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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Android 

Sistem operasi Android merupakan sebuah sistem operasi yang 

berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer 

tablet. Android merupakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan pada berbagai 

macam peranti bergerak[7]. 

Salah satu penyebab mengapa sistem operasi Android begitu 

gampang diterima oleh pasar dan dengan cepatnya berkembang, 

dikarenakan android menggunakan bahasa pemrograman Java serta 

kelebihannya sebagai software yang menggunakan basis kode komputer 

yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source), hal ini menjadikan 

pengguna dapat membuat aplikasi baru di dalamnya. Kemajuan dan 

kelebihan itulah yang mengakibatkan banyaknya pengembang software 

yang berbondong-bondong untuk mengembangkan aplikasi berbasis 

Android. Sehingga saat ini bila dibanding dengan Operation Sysytem 

lainnya untuk perangkat handphone dan PC tablet, operation system 

Android lebih unggul.  

Android mempunyai dukungan aplikasi dan game tidak berbayar 

terbanyak yang bisa di-download oleh penggunanya melalui Google Play 

Store. Dengan terdapatnya fitur seperti browser, MMS, SMS, GPS, dan 

lain-lain, maka sangat memudahkan penggunanya untuk mendapatkan 

informasi, mengetahui posisi, serta juga komunikasi antar para pengguna. 

2.2  Search Engine 

Search engine adalah sistem database yang diracang untuk mencari 

atau mengindeks alamat-alamat website yang ada di internet. Untuk 

melaksanakan tugas ini, search engine memiliki program khusus untuk 

mengatasi tugasnya, program ini biasanya disebut spider crawler. Pada 
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saat mendaftarkan sebuah alamat website (url), spider dari search engine 

akan menerima dan menganalisa url terlebih dahulu, lalu kemudian akan 

melakukan proses crawling. 

  Dengan proses dan prosedur yang serba otomatis, spider ini akan 

memutuskan apakah web yang didaftarkan layak diterima atau tidak pada 

search engine tersebut. Jika layak, spider akan langsung menambahkan 

alamat url tersebut ke dalam sistem database mereka. Rangking-pun 

segera ditetapkan dengan algoritma dan cara dari masing-masing search 

engine.  

  Namun jika hasil dari pengecekan menyimpulkan bahwa website 

tersebut tidak layak, maka spider ini pula yang akan memutuskan apakah 

website tersebut akan didaftarkan dan diterima masuk ke dalam database 

sistem mereka. Namun ketika hasil pengecekan yang terjadi adalah tidak 

layak untuk ditampilkan, para user diharapkan untuk bersabar dan 

mendaftarkan kembali website tersebut dilain waktu. 

  Jadi, keseluruhan dari search engine pasti memiliki program 

tersendiri yang di spider crawler. Program spider crawler-lah yang 

sebenarnya menentukan posisi di halaman mana atau di posisi mana 

website yang telah didaftarkan muncul pada search engine tersebut[8]. 

Dari sekian banyak model dari search engine, pada penelitian dan 

pembangunan sistem ini, penulis lebih memilih membangun aplikasi 

dengan menggunakan program dan proses search engine menggunakan 

Apache Lucene. 

2.3  Lucene 

2.3.1  Pengertian Lucene 

  Lucene adalah seperangkat aturan atau framework yang 

menyediakan library dalam jumlah yang banyak untuk information 

retrieval system. Information Retrieval System (IR) merupakan 

sebuah bidang ilmu yang menjelaskan tentang proses pencarian 
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informasi yang biasanya tidak terstruktur. Pengertian lebih jelas 

tentang information retrieval definisikan seperti berikut. 

Information retrieval (IR) is finding material (usually document) of 

unstructured nature (usually text) that satisfies an information 

need from within large collections (usually store on computer)[9]. 

  Lucene merupakan proyek open source apache yang 

diimplementasikan dalam bahasa java. Lucene bukanlah sebuah 

aplikasi pencarian siap pakai, namun lucene adalah sebuah toolkit 

yang dapat digunakan dan digambarkan sebagai sebuah layer di 

mana aplikasi berjalan di atasnya.  

  Lucene dapat melakukan indexing dan searching terhadap 

semua data yang dapat di konversi ke dalam format text. Lucene 

sangat dibutuhkan untuk melakukan proses pencarian data dengan 

jumlah yang besar. Hal ini bertujuan mencari file yang berisi 

beberapa kata atau kalimat dari data yang besar tersebut[10].  

2.3.2 Proses Indexing Lucene 

  Index adalah struktur data yang mengatur record data pada 

media penyimpanan (disk) untuk mengoptimalkan beberapa jenis 

operasi pengampilan (retrieval) tertentu.  

  Index memungkinkan untuk mengambil semua record yang 

memenuhi syarat pencarian pada field search key dari index secara 

efektif. Index utama juga memungkinkan untuk melakukan 

penambahan index lain pada record data tertentu, namun dibatasi 

dengan search key yang berbeda untuk mempercepat operasi 

pencarian yang tidak didukung secara efesien oleh organisasi file 

yang digunakan untuk menyimpan record data dari struktur data 

inverted index[11]. 
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2.3.3 Indexing Class Lucene 

  Proses indexing adalah salah satu fungsi inti yang disediakan 

oleh Lucene. Berikut di bawah ini proses yang menggambarkan 

indexing dan penggunaan kelas index. IndexWriter merupakan 

komponen yang paling penting dan inti dari proses indexing.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Indexing Proses Pada Lucene[12] 

1.  Document 

  Dokumen bisa kita liha sebagai proxy dari dokumen 

sesungguhnya. File MS Word misalnya, di sini dokumen berisi 

fields ter-index. Penulis, judul, tanggal dan lain-lain masing-masing 

di-index secara terpisah dan ditempatkan sebagai bagian dari 

documen[13]. 

  Field dokumen berisi satu atau lebih fields. Field adalah 

pasangan key dan value. Di sinilah nantinya kita akan mencari text. 

Perintah dalam pencarian field dapat dicontohkan seperti : “carilah 

nilai x dalam field y.”  

  Ada beberapa macam jenis fields dalam proses indexing di 

dalam apache lucene, diantaranya : 
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a. Keyword 

  Jenis field “keyword” adalah jenis field yang tidak dapat 

dianalisa, tapi dapat langsung di-index. Field jenis ini 

digunakan untuk menyimpan atau meng-index kata atau 

kalimat secara keseluruhan. Contoh dari jenis field ini 

misalnya, path file, nama orang, nama organisasi, tanggal, dan 

lainnya (yang terdiri dari banyak kata). 

b. UnIndexed 

  Field jenis “UnIndexed” adalah jenis field yang tidak 

dianalisa dan juga tidak ter-index. Field ini digunakan untuk 

keperluan menampilkan hasil pencarian. Contoh dari jenis field 

ini adalah primary-key, url, dan lainnya. 

c. UnStored 

  Field jenis “UnStored” adalah jenis field yang 

merupakan kebalikan dari proses “UnIndexed”. Field ini ter-

index dan dapat dianalisa, akan tetapi tidak disimpan. Jenis 

field ini sangat berguna untuk meng-index data dalam jumlah 

yang besar. Contoh implementasi dari field jenis ini misalnya, 

body dari file html atau dokumen besar lainnya. 

d. Text  

  Field jenis “text” dapat dianalisa dan di-index. Proses 

penyimpanan atau tidaknya dari jenis field ini tergantung dari 

mana text tersebut berasal. Jika text tersebut merupakan jenis 

text dengan tipe data “string”, maka data tersebut akan 

disimpan. Namun jika text tersebut berasal dari reader, makan 

data itu tidak akan tersimpan atau disimpan. 
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2.  Analyzer 

  Sesuai dengan namanya, analyzer digunakan untuk 

menganalisa input yang akan di-index. Jikalau data yang di-input 

bukanlah data dengan jenis data “text”, maka analyzer akan 

merubahnya menjadi “text”.  

  Selain dari tugas di atas, analyzer juga berfungsi 

menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak perlu, seperti 

“stop”, “words-a”, “in”, “the” dan lainnya. Fungsi lainnya dari 

analyzer yakni menjadikan semua text menjadi lower-case. Dapat 

dikatakan bahwa, sebelum dilakukan proses indexing, data input 

akan lebih dahulu diperiksa dan dianalisis oleh analyzer sesuai 

dengan strategi analisa yang digunakan oleh sistem.  

3.  Directory 

  Directory adalah lokasi di mana index akan disimpan. Ada 

dua macam lokasi directory dari proses indexing lucene, yakni 

directory file dan directory memory. Dari setiap directory akan 

merujuk pada kelas FSDirectory (untuk setiap file) dan 

RAMDirectory (untuk memory). Tentu saja sistem directory 

memory jauh lebih cepat dari sistem file. Namun, masing-masing 

dari kedua jenis directory ini tetap memiliki tempat mereka secara 

khusus dan akan selalu terpisahkan.  

4.  IndexWriter 

  IndexWriter adalah entry-point untuk proses peng-index-an. 

IndexWriter dapat dibayangkan sebagai object yang memberi akses 

ke dalam index. Sesuai dengan namanya, tentu hanya akses write 

(menulis), bukan akses read (membaca) index yang dapat 

dilakukan. Apapun yang tertulis di dalam IndexWriter dapat 

ditambahkan dengan index dan dokumen baru untuk disimpan di 

dalam index yang sudah ada terlebih dahulu. 
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2.3.4  Lucene Searching 

  Searching adalah proses mencari kata-kata dalam sebuah 

index untuk menemukan dokumen di mana dokumen-dokumen itu 

berada dan muncul. Kualitas pencarian biasanya dijelaskan dengan 

menggunakan matrix precision dan recall. Pengukuran recall 

menunjukkan seberapa baik sistem pencarian ini menemukan 

dokumen yang relevan, sedangkan pengukuran precision 

menunjukkan seberapa baik sistem melakukan proses filter 

terhadap dokumen  yang tidak relevan. 

  Namun, harus mempertibangkan sejumlah faktor lain ketika 

berfikir tentang searching. Proses searching dijelaskan bahwa 

memiliki kecepatan dan kemapuan dengan cepat dalam hal mencari 

data text dalam jumlah besar. Proses searching didukung oleh 

query single dan multiterm, query phrase, wildcards, result 

ranking dan shorting[12]. Di bawah ini terdapat pembagian class 

yang digunakan dalam sebuah proses Lucene searching, 

diantaranya : 

1. Index Searcher 

  Index Searcher merupakan proses yang digunakan untuk 

mencari apa yang terindeks oleh IndexWriter. IndexWriter 

merupakan pusat link ke index yang memaparkan beberapa metode 

pencarian. IndexSearcher dapat dianggap sebagai class yang 

membuka index dalam mode read-only. 

2. Term 

  Sebuah Term adalah basic unit untuk proses searching. Hal ini 

tidak jauh berbeda dengan Field object, yang terdiri dari sepasang 

element string yaitu field name dan field value. TermObject juga 

terlibat dalam proses indexing. Namun, itu semua diciptakan oleh 
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internal Lucene, sehingga tidak perlu memikirkan term sementara 

untuk proses indexing. 

3. Query 

  Lucene dilengkapi dengan sejumlah sub-class query yang 

salah satunya adalah termQuery. 

4. TermQuery 

  TermQuery adalah tipe query paling dasar yang didukung oleh 

Lucene. TermQuery merupakan salah satu jenis query yang 

primitif. TermQuery biasanya digunakan untuk pencocokan 

dokumen yang terdapat dalam field dengan value yang spesifik. 

5. Hits 

  Class Hits adalah tampungan sederhana untuk mengurutkan 

hasil pencarian dokumen yang cocok dengan query yang diberikan. 

Untuk alasan peforma, hits instance tidak mengambil index dari 

semua dokumen yang cocok dengan query, namun hanya sebagian 

kecil index yang sangat lebih cocok dengan query-lah yang akan 

diproses. 

2.4  Web Server 

  Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan 

berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari http atau https. 

Proses pengiriman data dari web server akan dilayani pada halaman yang 

dikenal dengan nama web browser dalam bentuk dokumen html. Dalam 

bentuk sederhana web server akan mengirim data html terhadap 

permintaan web browser sehingga akan terlihat sebuah tampilan halaman 

website. 

  Fungsi utama web server adalah untuk melakukan transfer data 

terhadap permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah 

ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari data 
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teks, video, gambar, file dan lainnya. Pemanfaatan web server adalah 

untuk melakukan proses pengiriman seluruh aspek permintaan data dalam 

sebuah halaman web termasuk yang ada di dalamnya seperti teks, video, 

gambar ataupun yang lainnya. 

  Beberapa jenis dari web server yang ada saat ini adalah seperti, 

Apache Web Server / The Http Web Server, Apache Tomcat, Microsoft 

Windows Server 2008 IIS (Internet Information Services), Lighttpd, Zeus 

Web Server, Sun Java System Web Server. Namun dari beberapa macam 

web server yang ada, Apache Web Server dan Microsoft Windows Server 

adalah web server yang paling dominan dan paling banyak digunakan saat 

ini. 

  Proses dari sistem web server itu sendiri adalah dengan 

mendistribusikan semua permintaan yang dilakukan user dengan 

menampilkannya ke dalam web page yang disediakan. Web server dan 

web browser internet merupakan gabungan yang terjadi dalam proses 

jaringan komputer di seluruh dunia. Setelah keduanya terhubung secara 

fisik, terdapat protocol TCP, IP atau networking protocol yang akan 

bekerja untuk memungkinkan semua komputer dapat berkomunikasi baik 

antar sesama komputer ataupun antara user dengan web server yang 

ada[14]. 

  Pada saat browser melakukan proses permemintaan data terhadap 

server, maka instruksi dari permintaan tersebut akan di proses di dalam 

TCP yang merupakan satu protocol transport. Setelah permintaan tersebut 

diproses, barulah permintaan tersebut dikirimkan ke alamat protocol 

berikutnya yakni http (Hyper Text Transfer Protocol). Http ini merupakan 

sebuah protocol yang akan digunakan dalam www (World Wide Web) 

antar komputer yang saling terhubung dalam jaringan internet. 

  Data yang di passing dari browser ke web server biasanya disebut 

“http request”. Http request akan meminta web page dan web server 

untuk mencari data html yang ada dan akan di proses dalam bentuk TCP 
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protocol kemudian di kirim kembali ke browser. Data yang dikirim dari 

server ke browser disebut “http response”. Apabila data yang diminta 

oleh web browser tidak ditemukan oleh web server, maka akan 

memunculkan pesan error yang biasanya dikenal dengan halaman “error 

404” atau “Page Not Found”. 

  Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pengguna 

internet atau user dapat dengan mudah membaca dokumen yang tersimpan 

di dalam web server dengan melakukan proses request pada halaman 

dokumen web tersebut. Proses yang dimulai dari permintaan web client 

atau browser, akan diterima oleh web server, selanjutnya diproses, dan 

kemudian dikembalikan kepada web client dengan proses yang sangat 

cepat dan transparan. Secara garis besar, web server hanya akan 

memproses semua permintaan yang diperolehnya dari web client dalam 

kecepatan yang sangat tinggi. 

2.5  Fahmil Qur’an 

  Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) adalah salah satu cabang lomba 

dalam pelaksanaan event MTQ. Fahmil qur’an adalah jenis lomba seperti 

cerdas cermat, akan tetapi lomba ini lebih berfokus pada pendalaman 

pemahaman al-Qur’an dengan menekankan pada pengungkapan ilmu 

alQur’an dan pemahaman isi kandungan ayat. Fahmil qur’an pertama kali 

dilaksanakan pada tahun 1983 di Padang, pada event ke 13 MTQ. 

2.5.1 Materi Musbaqah Fahmil Qur’an 

  Secara umum materi soal dalam cabang fahmil qur’an antara 

lain: pemahaman ayat, ulumul qur’an, sejarah islam, ilmu tajwid, 

qur’an hadist, kisah dalam qur’an, ilmu faraid, bahasa arab, bahasa 

inggris, ilmu fiqih, ushul fiqh, do’a para nabi, islam era modern, 

terjemahan ayat, sempurnakan ayat, hadist, balaghah, aqidah dan 

akhlak, ilmu tafsir, pendidikan kewarganegaraan, soal seni bacaan 

al-qur'an dan juga fathurrahman. Dari setiap materi, biasanya akan 
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ada 10 sampai 20 soal yang dikeluarkan pada setiap event 

perlombaan. 

2.6 Pengujian dan Analisis 

2.6.1 BlackBox 

    Pengujian blackbox juga dikenal sebagai Behavioral Testing 

merupakan sebuah metode pengujian software dimana internal 

struktur, desain, dan implementasi dari suatu bagian yang sedang 

diuji tidak diketahui oleh pengujinya. Dalam pengujian blackbox 

yang diuji adalah fungsionalitas maupun non-fungsionalitasnya, 

meskipun biasanya yang diuji adalah hanya fungsionalitasnya saja.  

  Metode pengujian software ini dinamakan blackbox 

dikarenakan software program yang sedang diuji adalah seperti 

kotak hitam, setiap hal yang ada di dalamnya tidak diketahui. 

Metode pengujian ini dilaksanakan untuk mencari bagian error di 

dalam kategori berikut ini: 

1. Tidak benar atau hilangnya fungsionalitas 

2. Error desain antar muka 

3. Error pada struktur data atau akses eksternal database 

4. Error pada performa sistem 

5. Error pada proses inisialisasi dan terminasi 

  Contoh dari proses pengujian blackbox yang pernah 

dilakukan adalah sebagai berikut, “Seorang tester tanpa memiliki 

pengetahuan mengenai struktur internal dari sebuah website 

menguji halaman website dengan menggunakan sebuah browser; 

memasukan inputan dan mengecek apakah output-nya sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak[15].” 
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  Pada proses pengujian menggunakan metode blackbox, 

terdapat beberapa teknik yang digunakan, diantaranya : 

1. Equivalence partitioning  

  Teknik ini merupakan pengujian software yang 

melibatkan pembagian nilai input ke dalam bagian nilai valid 

dan tidak valid serta memilih nilai perwakilan dari masing-

masing sebagai data test. 

2. Boundary vallue analisys 

  Teknik ini merupakan pengujian software yang 

melibatkan penentuan nilai input dan memilih beberapa nilai 

dari batasan tersebut, baik luar maupun dalam, sebagai data 

test. 

3. Cause Effect Graphic 

  Teknik ini merupakan pengujian software yang 

melibatkan pengidentifikasian sebab (kodisi input) dan akibat 

(kondisi output), menghasilkan grafik sebab-akibat dan kasus-

kasus di dalam test. 

2.6.2 Pengujian Kuesioner 

  Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah 

kuesioner, atau disebut juga daftar pertanyaan (terstruktur). 

Kuesioner ini biasanya berkaitan erat dengan masalah penelitian, 

atau juga hipotesis penelitian yang dirumuskan. Disebut juga 

dengan istilah pedoman wawancara (interview schedule), namun 

kita akan menggunakan istilah generiknya yaitu kuesioner. 

  Sebelum mebuat kuesioner, ada baiknya peneliti 

mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan yang sering terjadi 

berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan data dari responden. 

  Ada dua jenis pertanyaan dalam kuesioner, yakni 

pertanyaan terbuka, terbuka, dan gabungan tertutup dan terbuka. 
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Pertanyaan dengan jawaban terbuka adalah pertanyaan yang 

memberikan kebebasan penuh kepada responden untuk 

menjawabnya. Di sini peneliti tidak memberikan satupun alternatif 

jawaban. Sedangkan pertanyaan dengan jawaban tertutup adalah 

sebaliknya, yaitu semua alternatif jawaban responden sudah 

disediakan oleh peneliti. Responden tinggal memilih alternatif 

jawaban yang dianggapnya sesuai. [16]. 


