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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS KEBUTUHAN 

 

Selain pengumpulan data pada bab ini akan dibahas mengenai dua proses awal 

perancangan sistem, yaitu Planning (Perencanaan) dan Analysis (Analisis). Pada tahap 

perencanaan akan membahas mengenai spesifikasi sistem, alur kerja sistem, serta 

perencanaan database sistem. Kemudian pada analisis kebutuhan sistem akan 

membahas kebutuhan sistem dari segi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 

 

4.1. Bisnis Indekost 

Di daerah sekitar Universitas Brawijaya yang menyediakan tempat indekos 

mahasiswa pada umumnya adalah daerah di sekitar Kelurahan Dinoyo, Kelurahan 

Sumbersari, dan Kelurahan Ketawanggede. Bisnis indekost akan terus dikembangkan di 

daerah ini karena merupakan peluang bisnis yang bagus di masa mendatang dengan 

seiring kemajuan sektor pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan di Kota 

Malang. Di Kelurahan Sumbersari dengan alamat Jalan Bendungan Sigura-gura No.31 

merupakan kawasan padat lalu lintas yang saat ini banyak diperbaikan untuk 

pengembangan pembangunan, sehingga banyak renovasi struktur perumahan, perbaikan 

jalan, dan lahan kosong yang mulai dibangun ruko bisnis untuk restoran, salon, warnet, 

pujasera, dan rumah indekost dengan berbagai fasilitas yang menarik. Hal ini 

menyebabkan para pencari indekost banyak yang mencari informasi di daerah ini. Di 

daerah Bendungan Sigura-gura terdapat berbagai harga kelas yang biasa hingga 

eksklusif. 

Di Kelurahan Dinoyo dengan alamat Jalan MT Haryono XIII adalah kawasan 

yang ramai dengan aktifitas mahasiswa melihat lokasi yang dekat dengan Universitas 

Brawijaya. Di daerah ini pada umumnya cocok untuk mahasiswa karena banyak ruko 

pertokoan yang melayani kebutuhan mahasiswa seperti penjilidan, advertising, dan 

rental , serta untuk mencari tempat makan pun tidak terlalu sulit dan mahal yang sesuai 

dengan kantong mahasiswa. Lokasi di daerah ini strategis sehingga daerah ini menjadi 

langganan pencarian informasi tempat indekost mahasiswa. 

Di Kelurahan Ketawanggede dengan alamat Jalan Kertosentono No.103 juga 

merupakan kawasan yang padat, banyak perbaikan jalan serta renovasi bangunan yang  
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akan dijadikan sebagai sentra bisnis seperti tempat indekost, tempat kuliner ataupun 

warnet game online. Lokasinya juga strategis namun berdampingan dengan kawasan 

masyarakat yang pada umumnya adalah masyarakat yang tinggal lama disana dan 

membuka lahan bisnis indekost bagi mahasiswa dengan harga yang terjangkau. 

Maka dari itu dengan terus berkembangnya bisnis indekost, maka pembuatan 

sistem informasi dalam bentuk website e-commerce disesuaikan dengan kebutuhan yang 

ada yang meliputi kepentingan untuk user sebagai pengelola sistem yaitu administrator, 

kemudian kepentingan user sebagai pencari informasi yaitu pencari indekost, dan 

kepentingan user sebagai pemilik indekost. Sistem yang dibuat tidak hanya dalam 

bentuk website statis yang sudah banyak diakses online oleh user melalui google search 

engine, tetapi sistem dirancang secara dinamis sehingga dapat dikelola keseluruhan 

dengan baik. Sistem tidak menggunakan CMS yang bisa di download free dari open 

source tetapi menggunakan framework Codeigniter yang berbasis kode pemrogaman 

PHP yang cepat, ringan dan dinamis. 

 

4.2. Lingkungan Bisnis Indekost 

Lingkungan bisnis indekost berkaitan dengan bagaimana cara periklanan, cara 

penyewaan, fasilitas yang ditawarkan, tipe indekost, lokasi yang berdekatan dengan area 

universitas. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap komponen yang terkait dengan 

lingkungan bisnis indekost : 

1.  Periklanan 

 Para pemilik indekost umumnya masih memasarkan dengan cara manual. Pemilik 

menggunakan cara dengan memasang tulisan ‘Terima Kost’ didepan rumah. Hal ini 

tentu hanya dapat diketahui oleh seseorang yang kebetulan melewati daerah 

tersebut sehingga mengetahui bahwa pada daerah tersebut terdapat tempat indekost. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut merupakan suatu 

kebetulan, dan tentunya informasi belum tentu terpercaya. Media cetak juga 

digunakan sebagai media promosi namun biaya yang dikeluarkan relatif besar dan 

tidak menjangkau wilayah yang lebih luas. 

2. Sistem Penyewaan 

Penyewaan yang dilakukan oleh pemilik indekost terhadap pencari indekost 

umumnya dilakukan secara perbulan, tetapi ada juga yang menyewakan 

berdasarkan periode kuliah (per-semester, per-tahun). Proses penyewaan kamar 

indekost langsung dilakukan oleh pemilik dan penyewa, dengan kisaran harga 
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antara Rp. 200.000 sampai Rp. 2.000.000, tetapi ada juga yang melebihi dari harga 

tersebut biasanya pada kawasan indekost yang eksklusif. Harga tersebut dapat 

dikelompokkan juga sesuai jenis biayanya yaitu pembayaran perorang atau 

perkamar. 

3.  Fasilitas yang didapat 

Fasilitas yang didapat oleh penyewa indekost sesuai dengan kondisi indekost yang 

ada. Fasilitas standar yang telah didapat biasanya seperti tempat tidur, almari, meja 

dan listrik standar. Pada fasilitas lain yang bisa ditambahkan dan penyewa harus 

membayar tambahan itu seperti, membawa komputer, alat masak, kipas angin. Pada 

umumnya jika fasilitas tersebut membuat pemakaian listrik naik, maka itu termasuk 

biaya fasilitas tambahan. 

4.  Tipe Indekost 

Jenis dan tipe tempat indekost, umumnya berkelompok sesuai dengan jenis dan 

tipenya. Seperti khusus mahasiswa perempuan atau laki-laki, karyawan dan rumah 

tangga atau umum. Kemudian untuk tipe kamar yang disewakan, terdapat tipe 

kamar yang standart, medium, hingga eksklusif dengan ketentuan harga dan pangsa 

pasar yang berbeda-beda. 

5.  Lokasi Area Universitas 

Di daerah yang ramai dengan usaha bisnis indekost umumnya lokasi tersebut 

berdekatan dengan area universitas. Mahasiswa banyak memilih tempat indekost 

yang berdekatan dengan kampus dikarenakan faktor jarak serta fasilitas kendaraan 

yang digunakan. Selain itu kawasan yang berdekatan dengan area universitas juga 

terjangkau untuk kebutuhan perkuliahan seperti tempat rental, warnet, tempat 

makan dan sebagainya. Sehingga lokasi yang berdekatan dengan universitas banyak 

diburu oleh pencari informasi untuk tempat indekost. 

 

4.3. Website Pilihan 

Perancangan website e-commerce yang baik dan menarik akan berpengaruh 

dalam dalam jumlah pengunjung website. Selain itu, berbagai kriteria untuk 

membangun website yang baik perlu untuk dipelajari sehingga akan menghasilkan 

sebuah website yang dapat efisien membantu layanan informasi pengguna. Perancangan 

sistem e-commerce website indekost ini akan disesuaikan kebutuhan yaitu suatu sistem 

yang dinamis yang dapat mengelola informasi serta database yang baik, sehingga dapat 

digunakan secara optimal. Dalam hal usaha bisnis indekost dibawah ini adalah contoh 
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website yang diambil dari situs pusat informasi website yaitu alexa.com. Tiga website  

dibawah ini adalah website dengan rancangan user interface terbaik. Tiga website 

terbaik menurut alexa.com adalah sebagai berikut : 

1. http://www.sewakost.com 

 
Gambar 4.1 Tampilan user interface http://www.sewakost.com 

2. http://www.infokost.com 

 
Gambar 4.2 Tampilan user interface http://www.infokost.com 

3. http://kostexpo.com 

 
Gambar 4.3 Tampilan user interface http://kostexpo.com 
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Dari ketiga website diatas menyajikan informasi mengenai lokasi beserta tempat 

indekost yang divisualisasikan dengan cara yang berbeda. Perbandingan ketiga website 

diatas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Perbandingan Tiga Website Pilihan 

Pembanding 
Nama website 

Sewakost.com Infokost.com Kostexpo.com 

Penggunaan 
bahasa 

Sederhana, mudah 
dipahami 

Singkat, jelas, 
mudah dipahami 

Sederhana, mudah 
dipahami 

Navigasi 

Mudah dipelajari, 
muncul dalam 
kontens, judul-judul 
artikel yang mudah 
dipahami, serta pesan 
visual yang jelas, 
namun belum 
terstuktur dengan 
urutan yang belum 
sistematis. 

Sederhana, mudah 
dipahami, 
visualisasi gambar 
baik, namun belum 
terstruktur dengan 
baik langkah untuk 
user melakukan cara 
pemesanan. 

Mudah dipelajari, 
terdapat pesan visual 
yang jelas, 
pemesanan disusun 
dengan prosedur 
yang baik. 

Interaktif 

 Terdapat fasilitas 
email, shoutmix, 
facebook, twitter, rss 
feeds 

 Lewat fasilitas 
email, facebook, 
twitter,  

 Lewat fasilitas 
email, facebook, 
twitter,  

Konten Menarik Menarik Menarik, lengkap 

Desain website 

Sederhana, menarik Sederhana, 
cenderung 
bervariasi penuh 
warna, menarik 

Meriah, cenderung 
menampilkan 
animasi yang 
menarik 

Berdasarkan ketiga tampilan website tersebut penulis dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa dalam sebuah website yang baik dibutuhkan spesifikasi sebagai 

berikut : 

1. Registrasi member (Login form) 

2. Menu home 

3. Menu kategori 

4. Menu picture 

5. Menu About Us 

6. Menu contact 

7. Search engine 
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4.4. Perencanaan Sistem (Planning) 

Pada tahap perencanaan sistem akan dibahas mengenai alur kerja serta 

spesifikasi sistem yang akan dibangun sebagai patokan untuk perancangan sistem pada 

bab selanjutnya. Perencanaan harus disusun dengan baik agar menghasilkan website 

yang baik pula. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan dalam pembuatan website e-

commerce akan dibahas beberapa hal sebagai berikut : 

4.4.1. Alur Kerja Sistem 

Pada alur kerja sistem, website e-commerce terdiri dari tiga bagian utama yaitu 

halaman admin, halaman user pemilik indekost dan pencari indekost. Masing – masing 

halaman ini memiliki direktori kerja yang berbeda sehingga pengaksesan dengan 

browser melalui URL yang berbeda. Halaman admin digunakan oleh seorang 

administrator website dan digunakan untuk melakukan berbagai transaksi, seperti 

manipulasi data master, penanganan data order dari pengunjung website, dan 

pembuatan laporan riwayat pemesanan masing – masing user. Hal ini sangat berbeda 

dengan halaman user pemilik indekost dan user pencari indekost, maka berikut ini 

adalah alur kerja dan penjelasan masing – masing halaman. 

 

4.4.1.1. Alur Kerja Halaman Admin 

Beberapa hal yang akan dijelaskan mengenai alur kerja halaman admin adalah 

sebagai berikut : 

1. Admin mengakses halaman login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman utama 

administrator. 

2. Setelah proses login sukses, admin dapat mengoperasikan aplikasi website. Admin 

dapat melakukan manipulasi data keseluruhan (insert, update, change, delete). 

3. Setelah konfirmasi pemesanan terdokumentasi pada halaman laporan order, maka 

admin melakukan konfirmasi bahwa pemesanan diterima dan selesai diproses. 

4. Setelah, admin harus melakukan logout untuk keamanan pengelolaan website. 

 

4.4.1.2. Alur Kerja Halaman User Pemilik Indekost 

Setiap halaman sistem memiliki direktori yang berbeda, pada halaman user 

pemilik indekost alur kerja yang akan dirancang adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik indekost mengakses halaman registrasi pada halaman utama untuk mendaftar 

sebagai akun website. 
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2. Pemilik indekost melakukan login , setelah berhasil maka akan ditampilkan halaman 

edit pemilik indekost. 

3. Pemilik indekost kemudian menambahkan data kamar yang akan disewakan, 

melakukan upload gambar pendukung, beserta hak untuk pengubahan dan 

penghapusan data apabila terjadi pembatalan atau kesalahan inputan data. 

4. Untuk keamanan maka setelah selesai melakukan penambahan data, user wajib 

melakukan logout. 

 

4.4.1.3. Alur Kerja Halaman User Pencari Indekost 

Beberapa hal yang akan dijelaskan mengenai alur kerja halaman pencari 

indekost adalah sebagai berikut : 

1. Pencari indekost membuka halaman awal dan kemudian melakukan registrasi untuk 

mendaftar sebagai akun website. 

2. Setelah pencari indekost mendaftar akun dan berhasil, maka percari indekost berhak 

login dan membuka halaman utama untuk publik. 

3. Pencari indekost kemudian dapat memilih kategori tempat indekost dan kemudian 

melakukan pemesanan kamar sesuai dengan prosedur yang ada pada sistem website. 

4. Sebelum pemesanan kamar diproses, user wajib mengisi data alamat pengirim yang 

ditampilkan setelah halaman spesisifikasi produk yang dipilih. Kemudian data akan 

diproses oleh admin dengan ketentuan bahwa user telah menyelesaikan administrasi. 

7. Untuk keamanan pengguna, apabila proses transaksi selesai, user harus melakukan 

logout. 

4.4.2. Perencanaan Database 

Proses perancangan database merupakan tahap penting agar sistem yang 

dikembangkan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, peaksesan data, 

terjaminnya integritas data, dan mudah dalam melakukan manipulasi. Sebelum 

merancang database dan memprogam sistem, langkah pertama adalah menetapkan data 

apa saja yang akan dihasilkan oleh sistem yang akan dirancang. Berikut ini adalah data 

minimal yang dibutuhkan untuk perancangan website : 

1.  Administrasi Pengguna 

Pengguna adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan program aplikasi, 

yaitu administrator, pemilik indekost, dan pencari indekost. Administrasi yang 

dimaksud adalah yang berhubungan dengan aksesbilitas pengguna terhadap sistem. 
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2.  Data Master 

Data ini terdiri dari data utama sistem e-commerce, yaitu kategori, produk kamar 

sewa, dan user. 

3.  Data Transaksi 

Data transaksi yang dimaksud adalah pemesanan (order) yang dilakukan oleh 

pengunjung website. 

 

4.5. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menganalisis secara detail fungsi 

yang akan dikerjaan oleh sebuah sistem dan karakteristik yang dimiliki oleh sistem 

sehingga sistem dalam perancangannya mencangkup semua unsur yang dibutuhkan dan 

dapat berfungsi secara optimal. Adapun analisis kebutuhan sistem ini meliputi analisis 

kebutuhan fungsional sistem dan analisis kebutuhan non fungsional. 

 

4.5.1.  Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional (Functional requirement) merupakan aktivitas dan 

pelayanan yang harus dimiliki oleh sebuah sistem (input, output, proses, data yang 

tersimpan)  atau dapat disebutkan sebagai jenis kebutuhan yang berisi proses yang akan 

dijalankan oleh sistem. Pada tahap penyusunan user requirement akan dijelaskan 

mengenai kebutuhan pengguna. Adapun kebutuhan fungsional dari sistem website e-

commerce bisnis indekos ditunjukan dengan user requirement sebagai berikut : 

Tabel 4.2 User Requirement Admin 

Kebutuhan 
user Keterangan 

Input sistem 

Sistem menyediakan menu untuk admin menambahkan kategori 
kamar sewa. 
Sistem menyediakan menu untuk admin agar dapat menambahkan 
pengaturan sistem. 
Sistem meyediakan form untuk Admin agar dapat menambahkan 
subscribe newsletter kepada member yang mendaftar melalui pesan 
email. 

Output sistem 

Sistem dapat menampilkan daftar kategori kamar indekost pada 
halaman publik. 
Sistem dapat menampilkan segala informasi seperti pengaturan, 
visualisasi gambar dan status konfirmasi pemesanan dari user 
pencari indekost yang telah diproses oleh admin. 
Sistem dapat menampilkan informasi subscribe newsletter yang 
ditambahkan oleh admin. 
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Kebutuhan 
user Keterangan 

Proses sistem 

Sistem mendukung Admin untuk melakukan proses add, insert, 
update, change, delete keseluruhan data mulai dari kategori kamar , 
produk, user, laporan, dan pengaturan apabila ada perubahan yang 
berkaitan dengan kepentingan bisnis indekost. 

Performansi 
sistem 

Sistem mendukung penyimpanan data dengan database sehingga 
data dapat terdokumentasi dan terorganisir dengan baik. 
Sistem dapat memproses data pemesanan oleh pencari indekost. 

Kontrol sistem 
Sistem memiliki keamanan untuk akses admin dengan username dan 
password yang hanya dapat diakses oleh administrator. 

 

Tabel 4.3 User Requirement Pemilik Indekost 

Kebutuhan 
user 

Keterangan 

Input sistem Sistem menyediakan form untuk pemilik indekost menambahkan data 
kamar, informasi lokasi, data spesifikasi, serta gambar kamar indekost 
sebagai pendukung. 

Output 
sistem 

Sistem menampilkan data kamar indekost, informasi lokasi, spesifikasi, 
beserta upload pictures kamar indekost beserta segala informasi yang 
berkaitan tenta info periklanan. 

Proses 
sistem 

Sistem mampu melakukan proses insert, upload, change, delete data 
kamar indekost yang akan diiklankan. 
Sistem mampu melakukan logout sistem untuk keamanan akses pemilik 
indekost. 

Performansi 
sistem 

Sistem dapat melakukan proses upload pictures dengan cepat. 

Sistem dapat memberikan kemudahan akses untuk periklanan kamar 
indekost. 

Kontrol 
sistem 

Sistem memiliki keamanan untuk akses admin dengan username dan 
password yang hanya dapat diakses oleh pemilik indekost. 
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Tabel 4.4 User Requirement Pencari Indekost 

Kebutuhan 
user 

Keterangan 

Input sistem Sistem menyediakan form untuk user menginputkan data diri 
pendaftaran akun member. 
Sistem menyediakan form untuk user menginputkan pemesanan 
kamar indekost. 
Menyediakan comment box untuk user dapat memberikan komentar. 

Sistem menyediakan email box untuk user sehingga user dapat 
menuliskan data email guna berlangganan subscribe newsletter. 

Output Sistem menampilkan informasi tentang keseluran data dan gambar 
profil tempat indekost. 
Sistem menampilkan form order guna konfirmasi pemesanan kamar 
indekost. 
Sistem menampilkan newsletter informasi yang dikirimkan melalui 
email oleh admin. 

Proses sistem Sistem melakukan proses login untuk akses pencari indekost 
sehingga dapat masuk pada tampilan halaman home website. 

Sistem melakukan logout guna keamanan pengguna setelah selesai 
mengakses website. 

Performansi 
sistem 

Sistem mendukung kemudahan akses pencarian informasi tempat 
indekost . 
Sistem mendukung kemudahan akses pemesanan tempat indekost. 

Kontrol sistem Sistem memiliki keamanan untuk akses admin dengan username dan 
password yang hanya dapat diakses oleh pencari indekost. 

Dari user requirment diatas menunjukkan bahwa setiap pengguna memiliki 

berbagai kebutuhan yang dibagi dalam lima konsep analisis perancangan sistem yaitu 

meliputi input sistem, output sistem, proses sistem, performansi sistem, kontrol sistem, 

yang kemudian daftar user requirment ini dapat dilanjutkan untuk menentukan 

spesifikasi sistem yang akan dibangun. Berikut ini adalah spesifikasi sistem yang akan 

dirancang : 

1. Sistem terdiri dari tiga aplikasi utama, yaitu halaman admin, halaman user sebagai 

pencari indekost, dan halaman user sebagai pemilik indekost. 

2. Halaman admin merupakan halaman yang dapat diakses oleh administrator. Halaman 

admin digunakan untuk melakukan manipulasi (insert, update, delete) seluruh data 

yang ada (data kategori, data produk, dan user), menangani data order dari pencari 

indekost, dan laporan riwayat pemesanan dari user. Halaman ini hanya dapat diakses 

oleh user yang login sebagai admin. 
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3. Halaman user sebagai pemilik indekost merupakan halaman untuk pengiklanan 

tempat yang akan disewakan kepada publik. Halaman user pemilik indekost 

digunakan untuk memanipulasi data (insert, update, delete) yang dimiliki oleh 

pemilik indekost (penambahan kamar, data spesifikasi kamar, dan penambahan 

gambar kamar). Halaman user ini tidak dapat memanipulasi keseluruhan data, hanya 

khusus data yang akan diiklankan oleh user pemilik indekost. Halaman ini hanya 

dapat diakses oleh user dengan member pemilik indekost. 

4. Halaman user sebagai pencari indekost merupakan halaman publik yang dapat 

diakses oleh pengunjung website yang mencari tempat indekost. Pada halaman ini 

tersedia berbagai fitur untuk melakukan registrasi user, login user, mengubah akun 

login user, mengisi dan mengubah data profil user, melihat riwayat pemesanan yang 

pernah dilakukan user, dan halaman pemesanan kamar secara online (seperti menu 

daftar kamar, riwayat belanja, dan halaman logout). Untuk melakukan proses 

memilih menu kategori atau pemesanan kamar, user harus melakukan registrasi 

terlebih dahulu. 

 

4.5.2.  Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional mengacu pada atribut perilaku yang harus dimiliki 

oleh sebuah sistem, seperti performa dan useability. Kebutuhan ini adalah tipe 

kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, meliputi: 

1. Sistem dapat diakses siapapun, dimanapun dan kapanpun selama 24 jam sehari 

dalam seminggu, karena menggunakan fasilitas internet. 

2. Sistem mudah dipahami oleh user karena menggunakan bantuan visual yang baik. 

Sistem menampilkan prosedur penggunaan yang jelas sehingga pengguna akan 

diarahkan dengan mudah untuk memahami proses sistem. 

3. Keamanan data dalam database system diatur dengan menggunakan password. 

Sehingga hanya yang mempunyai hak sebagai admin yang dapat mengakses data. 

4. Perancangan sistem dilakukan dengan software sebagai pendukung proses instalasi 

untuk membuat website. Spesifikasi software yang digunakan dalam perancangan 

sistem ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Spesifikasi software perancangan sistem 
Software Keterangan 

 Operating system Machintos OS X Lion 10.7.5 
 

XAMPP 2.5 installer 
  
  
  
  

Versi 1.6.4 dengan spesifikasi : apache 
Versi 2.2.6  

 Mysql client versi 5.0.45 
 Xampp security 1.0 
 Phpmyadmin 2.11.1 
 Filezilla server versi 0.8.5 beta 
 Monzilla firefox Versi 12.0 
 Internet explorer Versi 6.0.2900.5512 
 Codeigniter  Versi 2.0.0 
 Virtuemart Versi 1.1.9 stable 
 Adobe photoshop CS5 
 Adobe reader Versi 9.0.0 
 Winrar Versi 2.90 
 Folx Versi 7.0.0 
 Adobe dreamweaver Versi CS5.5 
  

5.  Selain spesifikasi software, spesifikasi hardware juga dibutuhkan untuk membantu 

admin dalam menjalankan tugas. Spesifikasi hardware yang akan disampaikan 

pada bagian ini adalah hardware yang digunakan dalam perancangan website. 

Spesifikasinya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Spesifikasi hardware perancangan sistem  
Hardware Keterangan 
Server Macbook Pro 13-inch 
  Processor 2.5 Ghz Inter core i5 
  Memory 4 GB 1600 Mhz DDR3 

  
Graphics Intel HD Grapics 4000 384 
MB 

  Sofware Mac OS X Lion 10.7.5 (11G63) 
 


