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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Analisis Masalah 

Setiap tahunnya, DPP Infokom selaku panitia Pelatihan Aplikasi Teknologi 

dan Informasi (PATI) Universitas Muhammadiyah Malang menerima ribuan kritik 

dan saran dari mahasiswa mengenai kegiatan tersebut. Sedianya, hal tersebut bisa 

dijadikan bahan pertimbangan untuk evaluasi agar kegiatan tersebut bisa lebih baik 

di tahun-tahun berikutnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir dokumen tersebut 

hanya dilampirkan pada laporan untuk diberikan ke atasan tanpa ada kesimpulan 

yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi panitia untuk 

menyimpulkan ribuan data tersebut. 

3.2. Analisis Data 

3.2.1. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kritik dan saran 

kegiatan Pelatihan Aplikasi Teknologi dan Informasi (PATI) Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun akademik 2016/2017. Keseluruhan data tersebut 

berbentuk file HTML (HyperText Markup Language) dengan total 4.485 data. Dari 

total data tersebut disaring kembali sehingga dokumen yang kontennya terlalu 

singkat, tidak menggunakan bahasa indonesia, atau mengandung kata-kata tidak 

baku dihilangkan. Setelah itu data diambil dengan sebaran data yang sama pada tiap 

kelas dan didapat sebanyak 1050 data. Berikut contoh dari data kritik dan saran 

dalam raw format seperti pada Tabel 3.1: 

Tabel 3. 1 Data kritik dan saran 

Nama File 20161014031104 Adam Pradana_33753.html 

Konten 

<html><body><p>pertama saya berfikir PATI itu 

menegangkan, ternyata baru awal masuk ternyata 

Mengikuti PATI menyenangkan. temen satu kelas 

kompak, dan kak" pemberi materi enak banget. 

dan setelah mengikuti PATI ini saya dapat 

memahami beberapa materi baru</p> 

<p>saran saya PATI diadakn di setiap 

tahunnya</p></body></html> 
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Tabel 3. 2 Contoh pengambilan data 

No Konten Keterangan 

1 Sipp Tidak dipilih 

2 Naisss Tidak dipilih 

3 Pelatihan selama seminggu ini sangat 

bermafaat bagi mahasiswa 

Dipilih 

4 Nice job kakak instruktur Tidak dipilih 

 

Data kedua yang dibutuhkan adalah data stoplist bahasa Indonesia yang 

digunakan untuk kebutuhan stopword removal. Data ini diperoleh dari Tala [18] 

dengan total 758 kata tersimpan dalam format Text (.txt). Berikut contoh data 

stoplist seperti pada Tabel 3.2: 

Tabel 3. 3 Data stoplist bahasa Indonesia 

No Stoplist 

1 ada 

2 adalah 

3 adanya 

4 adapun 

5 agak 

 

Kebutuhan data yang selanjutnya adalah data kata dasar bahasa Indonesia 

yang akan digunakan untuk implementasi stemming. Data ini diambil dari Adikara 

[19] dalam bentuk file SQL atau Structure Query Language (.sql) dengan total 

28526  kata di dalamnya. Berikut Tabel 3.3 berisi contoh data kata dasar setelah file 

tersebut dimasukkan ke dalam table di database: 
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Tabel 3. 4 Data kata dasar bahasa Indonesia 

No Kata Dasar 

1 aba 

2 aba-aba 

3 abad 

4 abadi 

5 abadiah 

 

3.2.2. Proses Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan. Sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya, akan diambil 

sebanyak 1.000 data untuk kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Data 

yang sudah dikumpulkan nantinya akan diproses hingga bisa dihitung dan 

ditemukan persamaan hyperplane terbaiknya. 

3.3. Analisis Sistem 

3.3.1. Usecase Diagram 

 

 

Gambar 3. 1 Usecase diagram aplikasi 

Sistem ini memiliki aktor tunggal yang memiliki tiga usecase. Pertama 

manajemen data latih, kedua melakukan analisis sentimen terhadap data tunggal, 

dan ketiga melakukan analisis sentimen terhadap banyak data sekaligus. 
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3.3.2. Flowchart 

Flowchart sistem pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.2: 

 

Gambar 3. 2 Flowchart sistem analisis sentimen 

 

a. Data kritik dan saran diinputkan oleh user 

b. Selanjutnya data akan melalui tahapan preprocessing untuk mendapatkan 

struktur data baru yang sudah siap untuk diproses dan fitur sudah terseleksi. 

c. Proses selanjutnya data akan diprediksi menggunakan SVM berdasarkan 

pada model yang sudah dibuat terhadap data uji yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

d. Hasil analisis keluar dan proses selesai. 

3.3.3. Data Preprocessing 

Data preprocessing dilakukan terhadap seluruh data yang ada, baik itu data 

latih maupun data uji. Ada beberapa tahapan data preprocessing yang akan 

dilakukan terhadap data. Proses ini akan menjadikan file HTML berisi kritik dan 

saran menjadi data siap uji.  

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah import data untuk mengambil 

konten yang ada dalam file-file tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan 

membersihkan html tags yang masih melekat dalam konten file tersebut. Setelah itu 

tiap dokumen kritik dan saran akan dipecah kembali ke dalam bentuk kalimat 

karena sistem akan melakukan analisis terhadap dokumen di setiap kalimatnya. 
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Proses kemudian berlanjut dan dilakukan standarisasi konten. Artinya 

dokumen dibersihkan dari karakter-karakter yang tidak dibutuhkan dan akan 

mempengaruhi hasil analisis seperti angka, spasi berlebih, hingga kata tidak baku.  

Selain itu secara keseluruhan dokumen diubah ke dalam bentuk huruf kecil 

agar tidak terjadi kesalahan persepsi ketika sistem melakukan analisis. Berikut 

contoh penerapan preprocessing terhadap data kritik dan saran. 

Tabel 3. 5 Data kritik dan saran 

No. Dokumen Kalimat Sentimen 

1 
Menyenangkan 

menyenangkan. 
Positif 

2 

Membosankan membosankan 

menyenangkan menyenangkan 

menyenangkan 

Positif 

3 
Membosankan membosankan 

membosankan 
Negatif 

 

Hasil preprocessing: 

Tabel 3. 6 Hasil preprocessing 

No. Dokumen Kalimat Sentimen 

1 menyenangkan menyenangkan Positif 

2 

membosankan membosankan 

menyenangkan menyenangkan 

menyenangkan 

Positif 

3 
membosankan membosankan 

membosankan 
Negatif 

 

3.3.4. Pembobotan TF-IDF 

Proses pembobotan TF-IDF diawali dengan input hasil data preprocessing. 

Kemudian akan dilakukan pembobotan untuk menentukan seberapa jauh hubungan 

kata (term) dengan kelasnya. Pada Gambar 3.3 ditunjukkan proses tersebut.  



21 

 

 

Gambar 3. 3 Proses pembobotan tf-idf 

Untuk menghitung bobot dari masing-masing kata di dokumen langkah awal 

adalah menghitung TF (Term Frequency). 

Tabel 3. 7 Hasil perhitungan TF 

Term Dok 1 Dok 2 Dok 3 

menyenangkan 2 3 0 

membosankan 0 2 2 

 

Setelah itu dilakukan perhitungan IDF (Inverse Document Frequency). 

Tabel 3. 8 Hasil perhitungan IDF 

Term DF IDF 

menyenangkan 2 0,5 

membosankan 2 0,5 

 

Terakhir dilakukan perhitungan TF x IDF di masing-masing dokumen. 

Tabel 3. 9 Hasi perhitungan TF x IDF 

Term Dok 1 Dok 2 Dok 3 

menyenangkan 1,00 1,50 0,00 

membosankan 0,00 1,00 1,50 

 

3.3.5. Pemodelan SVM 

Model pelatihan klasifikasi dengan SVM pada penelitian ini menggunakan 

library PHP-ML. Proses ini diawali dengan mendefinisikan mana data latih dan 

mana data uji. Kemudian dilakukan pemodelan terhadap data latih untuk 
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mendapatkan prediksi kelas data uji. Gambar 3.4 menujukkan lebih jelas bagaimana 

proses berjalan. 

 

Gambar 3. 4 Proses pemodelan Support Vector Machine 

Berikut ini contoh perhitungannya: 

 W1   + b = 1 (3. 1) 

  1,5W1 + W2 + b =  1  -   (3. 2) 

 -0,5W1 - W2 = 0 

  

 1,5W1 + W2 + b = 1  

   1,5W2 + b =  -1 - (3. 3) 

 1,5W1 - 0,5W2 = 2 

  

 -0,5W1 - W2  = 0   | x10  

 1,5W1 - 0,5W2  =  2   | x10  
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-5W1 - 10W2  = 0     | x1 

15W1 - 5W2  = 20   | x2 

-5W1 - 10W2  = 0     (3. 4) 

30W1 - 10W2  = 40 - (3. 5) 

-35W1 = -40

W1 = 
𝟖

𝟕

-5W1 - 10W2 = 0 

-40/7 - 10W2 = 0 

- 10W2 = 40/7 

W2 = −
𝟒

𝟕

W1 + b = 1 

8/7 + b = 1 

b = −
𝟏

𝟕

Persamaan Hyperplane 

W1.X1 + W2.X2 + b =  0 (3. 6) 

𝟖

𝟕
𝑿𝟏 - 

𝟒

𝟕
𝑿𝟐 - 

𝟏

𝟕
 = 0 




