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1. Introduction 

1.1 Purpose  

Dokumen ini berisi tentang penjelasan pembuatan aplikasi Tree Tracker. Aplikasi 
ini dibuat untuk memberikan bantuan melalui user interface berupa panduan bagi 
pengguna yang ingin melakukan proses penanaman pohon di lahan bekas 
penebangan pohon.  Panduan tersebut berupa simulasi jalur yang bisa dilalui 
oleh pengguna sebelum melakukan proses penanaman secara nyata. Jalur yang 
dibuat ditentukan oleh titik-titik yang berasal dari koordinat pohon yang telah 
ditebang sebelumnya. 
 

1.2 Document Conventions 

Tidak ada format khusus di dalam penulisan dokumen ini. Penulisan 
menggunakan bahasa formal dan istilah-istilah asing yang ada di dalam 
dokumen ditulis dengan format italic. 
 

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 

Pembuatan dokumen SRS ini ditujukan kepada pihak developer dengan harapan 
agar nantinya dapat mengaplikasikan software aplikasi ini dengan baik dalam 
jangka panjang. Kemudian SRS ini juga ditujukan kepada pihak client sebagai 
panduan awal sekaligus memberikan penjelasan sebelum menyetujui pembuatan 
aplikasi Tree Tracker. 
 

1.4 Project Scope 

Aplikasi Tree Tracker memiliki content yang mampu memberikan bantuan dan 
kemudahan bagi setiap user dalam hal penentuan rute terpendek untuk proses 
penanaman pohon.  
Salah satu kelebihan dari aplikasi ini yaitu memiliki fitur generate route path 
dimana user dapat melihat rute untuk proses penanaman pohon yang melewati 
pada titik-titik kordinat cluster. Rute tersebut dapat digunakan sebagai jalur yang 
akan dilewati oleh truk pengangkut bibit pohon yang akan mendistribusikan bibit 
pohon ke titik-titik cluster untuk ditanami. Pada fitur ini user juga bisa 
mendapatkan informasi berupa total jarak tempuh dari rute penanaman tersebut.  



 

 

2. Overall Description 

2.1 Product Perspective 

Aplikasi Tree Tracker ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari 
pihak client yaitu sebagai suatu alat / sistem yang bisa membantu user dalam 
melakukan penentuan rute terpendek untuk jalur penanaman pohon di hutan 
Kalimantan Timur.   

2.2 Product Features 

Pada aplikasi Tree Tracker user dapat menggunakan fitur load data dengan 
memasukkan data yang berisi titik-titik kordinat cluster yang akan dikunjungi 
pada rute penanaman. 
User dapat menggunakan fitur generate route path untuk menentukan sebuah 
rute yang berasal dari titik-titik kordinat cluster yang akan dilewati pada saat 
melakukan proses penanaman.  
 

2.3 User Classes and Characteristics 

User memiliki otoritas untuk melakukan proses load data melalui tombol yang 
ada pada GUI dari aplikasi Tree Tracker. User juga bisa membuat rute terpendek 
berdasarkan file kordinat titik cluster yang telah di-load sebelumnya. User perlu 
mendapatkan tutorial sederhana apabila diperlukan, agar dapat menggunakan 
program aplikasi dengan baik dan benar.  
Administrator memiliki otoritas untuk melakukan perubahan pada tampilan utama 
serta fitur-fitur yang ada di dalam website merupakan wewenang utama bagi 
Administrator. Admin juga wajib untuk melakukan maintenance terhadap website 
secara berkala.  
 

2.4 Operating Environment 

Aplikasi Tree Tracker memiliki spesifikasi minimum yang harus dimiliki komputer 

untuk dapat dijalankan, yaitu : 

 OS Genuine Windows XP 

 Processor Intel Pentium 4 atau lebih 

 Memory RAM : 512 MB 

 Platform Java Environment 

 Java Framework (NetBeans) 



 

 

2.5 Design and Implementation Constraints 

Aplikasi Tree Tracker menggunakan library Java Swing untuk membuat tampilan 
GUI, file dengan format xml untuk media penyimpanan data. Program aplikasi 
Tree Tracker dibuat dengan menggunakan external library JDOM untuk proses 
input data dan JGAP untuk melakukan simulasi algoritma genetika pada program 
aplikasi.  

2.6 User Documentation 

Dokumentasi berupa tutorial penggunaan aplikasi akan dibuat sebagai petunjuk 
untuk mempermudah  user ketika akan menggunakan program aplikasi Tree 
Tracker ini.  

2.7 Assumptions and Dependencies 

Aplikasi Tree Tracker dibuat dengan harapan agar mampu memberikan 
kemudahan bagi user yang ingin mencari informasi tentang Kota Batu secara 
lengkap. Terlebih karena memang website yang serupa belum pernah ada 
sebelumnya. Diharapkan Batu City Online Directory ini mampu memberikan 
solusi dan banyak manfaat bagi masyarakat  
Dengan adanya website ini diharapkan mampu manjadi panduan utama bagi 
seseorang ketika akan berkunjung ke Kota Batu sekaligus untuk membantu 
mempromosikan Kota Batu kepada masyarakat luas terutama di bidang 
pariwisata. 

3. System Features 

Tree Tracker memiliki fitur-fitur utama yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan 
dari pihak client. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi Tree Tracker yaitu : Load Data 
dan Generate Route Path. Dibawah ini merupakan penjelasan dari fitur-fitur 
tersebut. 

3.1 Load Data 

3.1.1 Description and Priority 

 Pada fitur ini, user dapat melakukan load data (memasukkan data) 
ke dalam program aplikasi secara langsung melalui menu dialog 
pada tampilan utama dari aplikasi Tree Tracker. Data yang 
dimasukkan tersebut memiliki format data file xml yang berisi daftar 
titik-tik kordinat cluster yang akan dijadikan acuan pembuatan rute 
terpendek. Titik-titik kordinat yang telah dimasukkan tersebut akan 
digambarkan dengan symbol titik merah yang terdapat pada panel 
peta. Fitur ini merupakan salah satu fitur utama dari Tree Tracker 
karena fitur ini memudahkan bagi user sebelum membuat rute 
penanaman. Skala prioritas : high. 

  

3.1.2 Stimulus/Response Sequences   



 

 

1. User telah memiliki daftar titik kordinat cluster dalam file xml 
2. User terlebih dahulu memasukkan data input melalui panel 

dialog 
3. Akan muncul notifikasi bahwa aplikasi Tree Tracker dapat 

menggambarkan titik kordinat cluster yang dimasukkan dengan 
benar 

4. Apabila data valid, maka akan masuk ke panel utama aplikasi 
tersebut 

3.1.3 Functional Requirements 

REQ-1: File xml berisi daftar titik kordinat cluster 
  

3.2 Generate Route Path 

3.2.1 Description and Priority 

 Fitur ini merupakan fitur utama dari aplikasi Tree Tracker dimana 
user dapat meng-generate sebuah rute terpendek yang dibuat 
dengan mengimplementasikan algoritma genetika pada sistem. 
Hasil output akan ditampilkan dalam bentuk tampilan visual. Urutan 
titik cluster yang dilalui akan ditampilkan pada field yang ada pada 
menu utama. Total jarak yang ditempuh pada rute tersebut juga 
akan ditampilan pada field yang tersedia. Untuk dapat melakukan 
fungsi pada fitur ini, user harus melakukan load data terlebih 
dahulu. Skala prioritas : high. 

3.2.2 Stimulus/Response Sequences 

1. User melakukan load data terlebih dahulu 
2. User dapat melihat rute pada panel peta 
3. User dapat melihat total jarak yang ditempuh dari rute yang 

telah dibuat 

3.2.3 Functional Requirements 

REQ-1: Load data 

REQ-2: Klik tombol “start” 

4. External Interface Requirements 

4.1 User Interfaces 



 

 

 
 
>> Tampilan desain aplikasi Tree Tracker 

4.2 Hardware Interfaces 

Diperlukan hardware yang memadai untuk menunjang kinerja sistem aplikasi 
agar berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Diperlukan server dan 
harddisk dengan kapasitas besar untuk menampung data-data apabila dilakukan 
pengembangan dari aplikasi Tree Tracker ini di kemudian hari. Perangkat-
perangkat dasar juga diperlukan seperti, monitor, keyboard dan CPU. 



 

 

4.3 Software Interfaces 

Aplikasi ini menggunakan platform Java dan library Java Swing untuk membuat 
tampilan GUI dari aplikasi secara keseluruhan. Digunakan juga library Java 2D 
untuk membuat tampilan visual dari output yang dihasilkan. 

5. Other Nonfunctional Requirements 

5.1 Performance Requirements 

Untuk mendukung pengembangan aplikasi Tree Tracker dibutuhkan sebuah 
hosting internet seperti JSP Hosting sehingga aplikasi ini nantinya dapat 
ditampilkan secara online. Kemudian diperlukan sebuah media database untuk 
dapat menampung data yang sudah dibuat. 

5.2 Safety Requirements 

Diperlukan sarana backup data sehingga apabila suatu saat terjadi kehilangan 
data maka sistem dapat melakukan restore dari tanggal tertentu. Hal ini 
dilakukan untuk mengurangi resiko agar tidak sampai kehilangan data-data 
penting baik dari user maupun data yang ada di dalam aplikasi. 

5.3 Security Requirements 

Untuk pengembangan aplikasi dengan fitur user account, dibutuhkan fasilitas 
keamanan data, seperti adanya user privacy, dimana segala informasi pribadi 
dan penting seperti data perusahaan, akan dirahasiakan, terutama ketika 
memasukkan data pada saat melakukan load data. Sistem juga perlu 
memastikan bahwa account dari setiap user adalah account yang valid. Di dalam 
aplikasi ini nantinya juga terdapat Captcha, yang mengharuskan user untuk 
mengetikkan security code yang ada sebelum user melakukan load data. 

5.4 Software Quality Attributes 

Aplikasi Tree Tracker ini ditujukan untuk pihak client dengan tampilan dan 
interface di dalamnya yang dibuat user-friendly bagi user agar lebih mudah untuk 
menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Fitur-fitur aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu kegiatan reboisasi hutan. Sehingga dapat memberikan kemudahan 
bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung terhadap kegiatan reboisasi 
hutan.  

6. Other Requirements 

Selain dari requirement yang telah disebutkan di atas. Terdapat beberapa hal 
yang juga perlu diperhatikan. Untuk pengelolaan data informasi di dalam aplikasi 
perlu diadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga nantinya aplikasi 



 

 

Tree Tracker ini mampu mendukung adanya integrasi data-data dari client untuk 
menghasilkan informasi baru yang bisa berguna untuk pihak client. Contohnya 
ketika akan memasukkan daftar kordinat cluster, juga perlu dilakukan integrasi 
dengan data jumlah pohon pada cluster tersebut sehingga dapat menampilkan 
informasi yang lebih variatif dan bermanfaat. Pihak pemerintah juga diharapkan 
dapat memberikan dukungan dan respons dalam pembuatan dan 
pengembangan dari aplikasi ini. 
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1. Overview 

Tujuan dari pembuatan Tree Tracker adalah untuk membantu client (PT. 

Hasil Alam) dalam melakukan penentuan rute terpendek untuk proses penanaman 

pohon di Kalimantan Timur. Dengan adanya aplikasi Tree Tracker, pengguna 

dalam mensimulasikan mekanisme pencarian rute terpendek dengan 

menggunakan algoritma genetika untuk mendapatkan solusi berupa tampilan rute 

yang optimal untuk proses penanaman pohon. Aplikasi Tree Tracker juga 

memberikan informasi penghitungan total jarak tempuh dari rute penanaman 

tersebut. 

  

2. Functional View 

uc Use Case Model

Tree Tracker system

USER

load data

Admin

add cluster 

coordinate

v iew cluster 

spots

v iew total 

distance

v iew route path

edit cluster 

coordinate

remov ing cluster 

coordinate

generate route 

path

 

a. Fitur Load Data 

Di dalam fitur ini, user bisa melakukan proses input data. Data yang akan 

dimasukkan merupakan file berekstensi xml yang berisi titik kordinat cluster yang 

akan dikunjungi untuk rute penanaman pohon. Titik kordinat tersebut berupa titik 

tengah dari tiap cluster sebagai representasi dari sebuah camp / meeting point di 



 

 

tengah cluster yang dijadikan tempat berkumpul para pekerja sebelum melakukan 

kegiatan penanaman pohon. Titik-titik cluster tersebut akan ditampilkan secara 

visual pada GUI dari aplikasi Tree Tracker. 

b. Fitur Generate Route Path 

Fitur ini membantu user dalam menentukan rute terpendek untuk proses 

penanaman pohon dengan cara melakukan proses penghitungan dan seleksi untuk 

penentuan rute terpendek yang mengadopsi metode penyelesaian masalah TSP 

dengan melakukan generate beberapa solusi rute yang memungkinkan. Kemudian 

dari beberapa rute tersebut akan diseleksi menggunakan teknik algoritma Genetika 

yang menjalankan operasi genetika pada saat sistem aplikasi dijalankan. 

Kemudian sistem akan memberikan hasil output secara visual melalui tampilan 

pada interface dari aplikasi Tree Tracker. 

 

3. Architectural Principle 

 

 

 



 

 

4. Architectural Constraints 

Beberapa batasan teknologi yang ada pada saat ini terhadap aplikasi Tree Tracker 

yaitu, 

Batasan teknis : desktop based application, Java platform 

Batasan internal :skill profile. 

 

5. Activity View 

- Proses aktifitas dalam Tree Tracker 

act Use Case Model

Load Data

Generate Data

Show Total Distance

Show Route Path

User viewed route path

User view total distance

Start genetic algorithm

Show cluster points

User viewed cluster points

user find shortest route path

find data ?

yes

no

 



 

 

 

 

6.Sequence View 

sd Sequence Diagram

ImageFrame

User

ReadXML GeneticEngine Salesman SalesmanFitnessFunction

ENDEND

user click "Load"()

getSelectedFile()

getCoordinates()

user click "Start"()

getListCoordinates2D()

getListCoordinatesUTM()

createSampeChromosome()

distance()

createFitnessFunction()

evaluate()

getConfiguration()

findOptimalPath()

getSuperGens()

getSuperGens2D()

 

7. Process View 

 



 

 

Di dalam bagian ini, diterangkan tentang bagaimana proses yang berjalan 

di dalam aplikasi Tree Tracker.  

8. Interface View 

 

 

 

*User Interface (Tampilan utama aplikasi Tree Tracker) 

 

 

9. Technology Selection 

Di dalam program aplikasi Tree Tracker menggunakan beberapa 

teknologi  yaitu Java sebagai platform dengan library JDOM, JGAP, 

Swing dan Java 2D. Selain itu program aplikasi ini menggunakan 



 

 

framework NetBeans. Batu City Online Directory juga menggunakan 

MySQL untuk database. Untuk Operating Sistem dalam pengembangan 

dan pembuatan aplikasi, Tree Tracker menggunakan OS Windows XP. 

 

 

10. Deployment View 

1.  Operating System 

Aplikasi Tree Tracker merupakan aplikasi desktop yang dikembangkan dengan 

menggunakan platform Java yang dapat dijalankan pada semua Operating System 

seperti Windows, Linux, dan Mac.  

 

 2. Programming Language 

 Aplikasi Tree Tracker menggunakan Java Programming Language dalam 

pengembangannya dengan library Java Swing untuk membuat tampilan 

GUI. Serta penggunaan external library yaitu Java 2D untuk 

penggambaran objek pada GUI, JDOM untuk mengolah data input dalam 

bentuk file xml dan JGAP untuk mekanisme simulasi algoritma genetika di 

dalam program aplikasi Tree Tracker.  

 

 

 




