
BAB III

METODOLOGI

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Metode analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem yang

akan dibangun untuk dapat memisah/memecah serta menggabungkan halaman

PDF adalah dengan menggunakan metode analisis berarah alir data.

3.1.2 Hasil analisis

3.1.2.1 Input

Input yang dibutuhkan aplikasi untuk dapat memisah/memecah serta

menggabungkan halaman PDF adalah sebagai berikut:

a. File PDF

Untuk pemisahan halaman PDF, file PDF yang dibutuhkan hanya sebuah file

saja. Sedangkan untuk penggabungan file PDF dibutuhkan minimal 2 buah file.

b. Nomor Halaman

Nomor halaman adalah nomor yang tertera pada halaman file PDF yang akan

dipisah maupun yang akan digabung sesuai dengan aturan penulisan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Aturan penulisannya adalah sebagai berikut:

1. untuk memisahkan halaman yang nomornya tidak berurutan yaitu dengan

menginputkan nomor-nomor halaman dengan tanda pemisah koma ",".

Sedang untuk nomor halaman yang berurutan ketik nomor halaman awal

dan akhir dengan menggunakan tanda pemisah minus "-". Contoh :
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untuk nomor halaman yang tidak berurutan : 1,3,4.......

untuk nomor halaman yang berurutan : 1-4, 5-6, ...........

2. untuk menggabungkan file PDF. terdapat kotak input file PDF mana saja

yang akan digabungkan.

3.1.2.2 Output

Output dari proses yang dilakukan adalah berupa hasil file PDF baru yang

sebelumnya telah diseleksi sesuai dengan yang diinginkan.

3.1.2.3 Proses

Proses yang dibutuhkan aplikasi untuk menghasilkan file PDF baru baik

itu hasil dari pemisahan maupun penggabungan PDF yaitu :

a. Proses Peng-input-an File

Merupakan proses awal dimana sebuah atau beberapa file PDF akan di

eksekusi sesuai dengan keinginan, baik itu dipisah maupun digabung.

b. Proses Pembacaan Struktur File PDF

Setelah file di-inputkan, file PDF akan dibaca struktur filenya. Hal ini

dimaksudkan agar aplikasi dapat mengenali file PDF yang akan diproses baik itu

dari versi PDF-nya, total jumlah halaman maupun objek-objek dan dictionary

yang terdapat dalam file PDF itu sendiri.

c. Proses Penyeleksian Halaman

Proses seleksi halaman, dengan menuliskan nomor halaman yang akan

dieksekusi sesuai keinginan dengan aturan penulisan sesuai ketentuan yang telah

diberikan sebelumnya.
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d. Proses Penyimpanan File

Proses penyimpanan file ini merupakan proses penentuan lokasi file yang akan

disimpan dan diberi nama sesuai yang diinginkan dalam format PDF. File ini

merupakan file PDF baru hasil dari seleksi yang telah dilakukan.

e. Proses Eksekusi

Merupakan proses untuk mendapatkan hasil file PDF baru dari penyeleksian

yang dilakukan sebelumnya.

3.1.2.4 Antarmuka

Antar muka aplikasi akan dibuat sesederhana mungkin supaya dapat

mempermudah penggunaan. Sehingga user dapat dengan cepat menggunakan

aplikasi.

3.1.2.5 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah

dengan aplikasi Borland Delphi 7 dan komponen Delphi yang berfungsi sebagai

penunjang dalam mengenali struktur file PDF. Borland Delphi digunakan untuk

membangun antar muka dan proses dari aplikasi yang akan dibuat.

3.1.2.6 Perangkat Keras

Agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, perangkat keras yang

dibutuhkan antara lain:

1. Proccessor Intel Pentium III 1 Gg Hz

2. Memory 256 MB.

3. VGA 128 MB.

4. Freespace liardisk 100 MB.
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5. Monitor.

6. Keyboard dan Mouse.

Kebutuhan perangkat keras diatas adalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi

agar aplikasi dapat lebih optimal.

3.2 Perancangan Perangkat Lunak

3.2.1 Metode Perancangan

Metode Perancangan sistem yang digunakan dalam mengembangkan

aplikasi pemisah dan penggabung PDF adalah dengan metode perancangan

berarah aliran data yang memakai sistem berupa Flowchart. Flowchart pada

dasarnya merupakan konsep perancangan yang mudah pada sistem pemrograman

terstruktur.

3.2.2 Hasil Perancangan

Berdasarkan hasil analisa permasalahan pada alur aplikasi pemisah dan

penggabung PDF, dapat diketahui variabel - variabel masukan sistem, keluaran

sistem, proses - proses dalam sistem. Hasil perancangan ini dikelompokkan

menjadi beberapa bagian Diagram Alir Sistem dan Perancangan Antarmuka

Sistem.

3.2.2.1 Diagram Alir Sistem

Diagram alir sistem merupakan visualisasi langkah kerja dari sistem dalam

wujud flowchart. Penggunaan flowchart memberikan kelebihan karena seluruh

bagian dari sistem dapat ditampilkan, mulai dari bagian input sistem, proses-

proses yang ada dalam sistem, serta bagian output sistem. Penggunaan flowchart



akan memberikan kemudahan dalam menilai alur kerja dan efektifitas kerja

sistem. Flowchart terbagi beberapa bagian, yaitu :

3.2.2.1.1 Flowchart Umum Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF

Flowchart ini menggambarkan proses pada aplikasi yang akan dibangun

secara keseluruhan yang terdiri dari input yang meliputi ; file PDF, nomor

halaman dan output berupa file PDF baru hasil dari proses yang telah dilakukan,

terdapat pada gambar 3.1
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Input:
• File PDF

• Seleksi Nomor halaman

• Pemberian nama File PDF

Pengenalan Struktur File PDF; halaman,
versi PDF, objek, dictionary

Pemisahan halaman PDF berdasarkan

page range yang diinputkan

Penggabungan halaman PDF menjadi file
PDF baru

Output:
File PDF baru hasil

Pemisahan

Mulai

Proses

Pemisahan

Selesai

Tidak

Proses Penggabungan
File PDF

Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF
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3.2.2.1.2 Flowchart Penggabung PDF

3.2.2.1.2.1 Flowchart Proses Penggabungan PDF

Flowchart ini menjelaskan jalannya proses utama pada penggabungan

file PDF yang meliputi : penentuan file-file PDF yang akan dieksekusi dan input

nama file PDF baru hasil dari proses penggabungan PDF, terdapat pada gambar

3.2

Mulai

Input:
• File PDF

• Pemberian nama File PDF

Pengenalan Struktur File PDF; halaman,
versi PDF, objek, dictionary

Penggabungan file PDF sesuai urutan
yang di-inputkan

Output:
File PDF baru hasil

Penggabungan

Selesai

Gambar 3.2 Flowchart Proses Penggabungan File PDF
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3.2.2.2 Perancangan Antarmuka Sistem

Rancangan antarmuka dari perangkat lunak untuk membantu dalam

aplikasi pemisah dan penggabung PDF adalah dengan menggunakan perancangan

model grafis. Terdapat beberapa form terpisah, yaitu form menu utama yang

didalamnya terdiri dari tab form Split PDF, tab form Merge PDF, tab form Help

dan tabform About.

3.2.2.2.1 Rancangan Antarmuka Menu Utama

Form rancangan antarmuka menu utama merupakan form pertama

perangkat lunak pada saat dijalankan yang menghubungkan dengan tab formform

lain. Antar muka ini digunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di dalam

sistem aplikasi pemisah dan penggabung PDF. Gambar 3.3 adalah ilustrasi dari

rancangan antarmuka menu utama.

Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF

Split PDF Merge PDF Help About

Source File PDF

Browse View1 1

Option

Pages:

— Save Filename

Save Filename Run Split
1 1

reset View Output Split

EXIT

Gambar 3.3 Form Menu Utama
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3.2.2.2.2 Rancangan Antarmuka Masukan

a. Rancangan antarmuka masukan pemisah halaman PDF

Antarmuka untuk masukan pemisah halaman PDF yaitu berupa sebuah

file PDF yang akan dipisah halamannya, nomor halaman yang dikehendaki untuk

dipisah sesuai dengan aturan dan nama file PDF baru yang akan disimpan. Form

untuk memisahkan halaman PDF terdapat pada gambar 3.4

Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF

Split PDF Merge PDF Help About

source rile PDF

Browse View
1 1

I— Option

Pages: 1 1

— Save Filensime

Save Filename Run Split
1 1

reset View Output Split

—•

EXIT

Gambar 3.4 Form Masukan Pemisah Halaman PDF

b. Rancangan antarmuka masukan penggabung file PDF

Antarmuka untuk masukan pada penggabung file PDF yaitu berupa

tombol input untuk file PDF, nama file PDF baru yang akan disimpan. Form

untuk menggabungkan file PDF terdapat pada gambar 3.5



Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF

Split PDF Merge PDF Help About

r- Source File PDF

, Save Filename

Save Filename

Add

Remove

View

Run Split

reset View Output Merge

EXIT
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Gambar 3.5 Form Masukan Penggabung File PDF

3.2.2.2.3 Rancangan Antarmuka Menu Help

a. Rancangan antarmuka menu help

Antarmuka ini digunakan untuk memberikan bantuan tentang pemakaian

aplikasi dan beberapa informasi pendukungnya. Form untuk menu help terdapat

pada gambar 3.6
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Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF

Split PDF Merge PDF Help About

Help

EXIT

Gambar 3.6 Antarmuka menu help

b. Rancangan antarmuka menu about

Antarmuka ini digunakan untuk menunjukkan data tentang pembangun

aplikasi dan beberapa informasi pendukungnya. Form untuk menu about terdapat

pada gambar 3.7
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Aplikasi Pemisah dan Penggabung PDF

Split PDF Merge PDF Help About

About Me,

Foto

EXIT

Gambar 3.7 Antarmuka menu About
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3.3 Implementasi Perangkat Lunak

3.3.1 Batasan Implementasi

Aplikasi pemisah dan penggabung file PDF dibangun dengan menggunakan

aplikasi Borland Delphi versi 7 serta menggunakan komponen VCL tambahan

untuk mengenali format file PDF. Sedangkan Borland Delphi digunakan untuk

membangun antar muka dan proses dari aplikasi yang akan dibuat.

3.3.2 Implementasi

Implementasi pada aplikasi pemisah dan penggabung file PDF yaitu dengan

implementasi antar muka hasil dari rancangan antarmuka yang telah dirancang

sebelumnya.

a. Implementasi Antar Muka

Implementasi antar muka aplikasi pemisah dan penggabung file PDF berupa

tampilan form utama yang langsung masuk pada tab form pemisah halaman PDF

kemudian penggabung file PDF, Help dan About.

1. Tampilan Form Utama

Tampilan form utama adalah tampilan pertama kali aplikasi dijalankan.

Pada form ini terdapat tab form pemisah, penggabung file PDF, help dan about.

Pada tab form pemisah halaman PDF terdapat tombol input untuk memasukkan

file PDF yang akan dipisah per halamannya sesuai dengan aturan yang telah

dibuat. Tombol view untuk melihat file PDF. Tombol save filename berfungsi

untuk memberi nama file PDF baru hasil dari proses pemisahan. Tombol run

untuk melakukan proses pemisahan halaman serta tombol reset untuk untuk

menghapus semua masukan. Tampilan form utamaseperti pada gambar 3.8



'IjApBrorif

|.SpUtPDF!| Merge PDF

Source File PDF

Input Directory Rle :

Total of Pages :

Option "

Pages :

Save Filename

Output Directory Rle :

CR

Help . Absut
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&>?':•

Save Rlename Run Split

Reset

Gambar 3.8 Form Utama

2. Tampilan Form Penggabungan File PDF

Tampilan pada form ini terdapat tombol add untuk memasukkan file PDF

yang akan digabung. Tombol remove untuk menghapus file PDF yang batal

dieksekusi. Tombol view untuk meihat file PDF. Tombol save filename serta run

untuk menjalankan proses penggabungan. Tampilan form penggabungan file PDF

seperti pada gambar 3.9



Split PDF [Merge PDF. | Hel^ M-ont

Source File PDF

Path filename

Save filename

Output Directory Rle :

Status

as.
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Add

Save Rlename Run Mer^e

Reset

Gambar 3.9 Form Penggabungan File PDF

3. Tampilan Form Help

Form ini merupakan panduan untuk menjalankan aplikasi pemisah dan

penggabung file PDF. Tampilan form Help seperti pada gambar 3.10
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Split PDF j Mer^ePDF fJHelpI|

Help -

Splittingand Merging PDF FilesApplication with Borland Delphi 7

How to use:

'First Tab: Split PDF
1. Input your source PDF tile ,.<click BROWSE button>
2. Ifyou want to see your source PDF file...<click VIEWbutton>
3. Now input the option :

a, selective page numberJhe rulesthat allowedto inputthe keys are :
- only third page of source PDF : 3
- first until 4 pages of source PDF . 1-4
- first,3 until7, 23 pages of source PDF . 1,3-7.23

4. Type your new filenarne...<click Save Filename button>
5. Just <click Run Split button> to splitthe file
G. See the Result..xclick ViewOutputSplit>

*Second Tab : Merge PDF
1. Input your source PDF file...<click Add button> {at least 2 file added to listbox}
2. Ifyou want to remove selected File..<click Remove Button>
3. Ifyou want to see selected File...<click View Button>
4. Type your new filename... <click Save Filename button>
5. Just <click Run Merge button> to merge the files....
6. See the Result.<click View Output Merge>

•1"""tMKany troubie?please send an E-mail to Justturnitont^yahoocorrf'11™**
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Gambar 3.10 Form Help

4. Tampilan Form About

Pada form about ditampilkan data tentang pembuat aplikasi, hak cipta, dan

tahun pembuatan aplikasi. Tampilan form Help seperti pada gambar 3.11
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Split FDF Merj-FDF • HHi. I About I

About mE ;

:iphr and Merge PDF
•nes w;th

Borland Delphi ?

kebetulan lagi nama angkatannya adalah BINER:> suatu bilangan yg
terkenal di dunia kornputasiyg terdiridari 2 buah bilangan
sakti yaitu 0 dan 1 '01 yah sesuai dg th Angkatan sang pembuat
aplikasi he4....nama gwa AriefiyanWahyutrianto
nomer mahasiswa 01523085 nickname'na ANTO;
yg biasa futsal manggil =>ANTO BUFFONcause i'mkeeper;
nomor punggung ya nomer atu....(keren euyyldapetin nomer gk pake
brantern!!)idYMna juga anto_buffon (skalian promosi)...
kediaman sementara masie dijogja tepatnya Griya indah kav V 253.,
utaraMIROTAGODEAN...!!!

I would like to than*. Jo : AllBINER COMMUNITY yg udah sarna2
berjuang baik suka maupun duka untuk bisa meraih gelar S1...special
matumuwun arief.dedfijruljpoel ma wildan {jadi jurukunci nie gwa } j
cah bscmpmbenk,idrus,ojie,gesitJ}ona...black,cah futsalan: abang
bol..osamah,samsul,kaponJ\risna,rnayadiJXETOS my substitutekeeper :>,
timboeLucup,rindanx,adit,wawan,om bob,iffan,andfe,dwi,ujang,ilyaabornbom,
{seneng buangetbs maenbareng kalian !!! }wisnu sang penyelamat II!
hengkyJIS a.k.a cicak satoeJreddy,PAHE,gondronx a.k.a ryanjucky,
fuku,jelly,firnas,gondrex a.k.a andriyanto,faiarJArie=>makacie laptopnya!!,
boedhe,dyah,wulaayany,diaz,mayjpietjatriJyaz,yulia,vitri,nanaJ'e\
and others maapklo adaygterlewatyah....ygpernah CISCO bareng
gwa OMDEWA sbg mstruktur,hanif n mas sugi, rekan2 KKN 31 SL-44,
Desa Sribit t4 KKN{ maap gk ksana buat liatkondisi pasca gempa 27 mei},
teman2 alumniSMU muha jogja,cah2 vidatra bontang kaltim a.k.a euro's,
[Bapak/lbu] (x2| Dosen Informatika Ull ygdhormati n dibanggakan;
bapak TaufikHidayatSTJMcsselaku pembimbing....WEKAyg udah

gambar 3.11 Form About
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