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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu Penelitian dilakukan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2014-2015. 

 

3.2  Spesifikasi Hardware dan Software yang Digunakan 

 

Untuk dapat membangun aplikasi encoding dan decoding tree menggunakan  

kode Dandelion dibutuhkan beberapa perangkat baik berupa  hardware dan 

software. 

1. Hardware 

 

Hardware yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah 

notebook Acer 4738 dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Prosesor Intel Core
TM

 i3 M 380  2,53GHz 

b. 2 GB RAM DDR3 

c. 500 GB Harddisk 

d. Display VGA Intel HD Grafics 4500 
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2. Software 

 

 Software yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah. 

a. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 32 Bit 

Sistem operasi ini digunakan sebagai perangkat lunak utama yang akan 

menjalankan perintah operator terhadap mesin dan software lainnya. 

b. Adobe Dreamweaver CS6 

Adobe dreamweaver digunakan sebagai source code editor. 

c. Mozilla Firefox 25.0.1 

Mozilla Firefox digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk mengetes 

sistem. 

d. XAMPP Server Version 1.8.1 

Software ini digunakan sebagai server lokal (localhost) dan server 

MySQL pada sistem. 

e. Enterprise Architecture 

Software ini digunakan untuk membuat desain UML. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 

Metodologi penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan.  Tahapan penelitian yang dilakukan terdapat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1  Bagan Aktivitas Penelitian 

 

3.3.1  Tahapan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki 4 tahapan yaitu analisis, desain, implementasi, dan testing 

sebagai metode pengembangan sistem. 

1. Analisis Sistem 

Analisis sistem yang dilakukan peneliti dengan memasukan fungsi tree 

pada aplikasi encoding dan decoding tree menggunakan  kode Dandelion. 
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2. Desain Sistem 

Tahap ini mendesain sistem yang akan dibuat. Desain yang akan 

digambarkan adalah usecase diagram, activity diagram, dan sequence 

diagram. Desain ini merupakan representasi dari sistem guna 

mempermudah peneliti dalam membangun sistem. 

1. Usecase Diagram 

Sistem ini digunakan oleh user sebagai aktor. User dapat menginputkan 

decoding tree serta menginputkan an encode tree sesuai usecase pada 

Gambar 3.2.   

  
 

Gambar 3.2  Usecase Diagram 
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2. Activity Diagram 

Activity diagram dibentuk berdasarkan usecase diagram.  Sistem ini 

memiliki 2 buah aktivitas yaitu pertama menginputkan encoding tree 

dan decoding tree. Aktivitas lihat beranda merupakan proses untuk 

dapat melihat halaman awal aplikasi, proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Lihat Beranda 

 

Aktivitas encoding tree merupakan proses memasukkan tree menjadi 

kode Dandelion, proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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                    Gambar 3.4  Activity Diagram pada Encoding Kode Dandelion 

 

Aktivitas random encoding merupakan proses dalam memilih jumlah 

titik tree yang akan diacak kemudian diubah menjadi sebuah tree 

sehingga menghasilkan kode Dandelion, proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5  Activity Diagram Random Encoding Tree 



28 
 

Aktivitas decoding tree merupakan proses memasukkan kode 

Dandelion  menjadi bentuk tree, proses ini dapat dilihat pada Gambar 

3.6. 

 

                     Gambar 3.6  Activity Diagram pada Decoding Kode Dandelion 

 

3. Sequence Diagram 

Tahap desain berikutnya adalah pembuatan sequence diagram.  Jumlah 

sequence diagram yang dibuat sesuai activity diagram.  

Pada Gambar 3.7 dijelaskan tentang sequence diagram melihat beranda, 

dimana user meminta tampilan awal aplikasi.  
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Gambar 3.7  Sequence Lihat Beranda 

 

Pada Gambar 3.8 dijelaskan tentang sequence diagram encoding tree, 

dimana user meminta interface encode tree kemudian menginputkan 

tree sehingga dihasilkan kode Dandelion. 

 

Gambar 3.8  Sequence Diagram Encoding Tree 
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Pada Gambar 3.9 menjelaskan tentang sequence diagram random 

encode, dimana user memanggil interface encode tree kemudian 

memilih jumlah titik tree yang akan dirandom menjadi sebuah tree 

sehingga dihasilkan kode Dandelion. 

 

 

Gambar 3.9  Sequence Diagram Random Encoding Tree 

 

Pada Gambar 3.10 dijelaskan tentang sequence diagram dencoding tree, 

dimana user meminta interface dencode tree kemudian menginputkan 

kode Dandelion sehingga dihasilkan gambar berupa tree. 
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Gambar 3.10  Sequence Diagram Decoding Tree 

 

3. Implementasi 

Aplikasi encoding dan decoding tree menggunakan kode Dandelion 

dibangun pada tahap ini.  Aplikasi dibangun berdasarkan pada tahap 

desain sebelumnya. Pembangunan sistem ini menggunakan bahasa 

pemrograman seperti PHP. Bahasa pemrograman tersebut didukung oleh 

software XAMPP. 

 

 

 

 

 


