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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

 

3.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Berikut ini adalah spesifikasi dari perangkat keras yang digunakan untuk 

pengembangan dan pengujian dari aplikasi. Komputer yang digunakan adalah 

notebook Acer Aspire 4736 dengan kapasitas dan hardware sebagai berikut. 

 Processor Intel® Core™2 Duo T6600 (2,2 GHz, 800 MHz F5B) 

 RAM 2 GB 

 

3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Berikut ini spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam 

pengembangan dan pengujian aplikasi. 

 Microsoft Windows 8 Enterprise Evaluation Build 9200 

 Python versi 2.7.3 

 Framework .NET versi 4.0 

 Telerik RadControls for WinForms Q1 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 AMD CodeAnalyst 
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3.3 Spesifikasi Fungsional 

Berikut ini fungsi-fungsi utama aplikasi yang dapat digunakan oleh user 

melalui GUI aplikasi. 

 Menjalankan proxy selector 

 Mengelola daftar proxy 

 Melakukan konfigurasi aplikasi 

 Mengubah konfigurasi proxy sistem operasi (Windows) 

 

3.4 Server Pengujian 

Proxy server yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut. 

 202.137.22.182:8080 

 116.213.51.82:80 

 118.98.35.251:8080 

 

3.5 Desain User Interface dan Struktur Aplikasi 

Berikut ini sketsa desain user interface untuk aplikasi GUI. 
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Gambar 3.1 Desain User Interface Aplikasi 

 

Gambaran aplikasi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Aplikasi 

Application Name Timer 00:00:00 - x 

Start Stop Use Proxy Reset Config Manage Proxy 

Proxy Performance Graph Messages 

GUI 

Proxy Selector 

User 

Interprocess 

Communication 

Interactive Access 
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Pada gambar di atas terlihat jika proxy selector dapat diakses dengan dua 

cara, yaitu dengan menggunakan GUI sebagai perantara atau mengakses proxy 

selector secara langsung. Jika diakses secara langsung, proxy selector akan 

dijalankan dalam bentuk console application. Aplikasi GUI hanya dapat berjalan 

pada sistem operasi Windows, dan memiliki tiga buah form: splash screen, form 

utama, dan form untuk mengubah daftar proxy server. 

Aplikasi GUI dibuat berupa sebuah tampilan control panel dengan 

tombol-tombol kontrol, sebuah grafik yang menunjukkan performa proxy server 

yang diuji secara visual, dan sebuah list view yang akan melaporkan aktivitas dari 

aplikasi, terutama yang dijalankan di background, kepada user. 

Jika dijalankan tanpa aplikasi GUInya, proxy selector ini akan berfungsi 

sebagai sebuah console application yang dapat dijalankan pada berbagai sistem 

operasi selama sistem operasi tersebut memiliki interpreter Python yang sesuai 

dengan versi yang digunakan dalam proxy selector ini. Program ini akan 

diinterpretasikan oleh interpreter Python langsung dari source code-nya dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna sehingga dapat 

digunakan di dalam aplikasi lain. 

Berikut ini fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada GUI aplikasi: 

1. Interprocess communication antara GUI dan proxy selector, yang di-handle 

oleh sebuah thread yang berjalan di background agar user interface tetap 

responsif pada saat aplikasi sedang menjalankan proses baru dan menunggu 
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hasil dari proses tersebut. Fitur ini dibutuhkan karena aplikasi yang dibuat 

terdiri dari dua buah program yang saling berkomunikasi. 

2. Timed proxy testing, di mana aplikasi akan melakukan mengujian proxy server 

setiap satu menit dengan batas maksimal tiga proxy server untuk diuji. Fitur 

ini telah dimiliki oleh aplikasi sejenis yang sudah ada. 

3. Caching proxy testing, aplikasi dapat melakukan pengujian untuk mencari 

proxy server yang paling baik berfungsi sebagai caching proxy. Fitur ini 

berguna jika user membutuhkan sebuah halaman web yang tidak terlalu sering 

berubah yang dapat disimpan di dalam cache proxy server untuk 

meningkatkan kecepatan akses. 

4. Manage proxy list, memungkinkan user untuk mengubah daftar proxy server 

yang ingin diuji melalui GUI tanpa perlu mengakses file daftar proxy server 

secara langsung. 

5. Minimize to tray, yang mana jika window aplikasi di-minimize oleh user, maka 

aplikasi akan terus berjalan di background dan memberikan notifikasi melalui 

tray yang terdapat di ujung taskbar Windows. 

6. Single-instance application, yang mana jika user menjalankan instance baru 

pada saat aplikasi telah memiliki instance yang berjalan, maka aplikasi akan 

menampilkan window dari instance yang telah berjalan tersebut kepada user.  

7. Autoconfigure proxy configuration, diimplementasikan dalam bentuk tombol 

yang dapat diklik oleh user untuk mengganti konfigurasi proxy dari sistem 

operasi Windows dengan cepat dan me-reset konfigurasi yang telah ada. 
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8. Run on startup, memungkinkan aplikasi untuk berjalan secara otomatis pada 

saat startup Windows. Dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh user. 

 

Berikut ini adalah flowchart yang menggambarkan alur dari aplikasi secara 

umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart dari Aplikasi Secara Umum 

 

Dari gambar flowchart sebelumnya, terdapat sebuah proses yang diberi 

label “Run Proxy Selector”. Proses tersebut akan memanggil program proxy 

selector yang dituliskan dalam bahasa pemrograman Python dan menjalankan 

Start Show Splash Screen 

Show Main Form 

Start 

Selector? 

Y 

Run Proxy Selector 

Manage 

Proxies? 

N Exit? N 

Update Proxies 

Y Y 

End 

N 

Update GUI 

Test 

Caching? 

Y 

N 
Generate URL 

Implementasi Algoritma ..., Edwin Tunggawan, FTI UMN, 2013



program tersebut dalam sebuah process yang di-handle oleh sebuah thread yang 

terpisah dengan GUI thread sehingga pada saat program tersebut dijalankan 

tampilan GUI yang berhadapan dengan user tetap responsif. 

Dalam program proxy selector ini diimplementasikan algoritma untuk 

melakukan pemilihan proxy server berbasis link-state, dengan teknik yang telah 

dimodifikasi dari metode yang digunakan oleh link-state routing protocol OSPF 

agar lebih sesuai untuk digunakan di dalam proxy selector. 

Berikut ini adalah algoritma proxy selector berbasis link-state yang dibuat 

berdasarkan algoritma OSPF.  

1. Proxy selector akan mengecek daftar proxy server yang ingin digunakan oleh 

user, yang telah disimpan di dalam sebuah text file. 

2. Setelah me-load daftar proxy server, proxy selector akan mengecek history 

dari kondisi link-state masing-masing proxy server yang telah di-load 

sebelumnya beserta prediksi-prediksi yang telah dibuat pada pengujian 

performa proxy server yang telah dilakukan sebelumnya. 

3. Proxy selector akan melakukan pengujian kinerja untuk setiap proxy server 

yang didaftarkan, menghitung application throughput, kemudian melakukan 

perhitungan prediksi dengan menggunakan moving average dan mencatatnya 

ke dalam file testing history. 

4. Program akan memberikan output berupa data testing history dan prediksi 

dalam format yang sesuai dengan yang dapat dibaca oleh program GUI untuk 

menampilkan informasi hasil pengujian performa dan proxy server yang 

terbaik. 
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Berikut ini adalah pseudocode dari algoritma tersebut. 

  

#Load proxy list 

GetProxyList: 

 load_list_file 

 parse_proxy_info 

 put_proxy_info_on_array 

end 

#Load link-state record from testing history 

GetLinkStateRecord: 

 load_record_file 

 parse_records 

 put_records_on_array 

end 

#Check proxy server performance & make predictions 

CheckPerformance: 

 fetch_a_webpage 

 count_application_throughput 

 insert_throughput_to_records  

 count_prediction_using_moving_average 

 insert_prediction_to_records 

end 

#Display testing and prediction results 

ShowResults: 

 display_records 

end 

 

 

#Main function 

MainProgram: 

 GetProxyList 

 GetLinkStateRecord 

 CheckPerformance 

 ShowResults 

end 
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3.6 Permodelan Aplikasi 

Permodelan aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan modelling 

analysis dengan scenario-based elements. Dalam permodelan dengan scenario-

based elements, diagram yang digunakan adalah use-case diagram, activity 

diagram, dan swim lane diagram (Pressman, 2005). 

 

3.6.1 Use-Case Diagram 

 

 

Gambar 3.4 Use-Case Diagram 

 

Pada diagram di atas, dapat terlihat bagaimana user dapat berinteraksi 

dengan proxy selector melalui GUI yang telah diberikan. Jika user memilih untuk 

menjalankan atau mematikan proxy selector melalui GUI, maka GUI akan 

memberikan tanda untuk menjalankan dan mematikan proxy selector. 

User dapat mengganti daftar proxy server, mengubah konfigurasi proxy 

Windows, serta mengubah konfigurasi aplikasi melalui GUI tanpa berhubungan 
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dengan proxy selector. Pada saat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, proxy 

selector tidak dipanggil oleh GUI karena tidak ada bagian dari fungsi-fungsi 

tersebut yang membutuhkan kerja dari proxy selector. 

Jika user memilih untuk menjalankan proxy selector, GUI akan 

menjalankan sebuah thread yang memanggil proxy selector. Kemudian proxy 

selector akan me-load data dari daftar proxy dan testing history-nya untuk 

kemudian melakukan pengujian kinerja dan prediksi berdasarkan hasil pengujian 

tersebut. Output dari proses tersebut akan diberikan kembali kepada GUI untuk 

ditampilkan kepada user. 

Jika user memilih untuk mematikan proxy selector, maka GUI akan 

berhenti memanggil thread untuk menjalankan proxy selector setelah proses 

pengujian kinerja dan prediksi yang sedang berjalan selesai. Dengan demikian, 

proxy selector tidak akan berjalan lagi setelah dihentikan oleh user sampai user 

tersebut menjalankannya lagi. 
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3.6.2 Activity Diagram 

 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram “Run Selector” 

 

Activity diagram pada gambar 3.6 menunjukkan skenario pada saat user 

menjalankan  atau mematikan fitur timed proxy testing pada aplikasi. Jika user 

menekan tombol “Start”, maka aplikasi akan menjalankan timed proxy testing, 

membuat status tombol “Start”  dan “Manage Proxy List” menjadi disabled, dan 

mengubah status tombol “Stop” menjadi enabled. Jika user menekan tombol 

“Stop”, maka aplikasi akan berhenti menjalankan timed proxy setting, membuat 

status tombol “Stop” menjadi disabled, dan mengubah status tombol “Start”  dan 

“Manage Proxy List” menjadi enabled. 
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Gambar 3.6 User Menggunakan Fitur Manage Proxy List 

 

Pada saat user menekan tombol “Manage Proxy List”, akan ditampilkan 

sebuah form kecil untuk user mengubah daftar proxy server yang akan diuji. 

Setelah itu user dapat memilih untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan 

atau tidak dengan menekan tombol “Save” atau “Cancel”. Jika user menekan 

tombol “Save”, perubahan akan disimpan. Jika user menekan tombol “Cancel”, 

tidak ada perubahan yang disimpan. Jika user tidak menekan tombol apa-apa, 

maka aplikasi akan menunggu sampai user selesai mengubah daftar proxy server 

dan menekan tombol. 
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Gambar 3.7 User Menggunakan Fitur Change Proxy Settings 

Jika user menekan tombol “Reset Proxy Settings”, maka aplikasi akan 

melakukan reset pada konfigurasi proxy settings dari sistem operasi Windows 

pada komputer yang digunakan oleh user. Jika user menekan tombol “Use Best 

Proxy” pada saat proxy selector telah menentukan proxy server yang terbaik, 

maka proxy server tersebut akan digunakan dalam konfigurasi proxy settings 

Windows. 

 

 

 

Gambar 3.8 User Menggunakan Fitur Configure Application 
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Aplikasi dapat dikonfigurasi oleh user melalui empat buat checkbox yang 

diberikan. Masing-masing checkbox tersebut memiliki fungsi untuk mengatur 

perilaku dari aplikasi. Jika checkbox tersebut diubah status checked-nya dari true 

menjadi false atau sebaliknya, maka konfigurasi dari aplikasi akan berubah sesuai 

dengan checkbox yang diubah statusnya dan kemudian aplikasi akan menyimpan 

konfigurasi tersebut dalam sebuah file konfigurasi. Jika yang diubah statusnya 

adalah checkbox “Launch on Startup”, aplikasi akan mengubah nilai dari registry 

Windows untuk dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini sebelum 

menyimpan data konfigurasi terbaru di dalam file konfigurasi. 
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3.6.3 Swim Lane Diagram 

 

Gambar 3.9 Proses Interaksi Antara User dan Proxy Selector 
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Pada gambar 3.19 terdapat sebuah swim lane diagram yang 

menggambarkan interaksi antara user dan proxy selector. 

User akan menjalankan proxy selector, kemudian proxy selector akan me-

load data daftar proxy server dan testing history dari file. Setelah itu proxy 

selector akan melakukan pengujian terhadap proxy server yang terdaftar dan 

membuat perhitungan prediksi proxy server yang terbaik, kemudian menyimpan 

data pengujian ke dalam file dan menampilkan output-nya untuk dilihat oleh user. 

 

3.7 Metode Pengujian 

Pengujian aplikasi yang telah dikembangkan akan dilakukan dengan 

menggunakan dua metode pengujian, yaitu uji fungsionalitas dan uji performa. 

Uji fungsionalitas dilakukan untuk menguji apakah fitur-fitur yang 

diimplementasikan dalam aplikasi sudah memenuhi spesifikasi fungsional yang 

telah ditetapkan sebelumnya, dan memastikan jika dalam pengoperasiannya, 

aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. 

Uji kinerja dilakukan untuk menguji performa dari aplikasi yang telah 

dikembangkan, melihat seberapa baik aplikasi tersebut berjalan, stabilitas dan 

kecepatan responnya, serta mengukur seberapa banyak resource yang digunakan 

dari komputer penguji untuk menjalankan aplikasi tersebut. 
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