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ABSTRACT

DANANG WIDYATMOKO, 2010, APPLICATION ON THE COUNTER
AND NUMERIC CONVERTION SYSTEM CALCULATOR OF BINARY,
OCTAL, DECIMAL AND HEXADECIMAL CONVERTION BASED ON
J2ME. 3rd Diploma Degree on Computer Science, Informatic Engineering,
Science and Mathematics Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.
In calculation process, we used a tool called calculator. Along with the
development of mobile or cellular phone, calculator application in mobile phone
can be used to simplify the calculating process quickly and easily in the education
and employment field. However, sometimes we often find the problems
associated with the calculation of both basics as well as conversion between
number bases. Therefore the writers tried to create application and compute base
conversion calculator number using Java programming language (J2ME).
The writer uses primary data and secondary data as reference in making
this application. The primary data obtained by finding similar applications as a
references in making an application in accordance with user needs. Secondary
data obtained from journal and literature that supports the comprehensiveness of
primary data.This application is made using J2ME (Java 2 Micro Edition)
software used is Netbeans 6.5 with specification MIDP 2.0 and CLDC 1.1. Model
of application uses UML (Unified Modeling Language) that attribute Use Case
Diagram, Class Diagram, Sequnce Diagram, and Activity Diagram.
Basic arithmetic calculate and number base conversion easily, quickly,
efficiently, dan has already been develop.

Keywords: Calculator, J2ME, MIDP, CLDC, NetBeans IDE 6.5.
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ABSTRAK
Danang Widyatmoko. 2010. APLIKASI KALKULATOR PENGHITUNG
DAN KONVERSI BASIS BILANGAN BINER, OKTAL, DESIMAL DAN
HEKSADESIMAL BERBASIS J2ME, Program D3 Ilmu Komputer. Teknik
Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Dalam suatu proses perhitungan kita biasa menggunakan alat yang disebut
kalkulator. Seiring perkembangan mobile/handphone aplikasi kalkulator pada
handphone dapat digunakan untuk mempermudah proses perhitungan secara cepat
dan mudah dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Namun terkadang kita sering
menemukan permasalahan yang berhubungan dengan perhitungan baik itu
mendasar maupun konversi antar basis bilangan. Maka dari itu penulis berusaha
menciptakan aplikasi kalkulator penghitung dan konversi basis bilangan dengan
menggunakan bahasa pemrograman java (J2ME).
Penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuan dalam
membuat aplikasi ini. Data primer diperoleh dengan cara mencari aplikasi sejenis
sebagai referensi dalam membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Data sekunder diperoleh dari jurnal maupun literatur yang mendukung
kelengkapan data primer. Aplikasi ini dibuat menggunakan compiler J2ME (Java
2 Micro Edition). Software yang digunakan adalah NetBeans IDE 6.5 dengan
spesifikasi MIDP 2.0 dan CLDC 1.1. Pemodelan aplikasi ini menggunakan UML
(Unified Modeling Language) yang menyertakan Use Case Diagram, Class
Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram.
Kalkulator ini dapat mengatasi masalah perhitungan aritmatika dasar dan
konversi basis bilangan dengan mudah, cepat, efisien dan siap dikembangkan
lebih lanjut.
Kata Kunci: Kalkulator, J2ME, MIDP, CLDC, NetBeans IDE 6.5.
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MOTTO

Berusahalah selagi mampu dan mulailah sejak sekarang karena tidak ada
prestasi tanpa sebuah pengorbanan.
Berpikirlah tentang apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang
kamu pikirkan “lakukan hal positif dan berguna”.
Bersyukur kepada Allah SWT atas semua yang diberikan kepada kita.
Hadapi, hayati, dan nikmati semua yang diberikan-NYA menjauhkan diri kita dari
sifat tamak.
“Sesungguhnya urusan (perintah)-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu
hanyalah Dia berfirman, ‘Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu.” (QS. 36:82).
Tidak ada kesulitan yang amat jika kita mau berusaha dan berdoa dengan
sedikit mengeluh.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Seiring perkembangan mobile atau handphone, banyak sekali kegunaan

handphone selain untuk berkomunikasi. Dengan penanaman aplikasi tambahan
pada handphone, kita bisa melakukan hal seperti bermain game, browsing, dan hal
lain yang berhubungan dengan profesi (pekerjaan). Dalam suatu pekerjaan yang
berkaitan dengan angka dan perhitungan diperlukan alat untuk membantu kita
dalam mempermudah melakukan perhitungan yang disebut kalkulator. Namun
beberapa kalkulator yang tertanam pada handphone tidak terdapat fungsi
perhitungan dan konversi antar basis bilangan biner, oktal, desimal, dan
heksadesimal.
Sering kali orang bertanya-tanya dan pusing dalam mengatasi perhitungan
dan konversi antar basis bilangan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut
maka diciptakan kalkulator penghitung dan konversi basis bilangan yang tertanam
pada sebuah alat komunikasi handphone yang praktis, yang dapat dibawa dan
digunakan kapan saja dan dimana saja serta mudah penggunaannya. Dengan kata
lain kalkulator yang bersifat mobile, yang dibuat dengan bahasa pemrograman
Java (Java 2 Micro Edition atau J2ME).
Dipilihnya bahasa pemrograman java (Java 2 Micro Editon) dikarenakan
platform java yang dibuat SunMicrosystem ini merupakan free platform dalam
artian gratis digunakan tanpa harus mengeluarkan uang sepersenpun untuk sebuah
license. Karena hal inilah yang membuat penulis memilih Java sebagai bahasa
pemrograman untuk aplikasi kalkulator tersebut. Bahasa pemrograman java
(J2ME) juga merupakan salah satu dari beberapa bahasa pemrograman yang
support untuk penanaman aplikasi pada handphone.
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana membangun aplikasi Kalkulator
Penghitung dan Konversi Basis Bilangan Biner, Oktal, Desimal, dan
Heksadesimal dengan Java 2 Micro Edition (J2ME) ?

1.3

Batasan Masalah
Untuk menghindari melebarnya masalah maka penulis membatasi masalah

yang sebagai berikut:
1. Input bilangan adalah bilangan bulat positif.
2. Output untuk perhitungan operasi bilangan basis adalah bilangan bulat
positif.
3. Input dan output deret bilangan tidak lebih dari 9 digit bilangan.
4. Aplikasi ini dibuat dengan spesifikasi MIDP 2.0 dan CLDC 1.1 yang
artinya aplikasi ini akan berjalan pada telepon seluler yang support Java
dengan MIDP 2.0 dan CLDC 1.1.

1.4

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah membangun.

Aplikasi Kalkulator Penghitung dan Konversi Basis Bilangan Biner, Oktal,
Desimal, dan Heksadesimal dengan menggunakan bahasa pemrograman Java
(J2ME), yang diharapkan mampu menghasilkan suatu aplikasi yang edukatif dan
fleksibel.

1.5

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah:

1.

Bagi penulis
a. Dapat menambah pengetahuan tentang aplikasi berbasis J2ME.
b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama dalam bangku
kuliah agar dapat terealisasi dengan baik.
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2.

Bagi user
Membantu user mengatasi masalah perhitungan dan konversi basis
bilangan dengan menggunakan piranti mobile.

1.6

Metodelogi Penelitian
Dalam penelitian ini, data dan informasi sangat diperlukan agar penelitian

yang disusun mencapai hasil yang memuaskan. Adapun sumber data yang penulis
peroleh dari hasil penelitian sebagai berikut:
1.

Data Primer
Data Primer diperoleh penulis dengan cara mencari atau melihat aplikasi–

aplikasi sejenis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi
kalkulator penghitung dan konversi bilangan ini, sehingga dapat menjadikan
aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2.

Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung suatu

sumber atau obyek yang bersangkutan. Data tersebut diperoleh dari buku-buku,
internet, maupun literatur yang mendukung sebagai pelengkap data primer.

1.7

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab sebagai

berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yang berisi Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah yang menjadi kajian program ini, Tujuan
yang hendak dicapai, Manfaat, Metode Penelitian yang digunakan, serta
Sistematika Penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang semua teori yang menunjang permasalahan
penelitian mengenai penyusunan dan pembuatan penelitian ini.
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BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN
Berisi tentang perancangan aplikasi pemodelan (Unified Modeling
Language) meliputi Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram,
Activity Diagram dan Rancangan Tampilan.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA
Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah implementasi sistem, dan
analisa sistem.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Kalkulator
Kalkulator didefinisikan sebagai alat Bantu hitung guna mempermudah

dan menyingkat waktu dalam pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan
perhitungan.

2.2

Java
Java menurut definisi dari Sun adalah nama untuk sekumpulan teknologi

untuk membuat dan menjalakan perangkat lunak pada komputer standalone atau
pun pada lingkungan jaringan. Java2 adalah generasi kedua dari Java platform
(generasi awal adalah Java Development Kit). Java berdiri diatas sebuah mesin
interpreter yang diberi nama Java Virtual Machine (JVM). JVM inilah yang akan
membaca bytecode dalam file .class dari suatu program sebagai reseprentasi
langsung program yang berisi bahasa mesin. Oleh karena itu, bahsa Java disebut
sebagai bahasa pemograman yang portable karena dapat dijalankan pada berbagai
sistem operasi, aslakan sistem operasi tersebut terdapat Java Virtual Machine
(JVM). Platform Java terdiri dari kumpulan library, JVM, kelas-kelas loader yang
dipaket dalam sebuah lingkungan rutin Java, dan sebuah kompiler, debuger dan
kakas lain yang dipaket dalam Java Development Kit (JDK). Java2 adalah
generasi yang sekarang sedang berkembang dari platform Java. Agar sebuah
program Java dapat dijalankan, maka file dengan ekstensi .java harus dikompilasi
menjadi file bytecode. Untuk menjalankan file bytecode tersebut dibutuhkan JRE
(Java Runtime Evironment) yang memungkainkan pemakai untuk menjalankan
program Java, hanya menjalankan tidak untuk membuat kode baru lagi. JRE berisi
JVM dan library Java yang digunakan. Platfrom Java memiliki tiga buah edisi
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yang berbeda, yaitu J2EE (Java2 Enterprise Edition), J2SE (Java2 Second
Editon), J2ME (Java2 Micro Editon).

2.3

Java2 Micro Edition (J2ME)
a) Pengertian J2ME
J2ME adalah lingkungan pengembangan yang dideain untuk meletakkan

perangkat lunak Java pada barang elektronik beserta perangkat pendukungnya.
Pada J2ME, jika perangkat lunak berfungsi baik pada sebuah perangkat, maka
belum tentu juga berfungsi juga pada peragkat yang lainnya. J2ME membawa
Java ke dunia informasi, komunikasi, dan perangkat komputasi selain perangkat
komputer desktop yang biasanya lebih kecil dibandingkan perangkat computer
desktop.
J2ME adalah bagian dari J2SE, karena itu tidak semua library yang ada
pada J2SE dapat digunakan pada J2ME. Tetapi J2ME mempunyai beberapa
library khusus yang tidak dimiliki J2SE. Arsitektur J2ME dapat dilihat dari
Gambar 2.1.

Profile
Kumpulan Library
Configuration
JVM

Sistem Operasi

Gambar 2.1 Arsitektur J2ME
Teknologi J2ME juga memiliki beberapa keterbatasan, terutama jika
diaplikasikan pada ponsel. J2ME sangat tergantung pada perangkat (device) yang
digunakan, bisa dari segi merk ponsel, maupun kemampuan ponsel, dan
dukungannya terhadap teknologi J2ME. Keterbatasan lainnya adalah pada ukuran
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aplikasi, karena memori pada ponsel sangat terbatas. Sebagian besar ponsel tidak
mengijinkan aplikasi J2ME menulis file karena alasan keamanan.
Configuration merupakan Java library minimum dan kapabilitas yang
dipunya oleh para pengembang J2ME, yang maksudnya sebuah mobile device
dengan kemampuan Java akan dioptimalkan untuk menjadi sesuai. Configuration
hanyalah mengatur hal-hal tentang kesamaan sehigga dapat dijadikan ukuran
kesesuaian antar device. Dalam J2ME telah didefinisikan dua buah konfigurasi
yaitu CLDC (Connected Limited Device Configuration) untuk perangkat kecil
dan CDC (Connected Device Configuration) untuk perangkat yang lebih besar.
Profile berbeda dengan Configuration, profile membahas sesuatu yang
spesifik untuk sebuah perangkat.
Dalam J2ME terdapat dua buah profile yaitu MIDP dan Foundation
Profile. Keterhubungan antara configuration dan profile yang ada pada J2ME
beserta jenis mesin virtualnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Aplikasi J2ME
(MIDlet)

Aplikasi J2ME

Applet /
Aplikasi J2SE

KVM

CVM

JVM

MIDP

Foundation
Profile

J2SE
CLDC

CDC

Kompleks

Gambar 2.2 Hubungan J2ME dan J2SE
b) CLDC
CLDC atau Connected Limited Device Configuration adalah perangkat
dasar dari J2ME, spesifikasi dasar yang berupa library dan API yang
diimplementasikan pada J2ME, seperti yang digunakan pada telepon seluler,
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pager, dan PDA. Perangkat tersebut dibatasi dengan keterbatasan memori,
sumber daya dan kemampuan memproses.
Spesifikasi CLDC pada J2ME adalah spesifikasi minimal dari package,
kelas, dan sebagian fungsi Java Virtual Machine yang dikurangi agar dapat
diimplementasikan dengan keterbatasan sumber daya pada alat-alat tersebut,
JVM yang digunakan disebut KVM (Kilobyte Virtual Machine). Posisi CLDC
pada arsitektur J2ME dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Arsitektur J2ME

c) MIDP
MIDP atau Mobile Information Device Profile adalah spesifikasi untuk
sebuah profil J2ME. MIDP memiliki lapisan di atas CLDC, API tambahan untuk
daur hidup aplikasi, antarmuka, jaringan, dan penyimpanan persisten. Pada saat
ini terdapat MIDP 1.0 dan MIDP 2.0. Fitur tambahan MIDP 2.0 dibanding MIDP
1.0 adalah API untuk multimedia. Pada MIDP 2.0 terdapat untuk memainkan
tone, tone sequence, dan file wav walaupun tanpa adanya Mobile Media API
(MMAPI). Posisi MIDP pada arsitektur J2ME dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Gambar 2.4 Arsitektur J2ME

d) KVM (Kilobyte Virtual Machine)
KVM adalah paket JVM yang didesain untuk perangkat kecil. KVM
mendukung sebagian dari fitur-fitur JVM, seperti misalnya KVM tidak
mendukung operasi floating point dan finalisasi objek. KVM diimplementasikan
dengan menggunakan C sehingga sangat mudah beradaptasi pada tipe platform
yang berbeda. Posisi KVM pada arsitektur J2ME dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Arsitektur J2ME

e) CVM (C-Virtual Machine)
CVM adalah paket JVM optimal yang digunakan pada CDC. CVM
mempunyai seluruh fitur dari virtual machine yang didesain untuk perangkat
yang memerlukan fitur-fitur Java 2 virtual machine.

f) MIDlet
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MIDlet adalah aplikasi yang ditulis untuk MIDP. Aplikasi MIDlet adalah
bagian dari kelas javax.microedition.midlet.MIDlet yang didefinisikan pada
MIDP. MIDlet berupa sebuah kelas abstrak yang merupakan subkelas dari
bentuk dasar aplikasi sehingga antarmuka antara aplikasi J2ME dan aplikasi
manajemen pada perangkat dapat terbentuk.

i. Siklus Hidup MIDlet
MIDlet terdiri dari beberapa metode yang harus ada yaitu
constructor(),

protected

MIDletStateChangeException,
protected

void

void
protected

destroyApp(boolean

MIDletStateChangeException.

startApp()
void

throws

pauseApp(),

unconditional)

throws

Alur hidup MIDlet dapat dilihat pada

Gambar 2.6.
kontruktor
MIDlet memanggil pauseApp()

MIDlet memanggil startApp()

aktif

jeda
MIDlet memanggil destroyApp()

terminasi
Gambar 2.6 Alur Hidup MIDlet
Ketika MIDlet dijalankan maka akan diinisialisasi dengan kondisi
pause dan dijalankan pauseApp(). Kondisi berikutnya adalah fungsi
MIDlet dijalankan, yaitu pada startApp(). Metode yang ada tersebut
diimplementasikan sebagai protected, hal ini dimaksudkan agar MIDlet
lain tidak dapat memanggil metode tersebut. Pada saat pemakai keluar
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dari MIDlet, maka metode destroyApp() akan dijalankan sebelum
MIDlet benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Metode notifyDestroyed()
akan dipanggil sebelum MIDlet benar-benar tidak bisa berjalan lagi,
destroyeApp()

akan

notifyDestroyed()

memanggil

notifyDestroyed(),

dan

akan memberitahu platform untuk menterminasi

MIDlet.
Dalam implementasinya, MIDlet memiliki struktur direktori sebagai
berikut :
 src
menyimpan source code untuk MIDlet dan kelas lain yang diperlukan.
 res
Menyimpan sumber daya yang dibutuhkan oleh MIDlet, seperti misalnya
gambar icon.
 lib
Menyimpan file JAR atau ZIP yang berisi library tambahan yang
dibutuhkan MIDlet.
 bin
Menyimpan file JAR, JAD, dan file manifest yang berisi muatan
komponen MIDlet. (M. Shalahudin dan Rosa A.S, 2008: 1-12)

2.4

Bilangan Basis 2, 8, 10, 16
a) Bilangan Basis 2 (biner)
Digit bilangan biner disebut binary digit (bit). Empat bit dinamakan

nibble. Delapan bit dinamakan byte. Sejumlah bit yang terdiri dari karakter berupa
huruf, angka atau lambang khusus dinamakan word. Sistem bilangan biner
merupakan sistem bilangan basis dua. Pada sistem bilangan ini hanya dikenal dua
lambang, yaitu:
B = 0, 1.
Ciri suatu bilangan biner adalah adanya tambahan subskrip bin atau 2 di akhir
suatu bilangan.
i. Konversi Bilangan Biner ke Desimal
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Contoh Bilangan Bulat:
1010011=1X26+0X25+1X24+0X23+0X22+1X21+1X20
= 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1
= 83des
ii. Konversi Bilangan Desimal ke Biner
Konversi bilangan desimal dilakukan dengan membagi secara berulangulang suatu bilangan desimal dengan 2. Sisa setiap pembagian merupakan bit
yang didapat.
Contoh: Konversi 625des ke biner
625 / 2 = 312 sisa
312 / 2 = 156
156 / 2 = 78
78 / 2 = 39
39 / 2 = 19
19 / 2 = 9
9/2 =4
4/2 =2
2/2 =1
1/2 =0
Jadi 625des = 1001110001bin

1(LSB)
0
0
0
1
1
1
0
0
1 (MSB)

iii. Konversi Bilangan Biner ke Oktal
Pengelompokan setiap tiga digit bilangan biner mulai dari LSB hingga
MSB. Setiap kelompok akan menandakan nilai octal dari bilangan tersebut.
Contoh:
Ubahlah bilangan biner 11110011001 ke dalam bilangan octal
001 110 011 001
3
6 3 1
iv. Konversi Bilangan Biner ke Heksadesimal
Pengelompokan setiap empat digit bilangan biner mulai dari LSB hingga
MSB. Setiap kelompok akan menandakan nilai heksa dari bilangan tersebut.
Contoh:
Ubahlah bilangan biner 10011110101 ke dalam bilangan heksa
4
F
5
0100 1111 0101
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b) Bilangan Basis 8 (oktal)
Merupakan sistem bilangan basis delapan. Pada sistem bilangan ini
terdapat delapan lambang, yaitu:
O = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ciri sistem bilangan oktal adalah adanya tambahan subskrip okt atau 8 di
akhir suatu bilangan.
i. Konversi Bilangan Oktal ke Desimal
Contoh:
1161okt = 625des
1161okt Berarti :
= 1 X 83 + 1 X 82 + 6 X 81 + 1 X 80
= 512+64+48+1
= 625des
ii. Konversi Bilangan Desimal ke Oktal
Contoh:
625des = 1161okt
625 / 8 = 78 sisa
78 / 8 = 9
9/8 =1
1/8 =0

1 (LSB)
6
1
1 (MSB)

iii. Konversi Bilangan Oktal ke Biner
Setiap digit bilangan octal dapat direpresentasikan ke dalam tiga digit
bilangan biner. Setiap digit bilangan octal diubah secara terpisah.
Contoh:
Ubahlah bilangan octal 3527 ke dalam bilangan biner
3 5
2
7
011 101 010 111
c) Bilangan Basis 10 (desimal)
Bilangan Desimal terdiri atas 10 angka atau lambang,yaitu
D = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Sistem bilangan desimal disebut juga sistem bilangan basis 10 karena
mempunyai 10 digit. Ciri suatu bilangan desimal adalah adanya tambahan
subskrip des atau 10 di akhir suatu bilangan.

d) Bilangan Basis 16 (heksadesimal)
Merupakan sistem bilangan basis enam belas. Penerapan format
heksadesimal banyak digunakan pada penyajian lokasi memori, penyajian isi
memori, kode instruksi dan kode yang merepresentasikan alfanumerik dan
karakter nonnumerik. Pada sistem bilangan ini terdapat enam belas lambang,
yaitu:
H = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Ciri bilangan heksadesimal adalah adanya tambahan subskrip heks atau 16 di
akhir suatu bilangan. Contoh: 271heks = 27116

i.

Konversi Bilangan Heksadesimal ke Desimal
Contoh:
271heks = 625des
271heks=2X162+7X161+1X160
=512+112+1
= 625des

ii. Konversi Bilangan Desimal ke Heksadesimal
Konversi bilangan decimal ke heksadesimal dilakukan dengan membagi
secara berulang-ulang suatu bilangan decimal dengan 16. Sisa setiap pembagian
merupakan digit heksadesimal yang didapat.
Contoh: Konversi 625des ke Heksadesimal
625 / 16 = 39 sisa 1 (LSB)
39 / 16 = 2
7
2 / 16 = 0
2 (MSB)
Jadi 625des = 271heks
iii. Konversi Bilangan Heksadesimal ke Biner
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Konversi Bilangan Heksadesimal ke Biner lebih mudah dibandingkan
konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Satu digit heksadesimal dikonversi ke
4 bit biner.
Contoh:
271heks = 1001110001bin
2
7
1
0010 0111 0001
iv. Konversi Bilangan Biner ke Heksadesimal
Untuk bilangan bulat, kelompokkan setiap empat bit biner dari paling
kanan, kemudian konversikan setiap kelompok ke satu digit heksadesimal. Untuk
bilangan pecahan, kelompokkan setiap empat bit biner dari paling kiri, kemudian
konversikan setiap kelompok ke satu digit heksadesimal.
Contoh:
1001110001bin = 271heks
10 0111 0001
2
7
1
(http://www.ilmukomputer.com/abepoetra-matbiner=pdf)

2.5

UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modelling Language) adalah salah satu alat bantu yang

sangat handal di dunia pengembangan sistem yang sangat yang berorientasi
obyek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual
yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas
visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan
mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan
rancangan dengan yang lain. Paling tidak ada tiga karakkter yang penting yang
melekat di UML, yaitu sketsa, cetak biru dan bahasa pemograman. (Munawar,
2005: 17).
a) Use Case Diagram
Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari prespektif
pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara
user (pengguna) sebuah sistemnya sendiri melalui sebuah cerita dimana sistem
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dipakai. Urutan langkah – langkah yang menerangkan antara pengguna dan sistem
disebut scenario. Setiap scenario mendeskripsikan urutan kejadian. Setiap urutan
diinialisasi oleh orang, sistem yang lain, perangkat keras atau urutan waktu.
Dalam pembicaraan tentang use case, pengguna biasanya disebut dengan actor.
Actor adalah sebuah peran yang bisa dimainkan oleh pengguna dalam interaksinya
dengan sistem. Pada notasi use case diagram dapat menunjukan 3 aspek dari
sistem yaitu : actor, use case dan sistem/ sub sistem boundary. Actor mewakili
peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case.
Notasi use case dapat dilihat pada Tabel 2.1. (Munawar, 2005: 63).
Tabel 2.1 Simbol Use Case
No.

Simbol

Nama

1.

Case

Deskripsi
Menggambarkan proses / kegiatan
yang dapat diakukan oleh aktor

2.

Actor

Menggambarkan entitas / subyek
yang dapat melakukan suatu
proses

3.

Relation

Relasi antara case dengan actor
ataupun case dengan case lain.

b) Activity Diagram
Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural,
proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram mempunyai
peranan seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart
adalah activity diagram bisa mendukung perilaku paralel sedangkan flow chart
tidak bisa. Simbol–simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan activity
diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. (Munawar, 2005: 109).
Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram
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Simbol

Nama

1

ActionState

2

State

3

Flow
Control

4.

Initial State

5.

Final State

Deskripsi
Menggambarkan keadaan dari
suatu elemen dalam suatu aliran
aktifitas
Menggambarkan kondisi suatu
elemen
Mengggambarkan aliran
aktifitas dari suatu elemen ke
elemen lain
Menggambarkan titik awal
siklus hidup suatu elemen
Menggambarkan titik akhir
yang menjadi kondisi akhir
suatu elemen

c) Class Diagram
Static Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan obyek
yang akan digunakan dalam sistem yang akan dibangun. Static Diagram
digunakan pada tahap analisa dan desain aplikasi. Berikut adalah simbol-simbol
yang digunakan dalam Static Diagram ditunjukkan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Simbol Static Diagram
No.

Simbol

Nama

Deskripsi
Menggambarkan sebuah kelas
yang terdiri dari attribut dan
method

1.

Class

2.

Relation

Menggambarkan hubungan
komponen-komponen didalam
Static Diagram.

3.

Association
Class

Class yang terbentuk dari
hubungan antara dua buah Class
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d) Sequence Diagram
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah
scenario. Diagram ini menunjukan sejumlah contoh obyek dan pesan (message)
yang diletakkan diantara obyek-obyek ini didalam use case.
Komponen utama sequence diagram terdiri atas obyek yang dituliskan
dengan kotak segi empat bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda
panah dan waktu yang ditunjukan dengan progres vertical. Notasi Sequence
Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4. (Munawar, 2005: 87).

Tabel 2.4 Simbol Sequnce Diagram

1

Object

Menggambarkan pos-pos obyek
yang pengirim dan penerima
message

Message

Menggambarkan aliran pesan
yang dikirim oleh pos-pos
obyek

Message

2

Message
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BAB III
DESAIN DAN PERANCANGAN

3.1

Spesifikasi Sistem
Aplikasi yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi kalkulator penghitung

dan konversi antar basis bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal.
Aplikasi kalkulator ini dibangun dengan bahasa pemrograman J2ME (Java 2
Micro Edition), yaitu bahasa yang dapat digunakan pada perangkat-perangkat
mobile seperti handphone yang sudah mendukung Java (terintegrasi JVM - Java
Virtual Machine).
Untuk operasi aritmatika pengurangan dan pembagian antar basis
bilangan, penggunaan metodenya masih menggunakan pengkonversian ke
desimal dahulu sebelum di operasikan aritmatikanya. Aplikasi ini dibuat dengan
spesifikasi MIDP 2.0 karena dalam aplikasi ini menggunakan komponen
itemListener yang support dengan pada MIDP 2.0.

3.2

Input dan Ouput
Untuk input pada aplikasi ini, user mengetikkan angka yang akan

dikonversi atau dicari hasil operasi aritmatikanya. Sebelum mengetikkan angka,
user harus menentukan dulu basis bilangan yang akan diinputkan dengan cara
memilih dan mengklik tombol yang bertuliskan basis bilangan yang sesuai dengan
yang akan diinputkan. Untuk mengkonversi bilangan tersebut dengan mengklik
tombol basis bilangan, untuk operasi aritmatikanya juga dengan mengklik tombol
yang bersimbolkan tanda aritmatika yang dicari.
Sistem akan memeriksa apakah deret angka tersebut sesuai dengan basis
bilangan yang telah ditentukan saat menentukan tipe basis bilangan yang akan
diinputkan sebelum melakukan proses konversi atau penghitungan.
Output yang dikeluarkan adalah hasil konversi yang dicari. Untuk output
operasi aritmatikanya, basis bilangan disesuaikan oleh sistem sama dengan basis

19

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

bilangan terakhir yang diinputkan. Misal, deret oktal + deret biner maka
deret hasilnya merupakan deret biner.

3.3

Perancangan Sistem
Perancangan sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling

berkaitan dan saling berinteraksi dalam memproses suatu masukan ataupun
keluaran, sehingga dapat menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dengan
yang diinginkan. Dalam perancangan sistem ini akan menjelaskan pemodelan
sistem yang digunakan dan perencanaan tampilan atau user interface yang
digunakan dalam aplikasi kalkulator ini.
3.3.1

Pemodelan
Pemodelan (modeling) adalah proses merancang piranti lunak sebelum

melakukan pengkodean (coding). Model piranti lunak dapat dianalogikan seperti
pembuatan blueprint pada pembangunan gedung. Membuat model dari sebuah
sistem yang kompleks sangatlah penting karena kita tidak dapat memahami sistem
semacam itu secara menyeluruh. Semakin komplek sebuah sistem, semakin
penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik.
Menurut Ivar Jacobson pemodelan yang digunakan adalah UML (Unified
Modeling Language) karena UML adalah hasil kerja dari konsorsium sebagai
organisasi yang berhasil dijadikan sebagai standar baku dalam OOAD (Object
Oriented Analysis And Design).
Karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep
dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa
berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET. Walaupun demikian,
UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C.
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A. Use Case Diagram
Use Case Diagram adalah menunjukkan perilaku sistem, sub sistem
dengan pengguna luar. Merupakan sebuah teknik untuk menganalisa bagaimana
sebuah sistem bekerja dan berinteraksi dengan pengguna atau sistem lain.
User dapat masuk aplikasi, kemudian diteruskan dengan menset basis
bilangan, mengetikkan deret angka yang akan dihitung. Setelah itu, user
menentukan operasi (konversi atau aritmatik), user akan mendapat hasil
perhitungan dari deret angka tersebut. Kemudian user dapat keluar dari aplikasi.
Gambar use case diagram ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Masuk aplikasi
Set basis bilangan
Input deret angka

User

Tampil hasil
Keluar aplikasi

Gambar 3.1 Use Case Diagram

21

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B. Class Diagram
Terlihat kelas MIDlet sebagai superclass dari kelas TugasAkhir. Pada
kelas TugasAkhir sendiri terdapat atribut-atribut dan definisi dari method-method
yang digunakan. Dalam kelas TugasAkhir juga terdapat berbagai kelas pendukung
pada atributnya, yaitu kelas Display, kelas Command, kelas Form, kelas
ObjConversion dan kelas ObjAritmatik. Pada kelas Display terdapat atribut
Displayable dan menggunakan method commandAction(), getDisplay(), dan
setCurrent(). Pada kelas pendukung lainnya, yaitu kelas Command terdapat
atribut commandListener dengan method commandAction(), addCommand(), dan
setCommandListener() dan ItemCommandListener untuk memberikan fungsi
ItemListener sebagai command. Sedangkan pada kelas pendukung lain yaitu kelas
Form terdapat atribut TextField dengan method addCommand(), append(),
setCommandListener(), dan setCurrent().
Kelas pendukung ObjConversion berisikan fungsi-fungsi konversi,
sedangkan kelas ObjAritmatik berisikan fungsi Aritmatik untuk tiap basis
bilangan. Gambar class diagram ditunjukkan pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Class Diagram
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C. Sequence Diagram
Dari gambar tersebut dapat diketahui user sebagai aktor dapat berinteraksi
dengan aplikasi. Karena TugasAkhir selain sebagai kelas utama namun juga
merupakan form untuk proses perhitungan dan konversi, maka apabila user masuk
aplikasi, akan ada kelas konstruktor untuk pemanggilan dirinya, yaitu
TugasAkhir. Setelah masuk aplikasi, user dapat menetukan basis bilangan untuk
deret bilangan yang akan diinputkan. Setelah menentukan basis bilangan maka
user dapat menginputkan deret bilangan yang sesuai dengan basis bilangan yang
ditentukan. Sistem, akan memvalidasi deret bilangan tersebut apakah sesuai
dengan basis bilangan yang telah ditentukan. Dengan segera user memperoleh
hasil konversi dari deret bilangan yang diinputkan. User dapat melakukan
konversi lagi atau melanjutkan proses aritmatika dari deret bilangan yang telah
diinputkan. Dengan segera user juga akan mendapatkan hasil perhitungan. Setelah
inputan proses selesai user dapat mengulangi proses lagi mulai dari konversi
hingga proses perhitungan aritmatika dengan menginputkan lagi deret bilangan
yang akan dicari atau User keluar dari aplikasi. Gambar sequence diagram
ditunjukkan pada Gambar 3.3.
basis bilangan

Input
bilangan

User

konversi

Aritmatika

masuk aplikasi
type basis bilangan
deret angka

CekNumber
konversi
angka,
opr
tampil hasil

tampil hasil

Gambar 3.3 Sequence Diagram
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D. Activity Diagram
Activity diagram yang merupakan gambaran dari aktifitas yang dapat
dikerjakan. Aplikasi kalklulator ini dimulai dari Mulai dan diakhiri dengan
Selesai. Setelah Mulai, maka akan masuk aplikasi. User dihadapkan langsung
dengan form dimana pertama kali yang dilakukan User adalah ment tipe basis
bilangan yang akan diinputkan. Setelah itu User baru dapat menginputkan sederet
bilangan yang akan dioperasikan. Lalu User dapat mengoperasikan deret bilangan
tersebut akan dikonversi atau di operasi aritmatika. Dengan segera user akan
mendapat tampilan dari terjemahan kata yang telah diketikkan tadi apabila deret
angka yang dimasukkan sesuai dengan tipe basis bilangan yang telah ditentukan
sebelulmnya. Setelah user mendapat hasilnya dari deret angka tersebut, user dapat
langsung mengetikkan kembali deret angka yang lain. Begitu juga apabila deret
angka yang diketikkan tadi salah, user dapat langsung mengetikkan lagi deret
angka yang lain. Gambar activity diagram ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Masuk aplikasi

mulai

Tentukan basis bilangan

Masukkan deret angka

tidak

String bil;
Char base;
Char opr;

ya

Tampil hasil

selesai

Gambar 3.4 Activity Diagram
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Rancangan Tampilan
Sebuah rancangan tampilan merupakan perancangan tampilan (user

interface) yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Dengan adanya rancangan ini
diharapkan tampilan dari aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang
telah dibuat.
Setelah user masuk aplikasi, maka pada layar akan tampil form Kalkulator
dimana terdapat 9 ItemCommand dan tombol Keluar. Serta terdapat sebuah
TextField untuk mengetikkan deret bilangan yang akan dioperasikan.
Setelah user mengetikkan deret bilangan pada TextField yang tersedia,
sebagai contoh “123456789” dan dilanjutkan dengan menekan salah satu
ItemCommand, maka hasil pengoperasian akan tampil pada TextField itu juga,
baik itu operasi konversi maupun Aritmatika. Aplikasi Kalkulator tidak perlu
tombol “Kembali”, apabila ingin melakukan perhitungan sederet angka kembali,
user hanya harus mengetikkannya lagi dalam TextField yang tersedia tersebut.
Kemudian tekan salah satu ItemCommand untuk perhitungan sederet angka yang
telah diketikkan. Apabila tombol “Keluar” ditekan maka User akan keluar aplikasi
Gambar rancangan tampilan aplikasi kalkulator ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Rancangan Tampilan
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3.4

Perancangan Lingkungan Implementasi

3.4.1

Spesifikasi Perangkat Keras
Dalam pembuatan aplikasi Kalkulator ini hardware yang digunakan

penulis adalah :

3.4.2

•

Processor

: Genuine Intel® CPU T2080 @1.73GHz

•

Graphic Card

: Ati Radeon XPRESS 200M Series

•

RAM

: 1406 MB DDR2.

•

Harddisk

: 80 GB.

•

Bluetooth

: 2.0 + EDR.

•

Handphone

: Sony Ericson W890i

Spesifikasi Perangkat Lunak
Software yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah :
•

Microsoft Windows XP Profesional Service Pack 2.

•

NetBeans IDE 6.5

•

JDK 1.6 for Windows.
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BAB IV
IMPLEMENTASI DAN ANALISIS

4.1

Implementasi Sistem
Sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling terkait

atau terpadu untuk mengerjakan suatu pekerjaan untuk mecapai tujuan yang
dimaksud. Analisis merupakan suatu pekerjaan untuk mengetahui lebih jauh
tentang objek yang diteliti.
Implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan
atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang
telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.
Jadi implementasi sistem adalah memperlihatkan aktifitas adanya aksi,
tindakan atau mekanisme suatu sistem.

4.1.1

Form
Dalam aplikasi Kalkulator ini hanya terdapat satu buah form, yaitu form

Kalkulator itu sendiri. Form Kalkulator ini memuat media input sekaligus hasil
dari perhitungan setelah user melakukan perhitungan konversi dan aritmatikanya
dengan menekan Itemcommand. Sehingga tidak perlu banyak form pada aplikasi
ini.
Form ini terdapat dalam sebuah kelas dengan nama kelas TugasAkhir yang
juga merupakan sebuah konstruktor untuk pemanggilan dirinya sendiri. Tentu saja
kelas TugasAkhir ini terdapat dalam superclass yaitu MIDlet. Berikut program
pada kelas TugasAkhir yang memuat konstruktor TugasAkhir itu sendiri :

plikasi yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi kalkulator penghitung dan
konversi antar basis bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Aplikasi
kalkulator ini dibangun dengan bahasa pemrograman J2ME (Java 2 Micro
Edition), yaitu bahasa yang dapat digunakan pada perangkat – perangkat mobile
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public final class TugasAkhir extends MIDlet implements
ItemCommandListener,CommandListener {
Form f;Display display;Image splash;int NUM_SIZE =
9;TextField text1;
Command cmEdit,cmOkt, cmDes, cmBin, cmHek, cmExit;
Command cmTambah, cmKurang, cmKali, cmBagi, cmHasil;
StringItem itemBin, itemOkt, itemDes, itemHek;
StringItem itemHasil, itemTambah, itemKurang,
itemKali, itemBagi;

public TugasAkhir(){
text1 = new TextField("Masukan Bilangan

:", "0",

NUM_SIZE, TextField, 0);
itemBin = new StringItem(null, "Biner", Item.BUTTON);
itemOkt = new StringItem(null, "Oktal", Item.BUTTON);
itemDes = new StringItem(null, "Desimal",
Item.BUTTON);
itemHek = new StringItem(null, "Heksa", Item.BUTTON);
itemHasil = new StringItem(null, " = ", Item.BUTTON);
itemTambah = new StringItem(null, " + ", Item.BUTTON);
itemKurang = new StringItem(null, " - ", Item.BUTTON);
itemKali = new StringItem(null, "

*

", Item.BUTTON);

itemBagi = new StringItem(null, "

/

", Item.BUTTON);

cmBin = new Command(itemBin.getText(), Command.OK, 1);
cmOkt = new Command(itemOkt.getText(), Command.OK, 1);
cmDes = new Command(itemDes.getText(), Command.OK, 1);
cmHek = new Command(itemHek.getText(), Command.OK, 1);
cmHasil = new Command("Hasil", Command.OK, 1);
cmTambah = new Command(itemTambah.getText(),
Command.OK, 1);
cmKurang = new Command(itemKurang.getText(),
Command.OK, 1);
cmKali = new Command(itemKali.getText(), Command.OK,
1);
cmBagi = new Command(itemBagi.getText(), Command.OK,
1);
cmExit = new Command("Keluar", Command.EXIT, 1);
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display = Display.getDisplay(this);
f = new Form("KALKULATOR BASIS");

f.setCommandListener(this);
}

Potongan program di atas pada kelas TugasAkhir yang berada pada
superclass MIDlet terdapat definisi dari variable-variable yang digunakan
dalam aplikasi Kalkulator dengan masing-masing tipe datanya. Pada
konstruktor TugasAkhir terdapat form yaitu form Kalkulator yang
mempunyai

komponen-komponen

seperti

sebuah

TextField,

ItemCommandListener dan CommandListener. Berikut baris program untuk
form Kalkulator :
f.append(text1);f.append(itemBin);f.append(itemOkt);
f.append(itemDes);f.append(itemHek);f.append(itemTambah);
f.append(itemKurang);f.append(itemKali);f.append(itemBagi);
f.append(itemHasil);f.addCommand(cmExit);

4.1.2

Fungsi Konversi Bilangan
Salah satu hal yang paling mendasar dan membedakan antara program ini

dengan kalkulator fisik maupun dengan program kalkulator lain adalah adanya
fungsi untuk mengkonversi bilangan (biner, oktal, desimal, heksadesimal). Fungsi
tersebut di tempatkan pada kelas ObjConversion dalam project ini. Berikut adalah
cuplikan dari fungsi konversi bilangannya :
public String OctToDec (String octNum)
{
String strInvNum = ar.invert(octNum);String strDecNum = "";
int hasil=0 , temp , bil;
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if (strInvNum.equals("0")) strDecNum = "0";
else
for(int i=0;i<strInvNum.length();i++){
bil=Integer.parseInt(strInvNum.substring(i,i+1));
temp = bil*pangkat(8,i); hasil += temp;
strDecNum = Integer.toString(hasil);
}return strDecNum;
}

Potongan program diatas adalah satu fungsi konversi bilangan oktal ke
desimal dengan parameter bertipe String. Akhir fungsi diatas mengembalikan nilai
string yang merupakan hasil dari konversi.
4.1.3

Fungsi Aritmatika Bilangan
Sebagaimana kalkulator pada umumnya, baik itu fisik maupun program

pasti mempunyai fungsi aritmatika dasar yang paling penting dalam proses
perhitungan. Yang membedakan fungsi aritmatika dasar pada program ini dengan
lainya adalah fungsi untuk validasi basis bilangan. Perhitungan basis bilangan
yang satu dengan yang lain mempunyai

algoritma yang berbeda. Fungsi

aritmatika ini terletak pada kelas ObjAritmatika. Berikut adalah cuplikan program
dari fungsi aritmatika :

public String TBin(String n,String n2){
String hasil ="";int p1 = n.length();
int p2 = n2.length();int simp=0;
int pjg=0;if(n2.length()<n.length()){
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n2 = TString(p1-p2+1,n2,0);n = TString(1,n,0);
pjg = n.length();
}else if(n.length()<n2.length()){

}
return invert(hasil);
}

Potongan program diatas adalah fungsi Aritmatika penjumlahan
untuk bilangan biner dengan 2 parameter bertipe String. Akhir fungsi diatas
mengembalikan nilai string yang merupakan hasil dari perhitungan
penjumlahan 2 buah deret bilangan Integer.
4.1.4

Fungsi Validasi Bilangan

Seperti yang telah banyak orang ketahui deret bilangan untuk setiap basis
bilangan berbeda-beda dari yang mulai terkecil bilangan biner (0-1) sampai yang
terbesar heksadesimal (0-F). membutuhkan fungsi validasi deret bilangan yang
berbeda-beda kerena tidak ada pembatasan input pada keypad. Berikut potongan
program untuk fungsi validasi deret bilangan Heksadesimal:
{
for(int i=0;i<b.length();i++) {
String si = Integer.toString(i+1);
String h =b.substring(i,i+1);
if(h.equals("0")) {Num += "0";}
else if(h.equals("1")) {Num += "1";}
else if(h.equals("2")) {Num += "2";}
else if(h.equals("3")) {Num += "3";}
else if(h.equals("4")) {Num += "4";}
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else if(h.equals("5")) {Num += "5";}
else if(h.equals("6")) {Num += "6";}
else if(h.equals("7")) {Num += "7";}
else if(h.equals("8")) {Num += "8";}
else if(h.equals("9")) {Num += "9";}

}
return Num;
}

potongan program diatas berfungsi uuntuk memvalidasi (mengecek)
apakah deret bilangan yang di inputkan sesuai dengan tipe basis bilangan yang
ditentukan. Deret bilangan berupa deret bilangan bulat positif.
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4.2

Pembahasan Sistem

4.2.1

Pengujian Sistem
Tahap pengujian program pada emulator dan handphone untuk menguji

apakah aplikasi ini sesuai dengan yang diinginkan.
a). Emulator Standar (Default Color Skin)
Emulator standar (DefaultColorSkin) ini adalah salah satu skin yang
terdapat pada NetBeans IDE 6.5 yang digunakan untuk menjalankan apikasi.
Berikut

adalah

hasil

dari

pengujian

aplikasi

pada

emulator

standar

(DefaultColorSkin).
Ditunjukkan pada Gambar 4.1 adalah hasil pengujian pada emulator
standar (DefaultColorSkin). Gambar 4.1 (a) adalah gambar sebelum aplikasi
dijalankan. Setelah aplikasi ini dijalankan (launch), maka akan tampil form
dengan sebuah TextField untuk menuliskan atau mengetikkan deret basis bilangan
yang akan di operasikan dan 9 ItemString yang berfungsi sebagai tombol
(command), seperti pada Gambar 4.1 (b). Setelah user mengetikkan deret bilangan
kemudian menekan perintah tombol Biner, maka akan tampil Hasil konversi deret
bilangan yang di inputkan menjadi deret bilangan biner, seperti pada Gambar 4.1
(c).
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(a)

(b)

Gambar 4.1 Pengujian Pada Emulator Standar
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b). Sony Ericson W890i
Gambar 4.2 adalah tampilan hasil pengujian aplikasi pada handphone
Sony Ericson dengan tipe W890i. Tampilan Gambar 4.2 adalah form dimana user
langsung masuk ke program utama (aplikasi) dan juga sebagai form dimana user
dapat meginputkan sekaligus menampilkan hasil konversi atau perhitungan
aritmatika.

Gambar 4.2 Pengujian Pada Sony Ericson W890i
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4.2.2

Analisis Pengujian Program

a). Emulator Standar (Default Standar Skin)
Setelah dilakukan pengujian pada emulator standar (DefaultColorSkin) ini,
ternyata aplikasi Kalkulator dapat berjalan dengan baik. Aplikasi ini juga sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh penulis, dengan artian bahwa tampilan dan hasil
pada emulator standar (DefaultColorSkin) ini seperti pada rancangan tampilan
(user interface).

b). Sony Ericson W890i
Setelah dilakukan pengujian pada handphone Sony Ericson W890i ini,
ternyata aplikasi kakulator juga dapat berjalan dengan baik. Sama halnya hasil
pengujian pada emulator standar (DefaultColorSkin) aplikasi ini juga sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Hanya saja susunan form tidak seperti
pada rancangan tampilan atau pada emulator. Hal ini disebabkan karena ukuran
layer berbeda dengan ukuran rancangan, sehingga tata letak sedikit bergeser.
Dari pengujian pada 2 alat uji di atas, proses perhitungan aritmatika dan
proses konversi basis bilangan aplikasi ini dapat berjalan baik.
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa telah dibuat aplikasi kalkulator penghitung dan konversi
basis bilangan biner, oktal, desimal dan heksadesimal berbasis J2ME.
Aplikasi ini dapat melakukan proses konversi basis bilangan dan perhitungan
aritmatika sederhana serta dapat berjalan baik pada emulator standar (default
color skin) dari NetBeans IDE 6.5 dan Sony Ericson W890i yang memiliki
spesifikasi MIDP 2.0 dan CLDC 1.1.

5.2

Saran
Aplikasi Kalkulator masih dapat dikembangkan, antara lain :

1. Menambah fungsi atau fitur lain yang menjadikan kalkulator ini menjadi
kalkulator scientific (fungsi sin, cos, tan dan fungsi lainnya). Dengan
program sejenis namun dalam penelitian lebih lanjut dan penggunaan
referensi secara lebih komprehensif.
2. Penambahan fungsi konversi antar basis bilangan pada bilangan pecahan
dan bilangan negatif.
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