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ABSTRACT 
Document compression in desktop application has already been such an obligatory for most users for a long time. On the 
other hand,  in web application which especially deals with a bunch of files, compression  is also needed. Most 
webmasters complete those processes using desktop applications  before uploading the compressed files into a web 
server. To avoid such tasks, a compression technique that can be done “on-the-fly” is needed. On-the-fly compression is 
referred here as a compression process that can be done within the  web server itself. In this case, webmasters can save 
times and users can save bandwidth when uploading and downloading  files. In this research, the technique is 
implemented using the common GZIP method wrapped into a Class in ASP .NET 2.0. Using this method, document 
compression can be completed  in the web server. Here, webmasters can do the administration jobs  easier and faster 
and users can browse the web efficiently.  
Keywords/Kata kunci: Compression, GZIP, ASP .NET 2.0 
 
1. Pendahuluan 
Sebuah situs yang memiliki fasilitas download dokumen pada umumnya memberikan format dokumen terkompresi, baik 
dalam bentuk Zip ataupun rar. Hal ini dimaksudkan agar para pengguna dapat melakukan download dengan lebih cepat 
dan tidak menghabiskan bandwidth dari web server tempat situs tersebut dihosting.  
 
Dalam implementasinya, hal tersebut seringkali membawa masalah tersendiri baik bagi webmaster maupun bagi para 
penggunanya. Bagi webmaster ataupun web administrator, kompresi dokumen yang akan diupload umumnya dilakukan 
secara terpisah dengan menggunakan aplikasi berbasis desktop seperti WinZip ataupun WinRar, begitu pula bagi para 
pengguna yang telah selesai melakukan download. Jika file atau dokumen yang akan dikompresi hanya berjumlah 
sedikit, hal tersebut tidak menjadi suatu kendala, tetapi jika dokumen yang akan diproses berjumlah cukup banyak dan 
bersifat rutin dengan pengelolaan secara berkelompok, hal tersebut akan menjadi suatu masalah tersendiri, khususnya 
bagi para webmaster.  
 
Dari masalah tersebut, maka diperlukan sebuah metode kompresi on-the-fly untuk upload dan download dokumen sebuah 
situs atau dengan kata lain, proses kompresi dilakukan tidak lagi dengan aplikasi desktop terpisah, tetapi akan dilakukan 
secara terintegrasi pada situs yang ada. Diharapkan dari hasil eksperimen ini dapat diterapkan dan dikembangkan lebih 
lanjut agar proses download dan upload dapat menjadi lebih efisien. 
 
Metode kompresi yang digunakan dalam eksperimen ini adalah GZIP yang telah terintegrasi dalam .NET framework 2.0, 
dan dalam implementasi situs akan dikembangkan dengan menggunakan ASP .NET 2.0. Khususnya untuk proses 
download, akan dilakukan teknik Stream yang akan mencegah penggunaan hotlink oleh pengguna ke situs lain. Sehingga 
diharapkan dari implementasi eksperimen ini, selain melakukan kompresi dokumen on-the-fly juga sekaligus 
menawarkan kemudahan dalam proses upload dan download dokumen dalam sebuah situs. 
 
2. Landasan Teori 
GZIP merupakan algoritma standard yang telah dipakai banyak  pihak untuk melakukan proses kompresi. GZIP atau 
GNU Zip pertama kali diciptakan oleh Jean-loup Gailly dan Mark Adler untuk Listing dekompresi pada tanggal 31 
Oktober 1992. Algoritma GZIP sendiri telah menjadi metode kompresi default di sistem operasi Linux dan BeOS, 
sehingga kehandalannya dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis, algoritma GZIP sendiri merupakan 
pengembangan dari algoritma DEFLATE yang merupakan kombinasi dari algoritma LZ77 dan Huffman Coding, tetapi 
dengan lisensi  open source sehingga dapat diterapkan oleh banyak pihak dengan lebih bebas.   
 
Sebuah dokumen hasil kompresi GZIP memiliki format sebagai berikut : 

a. Sebuah 10-byte header, berisi magic number, versi  dan sebuah timestamp  
b. Tambahan extra headers, seperti nama asli file 
c. Bagian utama berisi hasil kompresi 
d. Sebuah 8-byte footer, berisi CRC-32 checksum dan panjang dokumen asli 

 
Class GZIPStream merupakan Class dalam lingkup .NET framework 2.0 yang mengimplementasikan algoritma kompresi 
GZIP dalam sebuah stream. Stream merupakan abstraksi dari byte sekuensial, seperti file, input/output device, atau 
TCP/IP socket. Class Stream dan turunannya memandang berbagai tipe input/output, dan memisahkan detailnya dari 
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sistem operasi dan perangkat yang berelasi dari sudut pandang pogrammer. Dari Class Stream, selanjutnya diturunkan ke 
namespace System.IO.Compression yang terdiri dari Class DEFLATE yang mengimplementasikan algoritma DEFLATE, 
dan Class GZIPStream sendiri.   
 
3. Perancangan dan Implementasi 
Blok diagram dari aplikasi yang dibuat adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Blok Diagram 

 
Diagram alir dari proses kompresi secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 
 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Kompresi 
 

Tahap pertama merupakan proses kompresi on-the-fly yang berlangsung dalam web server. Proses kompresi dilakukan 
dengan melakukan implementasi Class GZIP dari .NET framework 2.0. Bagan bagian halaman situs yang akan 
menangani proses kompresi terdiri dari komponen File Upload untuk proses upload dokumen dan sebuah button yang 
akan menangani proses kompresi. Listing dari implementasi kompresi tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu :  

1. Proses upload 
2. Proses pembacaan dokumen yang telah diupload. Proses ini membaca dokumen sebagai fileStream dalam satuan 

byte dan dimasukkan ke dalam buffer memory Stream untuk selanjutnya dikompres dalam tahapan berikutnya. 
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3. Proses kompresi,dilakukan dengan membentuk dokumen baru yang berasal dari buffer memory Stream yang 
dikompresi terlebih dulu dengan Class GZIP. Setelah dokumen berhasil dibentuk, berikutnya dokumen yang asli 
dihapus dari web server. Berikut adalah Listing untuk tahap kompresi dokumen. 

 
   ‘tahap upload 
   FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(FileUpload1.FileName)) 
        Dim filename As String = Server.MapPath(FileUpload1.FileName) 
   ‘tahap membaca dokumen 
        Dim infile As FileStream = File.OpenRead(filename) 
        Dim buffer(infile.Length) As Byte 
        infile.Read(buffer, 0, buffer.Length) 
        infile.Close() 
   ‘tahap kompresi 
        Dim outfile As System.IO.FileStream = _ 
        File.Create(Path.ChangeExtension(filename, "zip")) 
        Dim GZIPStream As New GZIPStream(outfile, CompressionMode.Compress) 
        GZIPStream.Write(buffer, 0, buffer.Length) 
        GZIPStream.Close() 
   ‘hapus dokumen asli 
        File.Delete(Server.MapPath(FileUpload1.FileName)) 
 
Tahap terakhir adalah melakukan implementasi teknik Stream bagi pengguna dalam proses download. Teknik Stream ini 
mengasumsikan bahwa file atau dokumen yang akan didownload sebuah attachment, sehingga secara langsung akan 
memaksa browser untuk melakukan proses penyimpanan atau download dokumen dari web server ke komputer 
pengguna. Sebelumnya diasumsikan bahwa daftar dokumen yang dapat didownload telah berada dalam sebuah 
komponen listbox, sehingga pengguna dapat lebih leluasa dalam melakukan proses download 
 
           Dim file As FileInfo 
        Dim filename As String 
        filename = Server.MapPath(Listbox1.SelectedItem.Text) 
        file = New FileInfo(filename) 
        Response.Clear() 
        Response.AddHeader("Content-Disposition", _ 
            "attachment; filename=" & Listbox1.SelectedItem.Text) 
        Response.AddHeader("Content-Length", file.Length.ToString()) 
        Response.ContentType = "application/octet-stream" 
        Response.WriteFile(filename) 
        Response.End() 
 
4.   Kesimpulan dan Saran Pengembangan 
Dalam eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan proses kompresi on-the-fly proses 
download dapat melakukan efisiensi bagi pihak webmaster dalam melakukan administrasi situs, terutama situs yang 
memiliki fasilitas download dokumen dalam jumlah yang cukup banyak. 
 
Selain itu, proses download dengan menggunakan teknik Stream dapat memperlancar para pengguna saat melakukan 
proses download. Dan juga dengan teknik tersebut, pengguna yang terhambat oleh batasan proxy firewall dapat tetap 
melakukan proses download tanpa ada kesulitan. 
 
Beberapa kekurangan yang masih terdapat dalam eksperimen ini antara lain : 

1. Tidak dilakukannya studi komparatif baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam pada proses kompresi, baik 
dari segi kecepatan maupun optimalisasi ukuran dokumen. 

2. Tidak adanya proteksi, baik dari proses upload maupun proses download 
3. Belum dilakukan integrasi dan eksperimen terhadap situs komersial yang sesungguhnya untuk menguji respon 

pengguna 
 

Sedangkan untuk saran pengembangan dalam penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
1. Dibuatnya sebuah aplikasi desktop khusus untuk dekompresi dokumen, meski hasil kompresi dapat diekstraksi 

dengan aplikasi umum seperti WinZip ataupun WinRar, serta WinGZIP yang memang dikhususkan untuk 
ekstraksi dokumen kompresi dari metode GZIP. Aplikasi khusus ini nantinya dapat dilengkapi dengan proteksi 
lebih lanjut, baik berupa validasi dari XML Web Service ataupun dapat dikombinasikan dengan algoritma 
enkripsi tertentu. Hal ini dapat diterapkan dalam sebuah situs jual beli dokumen secara online, baik berupa e-
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book ataupun dokumen lain. Sedangkan dalam kasus korporasi, dapat diterapkan dalam pertukaran dokumen 
antar cabang dengan validasi khusus. 

2. Proses upload dapat dilengkapi dengan proteksi captcha, sehingga proses upload dan kompresi dapat benar-
benar berjalan dengan baik, terutama dalam situasi kecepatan koneksi yang terbatas. Karena jika webmaster 
melakukan kompresi on-the-fly  secara simultan, dan kondisi kecepatan koneksi terbatas, maka kemungkinan 
proses upload dan kompresi terputus sangat besar. 
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