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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

1.1 Flowchart 

 

Gambar 3.1. Flowchart Aplikasi Android
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Gambar 3.2. Flowchart Aplikasi Panel Desktop 

 

Aplikasi desktop pada input Data Auth Plain 

Text dapat menggunakan data yang sudah ada pada 

RouterBoard. Menggunakan MikroTik API sebagai 

jembatan untuk mengambil data tersebut, dan secara 

manual input dari administrator. Data yang sudah 

dimasukkan secara manual akan disimpan 

menggunakan basis data SQLite. 

Algoritma yang digunakan untuk enkripsi data 

plain text hanya menjumlahkan (pada index ganjil) 
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dan mengurangkan (pada index genap) index karakter 

pada plain text dengan variabel kunci dengan index 

yang sama, jika index kunci sudah mencapai akhir 

dari jumlah huruf pada variabel kunci maka variabel 

index pada index kunci menjadi 0, begitu seterusnya. 

Setiap karakter terdapat kode American Standart 

Code for Information Exchange (ASCII) masing-

masing, setiap karakter dijumlahkan atau 

dikurangkan dan diubah lagi menjadi karakter biasa 

dan diubah menjadi karakter hexadesimal. Sebelum 

dienkripsi, data berisi username dan password 

autentikasi dibungkus dengan format JSON. 

Data yang telah terenkripsi oleh aplikasi 

berbasis Android yang akan dibangun terdapat 

username, password dan URL Login dari hotspot 

MikroTik. Menggunakan metode POST dengan 

protocol HTTP sebagai autentikasi. Aplikasi mobile 

yang akan digunakan sebagai pembaca QR Code dan 

aplikasi yang digunakan untuk generate QR Code 

dari voucher terdapat fungsi yang sama, spesifiknya 

pada aplikasi mobile terdapat fungsi decode untuk 

menerjemahkan data yang terenkripsi yang ada pada 

QR Code. Sedangkan untuk aplikasi generate 

menggunakan fungsi encode. 
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1.2 Desain Antarmuka 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Antarmuka aplikasi desktop manual input 

 

Aplikasi desktop manual input menggunakan 

komponen-komponen standar dari .NET library 

antara lain adalah TextBox untuk menampung 

masukkan dari pengguna, Button untuk 

mengeksekusi perintah-perintah yang menandakan 

event-event tertentu, dan DataGridView untuk 

melihat data yang sudah disimpan pada database 

SQLite. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Antarmuka login aplikasi desktop MikroTik API 
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Antarmuka form login pada aplikasi desktop 

MikroTik API terdapat Host yaitu adalah alamat 

Internet Protocol (IP) dari RouterBoard baik itu IP 

lokal maupun IP publik, serta data autentikasi untuk 

dapat mengkases RouterBoard tersebut.  

 

Gambar 3.5. Antarmuka aplikasi desktop MikroTik 

 

Tampilan setelah melakukan proses autentikasi 

pada aplikasi desktop MikroTik API terlihat seperti 

pada gambar 3.5. Terdapat beberapa informasi dan 

pilihan untuk dapat membuat voucher dari data yang 

ada pada RouterBoard. DataGridView digunakan 

untuk menampilkan data autentikasi yang sudah ada 

pada RouterBoard yang digunakan. DataGridView 

dipilih karena komponen tersebut mendukung data 

berbentuk tabel yang mana setiap elemennya 
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memiliki tipe data berbeda-beda, seperti String, 

Bitmap, Checkbox dan sebagainya. 

 

Gambar 3.5. Antarmuka aplikasi Android 

 

Aplikasi Android yang akan dibangun hanya 

terdiri dari dua layout yang pertama adalah layout 

yang terdapat Button untuk melakukan pengecekan 

koneksi internet dan layout kedua untuk memindai 

QR Code. 

 

1.3 Software dan Hardware 

Perangkat lunak atau software yang digunakan 

adalah Microsoft Visual Studio 2015, Android Studio 
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dan WinBox v3.18. Penulis juga menggunakan open-

source library antara lain ZXing Barcode Scanner 

library yang digunakan untuk memindai QR Code, 

Tik4net library untuk mengakses RouterBoard 

melalui API yang ditulis dengan bahasa C# dan 

QRCoder library untuk membuat QR Code. 

Perangkat keras yang digunakan adalah Personal 

Computer (PC), MikroTik RB 751U-2HnD dan 

smartphone Android dengan sistem operasi 

Marshmallow 
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