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Ekstraksi Data Hyperterminal
untuk Menerima Data dari Timbangan Digital
Menggunakan Metode Mesin Turing
Luqman Affandi 1), Dian Wahyuningsih 2), Evy Sophia 3)
Email: 1)laffandi@yahoo.com

ABSTRAK
Toko Kain Sinar Mas melayani penjualan kainnya dengan cara kiloan dan gelondongan yang
merupakan salah satu toko grosir kain terbesar di Malang. Toko Kain Sinar Mas telah mempunyai
Sistem Informasi untuk mendukung proses penjualannya sehingga dapat memaksimalkan
pelayanannya pada konsumen.
Sistem Informasi yang telah berjalan dapat menerima data dari timbangan digital namun masih
terbatas pada hyperterminal, ini menyebabkan bagian kasir harus membuka dua program yaitu
program penjualannya dan hyperterminal untuk membaca berat dari kain. Hal ini menjadi kendala
karena pembaca data di hyperterminal ini akan mengalami refresh atau pembaharuan data setiap
beberapa detik, setelah mendapatkan data berat dari hyperterminal kemudian bagian penjualan akan
menginputkan data berat tersebut ke program.
Timbangan digital yang digunakan adalah timbangan digital Allegra tipe AL yang tidak diproduksi
lagi sehingga tidak tersedia API untuk mengkonversi data yang diperoleh untuk ditempatkan di
program, data hanya dapat ditampilkan di hyperterminal saja. Data yang diterima oleh hyperterminal
masih berupa data acak yang berupa simbol angka tanda koma dan spasi sehingga masih harus
dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan data berat berupa angka.
Mesin turing adalah sebuah mesin yang dilengkapi dengan “head” yang dapat berpindah ke kanan
atau ke kiri atau tetap sehingga sangat mungkin digunakan untuk pemilahan data hyperterminal yang
dihasilkan.
Kata kunci: Ekstraksi, hyperterminal, mesin turing
1.

PENDAHULUAN
Toko Sinar Mas Malang merupakan
salah satu toko grosir kain terbesar di Malang
dengan sistem penjualan yang unik. Biasanya
toko kain melayani penjualan kainnya dengan
cara meteran, namun di Toko Kain Sinar Mas
terdapat dua model penjualan yaitu dengan
ditimbang dan dijual per gelondongan. Dengan
kemajuan teknologi Toko Kain Sinar Mas tidak
mau ketinggalan dengan penggunaan Sistem
Informasi untuk mendukung usahanya, namun
terdapat satu hal penting yang masih menjadi
permasalahan yakni dengan menerapkan sistem
penjualan kiloan program penjualan yang telah
berjalan masih belum mampu menerima data
dari timbangan digital yang telah dimiliki oleh
Toko tersebut.
Sistem Informasi yang telah berjalan
dapat menerima data dari timbangan digital
namun masih terbatas pada hyperterminal, ini
menyebabkan bagian kasir harus membuka dua

program yaitu program penjualannya dan
hyperterminal untuk membaca berat dari kain.
Hal ini menjadi kendala karena pembaca data
di hyperterminal ini akan mengalami refresh
atau pembaharuan data setiap beberapa detik,
setelah mendapatkan data berat dari
hyperterminal kemudian bagian penjualan akan
menginputkan data berat tersebut ke program.
Timbangan digital yang digunakan di
Toko Kain Sinar Mas ini adalah timbangan
digital Allegra tipe AL yang tidak diproduksi
lagi sehingga tidak tersedia program
pendukung untuk membaca data dari
timbangan digital yang dapat langsung
diaplikasikan ke dalam program atau lebih
sering
disebut
dengan
Application
Programming Interface (API).
Data yang diterima oleh hyperterminal
tidak serta merta berupa angka timbangan
namun masih mengandung
simbol-simbol
yang tidak terpakai namun membentuk sebuah
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pola yang pasti, yaitu data biasanya akan
diawali dengan simbol atau tanda spasi ( ) yang
kemudian diikuti dengan angka yang
menunjukkan berat dengan ketelitian dua digit
dibelakang koma dan terkadang masih diakhiri
lagi dengan simbol atau spasi ( ).
Mesin turing adalah sebuah mesin yang
dilengkapi dengan “head” yang dapat
berpindah ke kanan atau ke kiri atau tetap
sehingga sangat mungkin digunakan untuk
pemilahan data hyperterminal yang dihasilkan.
2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode Penelitian
Metode penelitan yang digunakan
adalah metode siklus hidup sistem / system
development live cycle (SDLC) dengan model
water fall yaitu keluaran yang dihasilkan dari
suatu tahap akan digunakan untuk tahap
berikutnya.
Perencanaan Penelitian
Objek Penelitian yang digunakan adalah
Toko Kain Sinar Mas Malang. Toko kain
tersebut adalah salah satu toko grosir kain
terbesar di Malang yang penjualannya
menggunakan
cara
timbangan
dan
gelondongan. Toko kain Sinar Mas telah
berdiri lebih dari 10 tahun sehingga telah
mempunyai konsumen yang beragam dan
mengetahui kebiasaan proses penjualan disana.
Toko
Kain
Sinar
Mas
telah
menggunakan
Sistem
Informasi
untuk
mendukung proses penjualannya dan telah
berjalan sesuai dengan fungsinya. Di Toko
Kain Sinar Mas juga mempunyai sebuah
timbangan digital yang digunakan untuk
menimbang berat kain yang dijual, namun
proses penulisan berat kain masih dilakukan
secara manual sehingga masih mungkin terjadi
kesalahan penulisan jika konsumen yang
dilayani sangat banyak.
Analisis Sistem
Analisis sistem adalah penguraian dari
suatu sistem informasi yang utuh ke dalam
bagian-bagian komponennya dengan maksud
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi
permasalahan, kesempatan, hambatan yang
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan
sehingga dapat diusulkan perbaikan.

Identifikasi Masalah
Sistem Informasi yang telah diterapkan
di Toko Kain Sinar Mas adalah Sistem
Informasi
yang
menangani
penjualan,
pembelian, stok kain sampai dengan laporan
keuangan.
Bagian
pembelian
akan
mendapatkan laporan barang apa saja yang
telah mengalami stok kritis untuk dapat segera
dibeli kepada suplier. Bagian penjualan terbagi
menjadi dua yaitu penjualan gelondongan dan
kiloan, untuk penjualan gelondongan kain akan
langsung dijual tanpa menghitung berat kain
sehingga tidak terjadi permasalahan untuk
penjualannya, namun kendala terjadi pada saat
melayani penjualan kiloan proses pertama kali
adalah kain gelondongan akan dibuka dan
dibuang kain yang rusak disebut dengan avalan
kemudian akan ditimbang dan dijadikan stok
untuk penjualan kiloan. Pada saat melayani
penjualan kiloan petugas akan menimbang
berat kain dengan timbangan digital kemudian
bagian kasir akan mendapatkan data berat dari
hyperterminal
yang
selanjutnya
akan
dimasukkan dalam program penjualan kiloan.
Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk bagian
penjualan kiloan karena selain harus
memasukkan penjualan kainnya juga harus
memasukkan kembali berat kain kedalam
program, hal ini masih memungkinkan
kesalahan ketik berat kain karena penulisan
berat kain mempunyai ketelitian dua digit
dibelakang koma, jika masukkan salah dapat
mengakibatkan stok di dalam gudang juga akan
salah sehingga kadang terjadi kesalahan jumlah
stok kiloan yang tersedia dengan yang terekam
di database.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data untuk penelitian ini
menggunakan metode wawancara. Wawancara
akan dilakukan dengan tiga bagian yaitu
pegawai gudang sekaligus petugas yang
melayani penjualan, bagian penjualan/kasir dan
pemilik Toko. Berikut adalah hasil wawancara
yang diperoleh:
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Bagian Gudang
Pertanyaan
Kendala apa yang
sering
dihadapi
oleh
bagian
gudang terutama
untuk penjualan
kain kiloan?

Apakah kesalahan
tersebut
sering
terjadi?
Apakah terjadinya
selisih
tersebut
signifikan?


Bagian Kasir
Pertanyaan
Kendala apa yang
sering
dihadapi
oleh bagian kasir
terutama
untuk
pelayanan
penjualan kiloan?

Jika
kasir
memasukkan
berat kain secara
manual, apakah
berpengaruh
dengan kegiatan
lainnya?

Jawaban
Jika
dilakukan
pengecekan berat stok
kain kiloan kadang
terjadi selisih antara
laporan yang dihasilkan
database dengan berat
yang ada di gudang
sehingga
harus
dilakukan perubahan
data stok kain kiloan
yang dapat dijual.
Tidak sering, namun
setiap
pengecekan
bulanan
pasti
ada
selisih berat kain.
Rata-rata dalam satu
kali
periode
pengecekan stok terjadi
selisih sekitar 0,5 kg.

Jawaban
Pelayanan
telah
berjalan baik dengan
adanya
Sistem
Informasi, namun satu
hal
kekurangannya
yaitu sudah terdapat
timbangan digital tapi
belum dapat langsung
terkoneksi
dengan
program,
sehingga
untuk berat kain masih
harus
memasukkan
secara manual.
Iya,
berpengaruh.
Tidak dapat dipungkiri
terkadang
dengan
memasukkan berat kain
secara
manual
membuat kita harus
berkonsentrasi tinggi
untuk dapat mengingat
beratnya karena berat
tersebut
mempunyai
ketelitian
sampai
dengan dua digit, jadi
kadangkala
terjadi
salah penulisan berat
terutama untuk dua

digit setelah tanda
koma.
Pengaruh
terhadap
kegiatan lainnya yaitu
jika
dilakukan
pengecekan stok rutin
ditemukan jumlah berat
yang berbeda antara
rekap
dengan
kenyataannya.


Pemilik Toko
Pertanyaan
Apakah dengan
adanya
selisih
berat kain antara
rekap
dengan
kenyataan
itu
menjadi kerugian?

Apakah hal itu
menjadi kendala
untuk toko?

Jawaban
Bisa Iya, bisa juga
Tidak. Jika selisih
rekap lebih kecil dari
kenyataan maka masih
dapat di-update stok
kemudian
dijual
kembali, tetapi jika
terjadi sebaliknya maka
akan terjadi kerugian
pada Toko.
Iya,
karena
bisa
menjadi pemicu untuk
saling
menyalahkan
antar karyawan karena
jumlah stok yang tidak
sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Graph Mesin Turing
Untuk merancang alur kerja mesin
turing diperlukan analisis data hyperterminal
hasil dari timbangan digital. Data tersebut
memiliki struktur [simbol-simbol dan atau
tanda spasi_variabel_simbol-simbol dan atau
tanda spasi]. Dari data yang didapatkan dari
hyperterminal diperlukan pemecahan string
yang diperoleh agar didapatkan variabel berat
yang benar. Graph mesin turing terlihat seperti
gambar berikut:

Gambar 1 Graph Mesin Turing
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Keterangan:
$
= hampa
S
= selain angka
a
= angka dan “,”
Vt
= $,s,a
Vn
= q0, q1, q2
Z
= q2
S
= q0




disimpan dalam variabel. Jika tidak
kembali ke perulangan.
Setelah selesai melakukan perulangan
sampai karakter terakhir, selanjutnya
data akan disimpan dalam data berat.
Selesai.

Perancangan Desain Sistem

Menentukan Alur Program
Setelah graph ekstraksi diperoleh
langkah selanjutnya adalah dengan menentukan
alur program yang akan ditambahkan kedalam
aplikasi penjualan kain kiloan. Berikut alur
program yang digambarkan dalam program:

Gambar 3 Perancangan Form Penjualan sesuai
dengan SI yang berjalan
Pada perancangan dialog tersebut
mengambil dari dialog Sistem Informasi
penjualan yang telah berjalan,
yang
membedakan adalah pada isian berat yang
sebelumnya masih diisikan secara manual
untuk desain yang baru berat adalah hasil
outputan dari timbangan digital.
Setelah dilakukan proses analisis dan
desan ekstraksi data hyperterminal, selanjutnya
adalah proses implementasi dan pengujian
program. Sebelum implementasi dan pengujian
diperlukan spesifikasi perangkat keras dan
lunak.
Gambar 2 Flowchart Program
Keterangan Flowchart:
 Flowchart dimulai dengan inputan
dari data hyperterminal.
 Dilakukan
proses
perulangan
sebanyak karakter yang didapatkan.
 Dilakukan
pengecekan
terhadap
karakter apakah terdapat angka dan
atau tanda koma “,” jika ya maka

Spesifikasi Perangkat Keras
1. Processor Intel Pentium
2. Memory minimal 2 GB
3. Harddisk 320 GB
4. Timbangan digital Allegra Tipe AL
Spesifikasi Perangkat Lunak
1. Sistem Operasi Linux
2. MySQL
3. Sistem Informasi Toko Sinar Mas
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Penerapan dan Pengujian Sistem
Proses ekstraksi yang telah dilakukan
pada bab sebelumnya akan diimplementasikan
ke dalam program aplikasi menggantikan
fungsi API. Berikut akan dijabarkan
penggambilan data dari hyperterminal menjadi
output untuk program aplikasi.
1. Data hyperterminal
Data semula yang didapatkan dari
hyperterminal akan ditunjukkan pada
gambar 4.

Gambar 5 menunjukkan bahwa berat
kain secara otomatis akan masuk menjadi
inputan berat kain tanpa harus memasukkan
data secara manual. Satu kelemahan dari
aplikasi ini yaitu untuk mendapatkan berat
yang presisi dibutuhkan waktu beberapa detik
untuk me-refresh data.
4.
a.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil analisis, pengujian dan hasil
didapatkan kesimpulan bahwa:
1. data hyperterminal dapat diekstak dengan
menggunakan metode mesin turing;
2. dengan tidak menginputkan kembali data
berat dari hyperterminal akan mengurangi
resiko kesalahan dan memastikan rekap
stok barang kiloan terjaga.
b.

Saran
Kelemahan dari ekstraksi data ini adalah
proses
akan
selalu
me-refresh
yang
mengakibatkan komunikasi data antara
timbangan digital dengan komputer menjadi
besar. Jadi dapat dibuat penelitian kembali
bagaimana caranya agar pengambilan data dari
timbangan digital menjadi lebih ringan.

Gambar 4 Data hyperterminal
Data acak yang dihasilkan dari
hyperterminal akan diekstrak menjadi
data berat yang akan menjadi inputan bagi
program aplikasi.
2.

Hasil berat dalam program aplikasi
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Gambar 5 Data Berat di Program Aplikasi
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