
dengan berbaga i 
IT Planning, 

4 tahap ya itu 
Resource 

The McGraw

A- 267 

~ SEMINAR NASIONAL 
~ ,"In!egrosi Dunio Pendidikon.. Teknologi Informosi don Indus In 
\ :./ Fokullos Tekn,k Un,versilos W,dyolomo 

..... -
PROTOTiPE PERANGKAT LUNAK STUD I DAN IMPLEM ENTASI 

S ISTEl\~ ANTRIAN 

Oleh 
Slikenda 

Teknik Info rmalilw 
Univers ilQS Widyalama 

(kenda@widyalama.ac,id) 

Anlflan merupakan sualU cara UJ1tuk menciptakan sua~"na yan g tenib, Oalam antnan 
ada pel anggan yang ingIn mendapatkan fasilitas pelaya nan , sedan gkan pemil'k 
pelayanan yang menyedlakan fas ilitas pelayanan tersebuL Kontradiksi antara 
pelanggan dengan pemilik pelayanan terj adi dikarenakan peJanggdfl mera sa engga n 
berJama-lama antri sedangkan pemilik pelaya nan menginginkan jumlah kedaumgan 
pelan ggan sebanyak-banyaknya dengan jumlah pela yanan yang secukupnya. 
Sehingga pemilik pelayanan harus mampu membangun kondi si antrian pelangga n 
yang tidak terlalu lama . 
Untuk menciptakan antrian ya ng baik maka perlu dilakukan suaru pengamatan 
terhadap waktu tunggu dalam anlrian bagi konsumen, waktu tUJ1 ggu pelayanan 
kon sumen dan waklu tunggu s istem antrian . Oengan pengamatan tersebut dapal 
diciptakan kondisi antrian yang memu as kan konsumen dan oem,lik s iste m antrian . 
ta npa mengeluarkan biaya yang besar. Berdasarkan hai tesebut maka d,bangun suat u 
perangkat lunak pro-qlle, untuk menciptakan kondis, antrian yang opt imal. SehIn gga 
pihak manajemen dari sistem antrian dengan menggunakan peran g\;al lunak pro-que 
dapat membuat keputusan ya ng berkaitan dengan kepuasan kon sum en. 
Perangkat lunak pro -que ya ng dikembangkan herbenluk prololipe unruk 
mengimpl ementasikan s istem antrian dengan kasus satu server dan sa ru antrian. 
Oalam pembangunan pera ngkat lunak antrian pro-que di gu nakan metode 
pengembangan pera ngkat lunak berorientasi objek yang dik ena l dengan GMT 
(Ooleci Modeling Technique) dari Rumbaugh . 

Kata Kunci . antnan, kepuasan konsumell, wa ktu antria n. \\<l~'U pelayanan. waklU 
sistem antrian, OMT. 

I. Pendahuluan 
Antnar. merupakan cara yang dibangun orang dalam berbagai kegiatan atau J kli\·itas 
agar tercipta suasana yang tenib . Hampir semua kegiatan memerlukan antri an 
misalnya pada pembeli an ti ket ke reta api, pembelian lik el pesawal le rbang, 
pembayaran atas pem be lian barang-barang ya ng dibeli di supermarket, dan 
sebaga inya 
Oal am sistem antrian , ada pihak-pihak yang berperan dalam menJalank an s istem 
antTian tersebut. Pclanggan merupakan entitaS yang benindak sebagai pengantri 
daJam sistem antrian . Server (pelaya n) merupakan entitaS yang benindak sebagai 
pelayan dalam sistem antrian. Keduanya sangat penting dalam sistem antrian, 
dikarenakan tidak bisa lerbentuk jika dalam suatu antrian tidak ada pelanggan dan 
server. Pelanggan menghendaki waklu lunggu dalam an trian sem inimal mungkin 
seda ngkan pem ili k pelaya nan menghendaki pelanggan ya ng masuk antrian sebanyak 
mun gkin sehingga limbul kontradiksi anwa pelanggan dan pemilik pelayanan. 
Kontradiksi ini limbul ka rena pelanggan merasa enggan berlama-Iama di wa~,u 

IUJ1ggu dalam antrian , disisi lam pemi! ;k pela yanan lidak menginginkan kehilangan 
pelanggan dan tida k menginginkan biaya unruk membuka serve r baru ya ng terlalu 
besar. DaJam permasaJahan ini, ak:an melahirkan perscalan opt;masi antara 
pelanggan dan pemilik pel aya nan. Persoa lan opt imas i lersebuL sudul pandang 
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pclanggan yaltu terlayaninya dengan cukup puas sedangkan sudul pandang pemdik 
pelayana n ,i L!ak mengetuarkan biaya besar untuk membuka server baru 
Untuk mengatas i masalah pencatatan data yang berdasarkan data pengataman secara 
nyala dan diikuti dengan proses pengolahan data tersebut agar bisa menghas ilkan 
Informasl yang cepal dan tepat dibanguntah sebuah perangkat lunale Pembangu nan 
dan perancangan perangkat lunak urotuk mengimpte mentasikan sebuah sistem antrian 
yang berupa prototipe perangkat lunak implementasi armian. Dalam membangun dan 
merancang prototipe perangkat lunak implementasi ann-ian akan mengasumsikan 
bahwa sebuah kasus sistem antrian yang mem,liki satu server dan satu antrian dalam 
sistem antrian dengan disirlm antrian FCFS (Firs/ Come Firs/ Serve) . 

II. Pembahasan 
Pembahasan ini mencoba unruk mengLtraikan pokok pembahasan dalam membangun 
prolOripe perangkLll lunak s/udi dan implemen/asi sis/em amrian dengan 
menggunakan metode OMT (Objec/ Modelling Technique) . Pembahasan tersebut 
dibagi dalam lahap-lahap dalam membangun sistem prololipe perangkat lunak 
sebagai berikut : 
I. 	 Tahap Analisis Sistem 
2. 	 Ta hap Perancangan Sislem 
J. 	 Tahap lmplementasi Sistem 

2_ L Tabap Analisis Sistem 
Tahap anal isis sistem dengan metodologi OMT, umumnya menggunakan J buah 
model ya itu model objek, model dinamis. dan model fungsional. Model objek adalah 
model yang menggam barkan objek daJam sistem dan keterhubungannya, model 
dmamik adalah model yang menggambarkan Interaksi antar objek dalam sistem_ dan 
model fungsional adalah model yang menggambarkan tranformasi data pada sistem. 
Pada kesempatan ini dijelaskan keliga model tersebut berdasarkan hasil pengamatan. 
Disamping itu, penjelasan tentang deslcripsi pemak:i dan deskripsi sistem. Sehingga 
pokok bahasan tahap analisis sebagai berikul : 
I . 	 Deskripsi pemakai, menggambarkan calon pemakai dan sistem yang 

dikembangkan . 
2 . 	 Desk ripsi sistem, menggambarkan secara umum apa yang akan dilakukan oleh 

sistem dan apa yang tidak dilakukan oleh s istem. Deskripsi iOi dilengkapi dengan 
kamus data untuk menjelaskan kata-kata kunci yang ada pada sistem. 

J. 	 Model objek , diagram objek bentuk staris. ya.'g m~njelaskan srruktur setiap objek 
serta keterhubungan antar objek. 

4 . 	 Model Jinamis, berisi ak1ivitas yang terjadi pada s istem apabila terjadi suatu 
evenJ. Bagian ini terdiri dan dua bag ian vaitu i?VenJ J70w dan diagram status. 

5. 	 Model fungsional, menjelaskan diagram data dalam sistem Bagian ini terdiri dan 
diagram konteks dan diagram aliran data umum. 

2_1.1 Oeskripsi Pemakai 
Penerapan sistem pro-<Jue (pengenian siStem pro-que bisa dilihat pada deskripsi 
slstem) dlOamakan pro-que. Oleh karen a itu, diperlukan suatu Tahapan penyesuaian 
untuk data-dala yang mas.uk ke dalam pro-que, ataupun data-data yang keluar dari 
pro-que. Untuk memasukan data-data ke daJampro-que diperlukan seorang operator. 
Sedangkan untuk menganalisa hasil p~ngolahan dari pro-que diperlukan seorang 
manaJemen. Dengan demikian. pro-que memerlukan entitas luar yaitu operator dan 
manajemen yang berguna untuk menjaJankan pro-que. Operator yailll orang yan g 
d,beflkan wewenang untuk mengoperasikan pro-que sedangkan manajemen ya itu 
nrang yane diberikan wewenang untuk IT'~ganalisis sis:em antTi:m yan;; terjaJi. 
Diagram fungs inya dapat dilihat pada gambar 2 I . 
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Seh ingga pernagkal lunak pro-</lle akan dikembangkan berdasarkan aua kalegori 
pemakai yai lU operalor d~ r. manajemen. Tugas seorang operalor yang menggunakan 
pro-</ue yairu : 
I. 	 Memasukan dala-data yang diperlukan oleh prO-<j'" unruk proses pengolahan 

berdasarkan konsumen yang masuk anlrian, layanan sislem lerhadap konswnen, 
walnu lunggu konsumen, dan berbagai masalah yang berkallan dengan anrrian . 

2. Memaslikan bahwa data ma~:1ka n atau keluaran pro-</ue benar. 
Adap un lugas scorang manajemen yang menggunakan pro-</ue yaitu : 
I . 	 Menganalisis lerhadap hasi l pengolahan p r o -</ue berdasarkan data-data ya ng 

dlmasukan oleh operator pro-</ue. 
2. 	 Menenrukan kebijakan terhadap sislem layanan yang didasarkan pad a hasil 

anal isis dari pengolahan pro-</ue. 

diharapkan manajemen ya ng menggunakan pro-</ue ani ya ilu seorang anal is sena 
pengambil kebijakan yang memiliki pengetahuan tentang anrrian yang pada 
kenyataannya berjalan secara dinamik. 

2.1.2 Deskripsi Sistem 
Sislem p r o-</ue adalah suaru perangkallunak unlUk melakukan pemrosesan lerhadap 
wak ru anrrian konsumen dan waklu laya nan lerhadap konsumen supaya lebih efekli f. 
Fungsi dasar implementasi amrian pro-</ue adalah menenlukan antrian yang sesuai 
dengan kerja sislem fi s ik pada sualU daerah kondisi operasi SI Slem yang berjalan, 
dengan kandidal-kandidal anlIian yang ada Anlrian sislem dilakukan unruk 
mengimplementasikan atau bisa juga mengoperas;kan pro-</lle dalam layanan 
lerhadap konsumen dengan skala wakru nyata., bisa dil ihal pada gam bar 2.1 . 
Adapun rnmusan masalah yairu : 
I . 	 Seberapa jauh wakru lunggu dalam anlIian dan waklu lunggu layanan bisa 

dikatakan efek1.if 
2. Berapa kuota alilrian agar sistem anlrian masih lerpenuhi kondisi efeklif. 
3 Kapan sualu sislem anrrian mem buka server barn sehingga menimbulkan 

permasalahan yang akan menggunakan model antrian dengan server leb ih dari 
saru. 

Bisa dipenuhi dengan cara sebagai berikul : 
I . 	 Unruk Inemenuhi wakru runggu dalam anlIian dan wakru lun ggu layanan yang 

efeklif Jika ju mlah waktu runggu dalam anlIian dan wal.,u runggu layanan oleh 
server lidak melewall wakru sislem anrrian dari mulai buka sam pai dengan rutup . 

2. 	 Kuola anrrian agar sis tem anrrian memenuhi kOI .dis i efel.,if jika jum lah 
ko nsumen ya ng berada dalam anlrian lidak menghabiskan wakru yang lelah 
ditenrukan oleh sistem anlrian. 

J . 	 Sislem anrrian akan membuka server baru jika kondisi berikullerpenuhi : 
JumJah waktu runggu konsumen dalam anrrian sudalh melewali batas wakru 
yang ditenrukan oleh sistem anrrian : waJ...tu buka sampai dengap wakru rurup. 
Jumlalh wakou lunggu layanan sudalh mele",ali batas waklu yang dilentukan 
oleh sislem anlrian : waklu buka sampai dengan wakru IUIUp. 
Jumlah konsumen yang menghabiskan waktu siSlem anrrian yailu wakru buka 
sampai dengan waklu lurup 

.z, .. -~ , .--.., .. ~--. 
l"'l "-l.~""·..c ..- ... ",.. 
'"'j 	 .. _._._ .. ..1,..... . :.0..-.' ..... .. 

Gambar 2.1 : Diagram Fungsi Dasar Implementasi pro-</ue 
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Imeraksi pro-<Jue aengan sistem lain ddakukan dengan membaca data masukan yang 
didasarXan pada keadaan layanan, dnlrian, wakru runggu layanan, \VaklU tunggu 
dalam antTlan, dan waletu kedatangan dari sistem antrian . Dan membaca masukan 
yang dilakukan der,gan cara memasukan data laya nan sistem, konsumen yang masuk 
anlrian, waklU kedatangan konsumen dalam alllIlan, dan wakru layanan oleh operalor 
(emulolOr). Sedangkan operator sebagai orang yang memasukan data-data amrian ke 
pro-<Jue, !ihal gambar 2.2. 
PrO-<Jue dengan operasinya dalam waj,:tu nyata dengan sislem lain, menerima 
masukan data secara sekuensial yang dimasukan ke pro-<Jue umUK diolah. Oleh 
karena itu, diperlukan suaru emulolOr (operalor) yang bertugas unruk mengarur 
jalannya pro-<Jue rerhadap masukan data dari sistem lain. Hasil dari pro-<Jue yang 
merupakan analisa akan dikirimkan ke emu/olOr lain (manajemen) umuk dianalisis. 
Hasil dari analisis emu/aJor akan berpengaruh terhadap sistem lain, sehingga akan 
lerjadi perubahan \4I1g diperlukan unruk mengalaSi amrian pada si slem lain supaya 
lebih efeletif, lihat gambar 2.2 . 
Pro-<Jue akan menempatkan data mas uk an ke log_dolO yang nantinya akan diproses 
atau diolah oleh pro-<Jue berdasarkan model antrian. M0del antrian yang akan 
diterapkan pada prO-<Jue ditetapkan berdasarkan seorang manajemen dari sistem lain. 
Oalam hal ini pef4I1cangan prO-<Jue sudah menyiapkan model anlrian dengan server 
lebih dari salU yang dikembangkan dari model antrian yang menggunakan satu 
server, lihal gambar 22. 

pro-que 

ACD 
model anlTian I 

CD 
Operator @~D~ 

CD 
 Proses 


AGar.tbar 2.2 : 
Interaks, pro-

que dengan 0 KeJuaran 

Manajemen 

s,stem lain 

Keler4I1gan : 
----. Data 
I . 	 bulatan nomor 1 : setting model anoian, masukan data-data, dan setting hasil 
2. 	 bulatan nomor 2 : hasil pengolahan 

bulata n nomor 3 : setting model antrian 
4. bulatan nomor 4 : hasil pengolahan 
Proses pendeteksian terhadap suaw ancrian dilakukan secara sekuensial sesuai 
dengan kedatangan konsumen dan layanan sistem antrian . f-enanganan masalah 
kedatangan konsumen dan layanan sislem ancrian dilal,:ukan oleh operaror, seseorang 
yang akan memasukan wak-tu kedat.:lI\gan konsumen dan wakru layanan sis rem. Pada 
pro-<Jue akan ditangani oleh scheduler, program yang menangani masukan data ke 
log_dolo berdasarkan model ar.trian yang ditaogan i oleh kcnjiguraJor da;l 
selanjutnya diklrimkan ke karelaor dan eksekusor. Selanjulnya karelaor akan 
mengirimkan kontrol perintah baca data konuol dari log_dala berdasarkan model 
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anI nan dan mengirimkan data ke eksek!lSor Sedangkan ekseklL50r memproses data 
dari korelaor, dalam hal mi dibutuhkan grafilaor untuk menghasilkan grafik dari 
pengolahan data yang dilakukan oleh ekselaJsor. Dan eksekusor membutuhkan 
allallsaror umuk menghasilkan data analisa yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 
sistem lam 
Karakteri stlk si stem pro~/Je untuk sam mi v3Il u . 

perangkat lunak pro~lIe fnaslh bers ifa! manual , karena data masi h dlmasu kan 
oleh seorang operator bukan dllakukan oleh llIesin dalam pengontrolan antrian 
(bukan automalis) . 
~eda n gkan amrian ya ng digunakan yaitu mas lh satu alltrian, dan servemya masln 
satu . 
hasil pengolahan data yang diinformasikan ke manajeme" masih bersih primi1ir, 
karena masln berdasarkan asumsi -asumsi yang maslh sederhana, atau tidak 
berdasarkan i1mu yang sekarang berkembang, sepeni :jicy logic, neural nen.-ork 
dan sebagainya 

Adapun hal-hal yang menjadl kunci dari perangkat lunak pro~ue dan sekaligus 
untuk mener:lI1gkan kamus data dan sebagai kandidat class dalam anal Isis perangkat 
lunak yallu : 

opera/or entitas yang mewakili hubungan pro-qlle dengan sumber data dari 
sistem antIian . Dan yan8 memasukan data·da ta ke pro~lIe . 

scheduler : suatu koding program yang memasukan kedatangan konsumen dalam 
2nrrian, ",aktu kedatangan konsumen, waklu layanan sl stern. dan waktu 
kcberangkatan . 
log_dora 5~atu tempat untuk menyimpan data masukan dari scheduler dan 
korelaor 
koreldor suatu koding program yang membaca data·data dari log_doLO yan g 
relah dimasukan oleh schedllier dan menyimpan data hasil pengolahan koreJaor 
ke log _data untuk kebuluhan pengoiahan yang dilakukan oleh eksekllsor. 
eksekusor sualu kodin!', program yang mengolah data masukan dan koreJaor. 
Dan hasil pengolahan dlklrimkan ke grafikan dan analisator. 
kOf/jigura/or suaru kodmg program yang mcnyatakan model antrian yang 
dlgunakan pada pro-que . KoniiguralOr Ini ditentukan oleh operator atau 
manajemen sistem lalll 
grajikaf/ : suaru kodlng program yang menampilkan graiik dari pengolahan data 
yang dilakukan oleh eksekllsor. 
ana/isalor : suaru kooing program yang mc nentukan hasil dari pengolahan data 
yang dil akukan oleh eksekusor untuk dianalisa kelayakan sistem antrian. 

2,1.3 Model Objek 
Berdasarkan desknpsi sistem, dldapatkan beberapa kelompok objek yallu : 

Objek pelaksana masukan data, yaitu scheduler, log data , korelaor dan 
kOf/jigllralOr. -
Objek pelaksana pengolahan data, yairu : eksekusor dan korelaor. 
Objek pelak,1na tamp;lan hasil pengolahan, yaitu : analisa/or dan grajikon . 

Pada model dinamis seSI ten tang diagr?m Stal'CS, ~elempok objek tersebut akan 
dlwakili oleh kelompok Status berikut : objek pelaksana masukan data diw~ k;11 el eh 
status konii gurasi, obJek pelaksana pengolahan data diwakili eleh Status eksekusi, 
dan objek pelaksana tam pi lan hasil pengolahan diwakili oleh StatuS tam pi!. 
Penunjukan wakd tersebut untuk memudahkan asumsi pengenian status dari c1ass
c/ass yang terdapat pada model objek 
Pelak sanaan masukan data dilakukan oleh objek pelaksana masukan data yaitu 
memos uka;] nilai-ni!Ji yang dlbuluhkan oleh pro-c;ue Dalam hal ini , scheduler, 
memasukan data \Va~'1U kedatangan konsumen, waktu layanan sistem, waktu 
keberangkatan . dan konsumen yang masuk k ~ s lstem anrrian . Data masukan 
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setanjutnya dikirim ke log_data. Sebelum scheduler melaksanakan lugasnya, ada 
objek konjiguralOr yang mengkonf'gurasi model anrrian yang d,inginkan oleh 
scheduler. Sehingga schediller sudah s iap menerima masukan data dari oper~lor 
berdasarkan konfigurasi model antrian yang dimasukanye. Korelaor merup2~an 

objek ye ng melakukan proses terhadap inpul yang dilakukan oleh scheduler. 
Sehingga hasil yang diharapkan oleh Iwrelaor ya llu suaru data ya ng siap untuk 
dieksekusi oleh eksekusor. 
Pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh objek pengolahan data . £ksekusor 
men gawal i pembacaan log_dow lewallwrelaor. Dengan penerim~an atau pembacaan 
terhadap data yang dikirimkan oleh Iwrelaor maka eksekusor 'Ile1akukan proses yang 
diharapkan oleh sislem pro-que. £ksekusor mengirim~an hasli pemrosesan yang 
lelah dilakukannya ke ana!:SQJor dan grajilwn. 
Hasil pengola: lan akan ditampilkan unruk kebul~han ;;nallsa !:lagi ma~aJen.en 

dilakukan oleh objek pelmana analisa hasi!. Pengolahan hasli analisa pro-que 
dllakukan oleh anallsaror berupa niJai-nilai hasil pengolahan dari eksekusor. 
Sedangkan hasil pengolahan eksekusor yang berupa grafik dik,rimkan ke grajikan 
untuk ditampilkan secara grafik. Adapun class objek tahapan anal isis bisa dliihat 
pada tabel 2 . 1. 

T abe12 I CIass ObJle'k pa'da Tahapan A naIIS'S 
No Class 
I Scheduler : class objek yang 

mempersiapkan tempal 
pe~yimpanan, mengisikan dan 
pengeksekusian data input. 

2 Log_dQJa : class obJek yang 
menyimpan data masukan untuk 
proses pengolahan. 

£ksekusor : class objek yang 
mengolah data masukan dari 

3 

kore~'1or 

4 Korelaor : class ohjek yang 
mengatur pembacaan data untuk 
pengolahan eksekusor 

KonjiguraJor : class objek yang 
m~ngatuI model anlrian 

6 

5 

Analisaror : class objek yang 
mengatur analis3 hasil pengolahan 
eksekusor, 

Alribul - Operasi 
create() Iischeduler membuatlempat slmpanan GI 
log_data 
open() Iischedelur membuka log_data 
apgendO Iischeduler memasukan data ke log data 
konsumen_ ke : integer l/kol15umen. 
time_in: date Ilwakru masuk antrian. 
time_service: dale Ilwaktu layanan. 
lime_out : date llwaktu keberangkatan 
kon_ke : integer l/konsumen, 
time_q : date Ilwakru lunggu dalam anman, 
lime_ser . date Ilwaktu tunggu layanan 
lime_sian: dale Ilwdklu runggu dalam slstem 
read() Ilbaca data dari scheduler atau kore~'tor, 
\\Tile() Iisi mpan data dari scheduler atau korektor _. 
N : integer Iljumlah konsumen 
lq : date Iljumlah walctu runggu dalam antrian 
IS : dale Iljumlah walctu tunggu layanan 
!Sian: date Iljumlah waktu runggu dalam slstem 
openO Ilmembuka lo~data dari koreklor 
run() Ilmenjalankan eksekusi data masukan 
sumO Ilmeniumiah data masukan 
create() l/kore~'1or membuat tempal simpan di 
lo~data 
open() Ilmembuka tempat simpanan data 
appendO l/kore~'1or mengisi data ke log_dolO . 
selisih() Ilmengurangkan data dari log_dOla 
scheduler 

model_antri : integer Ilmengatur model anIT:==J 
sel anlIiO Ilmengeset model anrrian suatu sislcm yang 

average() Ilmerata-ratakan waktu runggu ar;,:n an, diagram all ran ev 
waktu tunggu layanan dan waktu tunggu sistcm gJmbar :'.4 beriku 

sumO II menjumlahkan wakru rung,e:u antrian, 

I 
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'--  .pengolahar 

Diagram objek pa 

l::k.sekll5or 

N 
Iq 

ts 


ts..n 


openO 

runO 

sumO 


cc 

r. 
c 
oJ) '" 
5 
E 

AlluhsOlOr 

a"""'seQ 
swn(), 

2.1.4 Model Dina 
Model dinamis n 
operasi daJam su, 
dari model dinaml 
ekstemal, sedang) 
unluk menerangk 
berikutnya ditentu 
trans isl. Model di 
frace, event flow C 
even! flow dan dia, 
terwakilj pada dial 

2.1.4.1 £ I'ent Flo. 
S ISlem pro-que y, 

http:ma~aJen.en
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waktu lUnggu lal'anan dan waklu runggu slsrem 
7 Grajiknn . class obJek yang 

mengalur penampilan grafik has il 
penoolahan eksekusor 

mode~f. integer IImcnam pi Ikan mode grafik 
sel~afO Ilmengsel benluk grafik 
gel_w af0 Ilmengambil model grafik 

Diagram obJek pada tahapan anal isis bi sa dilihal pada gambar 2.3 berikuL 

Crojikof/ 

modc_craf 

se1_1mifO 
gel_m-afO 

Konfigllraror 

mengesel 
model amri 

I Ekseku50r 
set_amriO 

N Korektor 
tq -

[S 
mengoperaslkan membaca 

[SIan creau:() IopenO
openO menampilkan appendO Log dalO 
run() 

1 "," sLllO 
swnO konswnen_kc 

'" rime_in 
co ~ 
'" time _SCrvlCC0 

] 0. rime out 

O/l E 
rcad()" E 

E writeQ 

mengesel 

"cllCdl{/!'f 

create() 
openO 
appendO 

I 
me nyimpan 

r"g_dala 

I Ai1il/15alOr 1 kon_ke
: 

timc_q 
rime_ser 
time si3J1 

","<rage() 

swnO 
 read() 

v.ntc() 

Gambar 2.3 Diagram Objek Tahapan Anali sis 

2.1.4 Model Oinamis 
Model dinamis menjciaskan konsep lentang aliran kono-ol , interaks i dan urUlan 
operasi dalam sualu lin gkungan obJek yang aktif secara konkuren. Konsep utama 
dari model dinamis adalah l?VenI dan SIal us (slale) . Even! merepresentasikan slimulus 
ekslemal, sedangkan SlalUS merepresentasikan nilai objek. Diagram starus dipalkai 
unluk menerangkan model dinamis, apabila sualu evenJ datang malka StaluS 
berikutnya dilentukan oleh starus seka rang dan jenis evenJ. Perubahan ini dinamakan 
tranSISt. Model dinamis biasanya dt gambarkan dengan 3 buah diagram ya iru evenJ 
Irace, l?Venl jlow dan diagram stalUS . Adapun pembah~san yang alkan dilakukan yailu 
e ,·en' jlc,," dan diagram Starus sedangkan even! Irace lidalk dibahas dikarenakan s udah 
lerwakili pada diagram status . 

2.104 . 1 EvenJ Flow pada Sistem Pro-que 
StSlem pro-que yang berjalan pada s islem lain , sehingga sislem pro-que merupakan 
s ualu s islcm yang mengolah anrrian ya~g lerjadi pada sislem lain . Dengan demikian, 
diagram altran l?Venl yang ada pada s islem pengolahan pro-que bisa dil ih al pada 
gJmbar:C 4 be,i kul. 
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Even,Gamb~r2.4 : 
Sistemnow pada 

Pro-que 

Scheduler 
memasukan data ke log_dolo untuk disimpan, Log_dolo akan memberikan sinyal ke 
korektor unruk baca dan tulis cata , Eksekusor mcngeksekusi data lewat koreklor, 
korektor mengirimkan data dan eksekusor mengambtl dala dari korektor 
KonjrguraJor mengirimkan setingan model antrian ::e scheduler, dan korektor 
Sehingga scheduler dan korektor akan mcnyimpan dan mengambil data berdasarkan 
setingan model antrian Gan kanjrguro/Qr , Eksekusor menginmkan smyal ke 
ono/'so/Qr untuk menampilkan hasil pengolahan yang berupa data-data analisa, Dan 
eksekusor mengirimkan hasil pengolahan ke grojrkon untuk menamp,lkan hasil 
pengolahan dengan cara gratik , 

2.1.4.2 Diagram Status 
Diagram status si slem pro-<{ue. terdiri dari lima buah status , yaitu status pengarnbrlan 
model antrian, status simpan data. statuS pengambil2~ data, status eksekusi, dan 
Status menampilkan hasi!. Dari kelima Status lersebut diketompokan menjadi J status 
berdasarkan pada kelompok objek yang suoah diterangkan pad a sesi tentang model 
obJek . Perrama yaitu status konf'gurasi menggambarkan keadaan awal s,stem ya ng 
membuat , membuka, menyimpan atau mengis i data input, dan menseting mode! 
amrian , Kedua ya itu stalus eksekusi merupakan keadaan sistem saa t lerjad, proses 
eksekusi pengolahan yang d,awali dengan membaca atau mengambil data input , 
Ketiga ya ilu stalus tampil merupakan keadaan sislem menampilkan hasil pengolahan, 
Keterkaitan kelompok model obJek dengan status dapal d,l ihal pada tabel 2 2 berikuL 

No Nama Model Obiek Nama Status Diagram Status yang Terlibat 
I Pelaksana masukan data Kontigurasi · Pengambilan model antrian 

· Simpan data 

· Pengambilan data 
2 Pelaksana pengolahan data Eksekusi · Eksekusr 
J Pelaksana tampilan hasil Tannpil · Menannpilkan hasil 

pengolahan 

Tabel 2.2 : Kelerkaitan Model Obtek dengan Status 

Dalam eksekusi lcrhadap suatu data tidak hanya data saja yang dlperlukan tetap' 
model antrian juga diperJukan Dengan demikian, konfiguralOr dipcrJukan untuk 
menseling model antrian, Model anUian dikirimkan ke scheduler untuk menentukan 
jenis data input berdasarkan model antrian yang diteri ma dan ko,ljigIJratar 
Begitupun korelaor menerima selingan model anrrian dan konjrgurotar untuk 

memproses data ali 
menseting model ar 

(--;; 
, Do, 

rnOd~ 
seles:: I 

--r 
~ 

K 

:~ 
~ 
Gamb: 

Pada saat mu lal Unll 

proses yang al1inya 
keadaall siap yang, 
scheduler akan Ir 
penyimpanan data It 
oleh emll/Ofor atau c 
yan g terj ad, pada s 
3ntrian, wa ktu kedi 
la yanan, dan wakl 
schedllier dan ore" 
d'persiapkan yallu I, 
Aksl read yallu mer 
Iv'rlle yaitu menuhsk 
Selanju tn),a status ir 
Lihat gambar 2 6 ber 

a...-f K 
--~ Kc 

model 
selesai 

I Siap 
I Do.C 
\ I 

'---

,' ,ose5 pcngarnbilan , 
pengol"ha n piJ·que, 
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Ststem 

dlperlukan teLapl 
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memrroses data atau mengambil data berdasarkan model antrian. SeJanJutnY3 status 
mensetlng model antrian dihentikan . Lihat gam bar 2.5 berikut. 

Siap Scheduler 
Do . Seling model 

model 
selesai 

Trigger 
model 

•~.(/.--1 
__ __ I Konfigurasi 

Ko nfi gurolOr 

model 
selesai 

Trigger 
model 

( Siap Korcklor 
\ Do : Seli ng model 

Stli ng model 

Sta tu s seling 
model dihenlikan 

Proses 
Do : Seling model 

Sellng model 

Gambar 2.5 : Diagram Status Pengambilan Model Antnan 

Pada saat mulal unluk menyimpan data masukan, stalus kOl!(iguralOr dalam keadaan 
proses ya ng artinya mengesel model antrian ke scheduler. StalUS scheduler daJam 
keadaan slap ya ng arllnya seheduler menenma selingan model anlrian Se lanjulnya 
scheduler akan meng-creole. meng-open. dan meng-append sebuall tempal 
penyl mpanan data inpUi . Selanjulnya scheduler menenma input data yang dlmasukan 
oleh emlilolOr atau operalor . Operalor memasukan dala inpul berdasark~n sualU e"em 
yang teqadl pad a slstem anlrian. £ venl tersebut ya llu konsumen yang data ng ke 
ant ria n, waklu kedatangan konsumen ke antnan, wak!U konsum en mendapatkan 
la ya nan, dan wak!U keberan gkatan konsu men . Dala IIlplll ya ng dilenma oleh 
sehedlll", dan operator d isi mpan ke tempat penyimpanan : 'ang sebe lumn\'a sudall 
dipersiapkan yaltu lag_dora. Untuk lag_dora mempunyal aksl yaitu read dan IVr;re. 
Aksl read ya llu membaca setiap Input yang dlterima dan scheduler sedan gkan aksi 
,,'rire yattu menuli skan atau menyimpan data input yang telah dibaea olell log_doro. 
Selanjutnya status II1pUt data d,helll ika n Jlka operator tidak memasukan data input. 
Lillat ga mbar 2 6 berikut. 

• Konflguras l \ "i' 
KonjigUJ'Olor ~ 

~ Tri ooer I Status input data 
model 100 dlhentlkan 
selesai mode l 

S impan I 
I Siap Scheduler data '/ L d ')
I ( og ala 
\ Do : Crea le, Open, \ Do' R - d W . 
\.... Append ./ '-..... . ea , file ./ 

Gambar 2,6 : Diagram Status Simpan Data 

I'loses pengambilan data yang ddakukan ol eh korekror akan digunakan untuk proses 
pengo lahan pio-que . Koreklor meneflma setirrgan mod~1 antrian dari konfigurolor 
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yang dalam status konflgurasi , disamping ltu korelaor membaca data yang t.ersimpan 
di log_dora yang dalam status konfigurasi . Berdasarkan setingan model antrian ya ng 
diterima dari konjiguraror . korelaor melakukan operasi pengambilan data dari 
log_dora . Operasi yang dllakukan korektor ya itu meng-creore, mens-open, dan 
.neng-oppend sebuah tempat penyimpanan yang dijadlkan sebagai hasl! proses 
pengambilan data oleh korelaor. Disampmg ilU, operasi korektor yaitu selisih yang 
berani mengurangkan data-dati' inpul dar; scheduler, kecuali data konsumen yang 
masuk sislem antrian . Hasil pengolahan dari korelaor akan disimpan ke log_dora 
dengan kriteria sebagai berikut 

Nama tempal penyimpanan hasil pengolahan korelaor diberi nama yan~ berbeda 
dengan hasil data inpul scheduler. 
Data-data hasil pengolahan korelaor disimpan pada sualu lokasi yang beratnbut 
berikul : kon_ke, time_q, tlme_ser, dan time_sian. 
Data-data yang diperoleh seperti time_q, lime_ser, dan time_sian diperoleh da ri 
operasi selisih, sedangkan kon_ke diperoleh dari konsumen_ke dari data-data 
input scheduler . 

Operasi log_dora korelaor "aitu read dan wrire yang mempunyai arti yang sa ma 
dengan operasi log_dora dari scheduler. Dan data-data yang diperol eh oleh korelaor 
akan digunakan untuk pengolahan oleh eksekusor. Lihal gambar 2.7 berikut 

baca 
selesa i 

ITrigge r 
1 baca 

Siap korekor 
Do : Proses data 

rr.odel 
seles'; 

,. Trigger 

model, 
Konfigurasi 

KonjiguralOr 

Status proses 
data dihentikan 

Log_dora 
Do : Read, Write 

Gambar 2.7 : Diagram StatuS Pengambilan Data 

Proses pengolahan data-data input dari korelaor akan dilakukan oleh eksekllSor. 
Pengolahan ini bel1ujuan untuk melihat suatu fungsi kriteria yang ditetapkan oleh 
p ro-que. StalUs korektor dalam keadaan konfiguras i yang kemudian menerima status 
baca dar; eksekusor, selanjutnya korelaor memtangkitka n proses yang akan diterima 
oleh eksekusor . Selanjutoya status eksekusor dalam keadaan siap dan dii kuti oleh 
operasi open yaitu membuka data-data y4J1g dikirimkan oleh korelaor yang 
kernudian dilanjutkan ke status proses. Dalam status proses eksekusor mempunyai 
operasi run berarti mengeksekusi data-data inpur dari korelaor dan operasi sum yang 
berarti jumlahkan masukan data dari korelaor yang berdasarkan fungsi kriteria yang 
telah di tetapkan. Selanjumya status proses dihentikan dari eksekusor . Eksekusor akan 
:nengirimkan hasil pengolahan ke objek berikutnya yaitu : onolisa/or. Altibut operasi 
yang dimiliki oleh eksekusor yaitu : 

N yang mempunya i arti jwnJah konsumen dalam suatu sistem antrian . 
tq yang berani jumlah wak1U runggu dalam antrian. 

15 yang berar 
tsian yang be 

Hasil pengolahru 
anaitsolor yai ru 

lumlah kons 
lumlah wakn 
lumlah \Va~1' 
lumlah wa~1' 

Bisa doJihal pada 

.--4 

£ks ekllsor mela' 
menangani has iI 
berupa anal isa ke 

Sum yang b 
dengan opern 
Average yan 
annlisaior da: 

Selanj utnya stall 
hasil pengolahan 
yaitu mode~af 
eksekusor dan me 

Set~raf yan~ 
Get~af yar 
informasi has 

Selanjutnya statu 
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Igai has" proses 
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ke log_dalo 
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IS yang berani jumlah waktu tunggu dalam layanan. 
lSian yang berani jumlah waktu tunggu s istem antrian. 

Hasil pengolahan eksekusor berdasarkan fungsi knteria yang nantinya dikirimkan ke 
analtsolor yaitu . 

lumlah konsumen dalam antrian . 
lumlah wakru tunggu dalam antrian . 
Jumlah \Va~1u tunggu dalam laya na n 
Jumlah wa~1U tunggu s istem a ntrian . 

Sisa ddlhat pada garnbat 2.8 berikut. 

KOnfigUra S~ 
Koreklor I 

Stalus 
baca 

Trigger 
proses 

f- -.<. 

Sta tu s 
proses 

Proses 
Run , S um 

Status proses 
dlhcntikan 

Gambar 2_8 : Diagram Status Eksekllsi 

£ksekl<.sor mdaku~an pengolahan data yang diperlukan dan berrugas untuk 
menangani has" pengolahan. £ksekusor mengirimkan hasil pengolahan data yang 
berupa analisa ke onalisolor. Al1olisalor mempunyai operasi sebagai berikut : 

Sum yang berani menerima sejumlah informasi yang diolah olch eksekusor 
dengan operatl atribut yang sama ya ltu : o perasi sum. 
Average yang beranl merata-ratakan seju mlah informasl yang diterima o le h 
analismor dari eksekusor. 

Selanjutnya status analisalOr dihentikan Disampi ng iru, ekselwsor me nglnmka n 
hasil pengolahan data ya ng berupa grafik ke graflkan. Graflkan mer,lpunyal arribul 
yaitu mode,..,graf yang berani menyediakan mode grafik dari hasil pengolahan 
eksekusor dan mempunyai operasi sebagai berikut 

Set.J;rafyang berarri menseting mod e grafik. 
Gel,..,graf yang berarri mengarnbil set ingan grafik untuk Jitampilkan sebagai 
informasi hasil pengolahan eksekusor dalam bentuk grafik. 

Selanjutnya starus graflkan Jihentikan , bisa dillhat pada gambar 2.9 berikut. 

.h't.... 

~~ ... 
. ",... t •• .-1.\ ... ... , i;~ • • \ . .. 

0. I,r. f.. l ....o~~... 

$ ........ """;.. , 
4"'utd:..o •. 

(;ambar 2.9 Diagram Status Menampilkan Hasil 
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2.1.5 Model Fungsional 
2.1.5.1 Diagram Konleks Sistem Pro-que 
Sistem pro-</ue berhubungan dengan emitaS luar yaitu pemakai (operator, 
manajemen) . Operator akan mengirimkan data untuk konfigurasi (Iog_ daJa, serring 
model, dan selling hasil). Respon s istem pro-</ue akan mengirimkan ha<II 
pengolahan, berupa data hasil eksekusi. Data hasil bisa berbenwk analisa dan grafik 
yang akan digunakan oleh manajemen. Operator menerima hasii pengolahan 
berdasarkan data-data masukan yang bellJpa wakill kedatangan., wak"tU pelayanan , 
wakw keberangkatan dan jumlah konsumen yang antri , lihat gam bar 2.10. 

Gambar 
Diagram 
Slstem 

Sistem 
Im-q 

4.5.1 Diagram Aliran D-dta Level-l Sistem Pro-que 

Gambar 2.11 : DAD Level I Sistem Pro-que 

2.10 . 
Konteks 
Pro-</ue 

Ada enam buah proses utama yang menggambarkan tahapan dalam pelaksanaan 
pengolahan data pada pro-</ue, yaitu kanfiguralor, scheduler, karehor, eksekusor, 
analisalOr, dan grafikan. Seper1i terlihat pada gambar 2. II. 
Disamping itu, ada I dalastore yang terdapat dalam sistem pro-</ue ya itu log_daw. 
Dalam Ul/Ldata ada 2 tabel yang dibangkitkan secara dinamik dan digunakan untuk 
mcnylmpan dat2 masui<an, adapun tabel pemr.oa yaitu tabel yang digunakan oleh 
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scheduler umuk IT 

sebagai data konsu 
I . konSlimen yai 
2 \Vakili kedaw 

antnan slstem 
3. waktu lay'ana 

konsumen. 
4. waktu ke~~rai 

anlrian . 
Kemudi an tabel k 
hasll pengolahan ) 
dlgUl,akan untuk I 
yang diperoleh ole 
I konsumen yar 
2. wakIu tunggi.. 

dalam antrian 
3. waklu tunggL 

dalam layanar 
4 _. waktu runggl 

dalam slstem 

2.2. Tahap Pcra 
Perancangan pera 
yang telah diterar 
pcrangkat lunak a 
Beberapa asumsi 
I. Sistern opera;1 
2. Pcrangkat I" 

penyimpanan, 
3 Memanraatkar 

que dan untul 
dljadlkan aCUI 
Model antriar 
kasus satu ser 

5. Perangkat lun 
6. Masukan dat 

dibulUhkan or 

Pada tahap ini dit 
I . Perancangan < 

2. Perancangan 

2.2.1 Peranc.ng; 
Pada tahap "erar 
menarnbahkan a: 
aplikasi secara , 
analrsis yaitu : 
I . PenambahaJI 

layar antam 
antarmuka if 
a. Window 
b !~fi'ldolV 

c. Window 
d Window 
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pemakai (operator, 
. (log_dolo, sel1 ing 

kan ha'Ji 
anal isa dan grafik 
hasii pengo lahan 
waJ-:tu pelayanan , 

2.10. 

2.10 . 
Konteks 
Pro-<{ue 

dalam pelaksanaan 
'corelaor, eksekusor, 

que yaito log_daJQ. 
an digunakan untuk 
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scheduler untuk menyimpan data mpul yang dilakukan oleh operator dan dikatakan 
sebaga i data konsumen yang lerd "i dan : 
I konSllmen yaitu suatu entitas luar yang masuk dalam suatu ano-ia" sistem. 
2 waktu kedatangan yai tu waktu yang dtbutu r.~an oleh konsumen ,,ada saat masuk 

antrian sistem 
3. wa klu layana" ya itu , \oaktu yang dtbutuhkan nleh SCf\·er pada saat melayanl 

konsumen. 
4 . waktu ke\)~ rangkatan yallu w3klU konsumen keluar atau berangkal dari sislem 

anu-ian. 
Kemudian tabel kedua ya itu tabel yang digunak~ n ~Ieh korekJor umuk menyimpan 
hasil pengolahan ya ng dilakukan oleh koreJ.:or. Dan hasil pengolahan data karehor 
digur,akan unh,k proses pengolahan data yang dilakukan oleh eksekllsor. Data hasil 
yang diperoleh oleh korekJor yaitu : 
I. konsumen yang ma suk dalam an t"an 
2. waktu tunggc dalam antrian ya itu waktu tunggu yang digunakan konsu mer. 

dalam antrian. 
3. waktu tunggu daJam layanan ya itu \\oaktu lunggu yang digunakan konsumen 

dalam layanan. 
4. waklu tunggu s'slem anlrian yaitu waktu lun ggu yang digunakan konsu men 

dalarn sistem antrian. 

2.2 . Tahap Perancanga n Sistem 
Perancangan perangkat lunak pro-que menggunakan has" anal isis ststem pro-que 
ya ng telah diterangkan sebelumnya sebagai bah an acuan Sedangkan perancangan 
perangkat lunak akan menjadl sebuah panduan dalam implementasi perangkat lun"k. 
Beberapa asumsi atau batasar, dari perancangan ada lah : 
I . Sislem opera;i yang akan d ipakai yaitu Microsoft Windows 98 ke atas. 
2 Perangkal bnak pro-<{ue memanfaatkan bebeJapa tabel sebagai tempal 

peny impanan data masukan sena hasil pengolahan data pro·que . 
3. Memanfaatkan fasil itas antar muka untuk operator dalam mengoperasikan pro

que dan untuk manajemen dalam menganailsis hasil pengolahan pro-que >'ang 
diJad,kan aCuan untuk keb0akan sistern antrian. 
Mode l antrian yang dibangun untuk kebutuhan implementas, ant rian denga n 
kasus satu sef\'er dan satu antian . 

5. Perangkat lunak belum d,l engkapi denga n fasilitas C<:lak. 
6 Masukan data dari siste'll lain masih dilakukan secara manual . seh ,ngga 

diblltuhkan operator. 

Pada tahap ini d,bahas mengena i hal-hal berikul : 
I . I'erancangan objek, penyempumaan terhadap model obJek hasl l tahapan anails,s. 
2. Perancangan modul , berisi pembaglan sub sistem berdasarkan kesamaan fungsi . 

2 .2 . 1 Peranc~ngan Objek 
Pada Lahap ?"rancangan, model objek hasi l tahap anal isis dlsempumaka n dengan 
menambahkan aspek inherirance dan penambahan obJek lain untuk membentuk 
aplikasi sceara keseluruhan. Adapu n penyempumaan terhadap model objek hasil 
anal is is ya iru . 
I . Penambahan objek untuk penyedia fasilitas antarmuka dengan pemaka~ berupa 

layar antarmuka yaitu ",indow. Beberapa kandidat window penyed ,a fasilitas 
antarmuka im yaitu : 
a Window untuk menseting model antrian . 
b. Wi~dow untuk memasuka n data (inpw data). 
c. Window untuk ~ngambi l an data Input yang dlgunakan untllk pengolahan 
d W/J1dow untuk pengekse kusian data . 
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e. Window umuk menampilkan informasi bentuk anallsa dan bemuk grallk. 
2. 	 Model objek juga akan me,nunculkan objek aplikasi. Objek aptikasi 

merepresentasikan organisasi aplikasi secara keseluruhan. 
3. 	 Pengaruran per,amaan. Objek visual, yaitu window mempunyai awalan f(comoh 

tModel), objek non-visual dari domain masalah tidak berawalan 

Ada Class tambahan yang terdapat tahap pad a perancangan pro-que blsa dilihat pada 
tabel 2.3. Dengan demlkian, class yang terdapat pada tahap perancangan yaitu ada 
tujuh class utama proses yang dihasilkan juga pad a tahap anal Isis perangkat lunak 
pro-que dan tujuh class tambahan unruk kebutuha~ perancangan antarmuka. Tujuh 
class utama proses yang terdapat di tahap perancangan perangkat lunak pro-que 
terdapat juga di tahap anal Isis perangkat lunak pro-que yang bisa dilihat pada tabel 
2.1. Sedangkan diagram objek tahap perancangan perangkal lunak pro-que bisa 
dilihat pad a gambar 2.12 sebagai penyempumaan dari diagram objek tahap anaJisis 
perangkat lunak pro-que. 

Tabel 23 0 eskflpSI C ass tam b h a an ta hap perancangan 
No Class At.-ib"t - Operasi 

t fFrame: class objek yang menampilkan 
window utama dan menu utama 

menu_access' menu, respond_menuO 
Ilrespon terhadap men" 

2 
fEdit : class objek yang digunakan untuk 
pengeditan 

Simp2!10 Ilslmpan data dan 
konfigurasi model antrian 

3 
fSetlnput· class objek yang mempersiapkan 
input data. 

set_range() Ilmempersiapkan input 
data ke scheduler 

4 
fEditKonfigurator class objek yang 
digunakan untuk mempersiapkan dan 
pen£editan terhadap model antrian 

data_ kon Ilgurasi . struct_data 
konfigurasi 

5 
fEditDataLog . class objek yang 
mempersiapkan log data. 

data_log: menseting tempal 
penyimpanan log_ data 

6 
fEksekusi . class objek yang menampilkan 
windoweksekusi. 

set_range() Ilmense1ing area eksekusl 

7 
fAnalisa : class objek yang menampilkan 
windowanalisa. 

display menu unruk menampilkan 
hasil pengolahan berupa anaJisa 

8 
fGrafik : class objek yang menampilkan 
window grafik. 

display menu unruk menampilkan 
hasil pengolahan berupa grallk - 
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£ksdllsor 
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'q 

menampd~an rnena 

fAnoll~l 

drspla~ ! 

.ncragcO 
sumO 

Gamba 

2.2.2 Perancangan Mod 
Berdasarkan suatu mod, 
anal isis serta penyempul 
lunak pro-que. Setiap n 
class pelaksana. Tabel2. 
dengan class·c!ass·nya. 
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fFrume 
I 

menu_access I 
rcspond_mc!':o..:O! 

? 
1 I~I P"b" I 

IS lmpan() I 
sel_rangeO i A 

I I 
]JEdilKonfigurOlor I I j&lilDataLug I 
Idat3_konfiguras l I Idata_IOg I 

I [Ld.Tllor 

IN 

Log dOlO 

KnnfigufOlnr 
konsumcnJ,c.q 

!:I!n - modcl _ant.n 
lIme_IO 

menYI01pan
lImc_scrncc 
ume Out 

lopenO scl_ant.tiO 

I ~n() 
u rc.adO 
u wntcOsumO ~ 

1 E 
Ko,d"tor Umengambil 

~/ ' ... 
mcmbaca 

Imenampdkan mcnampilkan l 
c.rcalcO 
opcnO 

(Anahla I j\irofik appcndO 

! 
scllslhO 

Jlspla~ d ispla~ 

I i 
Arroltsolor Gro{iJ:Of/ 

mooe..,paf 

21\cragcO scI_grafO 
sumO I gctJraf() 

Gambar 2.!2 : Diagram Objek Tahap Perancangan 

2.2.2 PeraoC3ogao Modul 

jSellnpUI 

SC I_rangcO 

"lchcdulu 

c rC31 CO 

opcnO 
3ppcndO 

Berdasarkan suat u model objek, model dinamis, dar. mode l fun gsional hasi l tahap 
anal isis serta penyempumaan objek maka hasil perancangan ada 2 modul perangkar 
lW1ak pro-que. Setiap moduJ akan melibatkan salU ata u lebih proses operasi dari 
class pelaksana. Tabel 2.4 berikut yang menjelaskan keterlibatan antara ked ua modul 
dengan c1ass·c1ass-nya. 
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Tabel2.4 : Class "ang terlibat dalam Modu I Rancan~an 
No Nama Deskripsi Nama Class IModul 
I Konfigurasi Modul yang diranca ng untuk keperl uan · ::"' Ibeflkut : · · menseting model antrian · fSetlnput 

· membuat tabel simpanan · fEditKonfigur2~ 

· membaca dan menulis tabel simr-anan or 

· memasukan data konsumen · fEditDataLog 

· memvalidasi dan mengolah data konsumen · konfigur3tor 

· mengirimkan data pengolahan ke modul · scheduler 
ekse!:u si · log_data ,· koreklOr 

2 eksekusi Modul yang dirancang untuk keperluan · fFrame 
berikut : · fEk sekusi 

· menerima data pengolahan modul · fAnal,sa 
konfigurasi · f'Grafik 

· mengeksekusi data · korektor 
a menampilkan hasil pengolahan data berupa · eksekusor 

analisa · analisa 
a menampilkan hasil pengolahan data berupa · grafik 

I grafik 

2.2.2.1 Modul Konfigurasi 
Modul konfigurasi adalah bagian perangkat lunak untuk menyiapkan pengolahan 
pad a sis[em pro-que. Modul ini berisi objek penyedia sarana interaksi dengan 
pemakai dan objek pelaksanaan : input data, simpan data, baca atau ambil data, dan 
penyedia setingan model ana-ian . Dalam modul konflgurasi ada beberapa sub-modul 
dan proses yang dibkukan oleh sub-modul tersebut. Proses pada sub-modul tersebut 
bisa berupa prosedur, fungsi, atau koding program yang melakukan suatu aksi 
terhadap sub-modu!. Berikut tabel 2.5 yang menjelaskan sub-modul , proses yang 
terjadi dan class yang terlibat. 

Tabel2 S · Proses sub-modul dari Modul Konfigurasi 
Class yang

ID Sub-Modul Fungsi dan Class yang t.rlibat
terlibat 

MKI a fFrame respond_menuO lipenyedia layanan akses menu 
utama. 

MK2 

Akses 

• fEditseting_mod simpanO lipenyedia layanan editing untuk 
el a fEditKonfigurato fEditKonflgurator dan fEditDatalog. 

r se,_ anJriO Ilmengeset model anuian dan 
• konjlg1JralOr mengirimkan model antrian ke scheduler dan 

korektor. 
MIU alSetlnputinput_data sel_rangeO ii,..,empersiapkan input daxa ke 

• scheduler scheduler . 
"korelaor crealeO Iischeduler membuat tempat simpanan di 


log_data. 

openO Iischedelur membuka log_data. 

appendO Ilscheduler memasukan data ke log_data. 

crealeO II korek1or membuat tempat simpan di 

IOLdata. 

openO Ilko:ektor membuka tempat simpan data 


I append!) IlkoreklOr mer.oisi data ke lo~ dolO. 
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2.2.2.2 Modul E 
Modul eksekusi a 
terhadap data kOf< 
class penyedia " 
beberapa sub-mod 
sub-modul terseb 
rnelakukan 5ua[" 
modu!, prnses yan 

Tabel 2 6 . Pro''!> 

Sub-Mod 

MEl 

ID 

akses 


ME2 
 eksekusi 

tampilME3 

2.3. Tahap Imp 
Perangkat lunak i 
yang diimplemenl 
bahasa pemrograr 
yang berorientasi 
untuk pengopers 
menampilkan gra 
menghubungkan ; 
engine dalabase ) 
Perangkat keras u 
Microsoft Visual, 
operasi Windows 
I. Prosesor PenL 
2. Memori 128 ~ 
3. Card montior 
4. Layar Monlto 
Kebutuhan per" 
menjalankan kebl 



Nama 

!Frame 
fEdil 
fSellnpul 
fEdilKoniigur~! 

or 
fEdilDataLog 
konfigurJlOr 
scheduler 
log_data 
koreklor 

fEksekusi 
fAnalisa 
fGraiik 
kore,'tor 
eksekusor 
analisa 
graf'k 
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, 
se/isihO Ilmengurangkan data dari log_dala 
scheduler 

MK~ simpan_dal • fEdil readO Ilbaca data dari scheduler aUiu korektor. 
a • fEdllDataLog "'rileO Ilsimpan data dari scheduler atau korektor. 

• DalaLog 

2,2,2,2 Modul Eksekusi 
Modul e ksekusi adalah bagian perangkat lunak yang melaksanakan proses eksekusi 
lerhadap data koreklOr. Modul eksekus i berisi class pe!:lksana proses pengolahan dan 
class penyedia layanan interak s i dengan pemakai . Dalam modul eksekusi ada 
beberapa sub-modul dan proses yang dilakukan oleh sub-modul tersebut. Proses pada 
sub- modul tersebut bisa berupa prosedu r, fungsi, atau koding program yang 
nlelakukan suatu aksi terhadap suiJ-modul. Berikut Ulbel 2.6 yang menjelaskan sub
modul, proses yang terjadi dan class yang terlibat. 

Tabel 2 6 ' Pro''CS sub modul dari Modul Eksekusi -
ID Sub-Modul 

Class yang 
Fungsi dari Class yang terlibat

terlibat 
MEl akses • fframe f respond_menuO Ilpenyedia layanan akses 

n lenu utama. 

ME2 eksekusi • fEksekusi selJongeO Ilmenseling area eksekusi . 
• korek/or openO IImembuka lo&...data dari koreklOr. 
• eksekusor runO Ilmenjalankan eksekusi data masukan. 

sumO Ilmenjumiah daUi masukan . 
MIT u.'mpil • fAnalisa averageO Ilmerata-raUlkan wa,'tu tunggu 

• fGrafik antrian, waktu tunggu layanan dan walc1u 
1 • ana/isalor tunggu sistem. 

• grajikan sumO II menjlU1llahkan wa,'tu tunggu antrian, 
i ,,'a,'tu tunggu layanan dan waktu tunggu 

s'stem. 
f sel J;rafO Ilmengset bentuk graiik 
I gel lJ!.a[f) Ilmengambil model graiik 

2,3, Tahap implernentasi Sis tern 
Perangkat lunak pro"lue d,harapkan rnenjadi bagian sistern lain yang leblll besar 
yang diimplementasikan pada s ,ste m operasi Micrasoft Windows 98 ke atas dengan 
bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Sedangkan 1001 bahasa pemrograman 
yang berorienrasi objek b,sa pakai Microsoft Vim'll Basic 6.0. Adapun kebutuhan 
untuk pengopersian database bisa gunakan Microsoft Access 2000. Unruk 
menampilkan graiik bisa gunakan Microsoft Chart 2000. Dlsamping itu , untuk 
menghubungkan antara file daUibase yang dibuat dan sislem operasi menggunakan 
engine dalabase yaitu ODBC (Open Dala},ase Conneclions). 
Perangkat keras untuk prototipe perangkat lunak pro"lue yang bisa menjalankan tool 
Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2000, Microsoft CharI 2000, dan sistem 
operas, Windows 98 ke aras yaitu : 
I. Prosesor Pentium 1lI (AMD-Duron) . 
2 . Memori 128 MB. 
3 . Card montior 16 MB (minimum 1MB), 
4. Layar Monitor SVGA (minimum 800 x 600 pixels). 
Kebutuhan perangkat diaras tidak bersifat dimutlak, yang terpenting bisa 
menjalankan kebutuhan untuk pembangunan perangkat lunak pro"lue. 

A - 284 



, 

® 
SEM INAR NASi(1'1:;) SEMINAR NASIONAL 

,~ ':::' /lnlegroSi Dunil ~/,Inlegrmi Dunio Pendidikon. Teknologi Informmi don Indusln 
~ Fokullos Teknik

',-.,;/ FC'kulim Teknlk Unlversllm Wld yo lomo 	 ~~'-

2.3.1 Batasan Implementasi 
Beberapa batasan dalam implementasi perangkat lunak pro-<jlle pada kesempatan ini 
yai tu : 
I. 	 Menggunabn ftle database ya ng bemama log_dmo.mdb untuk membuat tabel 

dtnamik sebagai tempat penyi mpanan data masukan dan sebagai ;empat data 
ya ng dlambil untuk dieksekusi . 

? 	 Me' ~ ggunakan tabel permanen yan~ bemama model! untuk membangun tabel 
dinamik dan berguna untuk men: 'impall data masukan yang dimasukan olch 
operato r, dengan slruktur sebagai bertkut . 
Model! 

Field Name Data Tvpe I Field Size Dec 
konsumen ke Number I lmeo er 0 
lime_in Datdfim~ ILong 0 

Time 
time_serv ice DateJTime ILong 0 

Time 
time_out DateJTi me ILong 0 1 

Time I I 

3. 	 Menggunakan tabel permanen yang bemama 011/0'01/ untuk membangun tabel 
dinamlk dan berguna untuk men\'l mpan data ,'ang diambil dari simpanan data 
untuk keperluan eksekusi, dengan struklur sebagai berikut : 
Amdoll 

Field Name Data Type Fi eld Size Dec 
kon ke Number Ime2er 0 
tlme_q DateiTlme Long 0 

Time 
tim e_s er Dat eJTime Long 0 

Time 
time_S ian DatefTlme Long 0 

Time 

4. 	 Im plementasl algoritma yang digunakan : 
Input data dari sistem antrian , algomma ini untuk menangani input da ta. 
Ambtl data unt uk keperluan eksekusi , algoritma ini untuk mengambil data 
input dari scheduler yang akan dlambil olch korek1or untuk kebutuhan 
pengolahan data eksekusor. 
Eksekusi data , ala goritrna ini untuJ.: mengolah data ir.;Jut dari korektor yang 
dilakukan oleh eksekusor. 

Sedangkan algoriuna untuk konftgurator diimplementaslkan berdasarkan kasus 
untuk server dan antrian yang ada sehingga akan terjadi pemilihan model 
antrian . 

2.3.2 Implementasi Modul KODfigurasi 
Modul konftgurasl dioperasikan meialul menu utama. Pengaturan masukan data dari 
sislem antrian dan pengambilan data unruk eksekusi yang akan dilakukan dengan 
menggunakan window konft gurasi Window konftgurasi dalam impl ementasinya 
di bagi atas , pertama windoll' konftgurasi vang digunakan untuk masukan data dari 
sistem antrlan dan masukan data dilakukan secara manual oleh seorang operalOr. Dan 
kedua Window konftgurasi untuk pengambilan data masukan yang akan digunaka n 
oleh korelaor . Oleh karena itu, windo u' konflgurasi merupakan suatu area dengan 
control standar seperti lex/box, label. DBend, dan lain-lain. Sedan gkan dari ~ ISI 

pengembang WIndow konftgurasi merupakan objek yang mempun yai atribut untuk 
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mengambtl data masu' 
Penga:-sesan data konfip 
Semua komponen progra 
kode moupun komponen 
program. Kumponen dal 
form yaitu : 

FrmMenUtama.frm 
FrmDialoglnModAnt 
FrmDialogAmModA 
FrmDatlnMod I.fnn 
FrmDatAmModl .frm 

Tabel2.7 : rnQlementasl 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

I 

7 

No Nama - Je[ 
Dola _log - class 

Scheduler - class 

Konfigurator - cia 

KoreklOr - class 

fFrame - user obj, 

fEdit - user object 

fEdit Konfigurato[ 
object 

fEdilDataLog - u8 

fSetl npul - user c9 
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e pada kesem patan ini 

untuk membuat tabelr n sebagai ;empat data 

IlIIk membangun tabel 
yang dlmasukan oleh 

lUk membangun tabel 
,il dari simpanan data 

~gani input data. 
lltuk mengambil data 
lor untuk kebutuhan 

,ut dari korek tor yang 

an berdasarkan kasus 
,di pemilihan model 

'an masukan data dari 
,an dilakukan dengan 
am implementasinya 
.k masukan data dari 
ieorang operator. Dan 
yang akan di gunakan 
m suatu area dengan 
Sedangkan dari ,i si 

IPunyai atribut untuk 
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mengai01bil data masukan dan operator dan inisialisas l operasi dilakukan 
Penga;;sesan data konfI5~~asi dapat juga me\aJui pemanggilanflle log_data . 
Semua komponen program berada dalam salU atau beberapa file yang memu at baik 
kode mJupun komponen lain (U5er class, Window , window konflgurasi, menu) dari 
program . l\.umponen dari modul konfigurasi yang berada dalam file yang berupa 
fonm yaitu : 

FnmM enUtama frm 

FnmDialoglnModAntri .fnm 

FnmDialogA mModAnlTi ,fnm 

FnnDatlnModl ,fnm 

FnmDatAmMod l.frm 


Tabel 2.7: lmplementasi komponen pembentuk Modul Konfigurasi 
Nama - JcoisNo Deskripsi File yan" terlibat 

DOlo_log - classI Class dOlo_log yaitu class FnmDatlnModl.fnm, 
yang digunakan untuk FnmDatAmMod l.fnm 
menyimpan <1ata masukan 
scheduler.dan data 
pengambilan korektor 

2 Scheduler - class Class scheduler ya itu class FnmDatlnMod 1, frm, 
yang digunakan untuk 
menYlapkan tempa t 
penyimpanan data input 

3 Konfigurator - class Class konf,guratN ya itu FnmDialoglnModAnlrifr 
class yang digunakan m, 
untuk mensen ing model FnmDialogAmModAntri, 

fnm, 

4 


anlrian 
Class korektor yaitu c/oss FnmDatAmMod I , fnm . 
yang digunakan unruk 
proses pengambilan data 
dan juga proses 
pengurangan terhadap data 
input scheduler 

5 

Kore~1or - c/oss 

Window utama yairu objek FnmMenUtama ,frm 
yang menampilkan window 
utama dan menu utama 

6 

fFrame - user object 

fEd it - user object Window Edit yaitu suatu FnmDialogl nModAntri . fr 
objek yang digunakan m, 
u"tuk pengeditan FnmDialogAmModAntri. 


fnm , 

FnmDatlnMod I , fnm, 

FnmDatAmMod I. fnm, 


7 FnnDialoglnModAntri ,fr 
object 
fEditKonflgurator - U5er Window EditKonfigurator 

m, 
untuk mempers iapkan dan 
ya itu objek yang digunakan 

FnmDi alogAmModAntr:, 
pengeditan terhadap model fnn , 

anman 


8 
 fEditDataLog - user object Window EditDataLog yaitu FnnDatl nMod I. frm, 
objek yang mempers iapkan FnmDatAmMod I ,fnm. 

logdata. 


9 
 FnnDatlnMod I . fnn,Iobjek yang mempersiapkan 
Input data, 

fSetln put - U5er object Window SetInput yairu 
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2.3.3 ImplemenlaSi Modul Eksekusi 
Implementasi modul eksekusi dapal dioperasikan melalui menu utama. ImplemenlaSi 
evenJ click START yang menampilkan window sebagai fasilllaS uotuk eksekusi . 
Tombol command bUllon RUN memulai operasi eksekusi dala berdasarkan 
tJengambilan dala oleh korektor. 
Hasil eksekusi akan dlkirlmkan melalui window ana\isis. Dari window anal isis maka 
seorang manajemen bisa mengelahui keadaan antrian pada waktu anrrian berakhir 
melalui pro-que. Dan diharapkan hasil implemenlaSi pro-que bisa dijadikan sebagai 
perunJuk unluk menciplakan suasana antrian yang lebih baik. Adapun komponen 
eksekulor yang dibual melalui pemrograman yang berupa file form yai lu : 

Fmu\.fenUtama.frm 

FnnEksekusifrm 

FrmAnalisa.frm 

FemGrafik.frm 

FrmDatAmMod I . fem. 


Tabel 2.8 : Implememasi komponen pembentuk Modul Eksekusi 
Nama - Jenis Deskripsi File yan2 terlibat 

I 
No 

FrmEksekusijrm 
yang berguna unJuk 
mengeksekusi data masukan 
dari korektor dan 
meng irimkan has" ke 

Eksekusor - class Class Ekseic.ulor yailu class 

analisator 

2 
 Analisalor - class Class Analisaror yailu class FrmAnalisajrm 

yang buguna un/uk 
menampilkan hasil 
pengolahan daJa berupa 
analisa 

3 Grafikan - class Class Grafikan yailu class FrmGrafik.frm 
yang berguna un/uk 
me!lampilkan hasil 
pe!lgolahan daLa berupa 
graflk 

4 Korelaor - class Class karelaor yOilu class Frm DalA mModljrm 
yang digunakan unJu~ proses 
pengambi/an data dan juga 
proses pengurangan lerhacU,p 
dala in~schedliler 
Window ulama yailU objek Frm Men U/amajrm 

objecl 
5 ./Frame - user 

yang menampilkan window 
ulama dan menu utama 

6 jEksekusi - user Window Eksekusi yaitu objek FrmEksekusijrm 
objecl yang mena!"pilkan window 

eksek.usi 
7 jAnalisa - user Wtndow Analisa yailu objek FrmAnallsajrm 

objecl yang menampilkan window 
analisa 

8 jGrajik - user Window Grajik yailu objek FrmGrafikJrm 
objec; yang menampilkan ",'indow 

f?:rafik 
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Darlar Puslaka 
I. 	 Randolph W. Hall (I~ 

Prentice-Hallintematio 
2. 	 Gunlari Sekarwangi (; 

MenggUlwkan Metode i 

J. 	 Inggri ani Llem (1996), 
4. 	 Jan Dupac (200 1) 

hnp://cmp felk.cvLII.cz;' 
5. 	 Siagian P. (1987), up 

IndoneSia. 
6. 	 Rumbaugh James, Blah 

William (1991), "Ob 
Englewood Cl iffs, New 

7. 	 Pressman Roger S (2( 
FIfth Edilion" , MeGra\\ 

8. 	 McGregor 1.0. & Kors 
Development Processes 
59 - 77. 

http:felk.cvLII.cz


® 
SEMINAR NASIONAL 

./ /, Inlegrosi Ounio Pendidikon .. Teknologi Informosi don Induslri 
............---:/ FOkullos Teknlk Unlversilo s Wldyolomo 

III. Pen ulup 
Berdasarkan Implementasi perar,5ka( lunak pro-<jlle, maka pihak manajemen sis(em 
amrian bisa menenlUkan kepulUsan bahwa Slstem antrian yang dapat memenuhl 
kepuasan konsumen dldasarkan alas !Oformasi hasil ana lisa dari perangkat lunak pro
que. Pada tahap Implememas i perangkat lunak pro-<jue masih menggunakan asumsl 
dengan kasus server dan antrian . 
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