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9.1 Sistem Bilangan 
Ada beberapa macam sistem bilangan yang dikenal yaitu desimal 
(basis 10), biner (basis 2), oktal (basis 8) dan hexadesimal (basis 16). Basis 
suatu sistem bilangan adalah sembarang angka, termasuk 0, yang ada 
dalam suatu sistem bilangan. Basis bilangan lainnya meskipun ada 
tapi tidak umum digunakan dalam perhitungan dalam komputer. 

 Basis 10: 0,1, 2,3,4,5,6,7,8,9 

 Basis 2: 0,1 

 Basis 8: 0,1,2, 3,4,5,6,7 

 Basis 16: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 
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Sistem bilangan muncul karena komputer melakukan operasi 
menggunakan sistem bilangan tertentu, biasanya sistem biner. Semua 
kode program dan data disimpan dan dimanipulasi menggunakan 
sistem biner. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aritmatika 
biner. Masing-masing digit dalam sistem biner disebut bit (binary digit) 
dan hanya mempunyai dua harga, 0 dan 1. Bit biasanya disimpan dan 
dimanipulasi dalam kelompok yang terdiri dari 8 bit (byte) atau 16 
(word). 

 Secara umum, untuk sembarang basis bilangan B, masing-
masing posisi angka mewakili B pangkat suatu bilangan, dimana 
bilangan ini dimulai dari angka paling kanan yaitu B0.   

 B0 ini dikenal dengan angka unit (unit digit) untuk sembarang 
basis.  Jadi apabila ada bilangan: 1100112 maka ini sama dengan : 

1x 25 + 1 x 24 + 0 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20  
 

9.2 Perhitungan Aritmatika Dalam Berbagai Sistem 
Bilangan 
Perhitungan yang akan dilakukan disini adalah penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan bisa dilakukan 
dengan cara penjumlahan aritmatika biasa tapi bisa juga dengan 
menggunakan logika Boolean. Penjumlahan dengan logika Boolean 
dilakukan dengan menggunakan fungsi EXCLUSIVE OR dan fungsi 
AND. Sedang penjumlahan dengan aritmatika biasa dilakukan seperti 
penjumlahan pada bilangan desimal. Kalau ada carry maka angka ini 
akan ditambahkan dengan angka disebelah kirinya.   

Lihat contoh dibawah ini: 

  11  11  1   0   0   01   01  1 → 225 

 +            1   0   1   0    1   1    →    43 

 1   0   0   0   0   1   1    0  0    →  268 

Pengurangan juga dilakukan persis seperti pada sistem desimal.   
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Tabel 9.1 Penjumlahan berbasis 10 

 

Tabel 9.2 Penjumlahan berbasis 8 

 

Tabel 9.3 Perkalian berbasis 10 
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Tabel 9.4 Perkalian berbasis 8 

 

Lihat tiga contoh dibawah ini: 

 10 → 2 

   1 - → 1 

   1 → 1 
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 1   0   0   0   1 → 17 

           1   1   1 - →    7 

      1   0   1   0 → 10 

 

 1   0   0   1   1   1 → 39 

           1   0   1   1 - → 11 

      1   1   1   0   0 → 28 

Dari ketiga contoh diatas terlihat bahwa apabila bilangan yang 
dikurangi lebih kecil dari bilangan yang mengurangi, maka bilangan 
yang dikurangi itu akan meminjam angka di depannya. Jadi persis 
seperti pada perhitungan dengan menggunakan sistem desimal.  

 Perkalian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 
perkalian aritmatika biasa dan dengan menggunakan logika Boolean. 
Logika Boolean yang dipakai adalah fungsi AND.   

 Perkalian dengan cara aritmatika dilakukan seperti pada 
perkalian sistem desimal. Disini hasil perkalian diletakkan sesuai 
dengan posisi pengali.   

Lihat contoh berikut untuk lebih jelasnya. 

   1   1   0   1   0 → 26 

             1   1   1  x →   7  

   1   1   0   1   0 

      1   1   0   1   0 

   1 1   0   1   0  + 

     1  0   1  1   0   1   1   0 → 182 

Pembagian juga bisa dilakukan dengan mudah dengan cara seperti 
pembagian pada sistem desimal.   
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Lihat dua contoh berikut. 

  1 0 1 ) 1   0   0   0   1   1 (  1  1  1 

        1   0   1 – 

             1   1   1 

             1   0   1 – 

                  1   0   1 

         1   0   1 – 

         0 

Contoh diatas adalah untuk pembagian : 35/5 = 7. 

   1  1  1 ) 1   1   0   0   0   1   0   0 ( 1  1  1  0  0 

           1   1   1 – 

           1   0   1   0 

                1   1   1 – 

                1   1   1 

        1   1   1 – 

                    0 

       0 – 

       0 

       0 – 

       0 

 

9.3 Konversi Antar Sistem Bilangan 
Konversi dari suatu sistem bilangan ke sistem desimal dapat 
dilakukan dengan dua cara : 
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a. Cara pertama 

 137548 = 1 x 84 + 3 x 83 + 7 x 82 + 5 x 81 + 4 x 80  

  = 4096 + 1536 + 448 + 40 + 4  

  = 612410  

b. Cara kedua 

Misal kita konversikan 137548 ke basis 10. 

            1 

        x  8  

 8 + 3 = 11 

            x  8 

         88 + 7 = 95 

     x   8 

     760 + 5 = 765 

          x    8  

         6120 + 4 = 612410   

Jadi 137548 = 612410   

 Sedang konversi dari basis 10 ke basis lain dapat dilakukan 
dengan cara berikut: 

 5 ) 6124 ( 4 

 5 ) 1224 ( 4 

 5 )   244 ( 4     ditulis dari bawah keatas 

 5 )     48 ( 3 

 5 )       9 ( 4 

 5 )       1 ( 1 

            0 
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Jadi 612410 = 1434445  

 Untuk sistem bilangan yang lebih besar dari 10, maka digunakan 
huruf abjad. Misal untuk sistem hexadesimal, maka angka-angka yang 
ada adalah 0 – 9, dan A – F yang mewakili angka 10 – 15 pada sistem 
desimal.   

Contoh : 

2A4F16 = 2 x 163 + 10 x 162 + 4 x 161 + 15 x 80  = 1083110      

 Untuk sistem bilangan yang basisnya berhubungan, maka untuk 
melakukan konversi tidak perlu melalui sistem desimal terlebih 
dahulu, tetapi dapat dilakukan secara langsung. Yang dimaksud 
dengan berhubungan adalah apabila basis dari suatu sistem bilangan 
merupakan hasil pemangkatan dari basis lainnya. Contoh untuk ini 
adalah sistem bilangan biner dengan bilangan oktal atau hexadesimal 
(8 = 23 dan 16 = 24 ). Pengkonversian secara langsung dapat dilakukan 
dengan mengelompokkan angka-angka bilangan biner sesuai dengan 
sistem bilangan yang dituju. Kalau yang dituju adalah bilangan oktal, 
maka 3 angka bilangan biner dikelompokkan menjadi satu. Sedang 
apabila yang dituju adalah bilangan hexadesimal maka 4 angka 
bilangan biner dikelompokkan menjadi satu. Pengelompokan 
dilakukan dari paling kiri kekanan.   

Lihat contoh berikut untuk lebih jelasnya. 

11010111011000 = 0011  0101  1101  1000 = 35D816   

Untuk kebalikannya : 

  2753318 = 010  111 101  011  011  0012     

 

9.4 Pecahan 
Konversi pada pecahan tidak berbeda dengan konversi pada bilangan 
bulat. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pangkat dari 
basisnya akan meningkat kearah kanan, berbeda dengan pada 
bilangan bulat yang membesar kearah kiri.   
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Lihat contoh dibawah untuk lebih jelas. 

 0.1010112 = 1 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3 + 0 x 2-4 + 1 x 2-5 + 1 x 2-6   

            = 0.5 + 0.125 + 0.03125 + 0.015625 = 0.67187510 

Yang perlu diketahui adalah bahwa pecahan dari basis 2 dapat 
dikonversi secara tepat ke basis 10. Sedang pecahan dari basis 10 tidak 
dapat dikonversi secara tepat ke basis 2. Oleh karena itu ketika 
konversi semacam ini dilakukan, maka konversi akan dihentikan 
ketika akurasi yang dikehendaki sudah tercapai. 

 Berikut disajikan cara lain untuk konversi pecahan dari suatu 
basis ke basis 10. Misal yang akan dikonversi adalah: 0.1010112. 
Langkah pertama adalah mencari pembagi yaitu dengan 
memindahkan titik enam langkah ke kanan sehingga akan didapat 
angka 1010112. Konversikan angka ini ke basis 10 dan didapat 32 + 8 + 
2 + 1 = 43. Angka ini akan digunakan sebagai pembilang.  Kemudian 
hitung basis pangkat jumlah angka, 26 = 64.  Angka ini akan 
ditempatkan sebagai penyebut.   

Sehingga didapat : 

  43 / 64 = 0.67187510     

Untuk konversi pecahan dari basis 10 ke basis lain dapat dilakukan 
seperti contoh berikut ini.   

Kita akan mengkonversi 0.82812510 ke basis 2. 

  .828125 

           x           2  

           1.656250 

           x           2  

           1.312500 

           x           2   hasil dibaca dari atas kebawah 

           0.625000 

           x           2  



202 Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi 

 

           1.250000 

           x           2  

           0.500000 

           x           2  

           1.000000 

Yang dibaca sebagai hasil adalah nilai overflownya dari atas kebawah, 
yaitu 0.1101012 .   

 Untuk konversi dari basis 2 ke basis 8 atau 16 atau sebaliknya 
dapat dilakukan secara langsung seperti yang terjadi pada integer, 
yaitu dengan melakukan pengelompokan sesuai dengan basis yang 
dituju. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengelompokan 
dilakukan dari kiri ke kanan (berbeda dengan bilangan bulat yang 
dilakukan dari kanan ke kiri).   

Contoh kita akan mengkonversi 0.10112 ke basis 8.   

 0.101 1002 = 0.548   

9.5 Bilangan Campuran 
Untuk bilangan campuran, maka konversi bilangan bulat dan bilangan 
pecahan dilakukan secara terpisah.   

Contoh kita akan konversi 1101.1011002 ke basis 8. 

  001 1012 = 158  

  101 100  = 548   

Sehingga: 

  1101.1011002 = 15.548    

 

9.6 Kenapa Menggunakan Bilangan Biner 
Bilangan biner digunakan dalam komputer yang biasanya tidak 
kelihatan oleh pengguna. Tapi ada kalanya kemampuan untuk 
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membaca bilangan biner sangat menguntungkan. Hal ini dikarenakan 
komputer menyimpan baik instruksi maupun data dalam bentuk 
bilangan biner.   

 

9.7 Format DataSeperti telah diketahui bahwa dalam komputer 
sistem bilangan biner adalah sistem yang dipilih baik untuk 
penyimpanan data maupun untuk pemrosesan suatu operasi. Sebagai 
manusia kita biasanya tidak menggunakan bilangan biner dalam 
menyelesaikan pekerjaannya. Komunikasi kita dibentuk oleh bahasa 
citra dan suara. Untuk komunikasi tertulis kita biasanya 
menggunakan karakter alfanumerik dan simbol yang mewakili bahasa 
Inggris atau bahasa lainnya. 

 Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan foto atau tabel atau 
diagram atau bentuk citra lainnya. Citra bisa hitam dan putih atau 
berwarna. Mereka bisa berbentuk gambar bergerak atau gambar tidak 
bergerak. Suara sering dinyatakan dalam bentuk bahasa yang 
diucapkan atau tertulis tetapi bisa juga dinyatakan sebagai musik 
raungan mesin ataupun luapan kegembiraan. Kita melakukan 
penghitungan dengan menggunakan angka yang dibentuk oleh 
kumpulan karakter-karakter numerik. 

 

9.8 Data Karakter Alfanumerik 
Sebagian besar data yang akan digunakan dalam komputer disajikan 
dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia terutama dalam bentuk 
huruf alphabet, bilangan dan tanda baca, baik itu bahasa Inggris 
maupun bahasa lainnya. Teks yang berasal dari dokumen pengolah 
data, angka yang digunakan dalam perhitungan, nama dan alamat 
dalam basisdata, data transaksi pembelian dengan kartu kredit, kata 
kunci, nama-nama variabel dan rumus-rumus yang membentuk suatu 
program komputer, semuanya adalah contoh masukan data yang 
tersusun atas huruf, bilangan dan tanda baca. 
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Gambar 9.1 Representasi Data 

Sebagian besar data ini diinput ke dalam komputer melalui keyboard, 
meskipun peralatan lain seperti kartu magnetic, scanner gambar, dan 
barcode reader juga digunakan. Keyboard bisa disambung secara 
langsung ke komputer atau bisa juga merupakan peralatan terpisah 
seperti terminal video, online cash register, atau ATM. Data dimasukkan 
sebagai karakter bilangan dan tanda baca yang dikenal sebagai data 
alfanumerik. 

 Ada tiga macam kode alfanumerik yang sering digunakan. 
Ketiga kode itu dikenal sebagai Unicode, ASCII (American Code for 
Information Interchange), EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code). EBCDIC dibuat oleh IBM. Penggunaanya terbatas 
hanya untuk mesin IBM yang tua dan mainframe dan terminal yang 
kompatibel dengan IBM. Kebanyakan pabrik komputer dan terminal 
memakai Unicode dan ASCII. Tabel Dari kode ASCII ditunjukkan 
dibawah ini. 
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Tabel 9.5 Kode ASCII  

 

Kode EBCDIC sering berubah-rubah, simbol tanda baca telah berubah 
selama beberapa tahun, kode EBCDIC yang terbaru ditunjukkan pada 
tabel dibawah ini: 

Tabel 9.6 Kode EBCDIC 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 NUL DLE DS   space & -           { } \ 0 

1 SOH DC1 SOS   rsp   /   a j _   A J NSP 1 

2 STX DC2 FS SYN         b k s   B K S 2 

3 ETX DC3 WU5 IR         c l t   C L T 3 

4 SEL ENP BYP PP         d m u   D M U 4 

5 HT NL LF TRN         e n v   E N V 5 

6 RNL BS ETB NBS         f o w   F O W 6 

7 DEL POC ESC EOT         g p x   G P X 7 

8 GE CAN SA SBS         h q y   H Q Y 8 
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9 SPS EM SFE IT         I r z   I R Z 9 

A RPT UB5 SM RFF   ! | :         5HY       

B VT CU1 CSP CU3 . $ , #                 

C FF IFS MFA DC4 < * % @                 

D CR IGS ENQ NAK ( )   '                 

E SO  IRS ACK   + ; > =                 

F SI IUS BEL SUB : ~ ? "               EO 

Kode-kode untuk masing-masing simbol dinyatakan dalam bilangan 
desimal, dengan angka yang most-significant digit terdapat diatas dan 
yang least-significant digit ada disamping kiri, baik kode ASCII maupun 
EBCDIC dapat disimpan dalam suatu byte. Contohnya: nilai asli dari 
huruf G adalah 4716. Perlu diketahui bahwa kode standar ASCII adalah 
kode 7 bit sehingga hanya ada 128 simbol dalam tabel. Sedang pada 
EBCDIC merupakan kode 8 bit sehingga ada 526 simbol. Karakter 
khusus tambahan dalam kedua tabel itu digunakan sebagai karakter 
yang mengontrol komunikasi dan proses. 

 Ada keterbatasan pada kode ASCII dan EBCDIC yaitu karena 
keduanya hanya menampung masing-masing 128 dan 256 kode, 
Keduanya hanya menyediakan alfabet huruf latin, angka huruf Arab, 
dan tanda baca standar yang digunakan dalam bahasa Inggris. Untuk 
mengatasi kekurangan ini dibuat standar kode internasional yang baru 
yang merupakan kode 16 bit yang disebut dengan Unicode.  

 Kode ASCII untuk huruf Latin merupakan bagian dari kode 
Unicode yang menempati nilai 0 – 256 dalam tabel Unicode. Oleh 
karena itu konversi dari kode ASCII ke Unicode bisa dilakukan secara 
mudah demikian juga sebaliknya karena ASCII merupakan bagian 
dari Unicode. Tabel dari kode Unicode ditunjukkan dibawah ini. 

Tabel 9.7 Kode Unicode 

0000 - 0000-000F Latin-I (ASCII) 
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1000 - General Character Alphabets Latin, Cyrilic, Greek, Hebrew, Arabic, Thai, etc. 

   

2000 -  

  Symbols and dingbats; punctuation, math, technical, geometic shapes, etc; 

3000 - 3000-33FF Miscellaneous punctuation, symbols and phonetic for Chinese, 
Japanese, and Korean 

   

4000 - Unassigned. 

5000 -  

. 

. 

. 

 4E00-9FFF Chinese, Japanese, Korean ideographs 

A000 - Unassigned 

B000 -  

C000 - AC00-D7AF Korea Hangui syllables 

D000 -  

E000 - Space for surrogates 

F000 - E000-F8FF Private use 

FFFF - Various special character 

Kode-kode untuk karakter alphanumerik tertentu pada tabel ASCII 
dan EBCDIC berbeda, oleh karena itu jika kita menggunakan terminal 
ASCII sebagai input maka outputnya harus dalam bentuk ASCII. 
Apabila output dalam bentuk EBCDIC maka tidak akan menghasilkan 
sesuatu.  

 Collating sequences adalah urutan kode-kode dalam tabel, urutan 
ini dilakukan supaya pengurutan numeris pada kode-kode dapat 
dilakukan dalam komputer, untuk melakukan pengurutan 
berdasarkan abjad, supaya software dapat mengkonversi gabungan 
huruf besar dan huruf kecil kedalam bentuk lain. 
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 Kedua table ASCII dan EBCDIC dibagi dalam dua kelas yaitu: 
karakter yang dapat dicetak (printing character) dan karakter kontrol 
(control character). Printing Character akan menghasilkan output pada 
layar atau printer. Control Character digunakan untuk mengontrol 
posisi pada layar atau kertas, sehingga menyebabkan terjadinya suatu 
aksi, misalnya membunyikan bel atau menghapus satu karakter atau 
untuk mengkomunikasikan suatu status antara komputer dan 
peralatan I/O seperti kontrol C, yang digunakan pada banyak 
komputer untuk menghentikan eksekusi suatu program. Karakter 
yang dibentuk dengan menekan secara bersamaan tombol kontrol 
[ctrl] dan suatu huruf disebut dengan control character Penjelasan 
masing-masing control character dalam tabel ASCII ditunjukkan pada 
gambar berikut ini: 

 
Gambar 9.2 Penjelasan control character dalam tabel ASCII 

Sebagian besar data alphanumerik dalam komputer dihasilkan dari 
input yang berasal dari keyboard meskipun ada bentuk input data lain 
yang bisa digunakan. Alternatif sumber input alphanerik yang sering 
digunakan adalah: optical character recognition. barcode readers, magnetic 
stripe readers, voice input. 
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9.9 Data Citra (Image Data) 
Citra dalam komputer bisa dibedakan dalam 2 kategori: 

 Citra seperti photo dan gambar yang dicirikan oleh variasi 
yang menerus dalam shading, warna, bentuk dan tekstur. 
Citra dalam kategori ini bisa dimasukkan dalam komputer 
dengan menggunakan scanner atau kamera video. Citra ini 
bisa juga dibuat dalam komputer dengan menggunakan 
program menggambar (paint program). Citra ini disebut citra 
bitmap (bitmap image) atau bisa juga disebut raster image. 
Contoh format untuk citra ini adalah GIF dan JPEG. 

 Citra yang dibentuk oleh shape seperti garis dan kurva yang 
dapat didefinisikan secara geometris. Shape itu sendiri bisa jadi 
sangat kompleks. Shape ini disebut dengan graphical object. 
Citra yang dibentuk dari graphical object ini disebut citra objek 
(Object Image) atau bisa juga disebut dengan vector image karena 
citra ini sering dibentuk oleh garis lurus yang disebut dengan 
vector. Citra objek ini biasanya dibuat dalam komputer 
menggunakan program menggambar atau program desain. 

 Sebagian besar format citra objek merupakan hak milik. tetapi 
W3C (World Wide Web Consorsium), telah mendefinisikan 
standar baru yang bernama SVG (Scalaable Vector Graphics) 
yang didasarkan pada XML web description language tags. 
Macromedia Flash juga sering digunakan oleh pengguna.  

9.9.1 Masukan Citra (Image Input) 
Ada beberapa macam cara untuk memasukkan citra kedalam 
komputer, misalnya adalah image scanning, kamera digital, input 
grafis menggunakan peralatan penunjuk (graphical input using pointing 
device).  

 Scanner secara elektronik bergerak ke seluruh citra 
mengkonversi citra titik demi titik, garis demi garis menjadi suatu 
kumpulan bilangan biner yang masing-masing mewakili suatu titik 
dalam citra yang disebut dengan pixel (pi(x)el element). Bilangan biner 
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itu bisa menyatakan hitam-putih atau suatu tingkat abu-abu atau 
warna. Sebagai ilustrasi lihat gambar dibawah ini:  

 
Gambar 9.3 Menyatakan hitam-putih atau suatu tingkat abu-abu 

atau warna 

Mouse, pena dan peralatan penunjuk lainnya dapat digunakan secara 
bersamaan dengan program menggambar untuk memasukkan data 
grafis. Masukan sebagian besar dari peralatan ini adalah pasangan 
bilangan biner yang mewakili koordinat X dan Y pada layar atau 
pergerakan relatif pada X dan Y. 

9.9.2 Citra Bitmap (Bitmap Images) 
Citra bitmap tersusun atas pixel-pixel yang mewakili titik-titik pada 
citra. Penyimpanan dan pemrosesan citra bitmap membutuhkan 
memori yang besar dan pemrosesan data yang besar. Satu gambar 
berwarna mengandung 600 x 800 pixel membutuhkan 1,44 MB. 
Metode alternatif untuk menampilkan citra ini yang mengurangi 
kebutuhan memori adalah dengan menyimpan kode dari masing-
masing pixel dari pada nilai warna tersebut. Kode dari masing-masing 
pixel ini dirubah menjadi nilai warna menggunakan tabel warna yang 
disebut dengan pallete yang disimpan sebagai bagian dari program.  

 Penyajian dengan bitmap berguna jika ada banyak detail pada 
citra dan dimana kebutuhan pemrosesan cukup sederhana. 
Pemrosesan pada citra bitmap yang umum meliputi: menyimpam dan 
menampilkan, memotong dan menempatkan bagian-bagian dari citra 
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dan merubah penampilan citra seperti brightness dan contrast, merubah 
dimensi/ukuran atau warna. 

 Contoh dari format penyimpan citra bitmap adalah Graphic 
Interchange format (GIF). GIF pertama kali dikembangakan oleh 
CompuServe pada tahun 1987 yang memungkinkan pengguna pada 
online services untuk menyimpan dan bertukar citra bitmap pada 
platform yang berbeda. 

 GIF mengasumsikan kehadiran layar berbentuk empat persegi 
panjang dimana dilayar itu terletak satu atau lebih citra berbentuk 
persegi panjang yang berbada ukuran. Daerah yang tidak ditutupi 
oleh citra diberi warna seperti warna background. Gambar dibawah 
ini mengilustrasikan layout citra dan layar.  

 
Gambar 9.4 Layout citra dan layar 

Data pixel dikompres menggunakan algoritma yang disebut LZW, 
Layout format GIF ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 9.5 Layout format GIF 
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Format GIF hanya terbatas pada 256 warna yang kadang-kadang tidak 
cukup untuk menampilkan detil dari suatu gambar atau photo. 
Alternatif yang terkenal adalah JPEG (Joint Phographer Expert Group) 
yang memungkinkan penggunaan lebih dari 16 juta warna. JPEG 
menggunakan algoritma kompresi untuk mengurangi jumlah data 
yang disimpan dan dikirimkan, tetapi algoritma yang digunakan itu 
mengurangi resolusi citra, terutama untuk sisi citra. Ini membuat JPEG 
lebih cocok untuk menampilkan gambar dan foto yang jauh lebih detil, 
tapi GIF lebih cocok untuk gambar-gambar garis dan citra yang 
sederhana. Format citra lain yang sering digunakan adalah TIFF, 
BMP, PCX dan PNG. 

9.9.3 Citra Objek (Object Images) 
Citra objek terbuat dari elemen-elemen seperti garis lurus, garis 
lengkung (disebut kurva Bezier), lingkaran dan busur lingkaran, oval 
dan lainnya. Masing-masing elemen-elemen ini dapat didefinisikan 
secara matematis, karena objek didefinisikan secara matematis Objek 
ini dapat dipindah, dirubah ukurannya dan diputar tanpa kehilangan 
bentuk dan identitasnya. Citra pada gambar dibawah ini adalah 
contoh dari citra objek.  

 
Gambar 9.6 Contoh citra Objek 
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Keuntungan citra objek dibanding citra bitmap adalah citra objek 
membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit, citra objek 
dapat dirubah dengan mudah tanpa kehilangan identitasnya. Kalau 
citra bitmap dikecilkan dan dibesarkan kembali, detil dari citra akan 
hilang. Jika proses seperti ini dilakukan pada citra bitmap berbentuk 
garis lurus maka hasilnya adalah garis yang kasar.  

 Karena printer dan layar menghasilkan citranya garis demi garis 
dari atas ke bawah pada layar atau kertas, maka citra objek tidak dapat 
ditampilkan atau dicetak secara langsung pada printer atau layar 
kecuali pada plotter. Citra objek harus dikonversi ke citra bitmap 
supaya dapat dicetak atau ditampilkan ke layar. Konversi ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan suatu peralatan contohnya adalah: 
printer postscript. 

 PostScript descriptions language adalah contoh format yang dapat 
digunakan untuk menyimpan, mengirimkan, menampilkan dan 
mencetak citra objek. Page descriptions adalah daftar prosedur dan 
pernyataan yang mendeskripsikan masing-masing objek dalam satu 
halaman. Postscript menempelkan page descriptions itu dalam suatu 
bahasa pemrograman. Oleh karena itu suatu citra tersusun atas suatu 
program yang ditulis dalam bahasa postscript. Contoh dari suatu 
program postscript ditunjukkan pada gambar dibawah ini:  

 
Gambar 9.7 Contoh program postscript 
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9.9.4 Citra Video (Video Images) 
Suatu citra video membutuhkan tempat penyimpan yang sangat 
besar, contohnya adalah suatu kamera video yang menghasilkan citra 
true color 640 x 480 pixel pada frame rate 30 frame/detik akan 
menghasilkan 640 x 480 pixel x 3 byte warna / citra x 30 frame/detik = 
27.65 MB data/detik, untuk 1 menit potongan film akan memakan 
tempat 1.6 Giga byte. 

 Solusi yang mungkin untuk mengatasi hal diatas adalah: 
mengurangi ukuran citra, membatasi jumlah warna atau mengurangi 
frame rate, juga dimungkinkan untuk meng-kompres data video. 
Solusi yang dipilih juga tergantung dari metode yang digunakan 
untuk membuat video, salah satu pilihannya adalah dengan 
menyajikan video sebagai file pada suatu sistem. File video bisa 
diakses dari media seperti DVD-ROM atau didownload dan disimpan 
dalam sistem, atau video dapat di tampilkan dalam sistem secara real-
time, ini disebut dengan Streaming Video. Format video yang biasa 
digunakan adalah MPEG-2, QuickTime, Windows Media format dan 
Indeo.  

 
Gambar 9.8 Contoh citra video 
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9.9.5 Data Suara (Audio Data) 
Sound telah menjadi bagian penting dari aplikasi komputer modern. 
Sound digunakan sebagai peralatan instruksional, bagian dari 
penanyangan/ penyajian multimedia, untuk menandai suatu kejadian 
pada komputer dan untuk meningkatkan kegairahan dalam bermain 
game. Sound dapat disimpan dalam bentuk digital dalam CD-ROM 
atau media lainnya dan sound dapat digunakan untuk menyertai 
suatu klip film, untuk mengilustrasikan nuansa simponi atau 
membuat raungan dari seekor singa.  

 Karena gelombang suara adalah analog maka untuk digunakan 
dalam komputer suara harus dirubah dalam bentuk digital. 
Gelombang analog diambil samplenya secara elektronik pada selang 
waktu yang teratur. Sample ini kemudian dikonversi menjadi bilangan 
biner dengan menggunakan A-to-D Converter. Teknik ini diilustrasikan 
pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 9.9 Sample mengkonversi menjadi bilangan biner dengan 

menggunakan A-to-D Converter 

Ada beberapa macam format file untuk menyimpan bentuk 
gelombang audio dengan keuntungan dan kerugiannya masing-
masing.  

 Format .MOD digunakan untuk menyimpan sample suara yang 
akan dimanipulasi dan digabungkan untuk membuat suara baru.  
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 Format .MIDI digunakan untuk mengatur suara dan sinyal 
antara komputer dan alat musik yang dihubungkan ke komputer 
terutama keyboard (alat musik).  

 Fomat .VOC adalah format suara yang memasukkan feature 
khusus seperti tanda pada file yang dapat digunakan untuk 
mengulang suatu blok atau mensinkronisasikan komponen-
komponen yang berbeda dari suatu penampilan multimedia.  

 Format .WAV adalah format yang digunakan terutama untuk 
menyimpan dan mereproduksi potongan suara. MP3 adalah turunan 
dari MPEG-2 yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan 
sinyal audio yang berkualitas tinggi. 

 Format WAV didesain oleh Microsoft sebagai bagian dari 
spesifikasi multimedianya. Format ini mendukung 8 atau 16 bit 
sample suara, yang disample pada 11.025 Khz, 22.05 Khz, atau 44.1 
Khz pada mono atau streo. Format WAV sangat sederhana dan tidak 
menyediakan bantuan untuk banyak feature seperti looping dari 
sound blok. Layout dari file WAV ditunjukkan pada gambar. 

 
Gambar 9.10 Contoh Format WAV 

9.9.6 Kompresi Data (Data Compression) 
Data multimedia biasanya sangat besar. Oleh karena itu data tersebut 
perlu dikompres, terutama untuk video klip, streaming video dengan 
suara, klip suara yang panjang dan citra yang harus dikirimkan 
melalui internet. 

 Ada dua macam algoritma kompresi data, yaitu lossless dan 
lossy. Algoritma lossless mengkompres data sedemikian rupa 
sehingga data yang dikompres bisa dikembalikan persis seperti 
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aslinya. File GIF dan ZIP adalah contoh file yang menggunakan 
kompresi data secara lossless. Sedang algoritma kompresi lossy 
beroperasi dengan asumsi bahwa pengguna akan menerima 
kenyataan bahwa data tidak akan dikembalikan persis seperti aslinya 
pada waktu di ‘decompress’ (ada data yang hilang).  

 Tetapi data yang hilang tidak menimbulkan efek yang signifikan 
terhadap keseluruhan data. Misalnya ada perubahan warna yang 
sangat samar, maka apabila beberapa warna dihilangkan tidak akan 
memberikan perbedaan terhadap gambar yang dihasilkan. Algoritma 
lossy bisa mengurangi jumlah data dengan faktor 10: 1 atau lebih. 
Kompresi data dengan algoritma lossy biasanya digunakan pada file-
file multimedia.  

 JPEG adalah contoh yang menggunakan algoritma lossy. MPEG-
2 menggunakan kedua bentuk algoritma kompresi sehingga dapat 
mencapai rasio kompresi 100: 1 atau lebih. Secara umum, rasio 
kompresi dengan lossy lebih tinggi dari pada kompresi dengan 
lossless. 

 Secara umum penggunaan kompresi data adalah barter (trade-
off) antara penggunaan daya pemrosesan dengan kebutuhan untuk 
mengurangi jumlah data untuk pengiriman dan penyimpanan. Dalam 
beberapa hal, makin tinggi rasio kompresi, makin besar pula 
kebutuhan akan sumber daya pemrosesan dalam komputer. 

 Berikut adalah contoh algoritma kompresi data lossless. Misal 
kita mempunyai data sebagai berikut : 

 0 5 5 7 3 2 0 0 0 0 1 4 7 3 2 9 1 0 0 0 0 0 6 6 8 2 7 3 2 7 3 2 _ 

Data ini akan dirubah dengan menghitung jumlah data 0. Data 
tersebut menjadi : 

0 1 5 5 7 3 2 0 4 1 4 7 3 2 9 1 0 5 6 6 8 2 7 3 2 7 3 2 _ 

Kemudian kita ganti data 7 3 2 dengan huruf Z, menjadi: 

0 1 5 5 Z 0 4 1 4 Z 9 1 0 5 6 6 8 2 Z Z _ 

Dari contoh ini data telah dikurangi sebesar lebih dari 35 persen. 
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9.9.7 Format Data Internal Komputer 
Ketika sudah berada dalam komputer, semua data disimpan dalam 
bilangan biner. Interpretasi bilangan biner ini tergantung pada dua 
faktor: 

 Jenis operasi yang bisa dilakukan oleh prosesor komputer. 
 Tipe data yang didukung oleh bahasa pemrograman dan yang 

digunakan untuk membuat program aplikasi. 
Prosesor komputer menyediakan instruksi untuk manipulasi data, 
misalnya untuk pencarian dan pengurutan, dan untuk manipulasi dan 
melakukan operasi dasar matematis pada signed dan unsigned 
integer. Prosesor juga menyediakan alat untuk menunjuk ke suatau 
data. Komputer masa kini juga menyediakan instruksi untuk 
manipulasi langsung bilangan floating point atau bilangan real.  

 Kumpulan instruksi prosesor juga membentuk format untuk 
masing-masing tipe data yang didukungnya. 

Ada lima tipe data dasar : 

 Boolean: variable atau konstanta dengan dua nilai yaitu true 
atau false. 

 Char: tipe data karakter. String adalah array dari karakter. 
 Tipe data terbilang: tipe data yang dibuat oleh pengguna 

dimana nilai dimasukkan dalam definisi. 
 Integer: semua bilangan baik positif maupun negatif. 
 Real: bilangan yang mempunyai bagian desimal atau bilangan 

yang memiliki kemampuan untuk memproses dan 
menyimpan lebih besar dari pada bilangan integer. 

Pada sebagian bahasa pemrograman terdapat pula tipe data pointer. 
Nilai yang disimpan pada variabel pointer adalah alamat memori 
dalam komputer. Tipe data lain yang lebih komplek seperti structure, 
array, record tersusun dari kombinasi tipe-tipe data sederhana. 
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9.10 JPEG - Bitmap Atau Obyek ? 
Seperti telah dikemukakan didepan, bahwa citra bitmap tersusun atas 
pixel-pixel yang mewakili titik-titik pada citra. Penyimpanan dan 
pemrosesan citra bitmap membutuhkan memori yang besar dan 
pemrosesan data yang besar. Oleh karena itu selalu dicari cara untuk 
mengurangi kebutuhan memori dari citra bitmap. Sehingga format 
data dari suatu citra bitmap selalu berusaha untuk mengkompres file 
data yang besar itu.   

 Sementara itu citra obyek terbuat dari elemen-elemen seperti 
garis lurus, garis lengkung (disebut kurva Bezier), lingkaran dan busur 
lingkaran, oval dan lainnya. Citra objek membutuhkan ruang 
penyimpanan yang lebih sedikit dari pada citra bitmap. Karena citra 
obyek tidak membutuhkan memori yang besar, maka format data 
pada citra obyek tidak mengedepankan masalah pengkompresan file 
untuk memperkecil ukuran file. 

 JPEG yang merupakan kependekan dari Joint Photographic 
Experts Group adalah format file grafik yang digunakan untuk 
mengkompres file gambar berwarna yang berukuran besar. JPEG 
dihubungkan dengan Quick Time extension untuk mengurangi 
ukuran file grafis sampai sekitar 1/20 dari ukuran yang 
sesungguhnya. Ini dikerjakan dengan mengkodekan informasi dalam 
grafis. Misalnya jika ada daerah besar berwarna biru, JPEG akan 
menggunakan kode daerah tersebut sebagai pengganti menyimpan 
semua informasi warna. Bila citra grafis ini didekompres, semua 
warna biru dimasukkan kembali dan mengganti kode.  

 Tiga alinea diatas menyatakan bahwa format data pada citra 
bitmap akan selalu mengkompres file, sedang format pada citra obyek 
tidak melakukan kompresi. JPEG adalah format data yang melakukan 
kompresi pada file untuk memperkecil ukuran file. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa JPEG adalah format data untuk citra bitmap. 
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9.11 Kesimpulan 
Masukan dan keluaran data alphanumerik direpresentasikan 
sebagai kode-kode. 1 kode untuk masing-masing data. Ada 3 
sistem kode yang umum untuk input dan output, yaitu: Unicode, 
ASCII dan EBCDIC. Dalam kode-kode ini masing-masing karakter 
direpresentasikan oleh bilangan biner, biasanya mempunyai 1 
atau 2 byte per karakter.   
 Pilihan dan perancangan dari suatu kode adalah bebas (tidak ada 
aturan), namun ada baiknya jika kode-kode itu diurutkan, sehingga 
akan mempermudah pencarian dan pengurutan. Dalam komputer, 
program harus memperhatikan kode yang digunakan untuk 
memastikan bahwa urutan data, konversi bilangan dan manipulasi 
karakter ditangani secara benar, juga harus ada kesesuaian antara 
peralatan input dan output, sehingga data akan ditampilkan secara 
benar. Jika perlu program konversi dapat digunakan untuk 
mengkonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Program konversi 
dalam komputer mengkonversi karakter alphanumerik menjadi 
bentuk numeric. 

 Data numerik harus dikonversi kembali kedalam bentuk 
Unicode, ASCII atau EBCDIC untuk ditampilkan. Sumber utama yang 
paling umum untuk data alphanumerik adalah keyboard. Data dari 
keyboard memberi masukan pada komputer dalam bentuk data 
karakter yang termasuk karakter-karakter yang tidak dapat dicetak 
maupun yang dapat dicetak. Scan citra dengan pengenalan karakter 
optis, input suara, dan bermacam-macam peralatan khusus seperti 
pembaca barcode (barcode reader) dapat juga digunakan untuk 
menghasilkan data alphanumeric. 

 Ada 2 metode yang digunakan untuk menampilkan citra dalam 
komputer yaitu: citra bitmap dan citra objek. (1) Bitmap Image (Citra 
Bitmap) terdiri dari kumpulan pixel (pi[x]cture element), masing-masing 
pixel mewakili suatu area dalam gambar. (2) Sedang objek image (Citra 
Objek) terbuat dari elemen-elemen geometris sederhana, masing-
masing dispesifikasikan dengan parameter-parameter geometrisnya, 
lokasinya di dalam gambar dan detail-detail lainnya. 
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Dengan keterbatasan dari objek image yang harus dibentuk secara 
geometris, objek image ukuran filenya cukup kecil untuk disimpan 
dan lebih fleksibel dalam pemrosesan, objek image itu dapat dirubah 
skalanya, diputar dan bentuk manipulasi lainnya, tanpa kehilangan 
bentuk atau informasi lainnya. Citra dengan tekstur dan shading 
seperti foto dan gambar harus disimpan dalam bentuk citra bitmap 
(bitmap image). Umumnya citra harus dicetak dan ditampilkan sebagai 
bitmap sehingga citara objek harus di konversi ke bentuk bitmap oleh 
page description language interpreter sebelum dicetak atau ditampilkan. 
Ada banyak format-format yang berbeda yang digunakan untuk 
menyimpan citra grafis. 

 Citra video (video images) sulit untuk ditangani karena 
melibatkan data dalam jumlah yang banyak. Video bisa disimpan 
secara local dalam sistem atau didownload dari websites atau jaringan. 
Kualitas dari streamed video dibatasi oleh kemampuan koneksi 
jaringan. Kualitas yang lebih tinggi bisa didapat dari data video yang 
disimpan secara lokal, tetapi membutuhkan suatu proses tertentu. 
Beberapa sistem menyediakan hardware tambahan untuk memproses 
video. 

 Sinyal audio dalam komputer berupa nilai-nilai yang 
ditampilkan secara berurutan, yang dihasilkan dari digitalisasi suatu 
sinyal. Sinyal itu diambil nilainya pada suatu interval tertentu. Masing-
masing sample kemudian di konversi ke dalam bilangan biner yang 
sesuai dengan amplitudo sample. Sinyal audio bisa didownload atau 
disimpan secara lokal. Kebutuhan untuk transmisi dan pemrosesan 
audio jauh lebih sederhana daripada yang dibutuhkan untuk video. 

 Kompresi data sering digunakan pada citra yang bergerak dan 
tidak bergerak serta audio. Lossless data compression mampu 
mengembalikan data asli secara utuh. Sedang Lossly data 
compression tidak mampu mengembalikan data asli. Secara internal, 
semua data disimpan dalam bentuk bilangan biner. Instruksi-instruksi 
dalam komputer mendukung interpretasi bilangan biner sebagai 
karakter, integer, pointer dan dalam banyak kasus, juga floating point 
number. *** 


