metode kompresi teks yang ada.  

Start 

Pesan 

Dekompresi 

Mengubah rangkaian bit 

kode Huffman menjadi 

teks sesuai tabel Huffman  

Staring: Menyusun 

Karakter menjadi kalimat 

Tampilkan Pesan End 
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b) Diharapkan agar mengembangkan aplikasi kompresi teks SMS berbasis android. 
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