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BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI

3.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian pada skripsi ini

adalah sebagai berikut.

a. Studi Literatur

Dengan melakukan studi literatur, penulis mempelejari teori – teori, konsep

dan sebagai acuan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian,

teori yang dipelajari berupa teori mengenai medan magnet bumi,

magnetometer, GPS, indoor navigation, fingerprinting map method dan

berbagai konsep pendukung lainnya. Teori- teori tersebut didapat dari

beberapa referensi baik berupa jurnal ilmiah, artikel maupun buku.

b. Perancangan Aplikasi

Melakukan perancangan awal terhadap aplikasi yang dibangun, meliputi

perancangan alur aplikasi dalam bentuk data flow diagram, system flow, dan

rancangan antarmuka.

c. Pembangunan Aplikasi

Mengimplementasikan metode dan rancangan aplikasi yang telah

didefinisikan sebelumnya. Beserta pembentukan database yang digunakan

untuk menampung data magnetik. Aplikasi dibangun dengan menggunakan

aplikasi pengembangan IDE (Integrated Development Environment) Eclipse

Juno dan menggunakan bahasa pemrograman java.
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d. Uji Coba dan Analisa Sistem

Melakukan uji coba aplikasi disertai dengan evaluasi hasil yang didapatkan.

3.2 Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini,  aplikasi Android dibuat menggunakan IDE

(Integrated Development Environment) Eclipse dan Android SDK (System

Developtment Kit) menggunakan bahasa pemrograman Java. Versi Java

Development Kit (JDK) yang digunakan adalah versi 7 update 3. Aplikasi ini

diimplementasikan pada device bersistim operasi Android dengan minimum OS

1.6 (Donut) API Level 4.

Mengacu pada metode fingerpirnting method, yang terbagi menjadi dua

tahap, yakni tahap penyimpanan data pada database dan tahap pembandingan

data. Penelitian ini mengimplementasikan dua buah aplikasi. Aplikasi pertama

adalah aplikasi GeoRecorder yang digunakan untuk menampung nilai medan

magnet bumi. Aplikasi tersebut membaca nilai magnetik melalui sensor

magnetometer yang didapat pada suatu lokasi dan menampung nilai tersebut ke

dalam sebuah text file.

Aplikasi kedua adalah aplikasi navigasi Emone (Earth magnetic observed

navigation evince) yang digunakan pengguna. Pada aplikasi tersebut, tampilan

peta dan proses sistem navigasi menggunakan bantuan library OSMdroid yang

memiliki menu navigasi bawaan seperti zoom dan scroll map.
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3.2.1 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem dimulai dengan pembuatan model menggunakan

diagram yang terbagi dalam perancangan data flow diagram, system flow dan

struktur tabel pada database.

A. Data Flow Diagram

Pada penelitian ini, implementasi sistem dengan menggunakan pendekatan

metode fingerprinting menghasilkan dua buah aplikasi. Yakni aplikasi

GeoRecorder dan Emone.

Pada gambar 3.1, dapat dilihat bahwa sistem navigasi dalam ruangan

memiliki dua buah entitas, yakni pengguna aplikasi GeoRecorder yang bertugas

menampung data medan magnet bumi dan pengguna aplikasi Emone yang

melakukan navigasi menggunakan berdasarkan acuan database magnetik.

Pengguna GeoRecorder mengirimkan beberapa data ke dalam proses, seperti

permintaan nilai magnetik dari sensor, permintaan nilai koordinat, data magnetik

pengguna, jumlah total file, dan nilai koordinat pengguna. Kemudian, proses akan

mengirimkan jumlah total file, nilai koordinat pengguna, dan nilai magnetik

pengguna dari sensor. Sementara pengguna aplikasi Emone akan memberikan

nilai zoom level, nilai center map, nilai magnetik pengguna, dan permintaan nilai

magnetik pengguna. Selain itu, sistem akan memberikan nilai magnetik yang

didapat oleh sensor magnetometer pada device pengguna aplikasi Emone, serta

posisi tampilan peta pada layar dan sebuah pointer yang menunjukkan lokasi

pengguna.
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Gambar 3.1. Context Diagram

Pada DFD level 1 yang dapat dilihat pada gambar 3.2, implementasi

sistem aplikasi navigasi dalam ruangan memiliki tiga proses utama, yakni read

sensor data, record data, dan navigasi. Read sensor data berfungsi untuk

merekam data magnetik dan koordinat posisi menggunakan sensor magnetometer

dan sensor GPS. Record data berfungsi untuk menyimpan data magnetik dan

koordinat yang didapat oleh kedua sensor ke dalam sebuah database. Navigasi
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merupakan proses utama pada aplikasi Emone, di mana proses tersebut berperan

dalam menampilkan peta denah gedung UMN, penggambaran posisi pengguna,

dan perbandingan data.

Gambar 3.2. DFD Level 1 implementasi aplikasi

[data_map]

[data_map_view_position]

[data_pointer_user_location]

1
Read Sensor Data

1 db_magnet_field

Pengguna GeoRecorder
[data_request_magnetic_sensor_geo_value]

[data_request_coordinate_sensor_geo_value]

[data_magnetic_sensor_geo_value]

[data_coordinate_sensor_geo_value]

[data_magnetic_user_geo_value]

[data_coordinate_user_geo_value]

[data_request_total_file]

[data_total_file_db]

[data_request_total_file_db]

[data_coordinate_db_value]

[data_request_magnetic_sensor_emone_value]

[data_magnetic_sensor_emone_value]

[data_magnetic_db_value]

[data_center_map]

[data_zoom_level]

[data_magnetic_user_emone_value]

[data_magnetic_db_value]

[data_coordinate_db_value]

[data_total_file]

2
Record Data

2 db_jumlah_file

Pengguna Emone

3
Navigasi

3 db_map

Rancang Bangun..., Rijal Widhi Permadi, FTI, UMN, 2013



23

Proses membaca sensor data dapat dibagi menjadi dua proses, yang dapat

dilihat pada gambar 3.3. Proses pertama adalah membaca nilai medan magnet

bumi menggunakan sensor magnetometer dan proses kedua adalah membaca nilai

koordinat menggunakan sensor GPS. Salah satu perbedaan antara pengguna

aplikasi GeoRecorder dan pengguna aplikasi Emone terdapat pada proses

pembacaan data sensor, pengguna aplikasi Emone hanya memerlukan nilai

magnetik dari sensor magnetometer yang digunakan dalam proses perbandingan

dengan database.

Gambar 3.3. DFD Level 2.1 Proses Read Sensor Data

Proses record data yang dapat digambarkan pada gambar 3.4 terbagi

menjadi tiga buah proses, yakni open file, create new file, dan write file. Proses

diawali dengan mengambil nilai jumlah file yang terdapat pada database jumlah

file. Apabila pengguna tidak memerlukan sebuah file baru, proses write file akan

menampung nilai magnetik dan koordinat ke dalam sebuah database. Namun,
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apabila pengguna memerlukan file baru, maka proses create new file akan

membuat file baru.

Gambar 3.4. DFD Level 2.2 Proses Record Data

Proses navigasi terbagi menjadi tiga proses utama, yakni manage map,

compare, dan show map. Pada proses manage map, pengguna aplikasi Emone

memberikan nilai zoom pada aplikasi dan dapat menggeser posisi center map.

Pada proses compare, nilai magnetik yang didapat pengguna akan dibandingkan

dengan nilai magnetik yang terdapat pada database. Hasil output yang dihasilkan

proses compare adalah nilai latitude dan longitude yang digunakan pada proses

show map untuk menampilkan lokasi pengguna dalam bentuk pointer pada

tampilan layar aplikasi.
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Gambar 3.5. DFD Level 2.3 Proses Navigasi

B. System Flow

System flow merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja sistem dan

digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu

masalah. Terdapat dua system flow utama yakni system flow pada aplikasi

GeoRecorder dan system flow aplikasi Emone, didalamnya terdapat system flow

dari subproses yang digunakan pada aplikasi.

B.1. System Flow Aplikasi GeoRecorder

Sistem pada aplikasi GeoRecorder diawali dengan meregister sensor
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device, maka aplikasi akan menampilkan pesan informasi eror, kemudian aplikasi

dihentikan. Selain sensor magnetometer, sistem juga menggunakan GPS untuk

mendapatkan nilai latitude dan longitude yang digunakan sebagai reference point

(titik acuan) pada saat proses pengikatan peta. Karena koordinat yang didapat

GPS tersebut tidak akurat untuk dalam gedung, pengambilan reference point

hanya dilakukan pada lokasi tiap sudut luar bangunan yang dapat dijangkau oleh

satelit GPS.

Setelah proses registrasi sensor, aplikasi akan merekam nilai magnetik

beserta koordinat pada satu posisi selama satu detik dan menghitung rata-rata dari

nilai magnetik yang didapat. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil

kemungkinan apabila sensor menangkap nilai magnetik yang menjauhi nilai yang

seharusnya didapat, karena nilai magnetik yang terbaca oleh sensor mengalami

perubahan yang begitu cepat. Terakhir, sistem akan membuat sebuah file text baru

apabila file text penampung data berikutnya belum ada. Sistem akan terus

berulang hingga aplikasi dihentikan menggunakan tombol exit yang terdapat pada

tampilan layar device. Berikut adalah system flow yang menggambarkan cara kerja

aplikasi GeoRecorder untuk menyimpan nilai medan magnet bumi.
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Gambar 3.6. System flow aplikasi GeoRecorder

B.2. System Flow Subproses Cek Ketersediaan Sensor

Proses pengecekan sensor dimulai dengan melakukan registrasi sensor.

Apabila dari hasil registrasi sensor menghasilkan nilai null, maka tidak terdapat

sensor magnetometer pada device. Kemudian, sistem akan menampilkan pesan

eror dan sistem akan dihentikan. Bila registrasi berhasil, sistem akan kembali ke

proses utama. Gambar 3.7 menampilkan system flow pengecekan ketersediaan

sensor.
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Gambar 3.7. System flow subproses cek ketersediaan sensor

B.3. System Flow Subproses Membaca Nilai Magnetik Pengguna

Dalam subproses membaca nilai magnetik pengguna, sistem akan

membuat sebuah thread timer yang menghitung waktu selama satu detik. Sistem

akan selalu membaca dan menampung nilai magnetik ke dalam beberapa variable.

Ketika thread yang dibuat berhenti maka menandakan waktu telah berjalan

selama satu detik sejak proses penyimpanan data dimulai, kemudian sistem akan

mencari rata-rata dari keseluruhan nilai magnetik yang didapat selama satu detik

dan mencari nilai total magnetik F menggunakan rumus (2.2). Nilai yang

dihasilkan dari proses tersebut masih memiliki enam angka dibelakang koma.

Nilai rata-rata yang didapat akan dibulatkan menjadi hanya satu angka dibelakang

koma, demi pertimbangan kecepatan aplikasi. Hal tersebut dilakukan karena

ketelitian lebih dari satu angka tidak memberikan pengaruh signifikan pada nilai

magnetik.
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Gambar 3.8. Sytem flow subproses membaca nilai magnetik pengguna

B.4. System Flow Subproses Membaca Posisi dengan GPS

Dalam subproses pembacaan posisi dengan menggunakan GPS, sistem

akan mengecek apakah terdapat network provider pada device yang digunakan.

Apabila terdapat network provider, sistem akan mencari koordinat latitude dan

longitude dengan menggunakan bantuan operator ataupun jaringan WiFi yang

terhubung dengan device. Dengan menggunakan bantuan provider atau jaringan

WiFi, pencarian koordinat hanya memerlukan waktu yang singkat dan lebih

akurat. Namun, apabila tidak terdapat provider atau jaringan WiFi, posisi device

akan dicari menggunakan bantuan sinyal satelit GPS secara langsung. Koordinat

yang didapat menjadi kurang akurat apabila sinyal yang diterima kurang dari tiga

buah satelit. Pencarian koordinat menggunakan GPS hanya ditujukan sebagai

referensi untuk proses konversi nilai medan magnetik dengan koordinat pada peta.
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Gambar 3.9. System flow subproses membaca posisi GPS

B.5. System Flow Subproses Menulis Data Rekaman

Pada proses penyimpanan data magnetik ke dalam sebuah text file. Sistem

akan mengecek jumlah file yang terdapat pada shared preference. Shared

preference merupakan API (Application Programming Interface) Android yang

digunakan untuk menyimpan nilai atau variabel didalam memori internal aplikasi.

Nilai tersebut akan terus berada pada memory device meskipun aplikasi dihentikan

maupun device di-restart, nilai yang tersimpan pada shared preference baru akan

dihapus bila aplikasi tersebut dihilangkan.

Sistem akan mengecek nilai shared preference dengan nilai default satu.

Kemudian, aplikasi akan membuka file dengan format nama ‘Geo+jumfile.txt’,

bila file tersebut belum terdapat pada folder ‘Geo’ maka aplikasi akan membuat
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file tersebut. Namun bila file tersebut sudah ada, sistem akan menambahkan data

(append) nilai magnetik ke dalam file yang sama.

Start

Membaca jumlah
file pada shared

preference

Jumfile

Membuka  file
Geo+jumfile.txt Apakah file ada?

Text file

Membuat file baru
Dan menambahkan

jumfile
End

Menambahkan nilai
magnetik dan posisi
pada text file yang

sama

Text file
Menyimpan nilai

magnetik dan posisi
pada text file

Tidak

Ya

Jumfile+=1

Gambar 3.10. System flow subproses menulis data rekaman

B.6. System Flow Subproses Membuat File Text Baru

Pada pembuatan text file baru, sistem akan mengecek jumlah file yang

terdapat pada shared preference. Kemudian, sistem akan membuat sebuah text file

baru dengan format nama “Geo + jumlahfile.txt”. Sebagai contoh apabila telah

terdapat dua file pada shared preference, maka sistem akan membuat text file baru

dengan nama “Geo3.txt”. Terakhir, sistem akan menambahkan jumlah file

sebanyak satu pada shared preference. Berikut gambar system flow dari proses

tersebut.
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Gambar 3.11 System Flow subproses membuat file Baru

B.7. System Flow Aplikasi Emone

Sistem yang dibuat pada aplikasi Emone mengadopsi sistem pengecekan

sensor dan pembacaan nilai magnetik yang terdapat pada aplikasi GeoRecorder.

Perbedaannya, aplikasi navigasi tidak memerlukan menu penyimpanan data.

Sistem aplikasi navigasi pertama-tama menampilkan peta yang kemudian

dilanjutkan dengan me-load seluruh database magnetik dan ditampung ke dalam

beberapa array. Selanjutnya, sistem akan meminta pengguna untuk melakukan

kalibrasi pada titik yang telah ditentukan yang ditampilkan pada peta. Proses

kalibrasi bertujuan untuk memberikan koreksi perbedaan nilai data magnetik yang

didapat oleh suatu device dengan nilai data magnetik yang tersimpan pada

database yang telah dibuat.

Proses kalibrasi menghasilkan sebuah konstanta nilai kalibrasi yang

digunakan untuk mengurangi atau menambah setiap nilai magnetik yang terbaca
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pada sensor pengguna. Kemudian, sistem akan melakukan pembandingan nilai

magnetik yang terbaca oleh sensor device setiap detiknya dengan nilai magnetik

database yang telah tertampung ke dalam array untuk menentukan letak

koordinat pengguna. Terakhir, sistem akan menggambarkan posisi pengguna pada

peta berdasarkan latitude dan longitude yang didapat dari proses sebelumnya.

Berikut adalah system flow aplikasi navigasi yang dapat dilihat pada gambar 3.12.

Gambar 3.12. System flow aplikasi Emone
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B.8. System Flow Subproses Cek Ketersediaan Sensor

Subproses ini memiliki system flow yang sama dengan dengan subproses

cek ketersediaan sensor yang dimiliki aplikasi GeoRecorder yang dapat dilihat

pada gambar 3.7.

B.9. System Flow Subproses Memuat Peta

Pada subroses memuat peta, sistem akan me-load seluruh file .png.tile

yang terdapat didalam folder ‘Emone’. Dengan menggunakan library OSMDroid,

potongan-potongan gambar tersebut akan ditempatkan sesuai dengan posisi

latitude dan longitude sebenarnya pada peta. Kemudian, posisi layar device akan

ditempatkan pada bagian tengah peta dengan pengaturan zoom yang dapat

menjangkau seluruh bagian peta. Terakhir, sistem akan menggambar sebuah titik

yang menandakan lokasi untuk proses kalibrasi.

Gambar 3.13. System flow subproses memuat peta
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B.10. System Flow Subproses Kalibrasi Device

Pada subproses ini, terdapat nilai firstLan dan firstLon. FirstLan dan

firstLon merupakan koordinat dari posisi kalibrasi. Nilai tersebut nantinya

digunakan untuk membandingkan koordinat lama dengan koordinat baru yang

didapatkan pada fungsi first position.

Proses kalibrasi diawali dengan menampung nilai magnetik pengguna

selama tiga detik. Serupa dengan proses pencarian rata-rata pada penampungan

data magnetik sebelumnya, waktu tiga detik tersebut dimaksudkan untuk mencari

rata-rata nilai magnetik yang terbaca sensor pada proses kalibrasi agar

mendapatkan nilai yang lebih akurat.  Kemudian, sistem akan mengurangi jumlah

nilai tersebut dengan nilai magnetik telah ditampung pada database.

Subproses membaca nilai magnetik yang terdapat dalam subproses ini,

memiliki struktur yang sama seperti subproses membaca nilai magnetik yang

terdapat pada aplikasi GeoRecorder perbedaannya terdapat pada lama waktu

pembacaan nilai magnetik, yakni tiga detik. Hasil dari proses kalibrasi

menghasilka konstanta nilai kalibrasi magnetik pada sumbu X,Y dan Z.

Gambar 3.14. System flow subproses kalibrasi device

Rancang Bangun..., Rijal Widhi Permadi, FTI, UMN, 2013



36

B.11. System Flow Subproses Memilih Fungsi Perbandingan

Terdapat dua jenis fungsi yang digunakan pada proses pembandingan nilai

magnetik yang didapatkan oleh pengguna dengan nilai magnetik pada database.

Pada subproses ini, sistem akan menampilkan sebuah menu pada layar untuk

memilih jenis fungsi perbandingan yang digunakan.

Gambar 3.15. System flow subproses memilih fungsi

B.1.2. System Flow Subproses Baca Nilai Magnetik Pengguna

Subproses ini memiliki system flow yang sama dengan dengan subproses

baca nilai magnetik pengguna yang dimiliki aplikasi GeoRecorder yang dapat

dilihat pada gambar 3.8.
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B.13. System Flow Subproses Komparasi Nilai

Pada subproses ini, sistem akan melakukan perbandingan hanya dengan

menggunakan referensi nilai magnitude pada sumbu X dan Y. Perbandingan tidak

dilakukan pada sumbu Z dan nilai F. F (Force) adalah total kekuatan medan

magnet yang dapat dihitung dari resultan ketiga sumbu magnetometer,

perhitungan nilai F dapat dihasilkan menggunakan rumus (2.2). Dari proses

penelitian yang dilakukan, nilai magnetik pada sumbu Z (magZ) berpengaruh

pada posisi ketinggian device. Perbandingan menggunakan sumbu Z dapat

dilakukan apabila terdapat perbedaan ketinggian posisi pengguna  yang signifikan,

misalnya perbedaan lantai gedung. Pada penelitian ini lokasi yang digunakan

hanya lantai satu gedung UMN. Oleh karena itu, nilai Z tidak digunakan dalam

proses perbandingan. Selain itu, nilai F juga tidak digunakan dikarenakan terdapat

banyaknya nilai F yang sama pada database magnetik.

Sistem akan mengecek jenis fungsi pembanding yang digunakan sesuai

pada menu yang sebelumnya telah dipilih. Apabila boolean random bernilai true

maka fungsi perbandingan yang digunakan adalah fungsi random. Namun,

apababila nilai boolean random yang bernilai false, maka fungsi perbandingan

yang digunakan adalah fungsi firstpoint. Dari sub proses ini akan menghasilkan

koordinat yang didapat dari database yang menunjukkan posisi device pada peta.
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Gambar 3.16. System flow subproses komparasi nilai

B.14. Flowchart Subproses Fungsi Random

Pada fungsi perbandingan random, sistem akan membandingkan nilai

magnetik pada sumbu X (magX) database dengan nilai magnetik pada sumbu X

(userX) yang didapat oleh pengguna. Bilai terdapat nilai yang sama, maka posisi

rowId dari nilai tersebut akan ditampung. Nilai rowId merupakan urutan dari baris

yang terdapat pada database.

Apabila tidak terdapat nilai yang sama, maka range perbedaan akan

dibesarkan ataupun dikecilkan sebesar 0,1 hingga mendapatkan nilai yang sama.

Kemudian, sistem akan membandingkan nilai magY pada rowId yang telah

didapat sebelumnya dengan userY. Apabila magY tidak lebih besar dari lima
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dibandingkan dengan userY, maka perbandingan berhasil. Namun, bila lebih

besar, perbandingan harus diulang dari pencari magX. Hasil dari fungsi ini adalah

pencarian rowId dari nilai magX dan magY pada database yang sama dengan atau

mendekati nilai magnetik pengguna.

Terakhir, bila terdapat lebih dari satu rowId yang ditemukan, nilai latitude

(posY) dan longitude (posX) dari beberapa rowId yang ditemukan akan dirata-

ratakan sehingga menhasilkan sebuah nilai latitude dan longitude. Bila hanya

terdapat satu rowId yang ditemukan maka latitude dan longitude dari posisi

pengguna berada pada rowId tersebut. Gambar berikut adalah alur subproses

fungsi random.
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Gambar 3.17. Flowchart subproses fungsi random
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B.15. Flowchart Subproses Fungsi First Position

Pada fungsi perbanding first position, sistem akan mencari posisi dengan

titik tolak dari posisi sebelumnya, yakni firstLat dan firstLon yang sebelumnya

telah dideklrasi pada saat subproses kalibrasi. FirstLat merupakan nilai latitude

titik kalibrasi, sedangkan firstLon merupakan nilai longitude titik kalibrasi.

Kemudian, sistem akan mencari nilai magnetik pada database yang berada

disekitar area firstLat dan firstLon. Setelah itu, sistem akan membuang (filtering)

nilai magnetik yang memiliki perbedaan jauh dengan nilai magnetik pengguna.

Sistem akan melakukan perbandingan dengan menggunakan dua acuan,

yakni nilai magX dan nilai magY. Apabila terdapat nilai magX yang lebih dekat

dengan nilai userX, maka sistem akan menggunakan koordinat yang didapat pada

nilai magX tersebut. Namun, apabila nilai terdapat nilai magY yang lebih dekat

dengan userY, maka sistem akan menggunakan posisi koordinat dari nilai magY

yang paling mendekati nilai userY. Terakhir, koordinat baru yang didapat akan

menggantikan koordinat pada posisi sebelumnya (firstLat dan firstLon). Berikut

gambar dari fungsi first position.
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Gambar 3.18. Flowchart subproses fungsi first position

C. Struktur Tabel pada Database

Database dibuat menggunakan aplikasi SQLite manager versi 0.8.0.

Database berisi seluruh informasi nilai magnetik yang digunakan untuk

komparasi nilai magnetik yang didapat pengguna pada aplikasi Emone.
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Di dalam database, terdapat sebuah tabel lantaiSatu, yang berisi informasi

nilai magnetik beserta posisi latitude dan longitude-nya. Struktur tabel lantaiSatu

dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel Informasi Magnetik dan Koordinat

Nama tabel : lantaiSatu

Fungsi : menyimpan seluruh data magnetik dan koordinat

Primary key : rowId

Tabel 3.1. Tabel lantaiSatu

Nama Kolom Tipe
Data

Panjang Informasi

rowId int - Primary key, Nomor baris pada
database

magX double - Nilai magnetik pada sumbu X
magY double - Nilai magnetik pada sumbu Y
magZ double - Nilai magnetik pada sumbu Z
F double - Total resultan nilai magnetik
posY double - Posisi latitude nilai magnetik
posX double - Posisi longitude nilai magnetik
direction char - Arah pengambilan nilai

magnetik

Tabel tersebut terdiri dari beberapa kolom, yakni kolom magX yang berisi

nilai magnetik yang dibaca sensor sumbu X, kolom magY yang berisi nilai

magnetik pada sumbu Y, kolom magZ yang berisi nilai magnetik pada sumbu Z,

kolom F yang berisi nilai F yang didapat dari rumus (2.2), kolom posY yang berisi

nilai latitude dan kolom posX berisi nilai longitude pada suatu posisi yang didapat

dari hasil pemetaan menggunakan aplikasi GeoRecorder dan terakhir kolom

direction yang berisi arah pengambilan data yakni V untuk arah vertikal dan H
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untuk arah horizontal. Gambar hasil dari rancangan database dapat dilihat pada

lampiran B.1.

3.2.2 Pembuatan Denah Gedung UMN

Peta yang digunakan pada aplikasi Emone merupakan denah lantai satu

gedung UMN. Peta dibuat menggunakan aplikasi desain AutoCAD Drawing dan

CorelDRAW Grapichs Suit X5, ukuran dan desain pembutaan peta berdasar pada

acuan denah gedung UMN dengan perbandingan skala 1 : 200. Denah gambar

peta yang digunakan pada aplikasi dapat dilihat pada lampiran B.2.

Peta yang dihasilkan dengan aplikasi desain masih berupa peta raster

(raster map) dengan format tiff. Raster map merupakan sebuah peta digital berupa

pixel yang tersusun dalam baris dan kolom, tanpa memiliki informasi latitude dan

longitude pada tiap titiknya. Selanjutnya, peta tersebut masuk ke dalam tahap

georeferencing (proses memberikan referensi koordinat pada peta yang masih

berupa citra raster), yang dapat dilihat pada lampiran B.3. Pada penelitian ini, peta

tidak menggunakan citra vektor dikarenakan keterbatasan file sumber yang

dimiliki.

Georeferencing dilakukan menggunakan aplikasi MapInfo Professional

11.5, dengan cara menempatkan nilai latitude dan longitude sesuai dengan peta

aslinya, nilai tersebut didapat dengan membandingkan koordinat yang didapat

dengan GPS pada database dengan koordinat yang didapat dari aplikasi Google

Earth. Titik-titik referensi ditempatkan pada sudut-sudut bangunan dengan pola

persegi empat. Pengikatan gambar menggunakan proyeksi WGS 84 pada zona
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UTM 48S (south), di mana proyeksi tersebut merupakan lokasi untuk daerah

bagian barat pulau Jawa. Error pixels yang dihasilkan harus sama dengan ataupun

mendekati angka 0, agar tingkat keakurasian latitude dan longitude pada peta

raster sesuai dengan posisi pada peta referensi. Gambar peta referensi dan proses

georeferencing dapat dilihat pada lampiran.

Hasil output dari aplikasi MapInfo tersebut berupa sebuah gambar peta

berformat GeoTiff. Gambar tersebut sudah memiliki georeference (nilai latitude

dan longitude pada tiap pixel-nya), kemudian peta dipotong menjadi beberapa

bagian menggunakan bantuan aplikasi Mobile Atlas Creator 1.9.12 dan

menghasilkan beberapa potongan gambar berformat .png.tile yang digunakan

sebagai tampilan peta pada aplikasi Emone dengan menggunakan bantuan library

Osmdroid.

3.2.3 Pengumpulan dan Pemetaan Medan Magnet

Pengumpulan data medan magnetik dilakukan dalam dua arah, yakni arah

vertikal dan horizontal yang mengacu pada peta gedung UMN yang digunakan

pada aplikasi. Pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah

device yang telah dilengkapi aplikasi GeoRecorder yang sebelumnya telah dibuat.

Data magnetik diambil dengan jarak setiap satu lantai yang berada di dalam area

gedung UMN.

Berikut langkah pengambilan nilai magnetik pada suatu posisi.
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1. Device diletakkan diatas sebuah tripod dengan bantuan boks yang dapat

meminimalisir gangguan magnetik dari luar, gambar dapat dilihat pada

lampiran B.4.

2. Memposisikan ketinggian device dengan lantai yakni 105 cm, atau posisi

device berada dibagian perut user pengambil data.

3. Pengambil data menempatkan posisi device pada tengah-tengah lantai dan

menekan tombol record pada aplikasi.

4. Aplikasi akan melakukan proses penyimpanan dan menuliskan data-data

magnetik tersebut ke dalam sebuah text file, gambar dapat dilihat pada

lampiran B.5.

Setelah data-data magnetik terkumpul ke dalam beberapa text file,

kemudian nilai magnetik tersebut akan diberikan posisi latitude dan longitude-nya

secara manual dengan bantuan informasi posisi latitude dan longitude pada

MapInfo. Dengan menggunakan bantuan peta yang dimuat pada MapInfo, kita

dapat memperkirakan penempatan nilai magnetik dengan bantuan penempatan

point yang dapat dilihat pada lampiran B.6. Terakhir, seluruh file text yang berisi

nilai medan magnetik dan posisinya, akan di-import ke dalam sebuah database

menggunakan bantuan aplikasi SQLite Manager.

3.2.4 Sketsa Tampilan Aplikasi

Sketsa tampilan aplikasi akan digunakan sebagai pedoman dalam

pembangunan interface. Terdapat sketsa tampilan yang dibuat, yakni sketsa
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tampilan aplikasi GeoRecorder dan sketsa aplikasi navigiasi. Berikut adalah

gambar dari rancangan sketsa interface yang digunakan pada aplikasi.

1. Sketsa tampilan aplikasi penyimpanan data magnetik

Gambar 3.19. Sketsa aplikasi GeoRecorder

Pada aplikasi tersebut akan menampilkan data magnetik dalam tiga sumbu

yakni X, Y dan Z. Nilai F (force) merupakan perhitungan total data magnetik

yang didapat menggunakan rumus (2.2). Posisi latitude dan longitude didapat

menggunakan bantuan GPS dan digunakan hanya sebagai estimasi pada saat

pointing peta raster. Terdapat tiga buah tombol yakni record, new file dan exit.

Tombol record digunakan untuk menyimpan data magnetik, tombol tersebut akan

non-aktif selama satu detik setelah tombol tersebut ditekan. Tombol new file

digunakan untuk membuat text file baru dan tombol exit digunakan untuk keluar

dari aplikasi.
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2. Sketsa tampilan aplikasi Emone yang digunakan pengguna

Gambar 3.20. Sketsa aplikasi Emone

Pada tampilan aplikasi Emone yang diperuntukkan untuk pengguna,

terdapat sebuah layout berupa gambar dari peta UMN dengan dua buah tombol

yang berada diatasnya yakni tombol ‘+’ dan ‘-‘. Tombol ‘+’ digunakan untuk

zoom in atau memperbesar peta, sedangkan tombol ‘-‘ digunakan untuk zoom out

atau memperkecil peta. Tombol kalibrasi digunakan untuk proses kalibrasi device

pengguna dan tombol exit untuk keluar dari aplikasi.
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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN UJI COBA

4.1 Spesifikasi Perangkat

Berikut adalah spesifikasi dari perangkat yang digunakan dalam melakukan

pembangunan aplikasi.

1. Spesifikasi Perangkat Keras dalam Pembuatan Aplikasi

a. Notebook Lenovo G-450

b. Processor Intel Core 2 Duo T6600 2.2 GHz

c. Display Card Graphics NVIDIA GeForce G210M

d. RAM 2GB (2048 MB)

2. Spesifikasi Perangkat Lunak dalam Pembuatan Aplikasi

a. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 32-bit

b. Eclipse SDK 4.2.0 (JUNO)

c. CorelDRAW Graphics Suite X5 Professional

d. MapInfo Professional 11.5

e. Mobile Atlas Creator 1.9.12

Sedangkan spesifikasi perangkat minimal yang dibutuhkan untuk

penggunaan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi Device untuk Implementasi Aplikasi

a. Processor 600 Mhz

b. Platform Android OS, v1.6 (Donut)
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c. Internal memory 128MB

d. External memory microSD 2GB

e. Magnetometer sensor, orientation sensor dan accelerometer sensor

4.2 Implementasi Aplikasi

Pada bagian implementasi aplikasi ini dipaparkan hasil implementasi

untuk aplikasi GeoRecorder dan Emone.

4.2.1 Tampilan Interface Aplikasi GeoRecorder

Pada tampilan layar yang dapat dilihat pada gambar 4.1, terdapat kolom

informasi nilai magnetik pada tiga sumbu X, Y, dan Z serta nilai koordinat

latitude dan longitude. Aplikasi akan meng-update tampilan layar setiap kali ada

perubahan nilai yang didapat baik pada sensor magnetometer maupun GPS.

Gambar 4.1. Implementasi antarmuka aplikasi GeoRecorder
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Seperti pada tampilan sketsa, aplikasi memiliki tiga buah tombol utama,

yakni tombol record, new file, dan exit. Apabila pengguna menekan tombol

record, aplikasi akan merekam data magnetik selama satu detik, tombol tersebut

akan bersifat disable (tidak dapat ditekan) selama proses penyimpanan dilakukan.

Gambar 4.2. Implementasi antarmuka tombol record ditekan

Tombol new file berfungsi untuk membuat file text baru pada folder ‘Geo’

yang sebelumnya telah dibuat pada memory external device. Tombol exit

digunakan untuk menghentikan semua proses dan keluar dari aplikasi.
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Gambar 4.3. Implementasi antarmuka membuat new text file

4.2.2 Tampilan Pengguna Interface Aplikasi Emone

Ketika aplikasi Emone pertama kali dijalankan, aplikasi akan mengambil

seluruh data magnetik dari database dan menampungnya ke dalam beberapa

array. Selama proses tersebut berlangsung, aplikasi akan menampilkan logo

Emone dan sebuah ProgressDialog pada layar.

Gambar 4.4. Implementasi antarmuka proses memuat database
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Setelah proses memuat database selesai, aplikasi akan menampilkan

sebuah kotak pesan (message box) yang berisi notifikasi mengenai proses

kalibrasi yang harus dilakukan oleh pengguna sebelum melakukan kegiatan

navigasi.

Gambar 4.5. Implementasi antarmuka informasi kalibrasi

Untuk menghilangkan pesan tersebut, pengguna dapat menekan tombol

‘Ok’ yang terdapat pada layar. Kemudian, aplikasi akan menampilkan tampilan

utama yang terdiri dari sebuah layer mapview peta gedung UMN dengan tiga buah

tombol. Mapview merupakan sebuah class pada Android yang digunakan untuk

menampilkan sebuah peta. Pada class tersebut terdapat beberapa fungsi bantuan

seperti menggeser posisi peta dan zoom.
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Gambar 4.6. Implementasi antarmuka tampilan posisi kalibrasi

Sebelum aplikasi navigasi dapat digunakan, pengguna diharuskan

mengkalibrasi device-nya terlebih dahulu. Proses kalibrasi dilakukan dengan cara

menempatkan posisi pada titik merah yang terdapat pada layar. Apabila pengguna

sudah yakin berada pada posisi titik kalibrasi, pengguna dapat menekan tombol

calibrate. Kemudian aplikasi melakukan proses kalibrasi selama tiga detik.

Selama proses kalibrasi berlangsung, pengguna tidak diperbolehkan bergerak

ataupun berpindah dari posisi titik kalibrasi.
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Gambar 4.7. Implementasi antarmuka proses kalibrasi

Terakhir, sesuai dengan tampilan layar pada gambar 4.8, aplikasi akan

menampilkan menu untuk memiih fungsi perbandingan yang ingin digunakan.

Setiap fungsi memiliki algoritma berbeda yang digunakan untuk menemukan

posisi pengguna. Fungsi random berfokus kepada perbandingan dengan

menggunakan nilai magnetik pada sumbu X sebagai acuan. Sedangkan fungsi first

position melakukan perbandingan dengan acuan area posisi sebelumnya, apabila

terdapat nilai magnetik yang sama disekitar area tersebut, maka aplikasi akan

menggambarkan posisi baru dan memperbaharui koordinat posisi sebelumnya.

Namun, apabila tidak terdapat maka lokasi area perbandingan akan diperluas.
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Gambar 4.8. Implementasi antarmuka memilih fungsi perbandingan

4.3 Uji Coba Aplikasi

Setelah menyelesaikan implementasi aplikasi, dilakukan uji coba untuk

menguji apakah aplikasi navigasi yang dibuat telah berjalan dengan baik dan

mencapai tujuan dari pembutan aplikasi. Uji coba aplikasi dilakukan pada tiga

buah device yang berbeda, keterangan mengenai spesifikasi device dapat dilihat

pada lampiran E. Berikut adalah detil pengujian aplikasi yang dilakukan.

4.3.1 Tempat dan Waktu Uji Coba

Tempat pengujian aplikasi dilakukan secara acak sebanyak 10 titik pada

lantai satu gedung Universitas Multimedia Nusantara, dengan waktu pengujian

adalah hari Senin 17 Juni 2013. Pemilihan posisi uji coba yang dilakukan secara

acak dengan jarak yang berjauhan sebanyak 10 titik diharapkan mampu mewakili

hasil peta magnetik yang dibuat secara keseluruhan.
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4.3.2 Persiapan Uji Coba

Tingkat keakurasian aplikasi akan dilihat dari seberapa besar simpangan

posisi yang terjadi pada saat pengguna diam pada suatu posisi selama 10 detik.

Pada tabel 4.1, terdapat kolom posisi latitude, longitude dan lokasi yang

digunakan untuk proses uji coba.

Tabel 4.1 Koordinat lokasi pengujian

No Posisi Latitude Posisi Longitude Lokasi
1 -6.256928 106.617948 Pintu Masuk Function Hall
2 -6.256784 106.617830 Toilet Pria Function Hall
3 -6.256589 106.617839 Lift Kanan Gedung A
4 -6.256552 106.617881 Pintu Baak
5 -6.256784 106.617943 Pos Satpam
6 -6.256796 106.618245 Pintu Masuk Loby
7 -6.256947 106.618099 ATM
8 -6.256891 106.618556 Libro
9 -6.256791 106.618751 Pintu Perpustakaan

10 -6.256779 106.618694 Lift Kiri Gedung B

4.3.3 Skenario Uji Coba

Dalam melakukan pengujian aplikasi, terdapat skenario uji coba yang

dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pertama-tama pengguna melakukan kalibrasi tiga buah device pada posisi

yang telah ditentukan, posisi tersebut berupa titik berwarna merah pada peta

yang dapat dilihat pada lampiran.

2. Pengguna berjalan dan menentukan suatu posisi secara acak dan diam pada

posisi tersebut selama 10 detik.

3. Pengguna merekam nilai latitude dan longitude pada suatu posisi selama 10

detik menggunakan tiga device yang berbeda. Nilai koordinat yang didapat
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