
BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Analisis

Metode analisis digunakan untuk mengetahui dan menerjemahkan semua

permasalahan serta kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan aplikasi pembuat

pola strimin dari suatu gambar yang akan dibangun. Metode analisis kebutuhan

perangkat lunak yang dipakai dalam tugas akhir ini menggunakan pendekatan

terstruktur. Selain itu bersifat GUI {Graphical User Interface) sehingga mudah

dalam pengoperasiannya

Oleh karena itu tahap analisis digunakan untuk mendapatkan data-data yang

diperlukan untuk kepentingan membangun sistem. Hasil akhir dari analisis

diharapkan akan diperoleh suatu sistem yang strukturnya dapat didefinisikan

dengan baik dan jelas sehingga dapat diusulkan suatu bentuk perangkat lunak

yang diinginkan.

3.2 Hasil Analisis

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui apa saja yang akan

menjadi masukan sistem, fungsi atau metode yang digunakan oleh sistem,

keluaran sistem, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak serta

antarmuka sistem yang akan dibuat, sehingga sistem yang dibangun sesuai dengan

yang diharapkan.
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3.2.1 Masukan Sistem

Untuk proses masukan data dari aplikasi pembuat pola strimin dari suatu

gambar yang dibuat adalah gambar atau image yang mempunyai format BMP,

JPG, WMF.

3.2.2 Kebutuhan Proses

Untuk kebutuhan proses dalam sistem yang akan dibangun, proses-proses

yang digunakan adalah:

a. Pemasukan/?/e gambar yang mempunyai format BMP, JPG, WMF.

b. Operasi Titik.

c. Operasi bertetangga.

d. Operasi Goemetri.

e. Reduksi warna.

f. Penskalaan.

3.2.3 Keluaran Sistem

Data keluaran yang akan ditampilkan oleh Aplikasi pembuat pola strimin

dari suatu gambar adalah berupa gambar dalam bentuk motifstrimin.

3.2.4 Kebutuhan Perangkat Keras

Untuk membangun Aplikasi pembuat pola strimin dari suatu gambar,

diperlukan perangkat keras yang memiliki minimal spesifikasi sebagai berikut:

1. Satu unit komputer denganspesifikasi minimum prosessorPentium III.

2. Memori (RAM) 256 MB.

3. Hard Disk 20 GB.

4. Monitor VGA atau SVGA.
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5. Mouse.

6. Keyboard.

Namun sangat disarankan menggunakan spesifikasi yang lebih dari pada

yang disebut di atas.

3.2.5 Kebutuhan Perangkat Lunak

Untuk membangun Aplikasi pembuat pola strimin dari suatu gambar,

diperlukan perangkat lunak antara lain:

1. Sistem Operasi Windows XP.

2. Bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 untuk pembuatan perangkat

lunak.

3. Coreldraw Graphics Suite 12 untuk menbantu kebutuhan antarmuka

3.2.6 Antarmuka Sistem

Aplikasi pembuat pola strimin dari suatu gambar akan diakses oleh

pengguna {user) dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu

diperlukan antarmuka {interface) yang dapat dimengerti dan mudah digunakan

oleh pengguna (userfriendly) dengan berbagai tingkat kemampuan dalam

menggunakan komputer tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Kriteria

tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan antarmuka {interface) berbasis

grafis yang lebih mudah dimengerti oleh banyak pengguna.

3.2.7 Kinerja yang Diharapkan

Kinerja yang diharapkan dari hasil analisis di atas adalah perangkat lunak

yang dibangun mampu mengubahan file gambar yang mempunyai format BMP,

JPG, WMF menjadi gambar pola strimin yang mempunyai format BMP.
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3.3 Metode Perancangan

Metode perancangan yang digunakan untuk mengembangkan sistem

aplikasi pembuat pola strimin dari suatu gambar ini adalah metode perancangan

terstruktur (Structured Design Method), dengan menggunakan alat untuk

pengembangan sistem yaitu Flow Chart dan Data Flow Diagram (DFD).

3.4 Hasil Perancangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui apa saja yang akan

menjadi masukan sistem, fungsi atau metode yang digunakan oleh sistem,

keluaran sistem, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak serta

antarmuka sistem yang akan dibuat, sehingga sistem yang dibangun sesuai dengan

apa yang diharapkan.


