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Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan metode Run Length Encoding (RLE) untuk kompresi data, khususnya 

data citra. Metode RLE merupakan salah satu jenis lossless yang paling sederhana 

dari skema kompresi data dan didasarkan pada prinsip sederhana data encoding. 

Metode RLE sangat cocok untuk mengompresi data yang berisi karakter-karakter 

berulang misalnya citra grafis sederhana. Data yang dikompresi adalah 28 citra RGB 

(Red, Green, Blue) dan 28 citra grayscale masing-masing dalam format jpg, png, 

bmp, dan tiff. Data citra dikompresi dengan program encoder dan decoder 

menggunakan algoritma RLE pada aplikasi matlab. Metode RLE dikatakan efektif 

mengompresi data citra jika rasio kompresi kurang dari 100% dikarenakan memiliki 

banyak perulangan warna pada piksel-pikselnya. Metode RLE dikatakan tidak efektif 

jika rasio kompresi lebih dari 100% dikarenakan memiliki sedikit perulangan warna 

pada piksel-pikselnya. Dari 28 citra RGB yang diujicoba, dihasilkan bahwa metode 

RLE efektif pada 1 citra dan tidak efektif pada 27 citra. Untuk 28 citra grayscale yang 

diujicoba, dihasilkan bahwa metode RLE efektif pada 6 citra dan tidak efektif pada 22 

citra. 

Kata kunci: data citra, kompresi data, run length encoding 

I. PENDAHULUAN 

Pengkodean data (data encoding) merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk diteliti [1]. 
Pada bidang pengenalan pola dan klasifikasi data, diperlukan adanya teknik encoding dan decoding untuk 
kompres dan dekompresi data yang berhubungan dengan data-data multi-gigabit atau tera. Untuk 
memproses dan memanipulasi kumpulan data yang besar, diperlukan beberapa operasi untuk 
mentransfernya dari penyimpanan sekunder ke penyimpanan utama dan sebaliknya. Selain itu dalam 
pengelompokan (clustering) dan klasifikasi data yang besar, terdapat beberapa hal penting seperti ukuran 
data, angka pemindaian database, penyimpanan seluruh data, penyimpanan ringkasan informasi, dan lain-
lain [2].  

Banyak peneliti, termasuk komunitas basis data, telah mengusulkan untuk mengelompokkan data 
menggunakan urutan dalam upaya meningkatkan rasio kompresi [3]. Selain itu kompresi data sangat 
populer karena dua alasan, yaitu [4]; (1) masyarakat lebih suka menumpuk data dan tidak membuangnya. 
Tidak peduli seberapa besar media penyimpanan yang dimilikinya, cepat atau lambat akan terjadi overflow 
(meluap); (2) masyarakat kurang suka menunggu dalam waktu yang lama untuk memindahkan atau 
transfer data. Misalnya ketika duduk di depan komputer untuk menunggu halaman website terbuka atau 
men-download sebuah file. Kemudian beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan dalam memilih 
algoritma yang akan digunakan dalam kompresi data, yaitu [5]: (1) sumber daya yang dibutuhkan (memori, 
kecepatan PC), (2) kecepatan kompresi, (3) ukuran hasil kompresi, (3) besarnya redudansi, (4) ketepatan 
hasil dekompresi, dan (5) kompleksitas algoritma. 

Data atau informasi telah disajikan dalam berbagai bentuk, dapat berupa teks, gambar, audio (bunyi, 
suara, musik) dan video. File-file tersebut disimpan dalam memori yang tersedia dengan berbagai ukuran. 
Pada umumnya representasi citra/gambar digital memerlukan kapasitas memori yang cukup besar. 
Semakin besar ukuran data tentu semakin besar pula memori yang dibutuhkannya. Kemudian sebagian 
besar data gambar mengandung duplikasi data. Duplikasi data pada gambar mengakibatkan: (1) besar 
kemungkinan suatu piksel dengan piksel tetangganya memiliki intensitas yang sama, sehingga 
penyimpanan setiap piksel memboroskan tempat; (2) gambar banyak mengandung bagian (region) yang 
sama, sehingga bagian yang sama ini tidak perlu dikodekan berulang kali karena redundan. Piksel 
merupakan sample titik dari suat gambar/citra [6], lihat gambar 1. Piksel adalah bagian terkecil dalam 
gambar/citra, semakin banyak jumlah piksel ada suatu citra maka semakin tajam citra yang dihasilkan.  
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GAMBAR 1. CONTOH PIKSEL PADA CITRA 

 

Dalam kompresi data gambar, terdapat dua proses utama yang terjadi [7]: (1) pemampatan 
citra/kompresi gambar (image compression), pada proses ini, citra dalam representasi tidak mampat 
dikodekan dengan representasi yang meminimumkan kebutuhan memori. Citra dengan format bitmap pada 
umumnya tidak dalam bentuk mampat. Citra yang sudah dimampatkan disimpan ke dalam arsip dengan 
format tertentu, seperti format jpg dan gif sebagai format citra yang sudah dimampatkan; 2) dekompresi 
gambar (image decompression), pada proses ini, citra yang sudah dimampatkan harus dapat dikembalikan 
lagi (decoding) menjadi representasi yang tidak mampat. Proses ini diperlukan jika citra tersebut 
ditampilkan ke layar atau disimpan ke dalam arsip dengan format tidak mampat. Dengan kata lain, 
penirmampatan citra mengembalikan citra yang termampatkan menjadi data bitmap. Lebih sederhananya, 
kompresi data merupakan proses mengurangi jumlah bit pada suatu data, sedangkan dekompresi data 
merupakan proses pengembalian data yang sudah dikompresi menjadi bentuk awal atau semula. 

Dalam metode kompresi data terdapat dua jenis metode yaitu lossless dan lossy compression [9].  Run 
Length Encoding (RLE) merupakan salah satu jenis lossless yang paling sederhana dari skema kompresi 
data dan didasarkan pada prinsip sederhana data encoding [3], [9], [12]. Metode RLE sangat cocok untuk   
mengompresi data yang berisi karakter-karakter berulang misalnya citra grafis sederhana. 

Oleh karena itu, dalam artikel ini dilakukan uji coba mengguna metode RLE untuk kompresi data, 
khususnya data citra.  ji coba metode RLE akan menggunakan algoritma RLE pada aplikasi matlab. Data 
yang akan dikompresi adalah data citra dalam format  jpg, png, bmp, dan tiff. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Persiapan 

Pada tahap ini peneliti mempelajari beberapa teori dan implementasi metode Run Length 

Encoding pada kompresi data. Teori diperoleh melalui berbagai sumber, seperti artikel dan buku 

terkait Run Length Encoding. Selanjutnya peneliti merancang program encoder dan decoder untuk 

mengujicoba keefektifan metode Run Length Encoding pada beberapa file citra.   

B. Pengembangan  

Peneliti membuat program encoder dan decoder menggunakan algoritma Run Length Encoding 

dengan aplikasi matlab. 

C. Pengujian 

Peneliti melakukan ujicoba pada beberapa citra dengan berbagai format. Citra RGB dan 

grayscale dalam format jpg, png, bmp, dan tiff dengan total  56 gambar. Pengompresian dilakukan 

dengan algoritma Run Length Encoding pada aplikasi matlab yang telah dibuat, kemudian dilihat 

keefektifan Run Length Encoding pada pengompresian data citra. Kompresi data citra dengan Run 

Length Encoding dikatakan efektif jika rasio kompresi citra kurang dari 100%. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode kompresi pada data terbagi menjadi dua jenis metode yaitu lossless dan lossy compression [9]. 
Kompresi losless merupakan metode kompresi citra dimana hasil dekompresi dari citra yang terkompresi 
sama dengan citra aslinya, setiap pikselnya tepat sama. Tidak ada informasi yang hilang akibat kompresi. 
Rasio dengan kompresi lossless sangat rendah [12]. Salah satu contoh kompresi lossless adalah dengan 
metode Run Length Encoding. Kompresi lossless cocok unuk kompresi citra yang mengandung informasi 
penting yang tidak boleh rusak akibat dikompresi. Kompresi lossy merupakan metode kompresi citra 
dimana hasil dekompresi dari citra yang terkompresi berbeda dengan citra aslinya karena ada informasi 
yang hilang. Metode ini menghilangkan detail yang kurang penting, tetapi hasil dekompresi masih 

PIKSEL CITRA 
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mewakili bentuk asli. Sehingga citra yang dihasilkan dengan kompresi lossy hampir mirip dengan citra 
aslinya. Pada kompresi dengan metode lossy rasio kompresi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan 
metode lossless. 

Run Length Encoding (RLE) merupakan salah satu jenis lossless yang paling sederhana dari skema 
kompresi data dan didasarkan pada prinsip sederhana data encoding [3], [9], [12]. RLE sangat cocok 
digunakan untuk mengompresi data yang berisi karakter-karakter berulang [13], [9] atau data berjalan 
(yaitu: urutan dimana nilai data yang sama terjadi pada banyak elemen data yang berturut-turut) [12]. 
Penggunaan metode RLE sangat berguna untuk data yang berisi banyak data yang berjalan misalnya: citra 
grafis sederhana seperti ikon, citra garis, dan animasi. Metode ini tidak berguna untuk file yang tidak 
memiliki data berjalan karena sangat dapat meningkatkan ukuran file. 

Kompresi data pada file yang berisi karakter-karakter berulang dengan cara, karakter yang sama 
berturut-turut diubah menjadi 2 nilai, yaitu jumlah karakter yang sama dan karakter itu sendiri [15]. 
Mengompresi citra menggunakan RLE didasarkan pada pengamatan bahwa jika terdapat piksel pada citra 
secara acak, ada kemungkinan bahwa warna disebelahnya memiliki warna yang sama [5], [17]. Semakin 
detail piksel pada citra, semakin buruk kompresinya. 

Sistem kerja dengan metode RLE (Run Length Encoding) adalah sebagi berikut: (1) RLE bekerja 

dengan mengurangi ukuran fisik dengan adanya pengulangan string dari deretan karakter/bit data; (2) 

String perulangan ini dinamakan RUN dan biasanya dikodekan dalam 2 bit. Bit pertama merupakan 

jumlah perulangan dan bit kedua adalah karakter yang diulang [8]. Misalnya kompresi data yang memiliki 

string “MMMMM” yang direpresentasikan dalam 5 karakter atau bit data. Jika menggunakan RLE 

dikompresi menjadi 2 karakter atau bit yaitu 5M (1 buah paket RLE � 2 bit, bit pertama “5” disebut run 

count dan bit kedua “A” disebut run value). Data yang memiliki string “ABBBCCCCD” yang 

direpresentasikan dalam 8 bit, dikompresi menjadi 6 bit yaitu A3B4CD. Data yang memiliki string 

“HGYTRK” yang direpresentasikan dalam 6 bit, dikompresi menjadi 12 bit yaitu 1H1G1Y1T1R1K. 

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa kompresi data menjadi tidak efisien karena menghasilkan bit yang 

lebih besar dari bit sebelum kompresi, sehingga kompresi dengan RLE lebih cocok digunakan unutuk 

karakter yang berulang. 

Ada beberapa teknik pengkodean dan kompresi tersedia, namun tidak ada algoritma yang efektif dalam 

mengompresi atau mengkodekan semua jenis file. Untuk metode Run-Length Encoding bekerja dengan 

baik pada data biner beredundansi tinggi, namun bekerja buruk pada file teks dan RLE juga sangat 

berguna pada bit citra hitam solid [1]. 

 

A. Kompresi Data Citra 

Tujuan utama pengkodean kompresi citra mengacu pada menyimpan citra asli ke dalam bit sekecil 

mungkin dan untuk menampilkan citra yang didekodekan serupa dengan aslinya. Dua prinsip dasar di 

balik kompresi citra adalah redundansi dan ketidakrelevanan. Redundansi menghapus pengulangan dalam 

aliran bit dan ketidakrelevanan menghilangkan nilai piksel yang tidak terlihat oleh mata manusia [9].  

Kompresi data citra dengan metode RLE dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai (p, q) 

untuk setiap baris x axis pada piksel, nilai pertama (p) menyatakan derajat keabuan, sedangkan nilai 

kedua (q) menyatakan jumlah piksel berurutan yang memiliki derajat keabuan sama [6], dengan nilai 1 

derajat keabuan setara dengan 3 bit [10]. Adapun untuk mengetahui kinerja dari metode kompresi dapat 

menggunakan rasio kompresi yang diperoleh dari hasil perbandingan antara ukuran data setelah 

dikompresi dan ukuran data awal [4]. 

Rasio kompresi =
ukuran data setelah dikompresi

ukuran data awal
 

Jika rasio kompresi bernilai 0,7 berarti bahwa data tersebut berukuran 70% dari ukuran aslinya 

setelah kompresi. Nilai rasio kompresi yang lebih besar dari 1 bermakna bahwa ukuran data setelah 

dikompresi lebih besar daripada ukuran data awal (kompresi negatif). Berikut adalah contoh citra 

grayscale format png dan jpg dengan ukuran 64 pixsel (8 × 8) yang akan dikompresi dengan metode 

RLE. 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 2. CITRA GRAYSCALE UKURAN 8 × 8 
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Untuk mengompresi citra di atas dengan menggunakan metode RLE, ditentukan terlebih dahulu 

matriks dari intensitas warna yang terdapat pada citra. Matriks diperoleh melalui aplikasi matlab dengan 

algoritma sebagai berikut (file citra yang ingin ditentukan matriksnya dan script matlab harus berada di 

folder yang sama, agar program dapat dijalankan). 
 

img=imread('nama file citra.format'); 
asci=uint8(img) 

 

1. Citra grayscale format png 

Pada citra grayscale format png diperoleh matriks seperti berikut: 
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Selanjutnya ditentukan Kode RLE dari pasangan nilai dari matriks di atas. Kode RLE diperoleh dari 

pasangan intensitas warna dan banyaknya intensitas warna yang muncul secara berurutan arah x axis. 

Berdasarkan matriks diperoleh pasangan nilai:  

(254, 8) 

(254, 8) 

(254, 8) 

(254, 8) 

(235, 7), (237, 1)  

(163, 6), (159, 1), (188 1) 

(121, 6), (113, 1), (165 1) 

(128, 6) (121, 1), (169, 1) 

Kode RLE yang diperoleh: 254 8 254 8 254 8 254 8 235 7 237 1 163 6 159 1 188 1 121 6 113 1 165 1 

128 6 121 1 169 1  

Kode RLE di atas bermakna bahwa intensitas warna kode 254 muncul sebanyak 32 kali secara 

berurutan arah x axis, intensitas warna kode 235 muncul 7 kali, intensitas warna kode 237 muncul 1 kali, 

dan seterusnya. Pasangan  yang dihasilkan sebanyak 15, sehingga citra memiliki 30 piksel.  

Ukuran citra awal = 64 × 3 bit = 192 bit 

Ukuran citra setelah dikompresi = 30 × 3 bit = 90 bit 

Rasio kompresi =  
��

���
 = 0,46875 

Hal ini berarti bahwa citra terkompresi sebesar 46,9% lebih kecil dari ukuran citra semula. 

 

2. Citra grayscale format jpg 

Pada citra format jpg diperoleh matriks seperti berikut: 
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Berdasarkan matriks diperoleh pasangan nilai: 

(253, 1), (254, 2), (252, 1), (255, 2), (254, 2) 

(255, 5), (252, 1), (253, 1), (255, 1) 

(253, 1), (254, 1), (253, 1), (255, 1), (254, 1), (252, 1), (253, 1), (255, 1) 

(253, 1), (255, 1), (254, 3), (255, 2), (252, 1) 

(234, 1), (237, 1), (235, 1), (234, 1), (233, 1), (237, 1), (232, 1), (239, 1)  

(163, 3), (165, 1), (162, 2), (158, 1), (189, 1)  

(121, 1), (119, 1), (122, 1), (123, 1), (121, 2), (116, 1), (164, 1) 

(128, 1), (127, 1), (130, 1), (126, 1), (127, 1), (130, 1), (120, 1), (170, 1) 

Kode RLE yang diperoleh: 253 1 254 2 252 1 255 2 254 2 255 5 252 1 253 1 255 1 253 1 254 1 253 1 

255 1 254 1 252 1 253 1 255 1 253 1 255 1 254 3 255 2 252 1 234 1 237 1 235 1 234 1 233 1 237 1 232 1 

239 1 163 3 165 1 162 2 158 1 189 1 121 1 119 1 122 1 123 1 121 2 116 1 164 1 128 1 127 1 130 1 126 1 

127 1 130 1 120 1 170 1 
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Pasangan  yang dihasilkan sebanyak 50, sehingga citra memiliki 100 piksel. 

Ukuran citra awal = 64 × 3 bit = 192 bit 

Ukuran citra setelah dikompresi = 100 × 3 bit = 300 bit 

Rasio kompresi =  
���

���
 = 1,5625 

Hal ini berarti bahwa citra mengalami kompresi negatif sebesar 156,25%, hasil kompresi citra berukuran 

lebih besar dari ukuran citra semula.  

 

B. Implementasi dan Hasil 

Dengan menggunakan algoritma Run Length Encoding akan dikompresi beberapa citra dalam format 

jpg, png, bmp, dan tiff menggunakan aplikasi  matlab dengan algoritma RLE sehingga diperoleh 

bagaimana keefektifan metode RLE dalam kompresi data citra. Berikut adalah potongan algoritma RLE 

pada aplikasi matlab yang digunakan untuk melakukan encode citra: 
 

 

%Show UI Image chooser 

[FileName,PathName] = uigetfile({'*.bmp';'*.tiff';'*.jpg';'*.png';'*.*'},'Select Image 

to Compress'); 

file = strcat(PathName, FileName); 

%Read the image to matlab variable and identify the dimension 

image = imread(file); 

height = size(image,1); 

width = size(image,2); 

n_channel = size(image,3); 

%variable container for compressed image 

compressed = zeros(1,1,1); 

%start count time 

tic 

%RLE Algorithm 

for channel = 1:n_channel 

    for y = 1:height 

        compressed_y = y; 

        compressed_x = 1; 

        last_pixel = image(y,1,channel); 

        match = 1; 

        for x = 2:width 

            current_pixel = image(y,x,channel); 

            if(last_pixel == current_pixel) 

                match = match + 1; 

                if(match == 256) 

                    compressed(compressed_y, compressed_x, channel) = match; 

                    compressed(compressed_y, compressed_x + 1, channel) = last_pixel; 

                    compressed_x = compressed_x + 2; 

                    match = 1; 

                    last_pixel = current_pixel; 

                end 

            else 

                compressed(compressed_y, compressed_x, channel) = match; 

                compressed(compressed_y, compressed_x + 1, channel) = last_pixel; 

                compressed_x = compressed_x + 2; 

                match = 1; 

                last_pixel = current_pixel; 

            end    

        end 

        compressed(compressed_y, compressed_x, channel) = match; 

        compressed(compressed_y, compressed_x + 1, channel) = current_pixel; 

    end 

end 

%Convert compressed data to 8 bit integer 

compressed = uint8(compressed); 

%Save compressed result 

imwrite(compressed,'encode_result.bmp'); 

%end count time 

time = toc; 
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Berikut adalah salah satu contoh hasil kompresi citra dengan pada dengan metode RLE pada aplikasi 
matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. CONTOH CITRA HASIL ENCODE DAN DECODE PADA RLE  
 

Berikut adalah hasil dari endoce beberapa citra dengan menggunakan Run Length Encoding pada aplikasi 

matlab. 

TABEL 1. DATA HASIL KOMPRESI CITRA RGB DENGAN RUN LENGTH ENCODING 

No. 
Nama Ukuran Piksel Ukuran Piksel Durasi Rasio 

Citra Awal Awal Akhir Akhir Kompresi Kompresi 

1 Beach.jpg 168 KB 1365 × 1024 420 KB 2602 × 1024 28.2898 250% 

2 PMB16.jpg 75.1 KB 1152 × 768 202 KB 1818 × 768 13.156 269% 

3 Silhouette.jpg 75.6 KB 1000 × 750 223 KB 1316 × 750 5.2037 295% 

4 Sunset.jpg 32.9 KB 612 × 275 61.0 KB 1208 × 275 2.2743 185% 

5 Luffy.jpg 12.1 KB 350 × 197 26.7 KB 574 × 197 1.3436 221% 

6 Hill.jpg 153 KB 768 × 576 190 KB 1512 × 576 5.6418 124% 

7 Waterfall.jpg 463 KB 768 × 1152 394 KB 1488 × 1152 13.1805 85% 

8 Beach.png 1.23 MB 1365 × 1024 2.54 MB 2604 × 1024 28.3549 207% 

9 PMB16.png 716 KB 1152 × 768 0.99 MB 1818 × 768 11.2204 138% 

10 Silhouette.png 606 KB 1000 × 750 1.13 MB 1324 × 750 5.849 186% 

11 Sunset.png 271 KB 612 × 275 316 KB 1206 × 275 2.6688 117% 

12 Luffy.png 104 KB 350 × 197 142 KB 572 × 197 1.2874 137% 

13 Hill.png 758 KB 768 × 576 1.10 MB 1512 × 576 7.3225 145% 

14 Waterfall.png 1.42 MB 768 × 1152 2.38 MB 1490 × 1152 13.9433 168% 

15 Beach.bmp 4.00 MB 1365 × 1024 7.62 MB 2604 × 1024 24.2627 191% 

16 PMB16.bmp 2.53 MB 1152 × 768 3.99 MB 1818 × 768 11.0606 158% 

17 Silhouette.bmp 2.14 MB 1000 × 750 2.84 MB 1324 × 750 5.3461 133% 

18 Sunset.bmp 493 KB 612 × 275 973 KB 1208 × 275 2.4423 197% 

19 Luffy.bmp 202 KB 350 × 197 330 KB 572 × 197 1.354 163% 

20 Hill.bmp 1.26 MB 768 × 576 2.49 MB 1512 × 576 5.6109 198% 

21 Waterfall.bmp 2.53 MB 768 × 1152 4.91 MB 1490 × 1152 14.5139 194% 

22 Beach.tiff 1.43 MB 1365 × 1024 6.20 MB 2604 × 1024 29.7149 434% 

23 PMB16.tiff 675 KB 1152 × 768 2.26 MB 1818 × 768 9.8003 335% 

24 Silhouette.tiff 701 KB 1000 × 750 2.64 MB 1324 × 750 4.7227 377% 

25 Sunset.tiff 263 KB 612 × 275 796 KB 1208 × 275 1.9867 303% 

26 Luffy.tiff 93.9 KB 350 × 197 322 KB 572 × 197 0.9726 343% 

27 Hill.tiff 874 KB 768 × 576 2.62 MB 1512 × 576 5.0284 300% 

28 Waterfall.tiff 1.63 MB 768 × 1152 5.77 MB 1490 × 1152 11.2399 354% 

 

TABEL 2. DATA HASIL KOMPRESI CITRA GRAYSCALE DENGAN RUN LENGTH ENCODING 

No. 
Nama 

File 

Ukuran 

Awal 

Piksel 

Awal 

Ukuran 

Akhir 

Piksel 

Akhir 

Durasi 

Kompresi 

Rasio 

Kompresi 

1 Beach.jpg 420 KB 1365 × 1024 396 KB 2586 × 1024 22.8922 94% 

2 PMB16.jpg 186 KB 1152 × 768 193 KB 1788 × 768 9.8786 104% 

3 Silhouette.jpg 179 KB 1000 × 750 174 KB 1198 × 750 5.3463 97% 

4 Sunset.jpg 132 KB 612 × 275 60.1 KB 1206 × 275 2.4269 46% 

5 Luffy.jpg 49.2 KB 350 × 197 24.3 KB 540 × 197 1.2032 49% 

6 Hill.jpg 409 KB 768 × 576 195 KB 1510 × 576 5.6226 48% 

7 Waterfall.jpg 837 KB 768 × 1152 399 KB 1472 × 1152 11.9371 48% 

8 Beach.png 808 KB 1365 × 1024 1.19 MB 2582 × 1024 24.354 147% 

9 PMB16.png 399 KB 1152 × 768 477 KB 1786 × 768 10.0269 120% 

10 Silhouette.png 348 KB 1000 × 750 540 KB 1202 × 750 5.1102 155% 

11 Sunset.png 132 KB 612 × 275 160 KB 1206 × 275 2.4991 121% 

12 Luffy.png 49.2 KB 350 × 197 71.0 KB 540 × 197 1.089 144% 

Citra awal Citra Hasil Encode Citra Hasil Decode 
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13 Hill.png 409 KB 768 × 576 523 KB 1510 × 576 5.7966 128% 

14 Waterfall.png 837 KB 768 × 1152 1.08 MB 1476 × 1152 12.1516 129% 

15 Beach.bmp 4.00 MB 1365 × 1024 7.56 MB 2582 × 1024 24.5809 189% 

16 PMB16.bmp 2.53 MB 1152 × 768 3.92 MB 1786 × 768 18.4906 155% 

17 Silhouette.bmp 2.14 MB 1000 × 750 2.58 MB 1202 × 750 7.5335 121% 

18 Sunset.bmp 493 KB 612 × 275 972 KB 1206 × 275 4.3757 197% 

19 Luffy.bmp 202 KB 350 × 197 311 KB 540 × 197 1.5951 154% 

20 Hill.bmp 1.26 MB 768 × 576 2.48 MB 1510 × 576 5.4058 197% 

21 Waterfall.bmp 2.53 MB 768 × 1152 4.86 MB 1476 × 1152 13.6114 192% 

22 Beach.tiff  1.06 MB 1365 × 1024 5.91 MB 2582 × 1024 22.1494 558% 

23 PMB16.tiff 447 KB 1152 × 768 2.15 MB 1786 × 768 21.6567 481% 

24 Silhouette.tiff 447 KB 1000 × 750 2.14 MB 1202 × 750 4.3367 479% 

25 Sunset.tiff 154 KB 612 × 275 753 KB 1206 × 275 2.0815 489% 

26 Luffy.tiff 53.0 KB 350 × 197 276 KB 540 × 197 1.0687 521% 

27 Hill.tiff 533 MB 768 × 576 2.53 MB 1510 × 576 4.8349 475% 

28 Waterfall.tiff 1.06 MB 768 × 1152 5.45 MB 1476 × 1152 10.4953 514% 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa metode RLE dapat mengompresi data citra secara 

efektif hanya pada 1 citra RGB (Waterfall.jpg). Pada citra tersebut dihasilkan rasio kompresi sebesar 

85%. Hal ini bermakna bahwa penggunaan metode RLE dapat mengompresi data citra sebesar 85% dari 

ukuran citra semula. Nilai rasio kompresi akan menghasilkan kurang dari 100% jika citra yang 

dikompresi memiliki banyak warna piksel berurutan yang sama. 

Sedangkan untuk 27 citra RGB yang lain, diperoleh bahwa metode RLE tidak efektif dalam 

pengompresian beberapa data citra. Rasio kompresi yang dihasilkan lebih dari 100%, hasil encode 

menghasilkan kompresi bernilai negatif. Citra hasil encode memiliki ukuran yang lebih besar dari citra 

ukuran semula. Hal ini dikarenakan citra yang dikompresi memiliki intensitas warna yang berbeda untuk 

tiap pikselnya, sehingga metode RLE tidak efektif digunakan pada beberapa gambar RGB.   

Selanjutnya pada tabel 2 dapat dilihat bahwa metode RLE dapat mengompresi data citra secara 

efektif pada 6 citra grayscale format jpg. Pada 6 citra tersebut dihasilkan rasio kompresi kurang dari 

100%. Metode RLE efektif untuk beberapa citra grayscale format jpg yang memiliki derajat keabuan 

berurutan yang sama.  Kemudian metode RLE tidak efektif untuk 22 citra grayscale yang lain karena citra 

hasil encode  mengalami penambahan ukuran dari citra semula.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kompresi data menggunakan Run Length Encoding merupakan salah satu metode kompresi data yang 
didasarkan pada penggantian urutan panjang karakter yang sama dengan urutan yang lebih pendek. Metode 
ini sangat coock digunakan pada karakter atau string yang berulang, contohnya citra sederhana yang 
memiliki beberapa warna piksel berurutan yang sama. RLE tidak cocok untuk data citra dengan intensitas 
warna yang kompleks. Citra dengan banyak kemiripan warna akan menghasilkan rasio kompresi yang 
semakin kecil. Untuk citra grayscale cenderung memiliki derajat keabuan berurutan yang sama daripada 
citra RGB. Untuk citra yang memiliki banyak warna kontras ukuran citra hasil kompresi akan melebihi 
ukuran citra asli atau memiliki rasio kompresi lebih besar dari 100%.  

Untuk selanjutnya perlu dikembangkan suatu metode kompresi data yang merupakan pengembangan 
dari metode RLE. Selain itu perlu dikembangkan suatu program RLE yang mendukung proses kompresi 
data lain seperti file audio, MP3 atau jenis file lainnya. 
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