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METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada

semester genap tahun ajaran 2012-2013.

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukannya suatu metode yang menjadi pan-

duan dasar dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, metode yang diguna-

kan adalah metode literatur. Metode literatur adalah suatu metode penelitian yang

mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui buku,

jurnal, internet dan situs-situs internet. Dalam melakukan penelitian penulis me-

ngumpulkan data dan informasi mengenai pengumpulan suara yang dilakukan pada

saat pilkada, kemudian SMS gateway, PHP, dan MySQL untuk mendukung penye-

lesaian penelitian yang dilakukan.

Setelah metode literatur dilakukan maka metode selanjutnya adalah membuat ana-

lisa perencanaan yang terdiri atas metode pengembangan, pengujian dan analisa

akhir. Ketika metode pengembangan aplikasi telah dilakukan maka langkah yang

akan dilakukan selanjutnya adalah pengembangan sistem untuk pengujian hingga

program aplikasi selesai dikerjakan.



24

3.3 Metode Pengembangan Aplikasi

Metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

software development life cycle (SDLC) salah satunya yaitu model prototype.

Model prototype (prototyping model ) dapat digunakan untuk menyambungkan

ketidakpahaman client mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan

yang diinginkan client kepada pengembang perangkat lunak. Sering client mem-

bayangkan kebutuhan yang diinginkan tapi tidak terspesifikasikan secara detail dari

segi masukan, proses, dan keluaran.

Di sisi lain seorang pengembang aplikasi harus menspesifikasi sebuah kebutuhan

secara detail dari segi teknis. Metode prototype dimulai dari mengumpulkan ke-

butuhan client terhadap aplikasi yang akan dibuat. Kemudian dibuatlah program

prototype agar client lebih terbayang dengan apa yang diinginkan. Program ini bi-

asanya menyediakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak sehingga tam-

pak seperti aplikasi yang sudah jadi. Lalu program prototype ini dievaluasi oleh

user sampai ditemukan spesifikasi yang diinginkan user.

Dalam pembuatan aplikasi pengembangan sistem autoreply pada quick count

pilkada via sms dengan menggunakan metode pengembangan prototype memiliki

beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan

2. Pembuatan Prototype

3. Evaluasi prototype

4. Coding sistem

5. Pengujian sistem

6. Evaluasi sistem
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7. Penggunaan sistem

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dilakukannya penelitian. Penulis

melakukan analisis agar dapat mengetahui seluruh kebutuhan yang diperlukan

dalam proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem yang dilakukan adalah

sistem quick count pilkada, sebelumnya sistem quick count telah digunakan oleh

Tim sukses dari Bandar lampung dan Lampung Tengah pada pemilukada Lampung

2009, namun sistem tidak memberikan balasan SMS sesuai dengan operator yang

digunakan user.

Sistem autoreply pada sistem quick count pilkada ini, dapat membalas SMS dari

nomor telepon yang telah terdaftar atau nomor telepon dengan format pesan pendaf-

taran. Sistem autoreply hanya akan melayani SMS registrasi sebagai saksi atau ko-

ordinator lapangan dan SMS yang berisikan data-data pilkada dari TPS. SMS yang

dikirim dari saksi atau koordinator hanya akan diproses sebanyak satu kali dengan

syarat bahwa format pengiriman SMS telah benar.

Karena dalam penelitian ini menggunakan 3 operator seluler sebagai sample, maka

apabila SMS masuk berasal dari operator seluler yang sama maka akan dibalas oleh

operator seluler yang sama dari modem sample, sementara apabila SMS masuk be-

rasal dari operator seluler yang tidak sama dengan operator seluler yang dimodem

yang tersedia pada sistem, maka pengiriman default akan secara otomatis terkirim

ke nomor yang tarifnya mendekati dari 3 operator seluler yang tersedia pada sis-

tem. Selanjutnya mulai melakukan pembuatan prototype pada sistem quick count

pilkada.
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Analisis kebutuhan dapat dijelaskan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang dapat di-

lakukan user dan admin yang dapat dilihat pada use case User dan use case Admin

berikut :

Gambar 3.1: Use Case User

Gambar 3.2: Use Case Admin
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3.3.2 Pembuatan Prototype

Setelah mendapatkan serta mengetahui seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam

pengembangan sistem, maka dilakukan tahap pembuatan prototype. Tahap pertama

yaitu mendesain proses autoreply dan sistem dengan autoreply yang belum dapat

menduga kesalahan format pengiriman SMS. Tahap ini akan mendesain pengiriman

SMS dengan aturan pengiriman SMS, kemudian tahap kedua adalah prototype yang

sudah dapat memberi jawaban yang lebih dalam artinya mampu menduga kesalahan

format SMS. Kandidat prototype yang akan dibuat, dijelaskan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1: Kandidat Prototype

Prototype Fungsi yang Diinginkan

1 Fungsi yang diinginkan pada prototype 1 :

1. Fungsi untuk menghasilkan koneksi database yang telah

tersimpan di komputer pengguna.

2. Fungsi untuk membaca pesan.

3. Fungsi untuk membatasi format pesan berupa pemisah #.

4. Fungsi pembatas nomor telepon.

5. Fungsi untuk membalas pesan secara otomatis.
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2 Fungsi yang diinginkan pada prototype 2 :

1. Fungsi untuk menvalidasi.

2. Fungsi untuk dapat mengendalikan modem.

3. Fungsi untuk dapat membuat modem auto selection.

4. Fungsi untuk pengaturan umum yang terdapat 3 tingkat ke-

amanan.

3.3.2.1 Activity Diagram Registrasi

Sistem autoreply pada quick count pilkada via SMS ini, user atau client dapat

melakukan registrasi sesuai dengan format yang telah diberitahukan pada saat

pilkada. Kemudian sistem akan mengoreksi format yang dikirim benar atau salah,

apabila salah, maka sistem akan mengirim pesan berupa notifikasi gagal sesuai de-

ngan kesalahan pengirimannya dan apabila benar sistem akan menyimpan data ki-

riman dan pengirim pesan ke user atau client berupa notifikasi sukses. Berikut ini

activity diagram registrasi :
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Registrasi pendaftaran

Gambar 3.3: Activity Diagram Registrasi

3.3.2.2 Activity Diagram Pengiriman Data Quick Count dari TPS

Pada pengiriman data quick count, terdapat 3 macam tingkat keamanan yang per-

tama yaitu semua nomor dapat mengirim data perhitungan suara di TPS. Kedua

yaitu hanya nomor teregistrasi yang dapat mengirim data perhitungan suara di TPS.

Ketiga yaitu hanya satu nomor dari satu TPS yang dapat mengirim data perhitungan

suara. Operator lapangan akan mengirim data hasil perolehan suara pilkada ke sis-

tem. Setelah itu sistem akan mengecek isi dari pesan tersebut. Pengecekan pesan

berupa pengecekan jumlah potongan data seperti kabupaten, kecamatan, dan kelu-

rahan harus tidak numerik kemudian nomor TPS dan hasil perolehan suara dari

tiap-tiap calon harus berupa numerik. Setelah itu apabila isi pesan tidak sesuai

dengan format penulisan, maka sistem akan mengirim pesan berupa notifikasi ke-

salahan yang sesuai dengan kesalahan pengirimannya dan apabila benar sistem akan

menambahkan data perolehan suara ke database dan akan mengirim pesan berupa

notifikasi sukses. Berikut ini activity diagram pengiriman data quick count dari

tiap-tiap tingkat keamanan:
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Pengiriman data Quick count dari TPS dengan menggunakan Security Level 1

Gambar 3.4: Activity Diagram pengiriman data berupa nomor dapat mengirim data perhitungan

suara di TPS
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Pengiriman data Quick count dari TPS dengan menggunakan Security Level 2

Gambar 3.5: Activity Diagram pengiriman data berupa hanya nomor teregistrasi yang dapat mengi-

rim data perhitungan suara di TPS
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Pengiriman data Quick count dari TPS dengan menggunakan Security Level 3

Gambar 3.6: Activity Diagram pengiriman data berupa hanya satu nomor dari satu TPS yang dapat

mengirim data perhitungan suara
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3.3.3 Evaluasi Prototype

Evaluasi dilakukan dengan mengadakan diskusi kepada pihak client. Pihak client

yaitu Tim sukses dari Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Diskusi yang

dibicarakan yaitu tentang kelayakan dan kesesuaian prototype yang dibuat kepada

pihak client. Kelayakan dan kesesuaian merupakan ketersediaan dan kelengkapan

fungsi-fungsi yang terdapat pada prototype sudah sesuai dengan yang diinginkan

client atau belum. Apabila prototype sudah sesuai, maka pengembangan selanjut-

nya adalah peng-coding-an sistem.

3.3.4 Coding Sistem

Setelah prototype yang dibangun kemudian dievaluasi dan sesuai dengan yang apa

yang diteliti, maka dilakukan proses coding. Dalam tahap ini, prototype yang telah

disepakati berupa pengiriman SMS quick count pilkada dengan SMS gateway se-

cara otomatis dengan menggunakan 3 modem yang akan diterjemahkan dalam ba-

hasa pemrograman PHP, MySQL dan Gammu. PHP adalah script yang diguna-

kan untuk membuat halaman website yang ada pada sistem ini, sedangkan MySQL

merupakan pengolahan database dan perintah select berfungsi untuk menampilkan

data dari database. Gammu disini digunakan sebagai modul SMS gateway yang

dapat digabungkan dengan PHP dan MySQL. Gammu memerlukan konfigurasi un-

tuk dapat berinteraksi dengan perangkat telepon ataupun modem GSM. Ada dua file

utama yang perlu dikonfigurasi yaitu gammurc dan smsdrc. Gammurc yang perlu

diingat yaitu nomor port dan maximum port speed dan di setiap konfigurasi pasti

hasilnya berbeda-beda sedangkan smsdrc berfungsi untuk menampung konfigurasi

database.
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3.3.5 Pengujian Sistem

Sistem yang telah selesai dibangun melalui tahap coding, kemudian diuji. Hal ini

dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibuat dapat di-

gunakan dengan baik dan sudah layak pakai atau perlu disempurnakan lagi. Dalam

penelitian ini akan digunakan pengujian terhadap prototype dengan menggunakan

metode white box testing dengan teknik basic path testing. White box testing meru-

pakan pengujian struktural atau pengujian glass box, teknik pengujian struktural

merancang uji kasus berdasarkan informasi yang diperoleh dari source code.

3.3.6 Evaluasi Sistem

Sistem yang telah diuji kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah

aplikasi diangkap telah memenuhi kebutuhan pengguna. Evaluasi akan dilakukan

oleh penulis dengan menganalisis dan penyimpulkan hasil pengujian dan penilaian

terhadap fungsionalitas autoreply dari sistem quick count pilkada secara general.

3.3.7 Penggunaan Sistem

Penggunaan sistem adalah tahap terakhir dalam pengembangan sistem prototype.

Tahapan ini menandakan sistem telah beroperasional dengan baik, selanjutnya sis-

tem ini akan diusulkan untuk digunakan pada pilkada lampung 2014.

3.4 Perangkat yang Digunakan

Kebutuhan sistem yang diperlukan dalam membuat simulasi pengiriman SMS quick

count dengan menggunakan 3 modem adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan Perangkat Keras

Hadrware yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah notebook

Acer E-Machines series dan 3 Modem dengan spesifikasi sebagai berikut:
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1. Acer E-Machine series dengan spesifikasi :

- Intel Core 2 Duo Processor T6570

- 1 GB Memory

- HDD 250 GB

2. 3 Modem dengan spesifikasi :

- Modem Huawei K3770 (Vodafone)

Spesifikasi :

Huawei K3770.

Support data statistics.

Download Speed= 7.2Mbps.

USB 2.0 480 Mbps interface.

Ke semua operator GSM.

OS Compatible list: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista dan

Mac OS.

Support USSD.

- Modem Wavecom M1306B

Spesifikasi :

USB GSM Aluminum casing dan Wireless access to internet

Dual-band 900/1800MHZ

3V SIM card slot

Double tone multi-frequency function (DTMF)

Send and receive voice, data, fax, e-mail, SMS,MMS

Maximum transmitting speed 115KB/s

Support AT command to make remote control (GSM07.07 and 07.05)

GPRS Class 10

Antenna with high sensitivity
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Always on-line

Conform with ETSI GSM Phase2+ standard

- Modem ZTE MF180 Telkomsel Flash

Spesifikasi :

HSDPA/UMTS 2100 MHz.

EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz.

HSDPA 3,6M.

SMS (menulis/mengirim/menerima pesan).

Suport Win7-OS, Windows XP, Vista, Linux, Mac OS.

2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Software yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah :

a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimated 32 Bit

Sistem operasi ini digunakan sebagai perangkat lunak utama yang akan

menjalankan perintah user terhadap mesin dan software lainnya.

b. Xampp-win32- 1.7.3

Sebuah software open source yang berfungsi sebagai localhost yang ter-

diri dari program Apache, MySQL, PHP, Perl.

c. Adobe Dreamweaver CS5

Software ini digunakan sebagai source code editor.

d. phpmyadmin

Software ini digunakan untuk pembuatan website.

e. Gammu 1.32.0 Software ini merupakan codebase yang ditujukan untuk

membangun aplikasi SMS.

f. Browser ( Mozilla firefox ) Digunakan untuk melihat dan menjalankan

aplikasi
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3. Data Tarif

Pencantuman nama operator seluler pada tabel di bawah hanya sebagai gam-

baran umum, yang bersumber pada website operator seluler yang dikutip pada

tanggal 23 maret 2013. Jadi, mungkin akan sangat berbeda dengan tarif pada

saat ini. Berikut merupakan data tarif SMS yang digunakan sebagai acuan

untuk membandingkan antara tarif SMS ke sesama dan tarif SMS ke berbeda

operator dari berbagai macam operator seluler :

Gambar 3.7: Data Tarif SMS Reguler


