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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

3.1 Desain sistem 

     Dalam melakukan pengembangan teknologi pencarian dokumen, 

penulis menggunakan data Bencana alam yang di ambil dari situs resmi 

BMKG, selain juga dengan pertimbangan bahwa analisa lebih mudah 

dilakukan pada data yang jumlahnya belum terlalu besar.   

Penulis tetap optimis bahwa suatu saat dengan jumlah data Bencana alam 

yang ada baik dari segi jumlah maupun keberagaman, juga disertai dengan 

penataan dokumen dengan cara yang baik, maka teknologi terbaru dengan 

algoritma Cosine Similarity ini dapat digunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan search engine yang akan di gunakan dalam pengambilan 

data. 

3.1.1 Data Yang Digunakan  

Data yang digunakan adalah data bencana alam dari bebera website 

yang akan dimasukkan dalam program aplikasi yang dirancang dengan 

pertimbangan bahwa analisa lebih mudah dilakukan pada data yang 

jumlahnya belum terlalu besar.  Perhitungan secara manual terhadap seluruh 

data yang ada dalam setiap tahapan algoritma Cosine Similarity telah 

dicantumkan pada teori. Pencocokan hasil akan dilakukan pada setiap tahap 

algoritma Cosine Similarity antara program aplikasi dengan perhitungan 

manual pada bab berikutnya.  

3.2 Perancangan Program Aplikasi 

Sistem ini dibangun untuk memberikan informasi tentang peta Data 

informasi bencan alama melalui media internet. peta Data informasi bencana 

alam ini dikelola oleh admin aplikasi. Lokasi divisualisasikan dalam bentuk 
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peta yang terdiri dari data koordinat lokasi bencana alam, berikut merpakan 

gambaran umum system yang akan di buat: 

Perancangan sistem merupakan tahap awal dari perancangan aplikasi. 

perancangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem secara umum. 

Dalam prancangan sistem ini akan membahas mengenai Usecase, Entity 

Relationship Diagram, dan Design Interface. 
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Gambar 3.1 Arsitekur Sistem 

 

Dari gambar di atas dapat di jelaskan bahwa user membuka aplikasi dengan 

sistem yang telah terhubung dengan internet, pengambilan informasi yang 

ada pada web-web yang telah di tentukan yaitu bmkg.com, 

bpbdmalang.com, kompas.com dan liputan6.com menggunkana teknik 

grabbing web yang hasilnya akan di kelompokkan oleh fungsi dari metode 

cosine similarity yang kemudian akan disimpan kedalam database. Google 

Api berfungsi menampilkan map point lokasi bencana. 
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 Tabel 3.1 Keterangan Arsitekur Sistem 

Data Keterangan 

1. Input data Di ambil dari website berita online yaitu 

liputan6.com, komapas.com, BMKG, BPBD 

malang  yang memiliki tingkat akurasi data yang 

akurat. Sebagai acuan informasi yang akan 

aplikasi maps menamplkan data yang riel 

dikarenakan sumber informasi yang diolah cukup 

memenuhi syarat untuk dijadikan patokan yang 

relevan   

2. Internet ( interconnection 

networking ) 

Suatu jaringan yang saling terhubung 

menggunakan standar sistem gelobal transmission 

control protocol atau internet protocol suite ( 

TCP/IP ) sebagai protocol pertukaran paket ( 

switching communication protocol ) untuk 

melayani milyaran pengguna di seluruh dunia 

3. Teknik cosine similarity 

dan teknik grabbing 

Cosine Similarity salah satu metode yang dapat 

diterapkan untuk membanding dokumen teks.  

Cosine Similarity menggunakan dua parameter 

vektor. Vektor tersebut didasarkan pada jumlah 

kata yang mirip pada kedua dokumen teks 

sehingga Cosine Similarity tidak dapat mengenal 

makna dari suatu kalimat dan teknik grabing  

mengbil teks atau secara umum obyek yang ada 

disuatu situs lain kemudian meletakkan ke web 

yang di inginkan 

Dan teknik grabing adalah mengbil teks atau 

secara umum obyek yang ada disuatu situs lain 

kemudian meletakkan ke web yang di inginkn . 

4. Database server Database server adalah program komputer yang 
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menyediakan layanan basis data untuk program 

komputer lain. Database server didefinisikan 

sebagai client server model. Database 

management system menyediakan fungsi-fungsi 

database server dan beberapa DBMS (seperti 

Mysql) sangat eksklusif untuk client-server model 

database access. Database server menyediakan 

fleksibilitas untuk konfigurasi database service 

yang kita inginkan. 

5. Aplikas google maps 

API pemetaan bencana 

alam 

Google Maps API merupakan pengembangan 

teknologi dari google yang digunakan untuk 

menanamkan Google Map di suatu aplikasi yang 

tidak dibuat oleh Google. GoogleMaps API adalah 

suatu library yang berbentuk javascript yang 

berguna untuk memodifikasi peta yang ada di 

Google Maps sesuai kebutuhan (Elian, 2012). 

Dalam perkembangannya Google Maps API 

diberikan kemampuan untuk mengambil gambar 

peta statis. Melakukan geocoding, dan 

memberikan penuntun arah. Google Maps API 

bersifat gratis untuk publik. Dan apikasi ini dapat 

memberikan informasi bencana alam dengan 

pengembangan yang akan dilakukan untuk 

memberikan informasi ke masyarakat 

6. User ( pengguna ) Pengguna user dapat mengakses informasi dan 

dapat memanfaatkan aplikasi sesuai kebutuhannya 

7. Fitur tambahan Penambahan fitu berupa doa – doa yang berguna 

untuk keselamatan  
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3.2.1 Flowchart 

WEB Penyedia 

Informasi Berita

Start

CURL
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Remover

End 

Text WEB

 

     Gambar 3.2  Proses Grabing 

 

Proses pertama yang dilakukan adalah menganbil data text HTML dengan 

menggunakan fitur CURL pada server web, kemudian dilakukan 

pembersihan tag HTML sehingga di dapat data isi dari web berupa text web 

yang akan di olah ke proses selanjutnya yaitu tokenizing. Proses grabbing 

dilakukan pada setiap user melakukan inputan kata kunci dalam proses 

pencarian yang kemudian hasil grabing akan di simpan kedalam database 

sebagai data history. 

Proses teknik grabbing pada sistem adalah sebagai berikut :  

(1) Proses dimulai dengan admin memilih subjeck bencana alam yang akan 

diambil datanya; 

(2) Sistem akan membaca alamat website referensi sesuai subjeck bencana 

alam yang dipilih dengan fungsi cURL 
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(3) Memotong halaman website untuk memperoleh bagian yang 

dibutuhkan untuk memperoleh data bencana alam dan spesifikasi 

(4) Diperoleh data banyaknya bencana alam yang akan diambil datanya 

(5) Dilakukan perulangan sejumlah banyaknya data, di mana pada setiap 

perulangan akan dilakukan teknik grabbing yang memotong halaman 

website sehingga diperoleh detail bencana alam dan spesifikasi setiap 

bencana. Untuk memperoleh detail bencana alam dan spesifikasi 

digunakan delimiter sesuai dengan tag HTML sehingga konten yang 

dibutuhkan dapat diperoleh;  

(6) Pada spesifikasi bencana alam proses yang dilakukan adalah memotong 

halaman website untuk memperoleh konten general bencana alam 

seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi,dll proses yang dilakukan 

adalah memotong halaman website untuk memperoleh data  

(7) Setelah semua data detail bencana alam diperoleh maka data akan di 

tampilkan 

(8) Proses berlangsung terus menerus hingga diperoleh data bencana yang 

akan di informasikan 

3.2.2 Flowchart  Sistem 
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Gambar 3.3 Flowchart Sistem 
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Inputan yang di input oleh user berupa kata kunci yang selanjutnya akan 

diproses melalui tahapan-tahapan preprocessing yaitu proses tokenizing 

untuk menghapus symbol atau tanda baca, stopword removal untuk 

menghapus kata tidak penting, stemming untuk menghapus awalan, akhiran, 

Cosine Similarity untuk menghitung kembali hasil pencarian, matching 

untuk menetukan hasil pencarian, dan google api untuk menampilkan hasil 

pencarian dalam bentuk map. 

         Langkah-langkah Pendeteksian berita bencana : 

1. Preprocessing  

Preprocessing adalah proses pengubahan bentuk data yang 

terstruktur sembarang menjadi data yang terstruktur sesuai kebutuhan 

untuk proses dalam text mining. Tahap preprocessing terdiri dari case 

folding, tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan analyzing . 

Penelitian ini menggunakan tahap case folding hingga stemming yang 

akan dijelaskan sebagai berikut.  

a.  Case Folding dan Tokenizing  

Case folding adalah tahap mengubah semua huruf dalam 

dokumen menjadi huruf kecil. Selain itu, karakter non-huruf akan 

dihilangkan. Tokenizing adalah tahap pemecahan kalimat berdasarkan 

tiap kata yang menyusunnya .   

b. Filtering / Hapus Stopword 

Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil 

tahap tokenizing. Filtering dapat dilakukan dengan menghilangkan 

stoplist/stopword ( kata-kata yang tidak deskriptif, seperti kata “yang” 

dan “dari” ) .   

c. Stemming  

Stemming adalah tahap transformasi suatu kata menjadi kata 

dasarnya ( root word ) dengan menggunakan aturan-aturan tertentu . 

Dalam penelitian ini, stemming akan dilakukan dengan algoritma 

NaziefAdriani.  
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2. Pembobotan Kata (TF-IDF)  

Pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF yang berfungsi untuk 

membobotkan setiap kemunculan kata penting, sehingga di dapat nilai 

bobot setiap kata yang akan di olah dalam proses kemiripan 

3. Perhitungan kemiripan teks  

Setelah tahap preprocessing dilakukan terhadap dua teks masukan, maka 

perhitungan kemiripan keduanya dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, 

ada dua cara yang akan dilakukan untuk memperhitungkan kemiripan teks, 

yaitu dengan cosine similarity ( berdasarkan kemunculan kata ). 

4. Seleksi Berita Bencana 

Proses seleksi berita bencana atau bukan berita bencana dilakukan dengan 

cara melihat nilai jarak kemiripan dengan meberi nilai thereshold sebesar 

70% mirip, jika nilai diatas 70% maka berita akan di anggap berita 

bencana jika nilai di bawah 70% maka di anggap bukan berita bencana.  

5. Pengambilan lokasi koordinat 

Lokasi koordinat tempat kejadian bencana di ambil dari kata tempat atau 

alamat yang tercantum pada berita. Kemudian menelusuri dengan google 

api sehinggan di dapat lokasi tempat kejadian dengan memberikan tanda 

point pada peta. 

3.2.3 Data Flow Diagram Level 0 (Diagram Konteks) 

Pada DFD level 0 ini terdapat entitas luar yaitu user sebagai 

pengguna sistem dan dapat melakukan proses pencarian data, melihat data 

bencana alam dan melihat data do’a bencana: 



 
 

 

27 
 

DOA BENCANA

DATA BENCANA ALAM

KATA KUNCI

HASIL PENCARIAN

0

SISTEM INFORMASI BERITA 

BENCANA

+

USER

  

Gambar 3.4 Context Diagram 

a) Data Flow Diagram Level 1 

DFD level 1 merupakan representasi dari data pada DFD level 0 

yang sudah dipartisi untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Pada 

aplikasi pusat informasi berita bencana ini terdiri dari beberapa proses 

yaitu proses yaitu proses grabing informasi, proses cosine similarity, 

proses view berita, proses view peta, dan proses view do’a bencana yang 

di jelaskan dalam gambar 3.3 berikut: 
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4
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5

VIEW 

BERITA

+

tbl_berita

Gambar 3.5 DFD Level 1 
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3.3 Desain Database 

3.3.1  Diagram Konseptual (Conseptual Data Model) 

 

Gambar 3.6  Diagram Konseptual Database 

 

3.4 Keterangan Tabel 

3.4.1 Tabel Bencana alam 

Nama Tabel : tbl_bencan 

Primary Key : id_Bencana 

Foreign Key : sumber 

Fungsi  : Menyimpan data Bencana alam 

Tabel 3.2 Keterangan Tabel Bencana Alam 

Name Code Data Type Length 
Primary 
Identifier 

id_bencana ID_BENCANA Integer   TRUE 

tgl_bencana TGL_BENCANA Date   FALSE 

sumber SUMBER Variable characters (500) 500 FALSE 

latitude LATITUDE Variable characters (20) 20 FALSE 

longitude LONGITUDE Variable characters (20) 20 FALSE 

alamat ALAMAT Variable characters (70) 70 FALSE 
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3.4.2  Tabel Grab 

Nama Tabel : tbl_grab 

Primary Key : id_grab 

Fungsi  : Menyimpan data hasil grabing 

Tabel 3.3 Keterangan Tabel Grab 

Name Code Data Type Length 
Primary 
Identifier 

id_grab ID_GRAB Integer   TRUE 

url URL Variable characters (1000) 1000 FALSE 

Isi ISI 
Long variable characters 
(30000) 30000 FALSE 

 

3.5 Desain Interface 

Suatu aplikasi harus mempunyai desain tampilan yang menarik, 

interaktif dan mudah dimengerti oleh user. Sehingga perlu didesain secara 

detail dan seksama. Berikut sebagai tampilan awal dari interface admin. 

LogoMenu

Dashboard

Berita Bencana

Daftar lokasi

Do’a Bencana

About Me

 

Gambar 3.7 Tampilan Disaint layar 




