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Abstrak— Dalam makalah ini akan dibahas suatu met ode pengkodean yang berkaitan 

dengan kompresi citra. Kompresi citra merupakan suatu aplikasi dalam 

mengkompresi data terhadap citra digital. Tujuan dari kompresi adalah untuk 

mengurangi kelebihan dari data-data yang termuat dalam citra sehingga dapat 

ditransmisikan secara efisien. Terdapat beberapa metode dalam kompresi citra, seperti 

Run Length Encoding (RLE), Lempel-Ziv (LZ), Huffman, dan Discrete Cosine 

Transform (DCT). Namun dalam makalah ini akan membahas lebih dalam terkait 

metode Huffman. Metode Huffman ini dapat digunakan untuk mengkompres data 

Portable Network Graphics (PNG) dan Joint Photographic Experts Group (JPEG). 

Prinsip dalam metode Huffman bahwa nilai derajat keabuan yang frekuensi 

kemunculannya banyak di dalam citra maka akan dikodekan dengan jumlah bit yang 

relatif sedikit, sebaliknya untuk nilai derajat keabuan yang frekuensi kemunculannya 

sedikit maka akan dikodekan dengan jumlah bit yang relatif panjang. 

Kata kunci: Kompresi Citra, Metode Huffman 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi saat ini tak dapat dipisahkan dengan multimedia, yang berupa 

teks, citra (image), audio (bunyi, suara, musik) dan video. Citra merupakan salah satu komponen dari 

multimedia yang berperan penting dalam penyajian data atau informasi visual. Pada umumnya, dalam 

merepresentasikan citra akan membutuhkan memori yang cukup besar. Dengan kata lain, semakin besar 

ukuran citra maka semakin besar pula memori yang dibutuhkannya. Namun hal tersebut akan menjadi 

permasalahan jika harus mengatur penyimpanan citra, terlebih jika citra tersebut hendak dikirim via 

elektronik, tentunya kapasitas citra menjadi kendala tersendiri, sebab citra yang tidak dikomprsesi akan 

membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama dibandingkan dengan citra yang sudah dikompresi. 

Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan teknik yang dapat merepresentasikan citra dengan 

kebutuhan memori yang sekecil mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kompresi citra 

(image compression). Kompresi citra adalah proses mengurangi jumlah bit yang merepresentasikan suatu 

citra sehingga menjadikan ukuran citra lebih kecil dari sebelumnya. Prinsip kerja dalam kompresi citra 

adalah mengurangi duplikasi data dalam suatu citra sehingga kebutuhan memori untuk merepresentasikan 

citra menjadi lebih sedikit daripada representasi citra sebelumnya.  

Dalam kompresi citra, terdapat dua model yaitu, kompresi model lossy dan kompresi model lossless. 

Kompresi model lossy adalah suatu kompresi dimana terdapat data atau informasi yang hilang selama 

proses kompresi. Sementara itu, kompresi model lossless adalah suatu kompresi yang tidak 

menghilangkan data atau informasi setelah proses kompresi terjadi.  Kompresi model lossy 

mengakibatkan kualitas citra yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada kualitas citra asli. Sedangkan, 

pada kompresi model lossless tidak menyebabkan kualitas citra dari hasil kompresi menjadi menurun [1]. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kompresi model lossless lebih menguntungkan dibandikan 

dengan kompresi model lossy, karena hasil kompresi tidak mengurangi kualitas asli dari citra. Salah satu 

contoh dari kompresi model lossless adalah metode Huffman.  

Metode Huffman merupakan salah satu metode yang dapat dimanfaatkan dalam proses kompresi citra. 

Hasil yang diperloleh dari proses kompresi dengan file asli tidak berubah, hanya saja bit dalam file tersebut 

berkurang. Cara kerja dalam metode ini adalah dengan melakukan pengkodean dalam bentuk bit untuk 

mewakili data karakter. Secara lebih detail pada artikel ini akan dijelaskan terkait metode Huffman yang 

digunakan dalam teknik kompresi citra. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kompresi Citra 

Citra merupakan salah satu data multimedia yang memiliki peranan dalam penyajian informasi visual. 

Kualitas sebuah citra berhubungan erat dengan tingkat resolusi dan intensitas warna. Tingkat resolusi dari 

suatu citra dinyatakan dalam satuan piksel, dimana menyatakan ukuran panjang kali lebar dari sebuah 

citra. Sementara itu, tingkat intensitas warna menyatakan jumlah bit/piksel yang digunakan untuk 

pengkodean setiap warna. 

Kualitas citra yang baik ditunjukan dengan tingginya resolusi dan kedalaman intensitas warna. 

Namun, semakin tinggi resolusi dan kedalaman intensitas warna dari suatu citra maka semakin banyak 

jumlah bit atau piksel yang diperlukan untuk menyimpan dan mentransmisikan data citra tersebut. 

Dewasa ini, sebagian besar aplikasi menginginkan representasi citra dengan kualitas citra yang baik 

dengan kebutuhan memori yang sekecil mungkin. Sehingga dalam rangka meminimalkan kebutuhan 

memori dari suatu citra dilakukan suatu proses yang dikenal dengan kompresi.  

Kompresi adalah proses yang dilakukan dengan mengubah sekumpulan data menjadi bentuk kode 

yang berbeda dari data awal dengan tujuan untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan data dan 

waktu untuk transmisi data [2]. Sehingga untuk meminimalkan kebutuhan memori dari suatu citra dapat 

dilakukan kompresi citra. Sementara itu, jika citra tersebut hendak dikembalikan menjadi data awal, maka 

harus dilakukan dekompresi citra. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kompresi citra merupakan 

proses yang dilakukan dengan meminimalkan kebutuhan memori dari suatu citra (image). Kompresi citra 

dapat dimaknai juga sebagai proses untuk meminimalkan jumlah bit yang merepresentasikan suatu citra 

sehingga menjadikan ukuran citra lebih kecil [3].  

Saat ini kompresi citra memberikan manfaat yang begitu besar dalam perkembangan dunia 

multimedia. Kompresi citra dimanfaatkan dalam proses pengiriman data pada saluran komunikasi data. 

Selain itu, kompresi citra juga banyak diaplikasikan pada penyiaran televisi, penginderaan jarak jauh, 

komunikasi militer, radar dan lain-lain [4]. 

Saat  ini, banyak  tersedia  algoritma  untuk  melakukan  kompresi,  antara  lain:  Huffman, Last In 

First Out (LIFO), Lempel Ziv 77 (LZ77)  dan  variannya  (LZ78,  LZ Welch), Dynamic  Markov  

Compression  (DMC),  Block-Sorting  Lossless,  Run-Length,  Shannon-Fano, Arithmetic,  PPM  

(Prediction  by  Partial  Matching), Burrows-Wheeler  Block  Sorting,  dan  Half  Byte [2]. Namun, dalam 

memilih algoritma yang akan digunakan dalam kompresi data perlu mempertimbangkan beberapa faktor 

[2], yaitu:  

1.  Sumber daya yang dibutuhkan (Memori, kecepatan personal computer)  

2.  Kecepatan kompresi  

3.  Ukuran hasil kompresi  

4.  Besarnya redudansi  

5.  Ketepatan hasil dekompresi  

6.  Kompleksitas algoritma 

Berdasarkan output dari hasil kompresi, teknik kompresi citra dapat dibagi menjadi dua yaitu lossy 

dan lossless [4]. Lossy compression adalah teknik kompresi yang dilakukan dengan meminimalkan 

jumlah bit pada informasi detail dari luminance dan chrominance (warna) citra. Teknik seperti ini dapat 

dilakukan memperkecil jumlah bit yang dibutuhkan untuk pengkodean citra. Namun, kualitas citra setelah 

proses kompresi akan sangat tergantung pada seberapa besar pengurangan nilai dari informasi detail. 

Semakin besar nilai data detail yang berkurang, maka semakin rendah kualitas citra. Sementara itu, 

lossless compression adalah teknik kompresi yang dilakukan dengan cara membuat kapasitas file sebuah 

citra menjadi kecil melalui pengoptimalan teknik pengkodean data redundan dari sebuah citra yang asli. 

Metode ini sangat membantu dalam kompresi citra yang mengandung informasi penting dan tidak boleh 

rusak atau berubah kualitasnya akibat kompresi. Teknik kompresi citra jenis ini dilakukan dengan 

mengaplikasikan metode Huffman melalui pendekatan statistik dimana nilai warna yang frekuensi 

kemunculannya dalam citra banyak akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit, sedangkan nilai 

warna yang frekuensi kemunculannya sedikit akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih panjang. 

Dengan demikian teknik ini tidak akan mengurangi atau merubah kualias dari citra setelah dilakukan 

proses kompresi.  

B. Metode Huffman 

Metode Huffman merupakan salah satu metode dalam teori persandian yang dimanfaatkan dalam 

proses kompresi data. Kode Huffman diusulkan oleh Dr. David A. Huffman pada tahun 1952 sebagai 

metode yang ditujukan untuk mengkonstruksi kode redundansi minimum [3]. Metode Huffman termasuk 
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dalam kelompok metode kompresi lossless yaitu metode kompresi yang tidak menghilangkan informasi 

setelah dilakukan kompresi [1]. Hasil yang diperloleh dari proses kompresi dengan file asli tidak berubah, 

hanya saja bit dalam file tersebut berkurang. Cara kerja dalam metode ini adalah dengan melakukan 

pengkodean dalam bentuk bit untuk mewakili data karakter. 

Citra yang telah dikompresi tentu harus didekompresi agar citra tersebut sesuai dengan citra aslinya. 

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam kompresi citra menggunakan metode Huffman, yaitu [2]: 

1. Menggunakan pohon Huffman 

Langkah-langkah penguraian kode Huffman menggunakan pohon Huffman sebagai berikut: 

a. Membaca bit pertama dari string biner 

b. Melakukan traversal pada pohon Huffman mulai dari akar sesuai dengan bit yang dibaca.  

c. Jika bit yang dibaca nol maka akar yang dibaca adalah akar kiri, sementara itu jika yang dibaca 1 

maka yang dibaca adalah akar kanan 

d. Jika anak dari pohon bukan daun maka baca bit berikutnya dari string biner 

e. Pada daun tersebut ditemukan simbol dan proses penguraian kode Huffman selesai.  

2. Menggunakan tabel kode Huffman 

Tabel kode Huffman disusun menggunakan prefix code, sehingga kode untuk sebuah karakter 

tidak bisa menjadi awalan dari kode yang lain. String biner yang dienkripsi dapat dipisahkan 

berdasarkan rangkaian bitnya untuk kemudian diuraikan menjadi data awal. Pada penguraian kode 

menggunakan tabel kode Huffman yang dapat dilakukan adalah melihat setiap rangkaian bit yang 

ditemukan dalam string biner dan hasil enkripsi data di dalam tabel kode Huffman. Berikut 

merupakan algoritma Huffman dalam mengkompresi data [6]. 

Input:                , merupakan symbol dari ukuran   

              , merupakan symbol berat,                     

Output:   kod                    , merupakan panjang tuple dari kode biner, dimana    
merupakan kata kode untuk   ,       

Goal:                       
 
   , merupakan berat panjangnya kata kode  .      

     untuk setiap kode  (   ) [7]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. Algoritma Huffman dalam Mengkompresi Data 
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III. PEMBAHASAN 

Kompresi citra dilakukan untuk meminimalkan kebutuhan memori dengan mengurangi duplikasi data 
di dalam citra sehingga dapat merepresentasikan citra dengan memori yang lebih sedikit daripada 
representasi citra semula. Kompresi citra sangat bermanfaat dalam proses pengiriman citra, karena dapat 
lebih cepat dan singkat serta dapat meminimalisir ruang memori dalam storage. Salah satu teknik yang 
dapat digunakan dalam proses kompresi citra adalah dengan menggunakan metode Huffman. Metode ini 
termasuk dalam kelompok metode lossless compression. Pada kompresi citra, metode Huffman juga 
termasuk dalam pendekatan statistikal (statistical compression). Adapun prinsip dalam metode ini adalah 
warna atau derajat keabuan yang sering muncul di dalam citra akan dikodekan dengan jumlah bit yang 
lebih sedikit. Algoritma yang dilakukan dalam kompresi citra menggunakan metode Huffman secara detail 
sebagai berikut: 
1. Input citra.  

Input citra merupakan langkah awal dalam mengkompresi citra. Sebelum melakukan kompresi citra, 
terlebih dahulu input citra yang hendak dikompres.  

2. Menghitung nilai piksel.  
Pada langkah ini, dilakukan perhitungan nilai piksel. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya bit-
bit file citra yang akan dikompres. 

3. Kompresi.  
Langkah selanjutnya adalah proses kompresi, dimana citra mulai dikompresi untuk mengurangi 
kelebihan dari data-data yang termuat dalam citra sehingga dapat ditransmisikan secara efisien. 
Dengan demikian akan diperoleh citra dengan nilai bit-bit yang lebih kecil dari sebelumnya.  

4. Simpan file citra hasil kompresi. 
5. Lakukan langkah 1 sampai dengan 2. 

Untuk melakukan dekompresi, maka lakukan input citra yang akan didekompresi. Setelah itu, lakukan 
penghitungan nilai piksel pada citra tersebut. 

6. Lakukan dekompresi.  
Setelah menginput citra dan menghitung nilai pikes, selanjutnya melakukan prose dekompresi. 
Langkah ini dilakukan agar informasi pada file citra tidak hilang, sehingga file citra masih sama seperti 
file aslinya, yang berubah hanya bit-bitnya saja yang berkurang.  

7. Simpan file citra hasil kompresi dan dekompresi. 
Secara detail akan dijelaskan langkah-langkah dalam proses kompresi citra seperti flowchart berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. Flowchart Kompresi dan Dekompresi Citra 
 

Mulai 

Input citra 

Hitung nilai piksel 

Apakah akan 

dilanjutkan? 

Apakah akan 

dikompresi? 

 

Lakukan kompresi 

Lakukan 

dekompresi 

Simpan citra 

Cetak citra Selesai 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MA 97 

      

  

Contoh 1. 

Terdapat citra dengan representasi matriks, tiap piksel dikodekan dengan 8 bit warna, sebagai berikut: 

 

      
      

      
      

      
      

      
      

  

Dari data tersebut akan dilakukan kompresi. 

Langkah-langkah pengkodean pada data citra sebagai berikut: 

1. Bentuk vektor dari dari data citra yang berupa matriks tersebut yaitu: 
                                                   

Jumlah piksel 16 

2. Probabilitas kemunculan warna pada citra 
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3. Simpul pohon biner 

 

 

 

4. Pembentukan pohon biner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABEL 1. Tabel kode Huffman untuk Contoh 1 

Warna Peluang kemunculan Kode Huffman 
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5. Konversi data 

                                                  
menjadi (00000000000001010110101010101111) 

6. Penyimpanan data  

Ukuran:     , kode Huffman, data warna  

Rasio kompresi citra pada contoh 1  

Ukuran citra sebelum kompresi: 16 piksel   8 bit warna      bit  

Ukuran citra setelah kompresi:                                       bit  

Rasio kompresi [6]: Rasio   
                                                 

                     
         

  
      

   
       

       

Jika dilakukan dekompresi maka file yang dihasilkan akan sama persis dengan file aslinya akan tetapi 

ukuran bit dalam citra tersebut menjadi 32 bit dengan rasio kompresi sebanyak 75 %.  

Contoh 2.  

Terdapat citra dengan ukuran        dengan   derajat keabuan (k).  

Akan dilakukan kompresi terhadap data citra tersebut.  

1. Akan dibuat tabel frekuensi piksel untuk contoh 2 

Jumlah keseluruhan piksel (n)             

TABEL 2. Tabel kode Huffman untuk Contoh 2 

Derajat keabuan Frekuensi Peluang kemunculan 

0 220 0.21 

1 120 0.12 

2 80 0.08 

3 235 0.23 

4 100 0.09 

5 123 0.12 

6 48 0.05 

7 98 0.10 

Jumlah 1024 1.00 

 

2. Simpul pohon biner 
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3. Pembentukan pohon biner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 3. Tabel kode Huffman untuk Contoh 2 

Derajat keabuan Kode Huffman Ukuran Frekuensi  

0 00 2 bit 220 

1 01 2 bit 120 

2 100 3 bit 80 

3 101 3 bit 235 

4 110 3 bit 100 

5 1110 4 bit 123 

6 11110 5 bit 48 

7 11111 5 bit 98 

 

Ukuran citra sebelum kompresi:      piksel   4 bit warna        bit  

Ukuran citra setelah kompresi:                                                   
                                 bit  

Rasio kompresi [6]: Rasio   
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IV. SIMPULAN 

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompresi citra dapat menggunakan metode 

Huffman. Hasil kompresi citra tidak merubah kualitas dari citra, hanya mengurangi bit dalam file tersebut. 

Begitu juga pada proses dekompresi, hasilnya akan sama dengan citra aslinya, sekalipun telah dilakukan 

iterasi baik sekali maupun dua kali iterasi. Jadi metode Huffman merupakan salah satu alternatif dalam 

mengkompresi data citra.  
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