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BAB III 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Analisis Sistem 

Analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang ada pada sistem yang meliputi perangkat lunak (software), 

pengguna (User) serta analisis terhadap sistem dan elemen-elemen yang terkait. 

Analisa sistem ini meliputi data status, flowchart sistem, usecase diagram, deskripsi 

perangkat lunak, analisa kebutuhan sistem fungsional maupun non fungsional dan 

semua yang diperlukan dalam aplikasi. 

 

3.1.1. Data Status 

Data status dalam tugas akhir ini diperoleh dengan memanfaatkan API 

yang disediakan oleh Facebook. Dengan memanfaatkan API tersebut dibangunlah 

sebuah aplikasi untuk mengambil data status tersebut dari Facebook grup kemudian 

disimpan ke dalam database. Skema dari proses pengambilan data status dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Skema Proses Pengambilan Data Status 

 

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan Facebook API graf, kemudian 

melakukan query untuk mendapatkan data status yang ada pada grup Facebook 

yang dikelolanya. 
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3.1.2. Flowchart Sistem 

 

Gambar 3. 2 Flowchart Sistem 
 

Menurut gambar 3. 2 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini 

sistem mempunyai 2 tahapan proses yaitu tahapan pertama adalah tahap 

pembelajaran atau training yaitu tahap pengklasifikasian terhadap data status yang 

sudah diketahui kategorinya dan tahap kedua adalah tahap pengujian atau testing 

yaitu tahap pengklasifikasian terhadap data status yang belum diketahui 

kategorinya.. Berikut adalah penjelasan dari kedua alur diatas : 

Dari flowchart sistem Training terlebih dahulu harus melakukan login 

menggunakan akun Facebook. Kemudian sistem akan memberikan autentikasi 

permission apakah aplikasi tersebut diperbolehkan untuk mengakses data dari akun 

Facebook tersebut sesuai dengan hak akses yang telah ditetapka. Jika iya maka 

sistem akan mengambil data status untuk dijadikan sebagai data Training, data 
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tersebut akan diproses pada tahap preprocessing, setelah dilakukan preprocessing 

kemudian dilakukan kategorisasi secara manual terhadap data Training untuk 

menentukan kategori data, setelah pengkategorisasian selesai dilakukan kemudian 

data disimpan kedalam database sistem. 

Dari flowchart sistem Testing dimulai dari start, User terlebih dahulu 

harus melakukan login menggunakan akun Facebooknya untuk dapat menggunakan 

aplikasi ini. Kemudian sistem akan memberikan autentikasi permission apakah 

aplikasi tersebut diperbolehkan untuk mengakses data dari akun Facebook tersebut 

sesuai dengan hak akses yang telah ditetapka. Jika iya maka sistem akan mengambil 

data status grup Facebook yang diikuti oleh User, data tersebut akan diproses pada 

tahap preprocessing, setelah dilakukan preprocessing kemudian dilakukan 

perhitungan probabilitas menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier, setelah 

nilai probabilitas didapatkan maka sistem akan menentukan klasifikasi status 

tersebut. Jika status termasuk kategori perkuliahan, maka status tersebut akan 

ditampilkan kepada User kemudian disimpan kedalam database sistem. Jika status 

termasuk kategori non perkuliahan, maka status tersebut langsung disimpan 

kedalam database sistem. 

  

3.1.3. Flowchart Algoritma Naïve Bayes Classifier 

Pada proses Naïve Bayes Classifier,  dilakukan Tahapan Pelatihan dan 

Klasifikasi yang tersaji seperti pada flowchart Gambar 3. 3 berikut ini : 
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Gambar 3. 3 Flowchart Naive Bayes Classifier 
 

Dari gambar 3. 3 diatas, terdapat beberapa tahapan untuk melakukan 

perhitungan Naïve Bayes, sebagai berikut : 

1. Tahap pertama yaitu input data training dan testing. 

2. Tahap kedua tokenisasi untuk mendapat bentuk kosakata 

3. Tahap ketiga menghitung himpunan dokumen dalam tiap kategori. 

4. Tahap keempat menghitung probabilitas dari tiap kategori. 

5. Tahap kelima menghitung probabilitas kosakata pada setiap kategori. 

6. Tahap keenam menghitung probabilitas tertinggi untuk setiap kategori. 

7. Tahap ketujuh membandingkan nilai tertinggi dari hasil perhitungan tahap 

ke-6. 

 

3.1.4. Perhitungan Algoritma Naïve Bayes Classifier 

Dalam teori Naïve Bayes Classifier, probabilitas term dari data latih akan 

dihitung untuk kemudian digunakan untuk mencari probabilitas dokumen terhadap 

masing-masing kelas kategori (Perkuliahan dan Non Perkuliahan) untuk kategori 
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perkulahan ditandai dengan simbol (+) dan untuk kategori non perkuliahan ditandai 

dengan simbol (-). Untuk contoh perhitungan manual dalam data latih dicontohkan 

3 data status tiap kategori seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

 

Table 3. 1 Contoh Data Training 

No Data Status Kategori 

1 kuliah sig berikut link drive untuk mengumpulkan 

laporan progres tugas 
+ 

2 nilai kriptografi kelas 7c dan 7f dapat dilihat di link 

berikut.. trims. 
+ 

3 jadwal kuliah semester genap 2016/2017 dapat dilihat di 

https://goo.gl/8yw7qc 
+ 

4 assalamualaikum, ijin mau share video. Semoga 

bermanfaat 
- 

5 share assalamu'alaikum, mau share info yang lewat di 

beranda lagi mungkin teman-teman ada yang tertarik 
- 

6 info lowongan bagi yang menguasai pemrogaman 

android bisa chat saya personal terims 
- 

 

Table 3. 2 Hasil Kosakata Data Training 

No 
Kemunculan Kosakata Tiap Dokumen Data 

Training 
Kategori 

Jumlah Kosakata 

Per-Kategori (n) 

1 kuliah (1), sig (1), link (1), drive (1), laporan 

(1), progres (1), tugas (1) 
+ 7 

2 nilai (1), kriptografi (1), kelas (1), link (1) + 4 

3 jadwal (1), kuliah (1), semester (1), genap 

(1) 
+ 4 

4 assalamualaikum (1), share (1), video (1),  - 3 

5 share (2), assalamualaikum (1) info (1), 

beranda (1),  
- 5 

6 info (1), lowongan (1), pemrograman (1), 

android (1), 
- 4 

Total Kosakata 27 
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Pada setiap kategori didapatkan : 

-docsj jumlah data status yang memiliki Vj 

-P(Vj) = 
|𝑑𝑜𝑐𝑠 𝑗|

|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
 

Dimana contoh adalah jumlah keseluruhan dari data latih yaitu 6 data. 

Table 3. 3 Nilai P(Vj) Tiap Kategori 

Kategori Status 

(Vj) 

Nilai P(Vj) 

= 
|𝑑𝑜𝑐𝑠 𝑗|

|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
 

+ 3/6 = 0,5 

- 3/6 = 0,5 

 

Untuk setiap kata xi pada kategori Vj diterapkan perhitungan sebagai 

berikut : 

𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗) =
𝑛𝑘 + 1

𝑛 + |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|
 

Dimana : 

nk = jumlah frekuensi kemunculan tiap kata. 

n = jumlah frekuensi kemunculan kata dari setiap kategori. 

|kosakata|= jumlah semua kata dari semua kategori. 

 

Table 3. 4 Nilai Probalistik 

Kosakata 
Nilai 

P(Vj) 

P(Xi|Vj) = Nk + 1 / n + |kosakata| 

Perkuliahan (+) Non-Perkuliahan (-) 

kuliah 3/6 3/42 1/39 

sig 3/6 2/42 1/39 

link 3/6 3/42 1/39 

drive 3/6 2/42 1/39 

laporan 3/6 2/42 1/39 

progres 3/6 2/42 1/39 

tugas 3/6 2/42 1/39 

nilai 3/6 2/42 1/39 

kriptografi 3/6 2/42 1/39 
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kelas 3/6 2/42 1/39 

jadwal 3/6 2/42 1/39 

semester 3/6 2/42 1/39 

genap 3/6 2/42 1/39 

assalamualaikum 3/6 1/42 3/39 

share 3/6 1/42 4/39 

video 3/6 1/42 2/39 

info 3/6 1/42 3/39 

beranda 3/6 1/42 2/39 

lowongan 3/6 1/42 2/39 

pemrograman 3/6 1/42 2/39 

android 3/6 1/42 2/39 

 

Selanjutnya yaitu untuk perhitungan klasifikasi saat data testing, 

dicontohkan ada status yang belum terklasifikasi atau belum diketahui kategorinya 

“Pengumuman Awal Perkuliahan Ganjil 2016/2017” yang telah dilakukan tahap 

preprocessing dan didapatkan hasil kosakata : 

- umum 

- awal 

- kuliah 

- ganjil 

Pada tahap klasifikasi dimulai dengan menghitung nilai Vmap untuk tiap 

kategori dan kemudian akan diambil hasil yang tertinggi untuk mendapatkan hasil 

dari status yang belum diketahui kategorinya. 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =𝑉𝑗𝑒𝑉
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)
𝑛

𝑖=1
 

Berdasarkan acuan dari hasil data training atau data latih diatas, berikut 

adalah hasil perhitungannya : 
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Table 3. 5 Hasil Perhitungan Likehood Kategori Perkuliahan 

Kosakata 
Nilai 

P(Vj) 

P(Xi|Vj) = Nk + 

1 / n + 

|kosakata| 

Hasil 

umum 3/6 1 / 42 0,0238095238095238 

awal 3/6 1 / 42 0,0238095238095238 

kuliah 3/6 3 / 42 0,0714285714285714 

ganjil 3/6 1 / 42 0,0238095238095238 

Likehood 
9,641044626467351566476930908427e-

7 

 

Table 3. 6 Hasil Perhitungan Likehood Kategori Non-Perkuliahan 

Kosakata 
Nilai 

P(Vj) 

P(Xi|Vj) = Nk 

+ 1 / n + 

|kosakata| 

Hasil 

umum 3/6 1 / 39 0,0256410256410256 

awal 3/6 1 / 39 0,0256410256410256 

kuliah 3/6 1 / 39 0,0256410256410256 

ganjil 3/6 1 / 39 0,0256410256410256 

Likehood 
4,3225653906885613248835825076817e-

7 

 

Table 3. 7 Hasil Perhitungan Posterior Probabilitas 

Kateg

ori 
Vmap = ∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)𝑛

𝑖=1  Hasil 

+ 
9,64104462646735156647693090

8427e-7 x 0,5 

4,82052231323367578323846545

42135e-7 

- 
4,32256539068856132488358250

76817e-7 x 0,5 

2,16128269534428066244179125

38409e-7 

 

Dari kedua perhitungan tersebut, algoritma Naïve Bayes Classifier akan 

mencari nilai tertingi untuk diasumsikan sebagai jawaban klasifikasi. Untuk contoh 

diatas, data testing “Pengumuman Awal Perkuliahan Ganjil 2016/2017” 
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diasumsikan sebagai kategori perkuliahan dengan nilai probabilitas tertinggi 

4,8205223132336757832384654542135e-7. 

 

3.2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah strategi untuk memecahkan masalah dan 

mengembangkan solusi terbaik bagi suatu permasalahan. Perancangan sistem 

termasuk bagaimana mengorganisasikan sistem ke dalam sub sistem-sub sistem, 

serta alokasi sub sistem-sub sistem ke komponen-komponen perangkat keras, 

perangkat lunak serta prosedur-prosedur. Perancangan sistem merupakan tahap 

awal dimana pendekatan awal untuk menyelesaikan masalah. 

 

3.2.1. Usecase Diagram 

Usecase Diagram berfungsi untuk menggambarkan fungsi-fungsi apa saja 

yang ada pada aplikasi. Selain itu juga berfungsi untuk mengetahui fitur-fitur yang 

ada pada aplikasi yang akan dibuat. Adapun usecase sistem yang akan dirancang 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 4 Use Case Diagram Sistem 
 

3.2.2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem 

yang dirancang, bagaimana sistem berawal dan bagaimana sistem berakhir. 

Penggunaan activity diagram bertujuan untuk menggambarkan alur kerja dari suatu 

proses bisnis, yang berguna untuk mengetahui tahapan-tahapan dari sebuah fungsi 

pada aplikasi yang akan dibangun. 
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3.2.1.1 Activity Diagram Login 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram Login 
 

Pada gambar 3.4 adalah activity diagram login dimana User harus 

memasaukkan email dan password, kemudian sistem akan mengautentikasi apakah 

email dan password yang dimasukkan sudah benar atau salah. 

 

4.2.1.1 Activity Diagram Melihat Informasi Perkuliahan 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram Klasifikasi 
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Pada gambar 3.5 adalah activity diagram klasifikasi dimana User yang 

menentukan url untuk mendapatkan data yang diinginkan sesuai dengan parameter 

dan hak akses yang telah diatur pada penjelajah API graf, kemudiah hasil dari 

penjelajah API graf akan diolah pada tahap preprocessing yaitu casefolding, 

tokenizing, dan stopword removal. Setelah itu baru dilakukan perhitungan 

probabilitas kata menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier. Kasil dari 

perhitungan tersebut akan ditampilkan kepada User. 

 

3.2.3. Sequence Diagram 

Pada Sequence diagram menggambarkan interaksi-interaksi antar objek 

dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi 

antar objek tersebut termasuk pengguna, tampilan dan sebagainya. 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian atau 

event untuk menghasilkan output tertentu. 

 

3.2.2.1 Sequence Diagram Login 

 

Gambar 3. 7 Sequence Diagram Login 
 

Pada gambar 3.6 menjelaskan bagaimana proses autentikasi login 

menggunakan Facebook. Pertama User menginputkan email dan password akun 

Facebook yang dimilikinya kemudian sistem akan mengautentikasi apakah email 

dan password User sudah benar atau salah. Apabila sudah valid sistem akan 
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mengarahkan User ke halaman selanjutnya dan menampilkan username serta foto 

profil User. 

 

3.2.2.2 Sequence Diagram Melihat Informasi Perkuliahan 

 

Gambar 3. 8 Sequence Diagram Klasifikasi 
 

Pada gambar 3.7 User akan langsung diarahkan ke form yang berisi 

informasi data psting yang berhubungan dengan perkuliahan, karena didalamnya 

telah berjalan proses load data status menggunakan url graf API, sehingga User 

tidak perlu menginputkannya lagi. Setelah load data selesai dilakukan maka akan 

meuju proses selanjutnya yaitu proses case folding dan tokenizing. Untuk 

menghapus kata stopword dilakukan dengan mencari kata-kata yang termasuk 

dalam daftar stoplist, kemudian sistem akan menghapus kata tersebut dari teks 

status. Selanjutnya dilakukan proses perhitungan probabilitas dengan menggunakan 

algoritma Naïve Bayes Classifier. Setelah itu semua data yang termasuk kategori 

perkuliahan aka ditampilkan sebagai informasi perkuliahan untuk User. 

 

3.2.4. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas, atribut serta 

proses yang ada didalam sistem. Calss diagram memberikan gambaran sistem 

secara statis dan relasi antar kelas. 
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Gambar 3. 9 Class Diagram Aplikasi 
 

3.3. Desain Interfaces 

Pada desain interfaces ini akan dipaparkan rancangan antarmuka yang 

nantinya akan digunakan pada tahap implementasi perangkat lunak. Perancangan 

antarmuka pada subbab ini masih tergolong low fidelity tetapi cukup 

menggambarkan fungsionalitas perangkat lunak. 

 

3.3.1. Halaman Login 

 

 

Gambar 3. 10 Halaman Login 
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Pada gambar 3. 9 digambarkan perancangan antarmuka login dengan ikon 

logo yang berupa ImageView. Tombol login untuk menghubungkan User dengan 

Facebook login  yang didalamnya terdapat field input email dan password. 

Table 3. 8 Definisi Antarmuka Login 

Id_Objek Jenis Nama Keterangan 

Login_button Button LoginButton Tombol login untuk 

masuk menggunakan 

akun Facebook 

btnLogin TextView Login With 

Facebook 

TextView berisi teks 

Login With Facebook 

Logo ImageView  Berisi gambar logo dari 

aplikasi 

 

3.3.2. Halaman Utama 

 

 

Gambar 3. 11 Halaman Utama 
 

Pada gambar 3.10 di atas digambarkan perancangan antarmuka halaman 

utama dengan header yang terdapat tombol menu item yang didalamnya terdapat 

menu logout. Menu logout digunakan untuk keluar dari aplikasi. Pada antarmuka 

gambar profil dan nama berisi foto dari pengguna dan nama pengguna dari akun 

Facebook yang digunakan untuk login. List informasi perkuliahan berupa ListView 

yang diambil dari database aplikasi. 
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Table 3. 9 Definisi Antarmuka Utama 

Id_Objek Jenis Nama Keterangan 

tvName TextView Name Beris nama dari pengguna 

profileImage ImageView profileImage Berisi foto profil pengguna 

lv ListView list Berisi daftar informasi yang 

berhubungan dengan 

perkuliahan 

action_logout MenuItem Logout Tombol untuk keluar dari 

aplikasi 
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