
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Waktu 

penelitian yang dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2013-2014. 

 

3.2 Perangkat 

Perangkat yang digunakan untuk memodifikasi aplikasi penyederhanaan 

Fungsi Booelan dalam penelitian ini berupa perangkat keras dan perangkat 

lunak. Perangkat keras yang digunakan oleh peneliti adalah satu unit laptop 

dengan spesifikasi: 

a. Prosesor Inter Core 2 Solo 1.4 Ghz. 

b. VGA Intel GMA 4500 MHD. 

c. RAM 4 GB DDR3. 

d. Harddisk 320 GB HDD. 

 

Sedangkan, perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti adalah: 

a. Sistem Operasi Microsoft Windows Vista Home Premium 32 bit. 

b. Aplikasi Netbeans IDE 7.2.1. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi literatur. Peneliti 

membaca dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Aljabar 

Boolean. Tujuan dari metode tersebut untuk memperoleh sumber referensi, 

sehingga memudahkan penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengembangan Sistem 

Penelitian ini menggunakan tahapan analisis sistem, desain sistem, kode 

program, dan penerapan dan pengujian sistem sebagai metode pengembangan 

sistem. 

 

3.4.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencoba berbagai 

macam masukan Fungsi Boolean pada aplikasi penyederhanaan Fungsi 

Boolean, serta dengan melihat kode program pada aplikasi tersebut. 

Peneliti melakukan analisis sistem terhadap aplikasi penyederhanaan 

Fungsi Booelan yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk 

menemukan kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut untuk 

diperbaiki atau dimodifikasi. 

 

Analisis sistem aplikasi penyederhanaan Fungsi Booelan yang sudah 

dikembangkan sebelumnya dan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Analisis Sistem Aplikasi Penyederhanaan Fungsi Booelan 

No Penelitian Sebelumnya Penelitian Sekarang 

1 
Peubah harus berurutan 

sesuai alfabet 

Peubah tidak harus berurutan 

sesuai alfabet 

2 Panjang minterms harus sama 
Panjang minterms tidak harus 

sama 

3 
Tidak menerapkan Hukum 

Komplemen 

Menerapkan Hukum 

Komplemen, Aa = 0 pada 

masukan Fungsi Boolean dan 

A+a = 1 pada keluaran hasil 

penyederhanaan Fungsi 

Boolean 

4 
Tidak menerapkan Hukum 

Idempoten 

Menerapkan Hukum 

Idempoten, A+A = A dan AA 

= A pada masukan Fungsi 

Boolean 

 

3.4.2 Desain Sistem 

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menuangkan konsep rancangan 

modifikasi aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean dalam bentuk 

diagram dan desain antarmuka sistem. Diagram yang digunakan adalah 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class 

diagram. 

 

3.4.2.1 Use Case Diagram 

Use case diagram aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean terdapat 

satu aktor dan tiga use case. Aktor yaitu sebagai pengguna aplikasi 

penyederhanaan Fungsi Boolean. Tiga use case yaitu Metode Quine-

McCluskey, Bubble Sort, dan klasifikasikan. Hubungan antara 

pengguna dan use case tersebut adalah pengguna memasukkan  

Fungsi Boolean dan aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean 



12 
 

 

menyederhanakan fungsi tersebut menggunakan Metode Quine-

McCluskey. Pada penyederhanaan Fungsi Boolean diterapkan Bubble 

Sort dan klasifikasi. Bubble Sort diterapkan pada peubah, sehingga 

pada masukan Fungsi Boolean, peubah tidak berurutan sesuai alfabet 

dapat berurutan secara otomatis sesuai alfabet. Klasifikasi diterapkan 

pada minterms, sehingga pada masukan Fungsi Boolean, minterms 

dengan panjang yang berbeda-beda dapat dikombinasikan sesuai 

prosedur Metode Qunie-McCluskey. Use case diagram tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi Penyederhanaan Fungsi 

Boolean 

3.4.2.2 Activity Diagram 

Activity diagram aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean prosedur 

dimulai dengan memasukkan Fungsi Boolean yang dilakukan oleh 

pengguna. Kemudian, aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean 

mengurutkan peubah menggunakan Bubble Sort terlebih dahulu, 

sehingga peubah berurutan sesuai alfabet. Sesudah pengurutan 
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minterms diklasifikasikan berdasarkan panjangnya, sehingga minterms 

dengan panjang tertinggi yang dikombinasikan terlebih dahulu, 

dilanjutkan dengan panjang tertinggi kedua, dan seterusnya. Prosedur 

selanjutnya menyederhanakan Fungsi Boolean dengan menggunakan 

Metode Quine-McCluskey dan menampilkan hasilnya. Activity 

diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram Aplikasi Penyederhanaan Fungsi 

Boolean 

3.4.2.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean proses 

dimulai dari pengguna memasukkan Fungsi Boolean. Fungsi Boolean 
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yang masuk dipisah menjadi minterms, kemudian setiap minterms 

dipisah menjadi peubah. Sesudah itu proses pengurutan peubah 

dilakukan menggunakan Bubble Sort dengan melihat kode ASCII 

huruf kapital setiap peubah. Peubah disatukan kembali menjadi 

minterms, jika sudah selesai melakukan proses pengurutan peubah. 

Proses selanjutnya menghitung banyak klasifikasi. Sesudah itu diberi 

nama setiap klasifikasi sesuai dengan macam-macam panjang 

minterms dan dihitung banyak anggota setiap klasifikasi. Minterms 

dapat diklasifikasikan berdasarkan panjangnya. Proses terakhir 

menyederhanakan Fungsi Booelan menggunakan Metode Quine-

McCluskey dengan cara mengkombinasikan minterms. Jika minterms 

dapat dikombinasikan, maka minterms itu diberi status. Hasil 

penyederhanaan Fungsi Booelan adalah minterms yang tidak 

mempunyai status. Kemudian, aplikasi penyederhanaan Fungsi 

Boolean menampilkan hasilnya untuk dilihat oleh pengguna. Sequence 

diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Sequence Diagram Aplikasi Penyederhanaan Fungsi 

Boolean 

3.4.2.4 Class Diagram 

Class diagram aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean terdapat satu 

kelas, sembilan tipe data, dan delapan operasi. Kelas bernama 

penyederhanaan. Sembilan tipe data yaitu integer, long, double, 

String, array integer satu dimensi, array integer dua dimensi, array 

String satu dimensi, array String dua dimensi, dan ArrayList. Tipe 

data integer yaitu i, j, k, l, J, K, dan L. Tipe data long yaitu T0, T1, 

T2, dan T3. Tipe data double yaitu m0, m1, eco, dan T. Tipe data 
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String yaitu I, keluaran, dan tahap. Tipe data array integer satu 

dimensi yaitu B, D, E, F, dan status. Tipe data array String satu 

dimensi yaitu A dan C. Tipe data array integer dua dimensi yaitu CC. 

Tipe data array String dua dimensi yaitu AA, BB, dan DD. Tipe data 

ArrayList yaitu S, V, X, dan Z. Delapan operasi yaitu pengurutan(), 

tanda_strip(), biner(), klasifikasi(), kombinasi(), pemilihan(), huruf(), 

dan efisiensi(). Aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean mempunyai 

satu kelas karena aplikasi tersebut mempunyai satu masukan dan satu 

antarmuka. Class diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Class Diagram Aplikasi Penyederhanaan Fungsi 

Boolean 

3.4.2.5 Desain Antarmuka Sistem 

Desain antarmuka sistem pada aplikasi penyederhanaan Fungsi 

Boolean terdapat dua bagian yaitu bagian masukan Fungsi Boolean 
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dan keluaran hasil penyederhanaannya. Selain itu terdapat dua tombol 

yaitu tombol untuk memperoses penyederhanaan Fungsi Boolean dan 

tombol untuk reset Fungsi Boolean. Pada masukan Fungsi Boolean 

terdapat dua kolom yaitu untuk memasukkan Fungsi Boolean dan 

untuk menampilkan banyak minterms Fungsi Boolean sebelum 

disederhanakan. Sedangkan pada keluaran Fungsi Booelan terdapat 

lima kolom yaitu untuk menampilkan Fungsi Boolean sesudah 

disederhanakan, untuk menampilkan banyak minterms Fungsi 

Boolean sesudah disederhanakan, untuk menampilkan efisiensi 

penyederhanaan Fungsi Boolean, untuk menampilkan waktu proses 

penyederhanaan Fungsi boolean, dan untuk menampilkan langkah-

langkah penyederhanaan Fungsi Boolean. 

 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya 

terdapat kolom masukan banyaknya peubah, sedangkan pada 

penelitian ini kolom tersebut dihilangkan dan digantikan dengan 

menampilkan banyaknya minterms Fungsi Boolean sebelum 

disederhanakan, serta ditambah menampilkan waktu proses 

penyederhanaan Fungsi Boolean. Selain itu pada penelitian ini 

ditambahkan kolom untuk menampilkan banyaknya minterms Fungsi 

Boolean sesudah disederhanakan dan kolom untuk menampilkan 

waktu proses penyederhanaan Fungsi Boolean. 

 

Ukuran awal antarmuka pada saat aplikasi penyederhanaan Fungsi 

Boolean dibuka yaitu 640 x 480 pixel. Ukuran antarmuka dapat diatur 
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sesuai keinginan pengguna pada saat aplikasi tersebut sedang dibuka. 

Desain antarmuka sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Desain Antarmuka Sistem Aplikasi Penyederhanaan 

Fungsi Boolean 

Keterangan nomor pada Gambar 3.4: 

1. Masukan Fungsi Boolean (tipe kolom: dapat ditulis dan dibaca). 

2. Banyak minterms awal (tipe kolom: hanya dapat dibaca). 

3. Hasil penyederhanaan Fungsi Boolean (tipe kolom: hanya dapat 

dibaca). 

4. Banyak minterms akhir  (tipe kolom: hanya dapat dibaca). 

5. Efisiensi penyederhanaan Fungsi Booelan (tipe kolom: hanya dapat 

dibaca). 

6. Waktu proses penyederhanaan Fungsi Boolean (tipe kolom: hanya 

dapat dibaca). 
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7. Langkah-langkah penyederhanaan Fungsi Boolean (tipe kolom 

hanya dapat dibaca). 

 

3.4.3 Kode Program 

Kode program tentang Bubble Sort dan klasifikasi yang telah dibuat 

diterapkan pada aplikasi penyederhaaan Fungsi Aljabar Boolean. 

Bubble Sort diterapkan pada peubah, sehingga pada masukan Fungsi 

Boolean peubah tidak berurutan sesuai alfabet dapat berurutan secara 

otomatis sesuai alfabet. Klasifikasi diterapkan pada minterms, sehingga 

pada masukan Fungsi Boolean minterms dengan panjang yang berbeda-

beda dapat kombinasikan sesuai dengan prosedur Metode Quine-

McCluskey. 

 

Potongan kode program Bubble Sort sebagai berikut: 

for(i=0;i<J;i++){ 
 for(j=0;j<AA[i].length-1;j++){ 
  for(k=j+1;k<AA[i].length;k++){ 
   /*Membandingkan kedua peubah dengan melihat kode ASCII huruf 
   kapitalnya*/ 
   if(AA[i][j].toUpperCase().charAt(0)>AA[i][k].toUpperCase().charAt(0)){ 
    I=AA[i][j]; 
    AA[i][j]=AA[i][k]; 
    AA[i][k]=I; 
   } 
  } 
 } 
} 
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Potongan kode program klasifikasi sebagai berikut: 

l=0; 
for(i=0;i<L;i++){ 
 BB[i]=new String[D[i]]; 
 for(j=0;j<D[i];j++){ 
  for(k=l;k<J;k++){ 
   //Membandingkan minterms berdasarkan panjangnya. 
   if(AA[k].length==B[i]){ 
    BB[i][j]=A[k]; 
    l++; 
    break; 
   } 
  } 
 } 
} 

 

3.4.4 Penerapan dan Pengujian Sistem 

Penerapan dilakukan sesudah aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean 

selesai dimodifikasi. Pengujian dilakukan oleh peneliti dan orang lain 

yang ahli di bidang pengujian perangkat lunak dengan cara mencoba 

berbagai macam bentuk masukan Fungsi Boolean. Jika sudah dapat 

mengatasi semua masalah kesalahan yang mungkin terjadi, maka 

aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean benar-benar dapat diterapkan 

dan digunakan oleh orang yang membutuhkan aplikasi tersebut. 


