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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis 

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dan 

hasil yang diharapkan dalam pengembangan sistem. Secara garis besar, langkah-

langkah pengembangan sistem ini tertuang dalam tabel konseptual framework 

berikut :  

Tabel 3. 1 Konseptual Framework pengembangan sistem 

Tujuan Metode Hasil 

Pengumpulan 

Data 

Crawl jurnal web Data mentah berupa abstraksi 

jurnal yang tersusun di dalam 

sebuah file excel 
Pengetikan Manual 

Anotasi 

Pemberian Tag Secara 

Manual 

Data mentah yang sudah 

diberi tag anotasi untuk 

setiap metode, task, dan 

domain dari tiap abstraksi 

jurnal 

Ekstraksi 

Fitur 

Ekstraksi Fitur 

menggunakan library 

NLP bahasa Indonesia 

File ARFF yang berisi fitur 

dan token yang sudah ter-

ekstraksi. 

Pembentukan 

Model 

Pembentukan model 

menggunakan JAVA, 

serta library dari WEKA 

4 buah model dari masing-

masing algoritma yang 

digunakan, yaitu Naïve 

Bayes, KNN, Random Forest 

dan SMO 

Pengujian 

Pengujian model dan 

pengujian akurasi secara 

manual. 

Hasil perhitungan akurasi, 

dari model dan sebuah data 

abstraksi yang diklasifikasi 

oleh sistem. 

Tabel di atas menggambarkan langkah-langkah yang diharapkan dapat dicapai 

oleh sistem ini, metode yang digunakan serta tugas-tugas yang harus dikerjakan.  

Lebih jelas, hasil dari analisis kebutuhan sistem dapat dipahami dalam penjelasan 

berikut. 
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3.1.1 Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam pengelompokan jurnal penelitian, hal pertama yang dibutuhkan 

tentunya memilih data yang akan digunakan. Dalam penelitian ini kami memilih 

abstrak jurnal, karena abstrak adalah bagian yang tidak terlalu panjang, namun 

mampu mencakup hampir keseluruhan isi jurnal.  

Tahap pengumpulan data dimulai dari pemilihan sumber data, untuk itu 

dipilih beberapa sumber untuk penelitian ini yaitu publikasi jurnal JNTETI UGM, 

Cybermatika ITB, serta dari perpustakaan Teknik UMM. Jenis jurnal yang dipilih 

adalah jurnal penelitian dalam bidang informatika, yang menggunakan Bahasa 

Indonesia, dan memiliki setidaknya 150 – 250 kata atau lebih. Hasil dari 

pengumpulan data, akan disusun ke dalam sebuah file, untuk selanjutnya di anotasi 

dan kemudian disebut dengan corpus data. Pada jurnal referensi ekstraksi informasi 

5W1H dari berita Online, penulis menggunakan 190 data berita, dengan pembagian 

ke dalam 6 kelas utama. Dalam penelitian Tugas Akhir ini penulis menggunakan 3 

kelas utama, sehingga penulis merasa cukup untuk menggunakan separuh dari data 

yang digunakan pada jurnal refernsi, yaitu mengumpulkan 100 data abstraksi, yang 

disusun ke dalam sebuah file plain text. 

3.1.2 Anotasi Data 

Pada Bagian Pendahuluan telah disebutkan bahwa penelitian ini 

menggunakan teknik Machine Learning untuk melakukan Ekstraksi Informasi. 

Penggunaan Ekstraksi Informasi ditujukan untuk mendapatkan informasi yang 

terstruktur dan dapat dipahami oleh mesin[7]. Penggunaan teknik Machine 

Learning pada penelitian sama dengan jurnal referensi, yaitu digunakan untuk 

melakukan klasifikasi token atau instance dalam dataset. Berikutnya, tahap 

implementasi akan dikerjakan dalam 2 tahapan proses, yaitu Ekstraksi Fitur dan 

Klasifikasi. Tahap Ekstraksi Fitur yang sudah dilakukan akan menghasilkan model 

untuk pengujian.  

Analisis data yang sudah didapatkan, dilakukan untuk memilih entitas yang 

nantinya akan diperhitungkan sebagai kelompok-kelompok jurnal. Menurut Sonal 

& Gupta [21] terdapat setidaknya 3 informasi yang terdapat di dalam sebuah jurnal, 

informasi tersebut adalah Domain, Fokus, dan Teknik yang digunakan. 
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Berdasarkan dari penelitian tersebut di atas, kami membagi inti abstraksi yang akan 

digunakan sebagai basis pengelompokan menjadi 3 bagian, yaitu: 

a) Domain : Domain adalah ranah atau wilayah permasalahan yang dibahas di 

dalam jurnal. 

b) Focus : Focus adalah kontribusi utama dari sebuah jurnal. Atau bisa dikatakan 

tugas atau apa yang ingin dicapai. 

c) Technique : Technique adalah metode yang digunakan atau solusi yang 

diusulkan. 

Dari hasil analisis data di atas, didapatkan 3 bagian dari abstraksi yang 

kemudian akan dijadikan kelas target, yaitu Domain, Task(Focus) dan 

Method(Technique). Setelah didapatkan bagian-bagian abstraksi berupa Domain, 

Task, dan Method dari langkah sebelumnya, langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikan tag anotasi pada corpus data. Di sini diperlukan tag anotasi 

berupa tag Method, Domain, dan Task yang digunakan untuk mengenali bagian-

bagian abstraksi yang menjadi Domain, Task dan Method.  masing-masing memiliki 

jenis tag buka dan tag tutup. Tag tersebut harus unik dan bisa dengan mudah 

dikenali oleh sistem, maka bentuk tag yang dipilih adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Daftar bagian Abstraksi serta tag yang digunakan 

Bagian Tag Buka Tag Tutup 

Method <IETm> </IETm> 

Task <IETt> </IETt> 

Domain <IETd> </IETd> 

Dalam bagian-bagian abstraksi yang sudah dijabarkan di atas, tidak 

semuanya merupakan sebuah kata yang berdiri sendiri, terkadang bagian tersebut 

merupakan sebuah frase, sehingga diperlukan tag tambahan yang berfungsi untuk 

mengenali frase serta bagian-bagiannya. Tag tambahan yang dimaksud adalah tag 

BIO (Begin-In-Other). Pada tag BIO, setiap kata akan diberikan tag berupa Begin, 

In, Atau Other. Tag Begin digunakan untuk menandai awal frase, tag In berarti 

token tersebut merupakan bagian dari frase di depannya (yang ber-tag Begin), 

kemudian Other, yang menandakan bahwa token tersebut adalah sebuah kata yang 
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berdiri sendiri. Untuk tag Other, tidak dituliskan ke dalam corpus pada saat anotasi 

data, karena tag Begin dan In sudah cukup mewakili frase-frase yang dibutuhkan. 

Berikut merupakan tag yang sudah dimodifikasi. 

             Tabel 3.3. Tabel Tag yang sudah dimodifikasi  

Bagian 
Tag Buka 

(Begin) 

Tag Buka 

(In) 

Tag Tutup 

(Begin) 

Tag Tutup 

(In) 

Method <IETm-b> <IETm-i> </IETm-i> </IETm-i> 

Task <IETt-b> <IETt-i> </IETt-i> </IETt-i> 

Domain <IETd-b> <IETd-i> <IETd-i> </IETd-i> 

Corpus data yang sudah di anotasi, kemudian akan di ekstrak fiturnya untuk 

mendapatkan ciri-ciri, serta mengetahui kelas-kelas dari setiap kata dan tanda baca 

yang ada dalam corpus data. Fitur-fitur yang berusaha dikenali adalah fitur-fitur 

dari setiap kata, serta tanda baca yang ada dalam corpus. Selanjutnya setiap kata 

serta tanda baca yang berusaha dikenali atau di ekstrak fiturnya dari corpus pada 

penelitian ini, akan disebut dengan token. 

3.1.3 Ekstraksi Fitur 

Pada tahap ini, sebelum melakukan ekstraksi fitur, akan dilakukan 

preprocessing data. Preprocessing yang dilakukan adalah tokenization, di mana 

setiap kata dan tanda baca dalam abstraksi akan diproses menjadi menjadi sebuah 

token. Setiap kata dan tanda baca yang merupakan sebuah token, masing-masing 

memiliki kelas yang merupakan kategori dari token tersebut dilihat dari hasil 

anotasi pada tahap sebelumnya. Beberapa token merupakan kelas Domain, Task, 

method ataupun bukan ketiganya(OTHER). 

Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa penelitian ini 

merupakan sebuah sistem Ekstraksi Informasi berbasis klasifikasi. Pada sistem 

klasifikasi, fitur dibutuhkan untuk mengenali setiap token yang akan diklasifikasi 

dalam  corpus data. Dengan mengenali fitur dari setiap token, maka sistem dapat 
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menentukan ciri-ciri sebuah token yang termasuk ke dalam Task, Method dan 

Domain dalam corpus data.  

Fitur-Fitur yang digunakan untuk mengenali setiap token, didapatkan 

dengan mengacu pada jurnal referensi, serta dengan beberapa tambahan atau 

rekayasa fitur, untuk meningkatkan kinerja sistem. Pada jurnal referensi 

menggunakan 16 fitur dan 13 kelas target, maka pada penelitian ini penulis 

mencoba merekayasa fitur, dengan menggunakan 25 fitur dan 3 kelas target utama. 

Dalam penelitian ini, tidak semua kata merupakan atau masuk ke dalam 3 kelas 

tersebut, maka dalam pelabelan kelas, akan ditambahkan satu kelas lagi yaitu kelas 

OTHER untuk menandai bahwa kata tersebut tidak termasuk ke dalam Task, 

Domain atapun Method. Secara umum fitur-fitur yang digunakan sama dengan 

fitur-fitur pada jurnal referensi, di mana fitur-fitur pada jurnal referensi 

menggunakan fitur-fitur dari hasil NLP (Natural Language Processing). Pada 

jurnal ini juga menggunakan fitur-fitur dari hasil NLP [22], seperti jenis kata, 

kontekstual, Part-Of-Speech, serta Name Entity dari setiap token. Ekstraksi fitur 

akan dilakukan menggunakan Java, serta library INA-NLP. Langkah-langkah 

ekstraksi fitur dilakukan dalam tahap berikut : 

 

Gambar 3. 1 Alur ekstraksi fitur 

a) Ekstraksi Fitur 

Ekstraksi fitur dilakukan untuk mengambil atau mengenali fitur dari setiap 

token. Fitur-fitur yang diambil di antaranya adalah fitur dari setiap token, kemudian 

fitur dari 1 token sebelumnya, kemudian fitur dari 2 token sebelumnya, fitur dari 1 

token setelah nya, dan fitur dari 2 token setelahnya. Tahap ini menghasilkan jenis-

jenis fitur pada setiap token. Jenis fitur dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fitur Internal 

dan fitur Eksternal. Dari analisis tersebut, serta referensi dari jurnal sebelumnya, 

dihasilkan jenis-jenis fitur sebagai berikut : 

 

Anotasi Begin 
dan IN

Ekstraksi Fitur
Pembentukan 

DataTrain
Pembentukan 

Model
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Tabel 3. 4 Fitur Internal 

 

Tabel 3. 4 merupakan hasil dari fitur Internal, fitur Internal adalah fitur-fitur 

yang melekat pada setiap token,  terdapat jenis token, contextual, morphological, 

POS, NE yang dapat mengidentifikasi keadaan/ kondisi dari setiap token aktual. 

Tabel 3. 5 Fitur Eksternal           

No Fitur Deskripsi 

1 B-two-kind Jenis Token dari 2 token Sebelumnya 

2 B-one-kind Jenis Token dari token Sebelumnya 

3 A-one-kind Jenis Token dari token Setelahnya 

4 A-two-kind Jenis token dari 2 token setelahnya 

5  B-two-contex Contextual dari 2 token Sebelumnya 

6  B-one-contex Contextual dari  token Sebelumnya 

7  A-one-contex Contextual dari token Setelahnya 

8  A-two-contex Contextual dari 2 token Setelahnya 

9 B-two-morph Morphology dari 2 token Sebelumnya 

10 B-one-morph Morphology dari  token Sebelumnya 

11 A-one-morph Morphology dari token Setelahnya 

12 A-two-morph Morphology dari 2 token Setelahnya 

No Fitur Deskripsi 

1 Jenis Token Tipe token{kata, nomor, tanda baca dll.} 

2 Contextual 

Konteks dari token {Bulan, Negara, Orang prefix, 

Preposisi dll.} 

3 Morphological 

Struktur token{UpperCase, TitleCase, LowerCase, 

Numeric, MoneyFormat dll.} 

4 POS 
Part-Of-Speech, {Noun, Verb, Adjective, Modal, dll.} 

5 NE 

Name Entity Tag {Organisasi, Orang, Lokasi, Waktu,  

dll.} 
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13 B-one-pos POS tag dari token sebelumnya 

14 B-two-pos POS tag dari 2 token sebelumnya 

15 A-one-pos POS tag dari 1 token setelahnya 

16 A-two-pos POS tag dari 2 token setelahnya 

17 B-one-ne NE tag  sebelumnya 

18 B-two-ne NE tag kedua sebelum token aktual 

19 A-one-ne NE tag  sebelumnya 

20 A-two-ne NE tag kedua sebelum token aktual 

Tabel 3. 4 merupakan hasil dari fitur eksternal, fitur eksternal adalah fitur-

fitur dari setiap token di sekitarnya, lebih tepatnya 2 token sebelum dan 2 token 

sesudah token internal. Hasil ekstraksi 25 Fitur dari setiap token di dalam corpus 

data, kemudian akan disimpan dan dibentuk ke dalam sebuah file, untuk dijadikan 

sebuah file data train. 

b) Pembentukan Data-Set 

Setelah semua fitur dari setiap token ter-ekstrak, setiap token serta fitur-fitur 

yang dimiliki oleh token tersebut akan disusun ke-dalam data set. Pembentukan data 

set akan menghasilkan sebuah file dengan format ARFF berisi fitur-fitur dan kelas 

untuk setiap token dari data abstraksi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Selain 

menyusun hasil ekstraksi fitur dari corpus data, tahap pembentukan data set juga 

dilakukan untuk menambahkan header berupa deklarasi setiap fitur dalam data 

train, yang merupakan kebutuhan dalam sebuah file ARFF 

c) Filtering 

Dalam pembuatan data set, sering kali terjadi kondisi di mana ukuran 

sebuah target kelas jauh lebih besar dibandingkan dengan kelas yang lain. Hal ini 

adalah apa yang sering disebut dalam Data Mining sebagai Imbalance Dataset, di 

mana hal ini menyebabkan hasil perhitungan kinerja sebuah klasifikasi menjadi 

tidak akurat. Metode sampling, adalah sebuah metode yang cukup populer dalam 

menangani permasalahan imbalance dataset [23]. Dalam penelitian ini, penulis 

mencoba mengaplikasikan filter resample dari WEKA untuk menangani imbalance 

dataset yang mungkin terjadi.. 
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3.1.4 Pembentukan Model 

Dalam proses pembentukan model, dibutuhkan sebuah dataset serta 

Algoritma yang digunakan untuk membuat model.  Untuk menentukan Algoritma 

yang cocok, penulis mencoba mengambil algoritma-algoritma yang digunakan oleh 

jurnal referensi yaitu C4.5, IBk(KNN) dan SMO pada jurnal referensi dari Ilyas & 

Khodra (2015) [7] kemudian IBk(KNN), NB, dan C4.5 dari Khodra & Purwarianti 

(2013) [22]. Dari referensi tersebut, penulis mengambil kesimpulan untuk 

menggunakan Algoritma IBk(KNN), (Naïve Bayes), SMO, Serta C4.5. Khusus 

untuk algoritma C4.5, penulis menggantinya dengan Algoritma Random Forest, 

karena Random Forest tidak berkecenderungan untuk overfit dan dapat melakukan 

proses dengan cepat, sehingga memungkinkan untuk memproses tree sebanyak 

yang diinginkan oleh pengguna[17]. 

Setelah menentukan algoritma yang akan digunakan, langkah selanjutnya 

adalah melakukan proses pembentukan model. Pada tahap Pembentukan Model, 

data train yang sudah terbentuk, akan diproses menjadi sebuah model dengan cara 

mengaplikasikan sebuah algoritma pada sebuah dataset. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan Java serta library WEKA machine learning, dan menggunakan 4 

Algoritma yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu Naïve Bayes, Random Forest, 

SMO, serta IBk(KNN). Pada tahap ini, program akan menghasilkan 4 buah model 

yang dibentuk dari data abstraksi serta 4 algoritma yang digunakan. Model terdiri 

dari algoritma yang berbeda-beda, Kecuali untuk IBk(KNN), karena IBk(KNN) 

bersifat lazy learning, maka tidak menghasilkan model, tetapi hanya menyimpan 

semua data pembelajaran yang ada. Jadi pada penelitian ini, tahap pelatihan akan 

menghasilkan output berupa 3 buah model dan 1 bentuk simpanan data 

pembelajaran tetapi untuk ke depannya dalam penelitian ini kami menyebut 

semuanya dengan model. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, menentukan kriteria, serta menentukan bagaimana cara agar 

mendapatkan hasil atau tujuan dari hasil analisis sebelumnya. 
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3.2.1 UseCase Diagram 

Perancangan awal sistem ini digambarkan dalam bentuk UseCase Diagram. 

Pada UseCase ini terdapat satu Aktor yang menjalankan sistem, serta 2 Case yang 

merupakan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem Ekstraksi Informasi ini. 

Usecase pertama yaitu Ekstraksi Fitur, di mana pada tahap ini, user dapat 

melakukan ekstraksi fitur dan membuat model dengan memasukkan corpus yang 

sudah di anotasi sebelumnya. Usecase kedua, user dapat memasukkan sebuah 

contoh abstraksi yang tidak di anotasi ke dalam sebuah form, untuk kemudian 

program membentuk data tes dari abstraksi tersebut. Data test yang terbentuk akan 

diklasifikasikan hingga didapatkan Method, Task, dan Domain dari tiap token atau 

kata dalam abstraksi tersebut. Berikut usecase pada sistem ditunjukkan pada 

gambar 3.2 

 
Gambar 3. 2 UseCase diagram Ekstraksi Informasi 

3.2.2 FlowChart 

Flowchart sistem yang coba dibuat pada Tugas Akhir ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.2 di bawah ini. 

 

Gambar 3. 3. FlowChart Sistem Ekstraksi Informasi                 

Berikut penjelasan dari gambar 3.3 di atas : 
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a. User pada halaman awal memilih dari 2 proses yang akan dilakukan, 

yaitu ekstraksi fitur atau klasifikasi. 

b. Pada pilihan ekstraksi fitur, user akan menginputkan sebuah corpus 

yang sudah ter-anotasi dengan tag yang sudah ditentukan sebelumnya. 

c. Pada proses ekstraksi fitur, program akan melakukan proses ekstraksi 

fitur dengan menggunakan library INA-NLP. 

d. Dalam proses ekstraksi fitur, terkadang terjadi ketidakseimbangan 

data(imbalance dataset), di mana sebuah kelas dapat berukuran jauh 

lebih besar dari kelas lainnya, untuk itu dibutuhkan filter berupa 

resampling untuk menangani imbalance dataset ini. 

e. Selanjutnya program akan menghasilkan sebuah model yang terbentuk 

dari corpus yang di input oleh user, serta 4 Algoritma yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

f. Pada pilihan klasifikasi, umumnya setelah melakukan setidaknya satu 

kali ekstraksi fitur atau jika sudah memiliki model sebelumnya, di tahap 

ini user menginput sebuah abstraksi ke dalam text area yang disediakan. 

g. Selanjutnya, Program akan membentuk data tes, dan melakukan 

klasifikasi, berdasarkan model yang sudah dibentuk pada proses 

ekstraksi informasi. 

h. Program akan menampilkan hasil klasifikasi tiap kata pada abstraksi 

yang diinputkan sebelumnya.  

 


