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ABSTRACT

ANDROID- BASED FIELD GUIDE
TO THE TYPES OF BIRDS OF LAMPUNG UNIVERSITY AREA

By

RIFKI WARDANA

Bird is one of animals that can be found di various habitats, its existence spread
from the forest, the plantation until the urban. Bird is also one group of animals
that close to human life. The aim of this system is to be an alternative media to
facilitate people who want to get information about the types of birds in Lampung
University. In this research, android- based field guide to the types of birds of
Lampung university areais using java programming language. The method which
is used in this application is Waterfall, and Unified Modeling Language (UML)
design. This application contains 61 types of birds that can be found in Lampung
University. The data of this application are pictures of birds, name of birds, Latin
name, English name, family name, description and status that can help the user to
recognize the types of birds which they find in Lampung University. The data
result used Equivalence Partitioningtesting, showed that the rules of the system
can work suitable with the function and the system can give information well.
This application is a category of variable user friendly with average 4,30 (very
well) and a category of interactive variable with average 4,28 (very well).

Keywords: Android, Bird, Field guide, pemrograman Java, Unified Modeling
Language (UML)



ABSTRAK

PANDUAN LAPANGAN JENIS – JENIS BURUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BERBASIS ANDROID

Oleh

RIFKI WARDANA

Burung merupakan salah satu kelompok satwa yang dapat dijumpai di berbagai
habitat, keberadaannya menyebar dari mulai hutan, perkebunan hingga perkotaan.
Burung juga merupakan satu kelompok satwa yang dekat dengan kehidupan
manusia. Sistem ini bertujuan sebagai media alternatif untuk mempermudah
mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai
jenis-jenis burung di lingkungan Universitas Lampung (Unila). Dalam penelitian
ini, Panduan lapangan jeni-jenis burung di lingkungan Universitas Lampung yang
dibangun berbasis android menggunakan bahasa pemrograman Java. Metode
yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Waterfall, dan desain menggunakan
Unified Modeling Language (UML). Aplikasi ini memuat enam puluh satu jenis
burung yang dapat dijumpai di Universitas Lampung. Aplikasi ini data berupa
gamabar burung, nama burung, nama latin, nama inggris, nama family, deskripsi
dan statusnya yang dapat membantu pengguna untuk mengenali jenis-jenis burung
yang ditemui di Unila. Hasil data pengujian menggunakan pengujian Equivalence
Partitioning, menunjukkan bahwa pengelolaan aturan (rule) sistem dapat berjalan
sesuai fungsinya dan sistem dapat memberikan informasi dengan baik. Selain itu
berdasarkan data pengujian, aplikasi ini adalah aplikasi kategori variabel user
friendly dengan nilai rata-rata 4,30 (Sangat Baik) dan kategori variabel interaktif
dengan nilai rata-rata 4,28 (Sangat Baik).

Kata kunci : Android, Burung, Panduan lapangan, pemrograman Java, Unified
Modeling Language (UML)



PANDUAN LAPANGAN JENIS-JENIS BURUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BERBASIS ANDROID

Oleh

RIFKI WARDANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

Jurusan Ilmu Komputer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

JURUSAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2016







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Gaya Baru VIII Kecamatan

Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal

19 April 1993. Penulis adalah anak ke Empat dari Empat

bersaudara pasangan Bapak Samhuri.K dan Ibu Eni Rahoda.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri

Gaya Baru VIII, Seputih Surabaya Lampung Tengah diselesaikan pada tahun

2005. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Seputih Surabaya

Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Menengah Atas (SMA)

di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah diselesaikan pada tahun

2011.

Kemudian pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu

Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Lampung. Pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2014, penulis

melakukan kuliah kerja nyata di desa Tanjung Mas Mulya  Kecamatan Mesuji

Timur dan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2015, penulis

melakukan kuliah praktek di Perusahaan Roy Genggam Photography di daerah

Cirendeu.



Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam Organisasi UKM Fotografi

ZOOM Universitas Lampung dengan menjabat sebagai Anggota Divisi

Kesekretariatan pada tahun 2013-2014, Kepala Divisi Sekretaris Umum pada

tahun 2014-2015 dan Dewan Penasehat Organisasi pada tahun 2015-2016.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT

dengan ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan

karya ini sebagai tanda baktiku untuk:

Teristimewa kedua orang tuaku, papa Samhuri.K dan mama

Eni Rahoda tercinta yang selalu memberikan do’a dalam

setiap sujudmu dan harapan di setiap tetes keringatmu demi

tercapainya kesuksesanku. Yang sangat aku sayangi dan aku

hormati yang selalu menanti keberhasilanku.

Ketiga kakakku Ratu Rika Apriyana, Kiyai Hendra Wijaya

dan Daing Annisa Para Diba serta ponaanku Ozama, Noval,

dan sultan tersayang yang selalu mendukung dan

mendo’akanku.

Keluarga Keluarga Ilmu Komputer 2011,

Keluarga besar UKM Fotografi ZOOM UNILA yang telah

mengajarkan saya pelajaran hidup yang sangat berharga

terimakasih atas pengalamanya.

Serta Almamater Tercinta,

Universitas Lampung.



MOTO

“Harta Yang Paling Berharga Adalah Kedua Orang

Tua, Janganlah Membuat Mereka Menetes Air

Mata Kesedihan Karena Kita”

(Rifki Wardana)

“Kesuksesan Tidak Akan di Dapat Apabila Kita

Tidak Berusaha Untuk Mendapatkannya”

(Rifki Wardana)

“Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tidak

Memperoleh Selain Apa Yang Telah

Diusahakannya”

(AN-NAJM Ayat 39)



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas berkat

rahmat, hidayah, dan kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di

Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Judul dari skripsi ini adalah

“Panduan Lapangan Jenis-jenis Burung di Lingkungan Universitas Lampung

Berbasis Android”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun,

berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan

terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Samhuri.K dan Eni Rahoda yang telah

memberikan doa, dukungan dan semangat serta memfasilitasi kebutuhan

untuk menyelesaikan skripsi ini serta saudara-saudara keluarga besarku

tercinta.

2. Bapak Aristoteles, S.Si., M.Si., sebagai pembimbing I sekaligus

pembimbing akademik penulis yang telah memberikan ide dan masukan

dalam pengerjaan skripsi serta memberikan dorongan sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan.



3. Bapak Jani Master, M.Si., sebagai pembimbing II penulis yang telah

memberikan data, saran, bantuan, dan membimbing penulis dalam

pembuatan skripsi ini.

4. Bapak Ir. Machudor Yusman, M.Kom., sebagai pembahas yang telah

memberikan masukan-masukan dan saran yang bermanfaat dalam skripsi

ini.

5. Bapak Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.S.Sc., Selaku Ketua Jurusan Ilmu

Komputer FMIPA Universitas Lampung.

6. Bapak Didik Kurniawan, S.Si., M.T., Selaku Pembimbing Akademik dan

Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung.

7. Bapak Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D., Selaku Dekan FMIPA

Universitas Lampung.

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Komputer yang telah memberikan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

9. Ibu Anita, A.Md., selaku staf administrasi di Jurusan Ilmu Komputer yang

telah membantu segala urusan administrasi selama kuliah.

10. Teman-teman seperjuangan Bobby, Okky, Amir, Budiman, Rian, Fajri,

Tryo, Basir, Rudra, Amir, Fathan, Galih, Gamma, Panji, Maya, Aqila, Ardi

Yul, Harisa serta seluruh teman-teman Ilkom 2011 yang tidak bisa

disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan penulis inspirasi

dan keceriaan selama perkuliahan.

11. Teman-teman Komunitas ASPAL (Anak Scoter Pesawaran Lampung) Anjar

Marley, Anton Wid, Agus Bimasakti, Herri, Ari Wing, Heri Emon, Amdi

Kentos, Rama Sewuk, Wawan, Mad, Endo, Restu, Fovian, Rio, Taufik dan



yang paling saya banggakan terutama Pakde Markum serta seluruh teman-

teman ASPAL yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah

memberikan semangat dan menemani sampai perjuangan akhir kuliah.

12. Sahabat penulis terutama angkatan XIV yang tegar, Ardhika Praseda A.P

(Bendot) , Ridwan (Bunda) , Dona Prayogo (Belerrr), Tryogo (Moong) dan

Ronald Sihombing. Serta Angkatan (I,II, sampai IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII) dan  senior Bang Rino, Bangkit, Bang Tegar, Bang

Haris, Bang Arfan dan banyak lagi yang lain yang telah banyak

mengajarkan ilmu fotografi dan organisasi selama berada di keluarga besar

UKM Fotografi ZOOM tercinta ini. Terimaksih atas pengalaman berharga

ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya

kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.

Bandar Lampung, 31 Mei 2016

Rifki Wardana



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv

RIWAYAT HIDUP ................................................................................................v

PERSEMBAHAN................................................................................................ vii

MOTTO .............................................................................................................. viii

SANWACANA ..................................................................................................... ix

DAFTAR ISI........................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... xvi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xviii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xix

BAB I. PENDAHULUAN......................................................................................1

1.1 Latar Belakang............................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................2

1.3 Batasan Masalah .........................................................................................2

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................3

1.5 Manfaat .......................................................................................................3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA...........................................................................5

2.1 Definisi Burung...........................................................................................4

2.2 Android .......................................................................................................5

2.2.1 Pengertian Android ...........................................................................5



2.2.2 Arsitektur Android ............................................................................7

2.2.3  Versi Android.................................................................................10

2.2.4 Android SDK ..................................................................................13

2.2.5 Eclipse.............................................................................................14

2.2.6 Android Development Tools (ADT)...............................................14

2.3 Pengertian API ..........................................................................................15

2.4 Metodologi Pengembangan Sistem...........................................................15

2.4.1 Metode Waterfall ............................................................................15

2.4.2 Unified Modeling Language (UML)...............................................18

2.4.3 Keunggulan UML ...........................................................................26

2.5 Client dan Server.......................................................................................27

2.6 Teknik Pengujian Perangkat Lunak ..........................................................28

2.6.1 Equivalence Partitioning ................................................................29

2.6.2 Skala Likert .....................................................................................29

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .........................................................31

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ...................................................................31

3.2 Perangkat Penelitian..................................................................................31

3.3 Metode Penelitian .....................................................................................32

3.3.1 Alir Penelitian .................................................................................32

3.3.2 Metode Pengumpulan Data.............................................................36

3.3.3 Jenis dan Sumber Data....................................................................36

3.4 Analisis dan Perancangan Sistem .............................................................37

3.4.1 Identifikasi Masalah........................................................................37

3.4.2 Analisis Sistem................................................................................37

3.4.3 Analisis User Requirement .............................................................38

3.4.4 Perancangan Sistem ........................................................................38

3.4.4.1 Perancangan UML (Unified Modelling Language)............38

3.4.4.2 Perancangan Antarmuka.....................................................46

3.5 Metode Pengujian Sistem .........................................................................53



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................59

4.1 Analisa Kebutuhan Data ...........................................................................59

4.2 Implementasi Sistem ........................................................................ 60

4.3 Tampilan Aplikasi Bird Of Unila ..................................................... 61

4.3.1 Tampilan Halaman Splash Screen..................................................61

4.3.2 Tampilan Menu Utama ...................................................................62

4.3.3 Tampilan Cari Burung ....................................................................63

4.3.4 Tampilan Menu Kategori Nama Family .........................................64

4.3.4.1 Tampilan Sub Menu Nama Burung ...................................65

4.3.4.2 Tampilan Sub Menu Detail Burung...................................66

4.3.5 Tampilan Menu Bantuan.................................................................67

4.3.6 Tampilan Menu Tentang.................................................................68

4.3.7 Tampilan Admin .............................................................................69

4.3.7.1 Halaman Login Admin .......................................................69

4.3.7.2 Halaman Utama Admin......................................................70

4.3.7.3 Menu Kategori Nama Family.............................................70

4.3.7.4  Menu Detail Burung ..........................................................71

4.3.7.5 Menu Nama Burung ...........................................................72

4.4 Hasil Pengujian .........................................................................................72

4.4.1 Pengujian Fungsional......................................................................72

4.4.1.1 Pengujian Versi Android ....................................................73

4.4.1.2 Pengujian Resolusi Layar dan Densitas Layar ...................75

4.4.1.3 Pengujian User Interface ....................................................76

4.4.1.4 Pengujian Fungsi dari Menu Aplikasi ................................78

4.4.1.5 Pengujian Koneksi Internet dan Server Aplikasi................83

4.4.1.6 Pengujian Keamanan Data .................................................84

4.4.2 Pengujian Non Fungsional ..............................................................85

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN....................................................................90

5.1 Kesimpulan ...............................................................................................90



5.2 Saran .........................................................................................................91

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................92

LAMPIRAN..........................................................................................................94



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Arsitektur Android ............................................................................................7

2.2 Metode Waterfall ..................................................................................... 16

2.3 Contoh Aktor...................................................................................................19

2.4 Use Case .........................................................................................................20

2.5 Contoh Use Case Diagram..............................................................................21

2.6 Contoh Activity Diagram.................................................................................23

2.7 Contoh Sequence Diagram..............................................................................26

3.1 Diagram Alir Penelitian ...................................................................................35

3.2 Use Case Diagram............................................................................................39

3.3 Activity Diagram Cari Burung..........................................................................40

3.4 Activity Diagram Kategori Nama Family.........................................................41

3.5 Activity Diagram Bantuan ................................................................................42

3.6 Activity Diagram Tentang ...............................................................................42

3.7 Sequence Diagram Cari Burung.......................................................................43

3.8 Sequence Diagram Kategori Nama Family......................................................44

3.9 Sequence Diagram Bantuan .............................................................................45

3.10 Sequence Diagram Tentang............................................................................45

3.11 Design Layout Splash Screen.........................................................................46

3.12 Design Layout Menu Utama ..........................................................................47

3.13 Design Layout Cari Burung ...........................................................................48

3.14 Design Layout Kategori Nama Family ..........................................................49

3.15 Design Layout Sub Menu Nama Burung .......................................................50



3.16 Design Layout Sub Menu Detail Burung.......................................................51

3.17 Design Layout Menu Bantuan........................................................................52

3.18 Design Layout Menu Tentang........................................................................52

4.1 Tampilan Splash Screen ...................................................................................62

4.2 Tampilan Menu Utama ....................................................................................63

4.3 Tampilan Menu Cari Burung ...........................................................................64

4.4 Tampilan Menu Kategori Nama Family ..........................................................65

4.5 Tampilan Menu Nama Burung.........................................................................66

4.6 Tampilan Menu Detail Burung ........................................................................67

4.7 Tampilan Menu Bantuan..................................................................................68

4.8 Tampilan Menu Tentang ..................................................................................69

4.9 Tampilan Halaman Login Admin ....................................................................70

4.10 Tampilan Halaman Utama Admin .................................................................70

4.11 Tampilan Menu Kategori Family...................................................................71

4.12 Tampilan Menu Detail Burung ......................................................................71

4.13 Tampilan Menu Nama Burung.......................................................................72

4.14 Grafik Presentasi Rata-rata Jawaban Responden per Kategori Penilaian pada
Variabel User Friendly .....................................................................89

4.15 Grafik Presentasi Rata-rata Jawaban Responden per Kategori Penilaian
pada Variabel Interaktif ....................................................................89



xviii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Notasi Activity Diagram (Meildy, 2014) .........................................................22

2.2 Notasi Sequence Diagram (Meildy, 2014).......................................................25

3.1 Tabel Daftar Pengujian ....................................................................................53

4.1 Daftar Burung di Lingkungan Universitas Lampung.......................................59

4.2 Pengujian Versi Android..................................................................................73

4.3 Pengujian Resolusi Layar dan Densitas Layar.................................................75

4.4 Pengujian User Interface .................................................................................77

4.5 Pengujian fungsi dari menu aplikasi ................................................................78

4.6 Pengujian koneksi internet dan server aplikasi ................................................83

4.7 Pengujian keamanan data.................................................................................84

4.8 Interval dan Kategori Penilaian........................................................................86

4.9 Hasil Penilaian Variabel User Friendly ...........................................................87

4.10 Hasil Penilaian Variabel Interaktif.................................................................88



xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar Burung, Deskripsi dan Gambar Burung di Lingkungan Universitas
Lampung ..................................................................................................95

2. Dokumentasi Pengujian Resolusi dan Densitas Layar ....................................123

3. Form Angket Pengujian Non Fungsional Sistem.............................................127

4. Rekapitulasi Data Pengujian Non Fungsional .................................................129



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Burung merupakan salah satu kelompok satwa yang dapat dijumpai di berbagai

habitat, keberadaannya menyebar dari mulai hutan, perkebunan hingga perkotaan.

Burung juga merupakan satu kelompok satwa yang dekat dengan kehidupan

manusia. Keanekaragaman burung dengan keunikan bentuk, warna dan suaranya

telah menciptakan keindahan tersendiri bagi alam. Burung yang hidup bebas di-

alam menjadi daya tarik tersendiri bagi kegiatan ekowisata. Saat ini telah banyak

masyarakat yang gemar mengamati burung yang ada di alam, kegiatan tersebut

biasa disebut dengan istilah birdwatching.

Universitas Lampung dengan luas mencapai 700.000 m2 dan memiliki

beranekaragam tumbuhan di dalamnya menjadi habitat burung yang cukup baik

di Kota Bandar Lampung. Menurut Master, pers.com (2015) sebanyak 61 jenis

burung berhasil teridentifikasi dan tercatat keberadaannya di kampus Universitas

Lampung. Informasi mengenai keanekaragaman jenis burung di kampus

Universitas Lampung sudah sering didokumentasikan, seperti oleh Djausal et.al.

(2007) dengan judul Kehidupan Burung di Kampus Universitas Lampung,

Fatmawati (2008) dengan judul Keanekaragaman dan Kemelimpahan Spesies

Burung di Kawasan Kota Bandar Lampung, Rohadi (2011) dengan judul

keanekaragaman jenis burung di Rawa Universitas Lampung.
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Beranekaragamnya jenis burung yang dapat dijumpai di Universitas Lampung

menjadi daya tarik sendiri bagi para pengamat burung baik awam maupun

profesional. Penelitian sebelumnya mengenai perancangan aplikasi ensiklopedia

hewan endemik di Indonesia berbasis Android yang telah dilakukan Gaib Santi

Aji (2014). Pada penelitian tersebut menghasilkan aplikasi sistem berbasis android

yang akan membantu serta mempermudah dalam pengenalan hewan-hewan

endemik yang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat aplikasi

panduan lapangan khusus yang digunakan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan lebih luas kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai jenis burung

yang terdapat di Universitas Lampung. Menyesuaikan dengan perkembangan

teknologi yang ada saat ini, aplikasi panduan lapangan jenis-jenis burung di

lingkungan Universitas Lampung dikembangkan dengan berbasis Android guna

memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi panduan

lapangan jenis–jenis burung di lingkungan Universitas Lampung (Unila)  sebagai

media alternatif untuk mempermudah masyarakat maupun mahasiswa yang ingin

mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis burung di Universitas Lampung

yang dapat diakses menggunakan perangkat Android.

1.3 Batasan Masalah

Dalam perancangan dan pembuatan sistem Aplikasi panduan jenis–jenis burung di

lingkungan Universitas Lampung ini diberikan batasan masalah sebagai berikut:
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1. Informasi yang diberikan pada aplikasi ini adalah nama family burung, nama

burung, gambar burung, nama inggris, nama latin, deskripsi burung dan status

(IUCN, CITES, dan UU/PP) di lingkungan Universitas Lampung.

2. Perancangan dan pembuatan aplikasi ini berbasis Android.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi panduan

lapangan jenis–jenis burung di lingkungan Universitas Lampung sebagai media

alternatif untuk mempermudah mahasiswa maupun masyarakat yang ingin

mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis burung di lingkungan Universitas

Lampung yang dapat diakses menggunakan perangkat Android.

1.5  Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mendokumentasikan jenis-jenis burung yang ada di lingkungan Universitas

Lampung.

2. Memudahkan masyarakat dan mahasiswa untuk memperoleh informasi jenis-

jenis burung di lingkungan Universitas Lampung dengan menggunakan

media smartphone Android.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Burung

Burung merupakan satwa liar yang memiliki kemampuan hidup di hamper semua

tipe habitat, dari kutub sampai gurun, dari hutan kornifer sampai hutan tropis, dari

sungai, rawa-rawa sampai lautan. Burung mempunyai mobilitas yang tinggi dan

kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tipe habitat yang luas (Dewi, 2005).

Burung adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariaannya

dari kepunahan maupun penurunan keanekaragaman jenisnya. Burung memiliki

banyak manfaat dan fungsi bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Manfaat dan fungsi burung secara garis besar dapat digolongkan dalam

nilai budaya, estetik, ekologis, ilmu pengetahuan dan ekonomis. Menambahkan

bahwa burung memiliki peranan penting dari segi penelitian, pendidikan, dan untuk

kepentingan rekreasi dan pariwisata (Dewi, 2005).

Manfaat dan fungsi burung yang begitu besar bagi kehidupan manusia, sehingga

mendorong upaya untuk menjaga kelestarian dan keanekaragamannya. Namun akhir-

akhir ini kehidupan burung semakin lama semakin terdesak yang sebagian besar

disebabkan oleh manusia dengan merusak dan mengubah fungsi habitat burung.

Kegiatan tersebut antara lain dengan konversi lahan untuk pemukiman, peternakan,

perkebunan, perindustrian, pertambangan dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut

membutuhkan lahan yang cukup luas, sehingga habitat burung semakin berkurang
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dengan bertambahnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menyebabkan kepunahan yang

melampaui tingkat pengembaliannya (Dewi, 2005)

2.2 Android

2.2.1 Pengertian Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang menyertakan

middleware (virtual machine) dan sejumlah aplikasi utama. Android merupakan

modifikasi dari kernel Linux (Andry, 2011).

Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama

Android, Inc. Sistem operasi ini merupakan awal nama Android muncul. Android

Inc. Adalah sebuah perusahaan start-up kecil yang berlokasi di Palo Alto,

California, Amerika Serikat yang didirikan oleh Andy Rubin bersama Rich Miner,

Nick Sears, dan Chris White. Pada bulan juli 2005, perusahaan tersebut diakuisisi

oleh Google dan para pendirinya bergabung ke Google. Andy Rubin sendiri

kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden divisi Mobile dari Google.

Tujuan pembuatan sistem operasi ini adalah untuk menyediakan platform yang

terbuka, yang memudahkan orang mengakses Internet menggunakan telepon

seluler. Android juga dirancang untuk memudahkan pengembang membuat

aplikasi dengan batasan yang minim sehingga kreativitas pengembang menjadi

lebih berkembang (Andry, 2011).

Sebagai Open Source dan bebas dalam memodifikasi, di dalam android tidak ada

ketentuan yang tetap dalam konfigurasi Software danHardware. Fitur- fitur yang

didapat dalam Android antara lain (Lee, 2011):
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1. Storage - Menggunakan SQLite, database yang ringan, untuk sebuah

penyimpanan data.

2. Connectivity - Mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS.

Bluetooth (termasuk A2DP dan AVRCP), WiFi, LTE, dan WiMax.

3. Messaging –Mendukung SMS dan MMS

4. Web Browser – Berbasiskan open-source WebKit, bersama mesin

5. Chrome’s V8 JavaScript

6. Media support – Termasuk mendukung untuk beberapa media berikut :

7. H.263, H.264 (dalam bentuk 3GP or MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMRWB

(dalam bentuk 3GP), AAC, HE-AAC (dalam bentuk MP4 atau 3GP),MP3,

MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, GIF, dan BMP.

8. Hardware support – Sensor akselerasi, Kamera, Kompas Digital, Sensor

kedekatan, GPS.

9. Multi-touch – Mendukung multi-touch screens

10. Multi-tasking – Mendukung aplikasi multi-tasking

11. Flash-support – Android 2.3 mendukung Flash 10.1

12. Tethering – Mendukung pembagian dari koneksi Internet sebagai

wired/wireless hotspot

13. Play sore – katalog aplikasi yang dapat di-download dan diinstal pada telepon

seluler secara online, tanpa menggunakan PC (Personal Computer).

14. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator, peralatan

debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE.



7

2.2.2 Arsitektur Android

Arsitektur Android dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1 dan secara garis

besar Arsitektur Android dapat dijelaskan sebagai berikut (Nazruddin, 2012).

Gambar 2.1 Arsitektur Android (Andry, 2011).

a. Applicationdan Widgets

Application dan Widgets ini adalah layer dimana sebagai user (pengguna)

berhubungan dengan aplikasi saja, dimana biasanya user download aplikasi

kemudian user lakukan instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. Di layer terdapat

aplikasi inti termasuk klien email, program SMS, kalender, peta, browser, dan

kontak. Hampir semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java.

b. Application Frameworks

Android adalah “Open Development Platform” yaitu Android menawarkan

kepada pengembang atau memberi kemampuan kepada pengembang untuk

membangun aplikasi yang bagus dan inovatif. Pengembang bebas untuk
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mengakses perangkat keras, akses informasi resource, menjalankan service

background, mengatur alarm, dan menambah status notifications, dan sebagainya.

Pengembang memiliki akses penuh menuju API framework seperti yang

dilakukan oleh aplikasi kategori inti. Arsitektur aplikasi dirancang agar user

dengan mudah dapat menggunakan kembali komponen yang sudah digunakan

(reuse). Application Frameworks ini adalah layer dimana para pembuat aplikasi

melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang dijalankan di sistem operasi

Android, karena pada layer inilah aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti

content providers yang berupa sms dan panggilan telepon.

Komponen-komponen yang termasuk di dalam Application Frameworks adalah

sebagai berikut:

1. Views

2. Content Provider

3. Resource Manager

4. Notification Manager

5. Activity Manager

c. Libraries

Libraries ini adalah layer dimana fitur-fitur Android berada, biasanya para

pembuat aplikasi mengakses Libraries untuk menjalankan aplikasinya. Berjalan di

atas Kernel, layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti Libc SSL, serta:

1. Libraries media untuk pemutaran media audio dan video

2. Libraries untuk manajemen tampilan

3. LibrariesGraphics mencakup SGL dan OpenGL untuk grafis 2D dan 3D
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4. LibrariesSQLite untuk dukungan database

5. Libraries SSL dan WebKit terintegrasi dengan web browser dan security

6. Libraries LiveWebcore mencakup modern web browser dengan engine

embedded web view

7. Libraries 3D yang mencakup implementasi OpenGL ES1.0 API’s.

d. Android Run Time

Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana dalam prosesnya

menggunakan Implementasi Linux. Dalvik Virtual Machine (DVM) merupakan

mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi Android. Di dalam Android Run

Time dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Core Libraries: Aplikasi Android dibangun dalam bahasa Java, sementara

Dalvik sebagai virtual mesinnya bukan Virtual Machine Java, sehingga

diperlukan sebuah Libraries yang berfungsi untuk menterjemahkan bahasa

Java/C yang ditangani oleh Core Libraries.

2. Dalvik Virtual Machine: Virtual mesin berbasis register yang dioptimalkan

untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, yang merupakan

pengembangan yang mampu membuat Linux Kernel untuk melakukan

threading dan manajemen tingkat rendah.

e. Linux Kernel

Linux Kernel adalah layer dimana inti dari sistem operasi Android itu berada.

Berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing, memory, resource,

drivers, dan sistem-sistem operasi Android lainnya. Linux Kernel yang digunakan

Android adalah Linux Kernel release 2.6 (Nazruddin, 2012).
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2.2.3 Versi Android

Sejak pertama kali muncul sampai sekarang, Android telahmemiliki sejumlah

pembaharuan. Pembaharuan ini dilakukanuntuk memperbaiki bug dan menambah

fitur-fitur yang baru.Versi-versi yang ada pada android yaitu (Developers, 2014) :

1. Android versi 1.1

Pada tanggal 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1.

Android ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm,

voice search, pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email.

2. Android versi 1.5 (Cupcake)

Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler dengan

menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit). Terdapat

beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam seluler

versi ini, yaitu kemampuan merekam dan menonton video dengan kamera,

mengunggah video ke youtube dan gambar ke Picasa langsung dari telepon,

dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset

Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan

sistem.

3. Android versi 1.6 (Donut)

Donut (versi 1.6) dirilis pada September 2009 dengan menampilkan proses

pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai

indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang

memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang perlu dihapus; kamera,

camcorder dan galeri yang dintegrasikan; CDMA / EVDO, 802.1x, VPN,

Gestures, dan Text-to-speech engine; kemampuan dial kontak; teknologi text
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to change speech. (tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi

VWGA.

4. Android versi 2.0/2.1 (Eclair)

Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi

2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware,

peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan

dukungan HTML 5, daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera

3,2 MP, digital Zoom, dan Bluetooth 2.1.

5. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt)

Pada 20 Mei 2010, Android versi 2.2 (Froyo) diluncurkan. Perubahan-

perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain dukungan

Adobe Flash 10.1, kecepatan kinerja dan aplikasi 2 sampai 5 kali lebih cepat,

intergrasi V8 Java Script engine yang dipakai Google Chrome yang

mempercepat kemampuan rendering pada browser, pemasangan aplikasi

dalam SD Card, kemampuan WiFi Hotspot portabel, dan kemampuan

pembaruan secara otomatis dalam aplikasi Android Market.

6. Android versi 2.3 (Gingerbread)

Pada 6 Desember 2010, Android versi 2.3 (Gingerbread) diluncurkan.

Perubahan-perubahan umum yang didapat dari Android versi ini antara lain

peningkatan kemampuan permainan (gaming), peningkatan fungsi copy paste,

desain ulang layar antarmuka (User Interface), dukungan format video VP8

dan WebM, efek audio baru (reverb, equalization, headphone virtualization,

dan bass boost), dukungan kemampuan Near Field Communication (NFC),

dan dukungan jumlah kamera yang lebih dari satu.
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7. Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb)

Android Honeycomb dirancang khusus untuk tablet. Android versi ini

mendukung ukuran layar yang lebih besar. UserInterface pada Honeycomb

juga berbeda karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga mendukung

multiprocessor dan juga akselerasi perangkat keras (hardware) untuk grafis.

Tablet pertama yang dibuat dengan menjalankan Honeycomb adalah Motorola

Xoom. Perangkat tablet denganplatform Android 3.0 telah banyak hadir di

Indonesia. Perangkat yang pertama muncul bernama Eee Pad Transformer

produksi dari Asus yang masuk pasar Indonesia pada Mei 2011.

8. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich)

Diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, membawa fitur IceCream

Sandwich untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk membuka

kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan penggunaan dan

kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, perangkat tambahan fotografi, mencari

email secara offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan NFC. Ponsel

pertama yang menggunakan sistem operasi ini adalah Samsung Galaxy Nexus

(Nazruddin, 2012).

9. Android versi 4.1 (Jelly Bean)

Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara Google I/O lalu membawa

sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru diantaranya

meningkatkan input keyboard, desain baru fitur pencarian, user interface yang

baru dan pencarian melalui voice search yang lebih cepat.

10. Android versi 4.4 (KitKat)

Android versi KitKat diberikan setelah izin oleh Nestle dan Hershey. KitKat
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dirilis oleh Google I/O pada tanggal 31 Oktober 2013. Keunggulan dalam

aplikasi ini dapat pembaruan antarmuka dengan status bar dan navigasi

transparan pada layar depan, peningkatan tampilan mode layar penuh, tombol

perangkat lunak dan status bar bisa diakses dari tepi dengan cara menggesek

dan dukungan Bluetooth Message Access Profile (MAP).

(http://developer.android.com/about/ versions/kitkat.

11. Android Versi 5.0 (Lollipop)

Pembaruan utama terbaru versi Android adalah Lollipop 5.0, yang dirilis pada

3 November 2014. Lollipop adalah update Android paling besar dan ambisius

dengan lebih dari 5.000 API baru untuk para developer. Perangkat yang

menggunakan OS Android L ini mampu berintegrasi antar perangkat seperti

smartphone, tablet berbasis Android (Developers, 2014).

2.2.4 Android SDK

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform android

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci

yang di release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK (Software

Development Kit) sebagai alat bantu dan API untuk mulai mengembangkan

aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebagai

platform aplikasi-netral, android member anda kesempatan untuk membuat

aplikasi yang dibutuhkan yang bukan merupakan aplikasi bawaan Handphone

atau Smartphone (Developers, 2014).
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2.2.5 Eclipse

Eclipse adalah sebuah komunitas bagi individu dan organisasi yang ingin

berkolaborasi secara commercially-friendly perangkatlunak bersifat opensource.

Proyek perusahaan terfokus pada membangun sebuah platform pengembangan

terbuka terdiri dariextensible framework, tools dan runtimes untuk membangun,

menyebarkan dan mengelola perangkat lunak (Eclipse, 2014).

Android dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Telah banyak

beredar Java IDE seperti JBuilder dan NetBeans. Namun Open Handset Alliance

dan Google telah memilih menggunakan Eclipse sebagai Java IDE dalam

pengembangan Android. Berikut ini dijelaskan mengapa Eclipse

direkomendasikan sebagai Java IDE untuk aplikasi Android (DiMarzio, 2008) :

1. Sesuai dengan karakteristik Android yang terbuka bagi para pengembang,

Eclipse merupakan salah satu yang memiliki fitur lengkap dan gratis dari

semua Java IDE yang ada. Eclipse juga sangat mudah digunakan dengan

waktu pembelajaran yang minimal.

2. Open Handset Alliance telah merilis plugin Android untuk Eclipse sehingga

memungkinkan untuk membuat projek Android yang spesifik, melakukan

kompilasi, dan menggunakan Android Emulator untuk melakukan debug.

2.2.6 Android Development Tools (ADT)

Android Development Tools adalah plugin yang didesain untuk IDE Eclipse yang

memberikan kita kemudahan dalam menggembangkan aplikasi Android. Adanya

ADT untuk eclipse memudahkan develop dalam membuat aplikasi project

Android, membuat GUI aplikasi, dan menambahkan komponen-komponen yang
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lainnya, begitu juga dapat dilakukan running aplikasi menggunakan Android SDK

melalui Eclipse. Dengan ADT juga dapat dibuat package Android (.apk) yang

digunakan untuk distribusi aplikasi Android yang dirancang (Developers, 2014).

2.3 Pengertian API

Application Programming Interface(API) bukan hanya satu set class dan method

atau fungsi dan signature yang sederhana. API yang bertujuan utama untuk

mengatasi“clueless” dalam membangun software yang berukuran besar, berawal

dari sesuatu yang sederhana sampai ke yang kompleks dan merupakan perilaku

komponen yang sulit dipahami (Halim, 2011).

2.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Adapun metodologi yang digunakan dalam Pengembangan Aplikasi Sistem

Klasifikasi Burung. Berbasis Android ini yaitu: Metode Waterfall, dan desain

menggunakan Unified Modeling Language (UML).

2.4.1 Metode Waterfall

Metode Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak

berurutan, proses yang berjalan terus mengalir ke bawah (seperti air terjun)

melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), dan

pengujian (Pressman, Roger S. 2001).

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini sesuai dengan Metode

Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Metode Waterfall (Pressman, Roger S. 2001)

Tahapan pengembangan sistem dengan Metode Waterfall dijelaskan sebagai

berikut:

1. Analisis Kebutuhan Aplikasi (Requirements Definition)

Analisa kebutuhan sistem atau aplikasi merupakan tahapan pertama yang

menjadi dasar proses pembuatan sistem. Pada tahap ini dilakukan pencarian

dan pengumpulan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang

kelengkapan sistem atau aplikasi, kemudian mendefinisikan semua kebutuhan

yang dipenuhi dalam perangkat lunak atau aplikasi yang dibuat.

2. Desain Aplikasi (Sistem And Software Design)

Desain aplikasi merupakan tahap perancangan sistem atau aplikasi yang

meliputi penyusunan proses, data, aliran proses, dan pemenuhan kebutuhan

sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Dokumentasi desain aplikasi yang

dihasilkan dari tahapan ini adalah Use Case Diagram dan Activity Diagram.
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3. Penerapan Desain dan Penulisan Kode Program

Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang

telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer

dengan menggunakan bahasa pemrograman. Penelitian ini menggunakan

bahasa pemrograman Java dan Eclipse sebagai software pengembangan

aplikasinya.Pada tahap ini, penulis menerjemahkan design kedalam bahasa

pemrograman sehingga didapatkan suatu aplikasi yang diinginkan sesuai yang

sudah dirancang. sehingga didapatkan suatu file installer dengan ekstensi apk.

4. Pengujian Aplikasi (Integration and Sistem Testing)

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat

telah sesuai dengan desain dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik

tanpa ada kesalahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian aplikasi ini

menggunakan metode Blackbox Testing. Pengujian dilakukan secara

menyeluruh tanpa melihat struktur internal aplikasi atau komponen yang diuji.

Blackbox Testing berfokus pada kebutuhan fungsional aplikasi yang

berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan aplikasi tersebut.

5. Penerapan Aplikasi dan Perawatan (Operational and Maintenance)

Pada tahapan ini, aplikasi sudah siap untuk diterapkan pada perangkat mobile

dan siap digunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Perawatan,

perbaikan dan pengembangan aplikasi dilakukan untuk menjaga kualitas dan

kestabilan aplikasi.
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2.4.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung

oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem

perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman

berorientasi objek (OO). Definisi ini merupakan definisi yang sederhana. Pada

kenyataannya, pendapat orang – orang tentang UML berbeda satu sama lain. Hal

ini dikarenakan oleh sejarahnya sendiri dan oleh perbedaan persepsi tentang apa

yang membuat sebuah proses rancang – bangun perangkat lunak efektif.

Unified Modeling Language (UML) merupakan strandar yang relatif terbuka yang

dikontrol oleh Object Management Group (OMG), sebuah konsorsium terbuka

yang terdiri dari banyak perusahaan. OMG dibentuk untuk membuat standar –

standar yang mendukung interoperabilitas, khusunya interoperabilitas sistem

berorientasi objek. OMG mungkin lebih dikenal dengan standar – standar

COBRA (Common Object Request Broker Architecture).

UML lahir dari penggabungan banyak bahasa permodelan grafis berorientasi

objek yang berkembang pesat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. UML dibuat

oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera

Rational Software Corp. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu

memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam

pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang

membutuhkan pemodelan (Fowler, 2004).
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UML dideskripsikan oleh beberapa diagram, yaitu sebagai berikut:

1. Use case Diagram

Use case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut

pandang pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case

diagram lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan

berdasarkan alur atau urutan kejadian. Sebuah use case diagram

merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan system yang

dikembangkan (Fowler, 2004).

Komponen-komponen dalam use casediagram (Fowler, 2004) :

a. Aktor

Pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk

dapat terciptanya suatu use case diagram diperlukan aktor, dimana aktor

tersebut mempresentasikan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat atau

sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sebuah aktor

mungkin hanya memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima

informasi dari sistem atau keduanya menerima dan memberi informasi pada

sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki

kontrol atas use case. Aktor digambarkan dengan stick pan seperti yang

terdapat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Contoh Aktor (Fowler, 2004).
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b. Use Case

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham

dan mengerti kegunaan sistem yang dibangun. Bentuk use case dapat terlihat

pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Use Case (Fowler, 2004).

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram:

1. Association, menghubungkan link antar element.

2. Generalization, disebut juga pewarisan (inheritance), sebuah elemen dapat

merupakan spesialisasi dari elemen lainnya.

3. Dependency, sebuah element bergantung dalam beberapa cara ke element

lainnya.

4. Aggregation, bentuk association dimana sebuah elemen berisi elemen

lainnya.

Tipe relasi yang mungkin terjadi pada use case diagram:

1. <<include>>, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat

terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case

lainnya.
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2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu

seperti menggerakkan peringatan.

3. <<communicates>>, merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe

relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case.

Bentuk dari use case diagram dapat terlihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Contoh Use Case Diagram (uml-diagrams.org, 2014).

2. Activity Diagram

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat

digunakan untuk aktifitas lainnya (Fowler, 2004).



22

Berikut adalah tabel Notasi Activity Diagram yang diilustrasikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Notasi Activity Diagram (Meildy, 2014).

Simbol Keterangan

Titik Awal

Simbol Keterangan

Titik Akhir

Activity

Pilihan untuk mengambil keputusan

Fork; Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang
dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan
dua kegiatan paralel menjadi satu.

Rake; Menunjukkan adanya dekomposisi

Tanda Waktu

Tanda pengiriman

Tanda penerimaan

Aliran akhir (Flow Final)

Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari

satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Pembuatan activity

diagram pada awal pemodelan proses dapat membantu memahami keseluruhan

proses. Activity diagram juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antara

beberapa use case (Fowler, 2004).
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Bentuk dari activity diagram dapat terlihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Contoh Activity Diagram (uml-diagrams.org, 2014).

3. Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek dan

merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class

menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan

layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class Diagram



24

menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta

hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain (Fowler, 2004).

Class memiliki tiga area pokok :

1. Nama (ClassName)

2. Atribut

3. Metode (Operations)

Pada UML, class digambarkan dengan segi empat yang dibagi beberapa bagian.

Bagian atas merupakan nama dari class. Bagian yang tengah merupakan struktur

dari class (atribut) dan bagian bawah merupakan sifat dari class (metode/operasi).

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut :

1. Private , tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan.

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan class lain

yang mewarisinya.

3. Public, dapat dipanggil oleh class lain (Fowler, 2004).

4. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam

urutanwaktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim

antara objek juga interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam

eksekusi sistem (Fowler, 2014).
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Berikut ini adalah Notasi Sequence Diagram yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Notasi Sequence Diagram (Meildy, 2014).

Simbol Nama Keterangan

Object Object merupakan instance dari sebuah
class dan dituliskan tersusun secara
horizontal. Digambarkan sebagai sebuah
class (kotak) dengan nama obyek

didalamnya yang diawali dengan sebuah
titik koma

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan
object, maka actor juga dapat diurutkan
sebagai kolom. Simbol Actor sama dengan
simbol pada Actor Use Case Diagram.

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan
sebuah object dalam basis waktu. Notasi
untuk Lifeline adalah garis putus-putus
vertikal yang ditarik dari sebuah obyek.

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah
kotak segi empat yang digambar pada
sebuah lifeline. Activation
mengindikasikan sebuah obyek yang akan
melakukan sebuah aksi.

Message Message, digambarkan dengan anak panah
horizontal antara Activation. Message
mengindikasikan komunikasi antara
object-object.

Contoh dari squence diagram dapat dilihat pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Contoh Sequence Diagram (uml-diagrams.org, 2014)

2.4.3 Keunggulan UML

Secara umum UML diterapkan dalam pengembangan sistem/perangkat lunak

berorientasi obyek sebab metodologi UML ini umumnya memiliki keunggulan-

keunggulan sebagai berikut (Nugroho, 2005) :

a. Uniformity. Dengan metodologi UML, para pengembang cukup

menggunakan 1 metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Hal ini

tidak bisa dilakukan dalam metodologi pengembangan terstruktur. Dengan

perkembangan masa kini ke arah  aplikasi GUI (Graphical User Interface),
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UML juga memungkinkan kita merancang komponen antarmuka pengguna

(user interface) secara integrasi bersama dengan perancangan perangkat

lunak sekaligus dengan perancangan basis data.

b. Understandability. Dengan metodologi ini kode yang dihasilkan dapat

diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah

sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami siapapun juga.

c. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil ssepanjang waktu sebab

sangat mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan.

d. Reusability. Dengan metodologi berorientasi obyek, dimungkinkan

penggunaan ulang kode, sehingga pada gilirannya akan sangat mempercepat

waktu pengembangan perangkat lunak.

2.5 Client dan Server

Server merupakan pemberi layanan pada internet, sedangkan client adalah

pengguna layanan tersebut. Pada internet, sebuah server memberikan layanan bila

ada client yang meminta layanan tersebut. Sebuah layanan akan dimulai dengan

permintaan client kepada server, kemudian server akan menjawab permintaan

tersebut dengan memberikan layanan yang diminta. Teknologi server umumnya

digunakan pada sistem operasi berbasis UNIX/LINUX. Oleh karena itu sistem

operasi ini dinamakan sebagai sistem operasi yang berorientasi jaringan yang

memang pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan untuk mendukung

jaringan internet (Newman, 2002).
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2.6 Teknik Pengujian Perangkat Lunak

Ada dua macam pendekatan kasus uji yaitu white-box dan black-box. Pendekatan

white-box adalah pengujian untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara

rinci sesuai dengan spesifikasinya (Jiang, 2012). Jalur logika perangkat lunak

akan dites dengan menyediakan kasus uji yang akan mengerjakan kumpulan

kondisi dan pengulangan secara spesifik. Sehingga melalui penggunaan metode

ini akan dapat memperoleh kasus uji yang menjamin bahwa semua jalur

independen pada suatu model telah diigunakan minimal satu kali, penggunaan

keputusan logis pada sisi benar dan salah, pengeksekusian semua loop dalam

batasan dan batas operasional perekayasa, serta penggunaan struktur data internal

guna menjamin validitasnya (Pressman, 2010).

Pendekatan black-box merupakan pendekatan pengujian untuk mengetahui apakah

semua fungsi perangkat lunaktelah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan

fungsional yang telah didefinisikan (Jiang, 2012). Kasus uji ini bertujuan untuk

menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Teknik

pengujian ini berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak, yaitu

melakukan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output program.

Metode black-box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan

fungsional untuk suatu program. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan

dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benaratau hilang, kesalahan interface,

kesalahan dalam struktur data atau akses basisdata eksternal, kesalahan kinerja,

dan inisialisasi dan kesalahan terminal (Pressman, 2010).
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2.6.1 Equivalence Partitioning

Equivalence Partitioning (EP) merupakan metode black box testing yang

membagi domain masukan dari program kedalam kelas-kelas sehingga test case

dapat diperoleh. Equivalence Partitioning berusaha untuk mendefinisikan kasus

uji yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji

yang harus dibuat. Kasus uji yang didesain untuk Equivalence Partitioning

berdasarkan pada evaluasi dari kelas ekuivalensi untuk kondisi masukan yang

menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi masukan dapat

berupa spesifikasi nilai numerik, kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan

atau kondisi Boolean (Pressman, 2001).

Partisi ekuivalensi merupakan satu cara penurunan kasus uji. Partisi tersebut

bergantung pada penemuan partisi himpunan data masukan (input) dan keluaran

(output) serta melatih program dengan nilai-nilai dari partisi tersebut. Seringkali

nilai yang paling mungkin menghasilkan uji yang berhasil merupakan nilai pada

batas partisi (Sommerville, 2003).

Partisi ekuivalensi dapat diidentifikasi dengan menggunakan spesisfikasi program

atau dokumentasi pengguna dan dengan penguji menggunakan pengalamannya

untuk meramalkan kelas input mana yang mungkin mendeteksi kesalahan (error)

(Sommerville, 2003).

2.6.2 Skala Likert

Menurut Likert dalam buku (Azwar S 2011, p. 139), sikap dapatdiukur dengan

metode rating yang dijumlahkan (Method of Summated Ratings). Metode ini

merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi
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respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Nilai skala setiap pernyataan

tidak ditentukan oleh derajat favourable nya masing-masing akan tetapi

ditentukan oleh distribusi respons setuju dan tidak setuju dari sekelompok

responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba (pilot study) (Azwar, 2011).

Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan

pilihan sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu–ragu

atau netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. Selanjutnya, penentuan kategori interval

tinggi, sedang, atau rendah digunakan rumus sebagai berikut :

= −
Keterangan :

I = Interval;

NT = Total nilai tertinggi;

NR = Total nilai terendah;

K = Kategori jawaban (Yitnosumarto, 2006).

Kriteria penilaian = % Total skor tertinggi – Interval (I).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung yang berada di jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung

Meneng, Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada semester

Ganjil Tahun 2015/2016.

3.2 Perangkat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat untuk mendukung dan

menunjang pelaksanaan penelitian.

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada pengembangan sistem ini yaitu laptop

dengan spesifikasi:

a. Prosessor Intel Core i3-2330M CPU @ 2.20 GHz

b. VGA Intel HD Graphic 1696MB

c. RAM 4GB

d. Hard disk 500GB

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu:

a. Sistem Operasi Windows 7 (32 Bit)
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b. Android Studio

c. Astah Community Version 37

d. Corel Draw X6

e. Adobe Photoshop CS 5

f. Web Browser (Google Chrome)

g. XAMPP v.3.2.2

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Alir Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan diagram alir metodologi penelitian yang terdapat

pada Gambar 3.1

Penjelasan dari diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 3.1 adalah

sebagai berikut:

A. Langkah I

1. Pada langkah pertama, yang dilakukan pada tahap pertama adalah identifikasi

masalah. Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah.Masalah

penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan

apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak.

2. Tahap kedua adalah perumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan

penelitian, yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan-

pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan

dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji.

3. Tahap ketiga adalah menentukan tujuan, manfaat dan batasan. Target

pencapaian dalam tahap ini adalah diketahuinya tujuan dan manfaat dari
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Aplikasi Sistem Pembelajaran nama family, nama burung, gambar burung,

nama inggris, nama latin, deskripsi dan status (IUCN,CITES, dan UU/PP)

pada jenis-jenis burung dilingkungan Univesitas Lampung Berbasis Android.

Sedangkan batasan digunakan untuk membatasi pembahasan dan ruang

lingkup penelitian.

4. Tahap keempat adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini

dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal penting yang berhubungan dengan

penelitian.

5. Tahap kelima adalah studi literatur. Studi literatur ini ditujukan untuk

mendapatkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang

dijadikan landasan penelitian.

B. Langkah II

6. Memasuki langkah kedua yaitu tahap keenam. Langkah kedua adalah

pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Waterfall. Tahap pertama yang dilakukan  dalam

pengembangan sistem ini adalah Analisis Kebutuhan Aplikasi (Requirements

Definition). Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data berupa

data dari daftar jenis burung di lingkungan Universitas Lampung yang

dikategori yaitu: Pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan dasar

sistem dan analisis user requirement.

7. Tahap ketujuh adalah Desain Aplikasi (Sistem and Software Design) Pada

tahap ini dilakukan perancangan sistem dan perancangan antarmuka.

Perancangan atau desain sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified

Modelling Language (UML), pada tahap ini diketahui semua entitas luar,
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input dan output yang terlibat dalam sistem serta use case, class diagram,

activity diagram, sequence diagram yang digunakan dalam analisis sistem.

Selanjutnya dilakukan perancangan antarmuka (inter face), perancangan

antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem sesuai dengan

analisis kebutuhan sistem.

8. Tahap kedelapan adalah Penerapan Desain dan Kode Program

(implementations and unit testing). Pada tahap ini akan dilakukan

pembuatan program (koding) berdasarkan desain yang sudah dirancang

sebelumnya.

9. Tahap kesembilan adalah Pengujian Aplikasi (Integration and Sistem Testing).

Setelah pembuatan program selesai, maka dilakukan pengujian. Pengujian

aplikasi ini menggunakan metode blackbox testing.

10. Tahap kesepuluh adalah Penerapan Aplikasi dan Perawatan (Oprational and

Maintenance) Pada tahap ini dilakukan penerapan sistem aplikasi ke-user

(roll-out) melalui play store dan maintenance database aplikasi.



35

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian.
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Langkah III

11. Tahap kesebelas adalah analisis hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk

mengetahui hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, apakah

hasil dapat mengatasi permasalahan yang dideskripsikan di awal.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk

mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu:

Studi Literatur, Studi literatur yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, prosiding

dan internet yang menyajikan informasi tentang data jenis-jenis burung, Android

studio, Android, SQLite dan bahasa pemrograman Java.

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yang dibutuhkan berupa data nama family burung, nama burung,

gambar burung nama inggris, nama latin, deskripsi, dan statusnya dari jeni-

jenis burung dan didapatkan dari penelitian Master, pers.com (2015),

MacKinnon, J., dkk (2010), Sukmantoro. W., dkk (2007) dan gambar burung

bersumber dari kontribusi para pemerhati burung di Indonesia.

2. Data Sekunder

Data Sekunder berupa informasi seputar aplikasi, nama family burung, nama

burung gambar burung, nama inggris, nama latin, deskripsi dan status

(IUCN,CITES, dan UU/PP) di Universitas Lampung.
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3.4 Analisis dan Perancangan Sistem

3.4.1 Identifikasi Masalah

Biologi merupakan salah satu pelajaran yang memiliki banyak istilah. Salah satu

istilah biologi yang sering digunakan untuk keperluan pendidikan adalah nama

family burung, gambar burung, nama burung, nama inggris,  nama latin, deskripsi

dan status (IUCN, CITES, dan UU/PP). Dalam memahami nama family burung,

gambar burung, nama burung, nama inggris, nama latin, deskripsi dan status

(IUCN, CITES, dan UU/PP), alat bantu yang umum digunakan adalah pelajaran

MacKinnon, J. dkk. Banyak pelajar/mahasiswa sulit untuk menghafal karena

jenis-jenis burung terdiri dari nama burung, gambar burung, nama inggris, nama

latin, family burung, deskripsi dan statusnya burung di lingkungan Universitas

Lampung sangat banyak, sehingga dalam mempelajarinya sering terjadi kesalahan

dalam penulisan tentang burung yang ada di lingkungan Universitas Lampung.

3.4.2  Analisis Sistem

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka sistem yang dibutuhkan dari

adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang burung secara umum yaitu terdiri dari nama family burung,

nama burung, gambar burung, nama inggris, nama latin, deskripsi dan

statusnya yang diakses melalui android.

2. Informasi berupa nama burung yang dikelompokkan berdasarkan nama family

burung di Universitas Lampung
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3.4.3 Analisis User Requirement

Kebutuhan dasar aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat menampilkan tentang jenis-jenis burung secara umum yaitu

terdiri dari nama family burung, nama burung, gambar burung, nama inggris,

nama latin, deskripsi dan Status (IUCN,CITES, dan UU/PP) sebagai media

perangkat android.

2. Sistem dapat menampilkan informasi berupa nama burung yang

dikelompokkan berdasarkan nama family di Universitas Lampung.

3. Sistem dapat merespon beberapa model slide yang diberikan oleh user.

3.3.4  Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan

sistem. Perancangan sistem di sini berupa penggambaran, perencanaan dan

pembuatan sketsa ataupengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem menentukan

bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap

ini termasuk mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan

perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah dilakukan instalasi benar-benar

memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis

sistem.

3.4.4.1  Perancangan UML (Unified Modelling Language)

Pemodelan (modeling) adalah tahap merancang perangkat lunak sebelum

melakukan tahap pembuatan program (coding). Pada penelitian ini, perancangan
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sistem dilakukan dengan memodelkan permasalahan dalam bentuk diagram-

diagram UML sebagai berikut:

1. Use Case Diagram

Use case Diagram di bawah ini menggambarkan sistem dari sudut pandang

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram ini lebih

dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur

atau urutan kejadian. Pada aplikasi ini pengguna dapat melakukan 4 interaksi

antara lain Cari Burung, Kategori family, Bantuan, Tentang aplikasi. Use case

diagram aplikasi jenis burung dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2 Use Case Diagram
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2. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam satu operasi sehingga dapat juga

untuk aktivitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena

memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke

status. Pada aplikasi  terdapat 4 (empat) activity diagram yaitu sebagai berikut:

a. Activity Diagram Cari Burung

Activity diagram Cari Burung dimulai dengan pengguna memilih menu “Cari

Burung”, kemudian sistem menampilkan kolom search. Pengguna dapat

mengetikan nama burung yang dicari, jika sudah pilih botton “cari”, dan pilih

botton “batal”untuk membatalkan perintah. Setelah itu sistem menampilkan

data deskripsinya. Activity diagram Cari Burung dilihat pada Gambar 3.3

Gambar 3.3 Activity Diagram Cari Burung
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b. Activity Diagram Kategori Nama Family

Activity diagram Kategori dimulai dengan pengguna memilih menu Kategori,

selanjutnya terdapat menu-menu dari nama family burung yaitu terdiri dari :

Anatidae, Ardaeidae, Accipitridae, Turnicidae, Rallidae, Columbidae, Cuculidae,

Tytonidae, Caprimulgidae, Alcedinidae, Laniidae, Campephagidae, Hirundinidae,

Paridae, Pyconotidae, Cisticolidae, Sylviidae, Muscicapidae, Zosteropidae,

Acanthizidae, Nectariniidae, Dicaeidae, Passeridae, Estrildidae, dan Apodidae.

Kemudian pilih menu jenis–jenis burung yang akan dicari, sistem menampilkan

kolom search dan pengguna memasukkan nama jenis–jenis burung yang dicari.

System mencari database burung dan menampilkan deskripsi dari burung yang

dicari. Activity diagram Kategori Nama Family disajikan pada Gambar 3.4

Gambar 3.4 Activity Diagram Kategori Nama Family
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c. Activity Diagram Bantuan

Activity diagram bantuan dimulai dengan pengguna memilih menu “Bantuan”,

kemudian sistem menampilkan informasi yang berkaitan dengan cara penggunaan

aplikasi .Activity diagram bantuan disajikan pada Gambar 3.5

Gambar 3.5 Activity Diagram Bantuan.

d. Activity Diagram Tentang

Activity diagram tentang aplikasi dimulai dengan pengguna memilih menu

“Tentang”, kemudian sistem menampilkan informasi mengenai aplikasi

Activity diagram tentang dapat dilihat pada Gambar 3.6

Gambar 3.6 Activity Diagram Tentang Aplikasi.
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3. Sequence Diagram

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu.

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Pada

aplikasi terdapat 4 (empat) sequence diagram yaitu sebagai berikut:

a. Sequence Diagram Cari Burung

Untuk dapat memilih menu “Cari Burung” pengguna harus memilih aplikasi ,

kemudian otomatis akan menuju halaman splash screen, selanjutnya muncul

menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu “Cari Burung”, maka

sistem menampilkan kolom search yang digunakan oleh pengguna untuk

memasukan nama jenis–jenis burung yang dicari lalu sistem otomatis mencari

data burung yang telah disimpan di database kemudian menampilkan

deskripsinya. Untuk lebih jelasnya sequence diagram Cari Burung dapat dilihat

pada Gambar 3.7

Gambar 3.7 Sequence Diagram Cari Burung.
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b. Sequence Diagram Kategori Nama Family

Untuk dapat memilih menu “Kategori Nama Family” pengguna harus memilih

aplikasi, kemudian otomatis menuju halaman splash screen, selanjutnya akan

muncul menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu “Kategori Nama

Family”, maka sistem menampilkan menu dari jenis-jenis burung dan memilih

menu burung yang dicari, lalu memasukkan nama burung dan sistem memproses

database kemudian menampilkan jenis burung dan deskrispi burung. Sequence

diagram Kategori nama family dapat dilihat pada Gambar 3.8

Gambar 3.8 Sequence Diagram Kategori Nama Family

c. Sequence Diagram Bantuan

Ketika pengguna sudah berada di menu utama aplikasi, pengguna dapat memilih

menu “Bantuan” untuk mengetahui informasi mengenai cara penggunaan aplikasi,

maka sistem menampilkan informasi tersebut. Sequence diagram bantuan

disajikan pada Gambar 3.9
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Gambar 3.9 Sequence Diagram Bantuan

d. Sequence Diagram Tentang

Ketika pengguna sudah berada di menu utama aplikasi, pengguna dapat memilih

menu “Tentang” untuk mengetahui informasi mengenai informasi aplikasi, maka

sistem menampilkan informasi tentang aplikasi. Sequence diagram tentang

aplikasi disajikan pada Gambar 3.10

Gambar 3.10 Sequence Diagram Tentang



46

3.4.4.2  Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah

tampilan (interface) sistem dibentuk. Aplikasi dirancang dengan tampilan yang

user friendly, sehingga diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam

menggunakan aplikasi ini. Dalam Aplikasi ini terdapat beberapa layout atau form

antara lain:

1. Layout Splash Screen

Splash Screen adalah form yang ditampilkan diawal ketika aplikasi/program

dijalankan. Aplikasi  menggunakan splash screen yang muncul sepersekian detik

pada saat pertama membuka aplikasi. Splash screen di sini dimaksudkan sebagai

estetika untuk menujukkan identitas aplikasi saja, tanpa fungsi lainnya.

Perancangan layout splash screen aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.11

Gambar 3.11 Design Layout Splash Screen
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2. Layout Menu Utama

Menu utama berisikan menu-menu pilihan yang dapat digunakan oleh pengguna.

Menu yang terdapat pada menu utama antara lain: menu Cari Burung, menu

Kategori, menu Bantuan, dan menu Tentang aplikasi.

Perancangan layout menu utama aplikasi  dapat dilihat pada Gambar 3.12

Gambar 3.12 Design Layout Menu Utama

3. Layout Menu Cari Burung

Ketika pengguna memilih menu ini, pengguna dapat langsung mencari nama

burung yang dicari deskripsinya, dengan menekan kolom teks search pengguna

harus memasukkan nama burung kemudian tekan tombol “Cari” dan tombol

“Batal” jika untuk membatalkan perintah.

Perancangan layout menu Cari Burung dapat dilihat pada Gambar 3.13
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Gambar 3.13 Design Layout Cari Burung

4. Layout Menu Kategori Nama Family

Ketika pengguna memilih menu “Kategori Family”, maka muncul sub menu

dari kategori yaitu jenis-jenis burung yang digolongkan berdasarkan nama

Family diantaranya yaitu: Achanthizidae, Accipitridae, Alcedinidae,

Anatidae, Apodidae, Ardeidae, Campephagidae, Caprimulgidae, Cisticolidae,

Columbidae, Cuculidae, Dicaeidae, Estrildidae, Hirundinidae, Laniidae,

Muscicapidae, Nectariniidae, Paridae, Passeridae, Pycnonotidae, Rallidae,

Sylviidae, Turnicidae, Tytonidae, dan Zosteropidae. Pengguna dapat memilih

salah satu menu sesuai dengan jenis burung yang dicari. Perancangan layout

menu Kategori dapat dilihat pada Gambar 3.14
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Gambar 3.14 Design Layout Kategori Nama Famiy

Sub-sub menu pada layout “Kategori Nama Burung dan Detail Burung” memiliki

rincian sebagai berikut:

a. Layout Sub Menu Nama Burung

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari burung yang dikelompokkan

sebagai nama family yang kemudian dapat diidentifikasikan deskripsinya.

Pengguna tinggal menekan button nama family kemudian sistem akan

menampilkan nama burung yang akan dicari deskripsinya.

Perancangan layout sub menu nama burung dapat dilihat pada Gambar 3.15
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Gambar 3.15 Design Layout Sub Menu Nama Burung

b. Layout Sub Menu Detail Burung

Pada sub menu ini pengguna dapat melihat Detail burung yang

dikelompokkan nama family dan nama burung yang dapat mengetahui detail

burung. Pengguna tinggal menekan button nama burung kemudian sistem

menampilkan detail burung yang dicari nama family dan nama burung .

Perancangan layout sub menu Detail burung dapat dilihat pada Gambar 3.16

5. Layout Menu Bantuan

Ketika pengguna memilih menu “Bantuan” pengguna akan melihat informasi

mengenai cara penggunaan aplikasi. Perancangan layout menu Bantuan dapat

dilihat pada Gambar 3.17
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6. Layout Menu Tentang

Ketika pengguna memilih menu “Tentang” pengguna melihat informasi mengenai

aplikasi . Pada layout ini terdapat 2 (dua) Button yang dapat pengguna gunakan

untuk memberikan kitik dan saran antara lain melalui email developer dan sosial

network. Perancangan layout menu Tentang dapat dilihat pada Gambar 3.18

Gambar 3.16 Design Layout Sub Menu Detail Burung
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Gambar 3.17 Design Layout Menu Bantuan

Gambar 3.18 Design Layout Menu Tentang
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3.5 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dimaksudkan untuk menguji semua elemen–elemen perangkat

lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan

kasus uji dalam penelitian ini adalah pengujian blackbox dengan metode

Equivalence Partitioning (EP). Pengujian ini dilakukan dengan membagi domain

masukan dari program kedalam kelas-kelas sehingga test case dapat diperoleh. EP

berusaha untuk mendefinisikan kasus uji yang menemukan sejumlah jenis

kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. EP didasarkan

pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam

kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan diperlakukan

sama (ekuivalen) oleh komponen tersebut. Pada pengujian ini harus diyakinkan

bahwa masukan yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula. Alasan

menggunakan metode EP pada pengujian aplikasi  ini adalah karena metode ini

dapat digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi, dapat mengetahui

kesalahan pada interface dan kesalahan pada struktur data sehingga dapat

mengurangi masalah terhadap nilai masukan.

Rancangan daftar pengujian yang disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian.

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

1 Versi
Android

Pengujian
kompatibilitas
versi operatif
system android

Pengujian pada
android versi 4.0
(Ice Cream
Sandwich)

Kompatibel dengan
android versi 4.0 (Ice
Cream Sandwich)

Pengujian pada
android versi 4.1
(Jelly Bean)

Kompatibel dengan
android versi 4.1
(Jelly Bean)
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian (Lanjutan)

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

Versi
Android

Pengujian
kompatibilitas
versi operatif
system android

Pengujian pada
android Versi 5.0
(Lollipop)

Kompatibel dengan
android Versi 5.0
(Lollipop)

2 Resolusi
Layar dan
Densitas
Layar

Pengujian
Resolusi Layar
dan Densitas
Layar pada
android

Pengujian pada
android dengan
resolusi 4.0 inch

Tampilan terlihat
baik pada android
dengan resolusi 4.0
inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 4.5 inch

Tampilan terlihat
baik pada android
dengan resolusi 4.5
inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 5.0 inch

Tampilan terlihat
baik pada android
dengan resolusi 5.0
inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 5.5 inch

Tampilan terlihat
baik pada android
dengan resolusi 5.5
inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 6.0 inch

Tampilan terlihat
baik pada android
dengan resolusi 6.0
inch

3 User
Interface

Pengujian pada
icon

Klik icon pada
perangkat android
pengguna

Menampilkan layout
splash screen

Pengujian pada
menu utama

Klik tombol menu
“Cari Burung”

Menampilkan layout
Cari Burung

Klik tombol menu
“Kategori nama
family”

Menampilkan layout
Kategori nama
family

Klik tombol menu
“Bantuan”

Menampilkan layout
Bantuan

Klik tombol menu
“Tentang”

Menampilkan layout
Tentang
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian (Lanjutan)

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

4 Fungsi
layout
Cari
Burung

Pengujian
Pencarian data
base burung

Klik tombol menu
“Cari Burung”

Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik tombol “Cari” Menampilkan
deskripsi tanaman
yang sedang dicari

Klik tombol “batal” Membatalkan
perintah dan kembali
ke layout masukan

5 Fungsi
layout

Kategori
nama
family

Pengujian pada
layout
Kategori nama
family

Klik tombol menu
“Kategori nama
family”

Menampilkan sub
menu nama burung

Pengujian pada
menu Kategori
nama family

Klik sub menu
“Achanthizidae”

Menampilkan layout
Achanthizidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Accipitridae”

Menampilkan layout
Accipitridae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Alcedinidae”

Menampilkan layout
Alcedinidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Anatidae”

Menampilkan layout
Anatidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Apodidae”

Menampilkan layout
Apodidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Ardeidae”

Menampilkan layout
Ardeidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan



56

Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian (Lanjutan)

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

Fungsi
layout
Kategori
nama
family

Pengujian pada
menu Kategori
nama family

Klik sub menu
“Campephagidae”

Menampilkan layout
Campephagidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Caprimulgidae”

Menampilkan layout
Caprimulgidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Cisticolidae”

Menampilkan layout
Cisticolidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Columbidae”

Menampilkan layout
Columbidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Cuculidae”

Menampilkan layout
Cuculidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Dicaeidae”

Menampilkan layout
Dicaeidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Estrildidae”

Menampilkan layout
Estrildidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Hirundinidae”

Menampilkan layout
Hirundinidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian (Lanjutan)

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

Fungsi
layout
Kategori
nama
family

Pengujian pada
menu Kategori
nama family

Klik sub menu
“Laniidae”

Menampilkan layout
Laniidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Muscicapidae”

Menampilkan layout
Muscicapidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Nectariniidae”

Menampilkan layout
Nectariniidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Paridae”

Menampilkan layout
Muscicapidaedan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Passeridae”

Menampilkan layout
Passeridae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Pycnonotidae”

Menampilkan
Pycnonotidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Rallidae”

Menampilkan layout
Rallidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Sylviidae”

Menampilkan layout
Sylviidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian (Lanjutan)

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

Fungsi
layout
Kategori
nama
family

Pengujian pada
menu Kategori
nama family

Klik sub menu
“Turnicidae”

Menampilkan layout
Turnicidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Tytonidae”

Menampilkan layout
Tytonidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

Klik sub menu
“Zosteropidae”

Menampilkan layout
Zosteropidae dan
Menampilkan kolom
teks search dan layout
masukan

6 Fungsi
pada menu
Bantuan

Pengujian pada
menu Bantuan

Klik tombol
"Bantuan”

Menampilkan Layout
mengenai cara
menggunakan
aplikasi

7 Fungsi
pada menu
Tentang

Pengujian pada
menu Tentang

Klik icon “Email” Menampilkan
halaman untuk
pengiriman email ke
pengembang

Klik icon “Sosial
Media”

Menampilkan
halaman sosial media
pengembang
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan sebagai

berikut :

1. Telah berhasil dibangun Aplikasi Bird Of Unila yang dibuat sebagai sarana

penunjang pendidikan dalam mempelajari nama family, gambar burung,

nama burung, nama inggris, nama latin, deskripsi dan statusnya (IUCN,

CITES dan UU/PP).

2. Aplikasi telah berhasil menampilkan data burung yang dikelompokkan

berdasarkan kategori nama family secara umum, yaitu: gambar burung,

nama burung, nama inggris, nama latin, deskripsi, dan statusnya.

3. Dari hasil data pengujian Equivalence Partitioning, aplikasi Bird Of Unila

kompatibel terhadap semua versi OS android dengan minimum requirement

yang telah ditetapkan dalam pembuatan aplikasi, kompatibel terhadap

device android dengan resolusi 4.0 inch, 4.5 inch, 5.0 inch, 5.5 sampai 6

inch, namun ideal pada android 5 inch dan dari semua kelas yang diuji

aplikasi Bird Of Unila dapat berfungsi sesuai analisis.

4. Berdasarkan dari hasil data pengujian penilaian variabel user friendly dan

variabel interaktif termasuk dalam kategori (Sangat Baik).
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5.2  Saran

Berdasarkan perancangan dan hasil implementasi program aplikasi yang

dilakukan, maka beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan

aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Data Burung yang disajikan hanya dari Universitas Lampung, untuk

pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan data yang lebih lengkap yaitu

Identifikasi penyakit burung diseluruh daerah negara Indonesia

2. Pengembangan selanjutnya dapat membuat aplikasi berjalan di versi Android

terbaru dan pengembangan identifikasi penyakit burung menggunakan sistem

pakar.

3. Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan sehingga kompatibel pada

platform selain android, seperti iOS dan Windows Phone.
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