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BAB 3  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Masalah  

Dalam sistem search engine, pembuat sistem telah mengkategorikan 

kata – kata yang penting dalam suatu dokumen untuk membuat suatu daftar 

kata penting yang disebut keyword. Dengan adanya keyword maka 

pencarian dokumen akan lebih mudah dilakukan, karena setiap kata yang 

menurut user penting dan relevan dengan apa yang diinginkannya dengan 

mudah dicocokkan dengan daftar keyword yang ada dan ditampilkan oleh 

sistem. Tapi dalam realitanya sering kali kata yang menurut user penting 

tidak masuk ke dalam daftar keyword yang telah dibuat. Sehingga banyak 

terjadi ketidakakuratan dan kesesuaian data yang dicari dengan data yang 

ditampilkan oleh sistem.      

Metode pembobotan kata berperan penting dalam hal pembentukkan 

keyword  sistem search engine, dimana dengan pembobotan kata proses 

dalam perangkingan dan pengkategorian keyword akan lebih baik kinerjnya. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan metode pembobotan kata 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembobotan kata dalam 

pencarian dokumen. Metode pembobotan kata  yang digunakan sebagai 

pembanding adalah metode TF-IDF, dan metode yang dibandingkan adalah 

TW-IDF yang merupakan pengembangan dari TF-IDF.  

3.2 Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tugas akhir 

universitas muhammadiyah malang sebanyak 2080 data dokumen yang 

diambil dari perpustakaan pusat UMM selama tahun 2014. Parameter yang 

digunakan adalah data judul, abstrak,  keyword dan penulis sebagai 

informasi yang nanti akan ditampilkan pada hasil pencarian dokumen, 

abstrak dibatasi panjangnya dengan 455 karakter. Data tugas akhir disimpan  
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ke dalam format Extended Markup Language (XML). Berikut contoh dari 

data tugas akhir seperti pada tabel 3.1  

Tabel 3.1 Data tugas akhir  

Judul  PEMBUATAN SOFTWARE KAMUS BAHASA JAWA 

SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAN BAHASA 

JAWA 

Penulis  DiaYuliartini / 08560179 

Keyword  Kamus, Bahasa Jawa (Ngoko, Krama dan Krama Inggil), 

Aksara Jawa (Hanacaraka) 

Abstrak  Bahasa jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang 

penting di Indonesia, pengguna bahasa jawa hampir 50% dari 

jumlah penduduk Indonesia. Bahasa Jawa merupakan bahasa 

yang masih hidup tidak akan terlepas adanya kontak dengan 

bahasa lain, khususnya bahasa Indonesia. Adanya pengaruh 

bahasa lain dalam bahasa Jawa menunjukkan bahwa bahasa 

Jawa adalah bahasa yang masih mempengaruhi bahasa 

Indonesia, khususnya dalam bidang kosa kata. Adapun 

aplikasi kamus bahasa jawa tersebut digunakan untuk 

membantu siswa dalam menerjemahkan kata bahasa jawa ke 

bahasa Indonesia atau sebaliknya dan menerjemahkan tulisan 

aksara jawa atau yang sering disebut hanacaraka kedalam 

bahasa jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa yang ada dalam 

aplikasi kamus tersebut adalah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Jawa (Ngoko, Krama dan Krama Inggil), dan tulisan Aksara 

Jawa (hanacaraka). Dengan adanya aplikasi ini, pengguna 

dapat memasukkan kata yang diinginkan ke kolom bahasa 

yang akan diterjemahkan. Hasil terjemahan bahasa itu akan 

ditampilkan jika kata yang dimasukkan ada dalam database. 

Dengan adanya aplikasi terjemahan kata tersebut diharapkan 

siswa dapat mudah mengartikan masukan kata dan dapat 

dengan mudah menghafal tulisan Aksara Jawa (hanacaraka). 
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Data kedua yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data stoplist 

yang digunakan untuk kebutuhan stop words removal. Data stoplist dalam 

bahasa Indonesia diperoleh dari Tala (2003) yang berjumlah 760 kata untuk 

bahasa indonesia, sedangkan untuk data stoplist bahasa Inggris diperoleh 

dari www.ranks.nl/stopword yang berjumlah 666 kata. Data stoplist 

disimpan dalam format Text (TXT). Berikut contoh data stoplist seperti pada 

tabel 3.2. dan table 3.3.  

No  Stoplist  

1 Ada  

2 Adalah  

3 Adanya  

Tabel 3.2 Data stoplist bahasa indonesia 

No  Stoplist  

1  A    

2 Able  

3 About 

Tabel 3.3 Data stoplist bahasa inggris 

Data yang dibutuhkan selanjutnya adalah data kata dasar yang 

digunakan untuk kebutuhan stemming. Data kata dasar dalam penelitian ini 

disimpan di dalam basis data format text (TXT) yang berjumlah 30342 kata 

dasar. Proses stemming ini menggunakan library sastrawi untuk bahasa 

pemprograman PHP untuk bahasa indonesia dan proses stemming bahasa 

inggris menggunakan library NlpTools dari php-nlp-tools.com. Berikut 

contoh data kata dasar seperti pada tabel 3.4. 

Id kata dasar  Kata dasar  Tipe kata dasar  

1  Aba  Nomina  

2 Aba – aba  Nomina  

3 Abad  Nomina  

Tabel 3.4 Data kata dasar 
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3.3 PreProcessing Data  

Tahapan preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

case folding, tokenizing, stop word removal dan stemming. Gambaran 

sistem yang akan dibangun sesuai dengan flowchart berikut :  

 

 

 

 

 

a. Case folding  

Proses Case Folding merupakan proses merubah data inputan menjadi 

huruf kecil/ huruf besar[7]. Berikut gambaran sistem dari proses case 

folding 

 

 

 

b. Tokenizing  

Pada proses tokenizing ini, inputan hasil dari proses case folding yang 

masih berbentuk kalimat akan dilakukan proses penghilangan tanda baca 

dan pengenalan kata yaitu pemotongan string dari  karakter  menjadi token 

sebagai unit dasar[7]. Berikut gambaran sistem dari proses tokenizing :    

 

 

 

 

 

 

Data set  Case Folding Tokenizing  

Stop Word 

Removal   

Stemming  
Data hasil 

Preprocessing   

Gambar 3.1 Preprocessing data 

 

Data set  Merubah kalimat 

menjadi huruf  

kecil  

Hasil case 

folding   

Gambar 3.2 Proses case folding   

Inputan hasil 

case folding   

 

Memecah kalimat 

menjadi kata   
Hasil 

tokenizing    

Gambar 3.3 Proses tokenizing 
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c. Stop Word Removal  

Pada proses stop word removal ini, inputan hasil dari tokenizing yang 

sudah berupa data per kata akan dilakukan proses menghilangkan kata – 

kata yang tidak berkonstribusi banyak dalam konten dokumen[7]. 

 Proses ini memerlukan kamus yang berisi  tentang kumpulan kata 

yang tidak penting, seperti kata penghubung , kata keterangan waktu dan 

tempat dan seterusnya. Berikut flowchart  sistem dari proses stop word 

removal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Stemming  

Pada proses stemming ini, inputan hasil dari stop word removal  

berupa kata turunan,  yang akan dikurangi  menjadi kata dasar[7]. Proses ini 

memerlukan data tentang kumpulan kata dasar yang akan digunakan sebagai 

filtering kata.  Berikut flowchart  sistem dari proses stemming  : 
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Gambar 3.4 Proses stop word removal    
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3.4 Pembentukkan Index  

Tahapan pembentukkan index seperti halnya index dalam sebuah 

buku(Zobel dan  Moffat, 2006)[7] berisi daftar kata – kata dengan angka 

halaman berisi masing – masing  kata. Dengan adanya index maka 

pencarian halaman atau kalimat tertentu akan lebih cepat dan mudah tanpa 

menelusuri seluruh buku. Di suatu database  index adalah daftar data 

tertentu dari tabel dengan lokasi penyimpanan baris dalam tabel berisi 

masing – masing  nilai,  memungkinkan program database menemukan data 

di suatu tabel tanpa menelusuri seluruh tabel. Indexing yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah inverted index. Pada dasarnya inverted index 

adalah struktur data yang  memotong tiap kata(term) yang berbeda dari 

suatu daftar dokumen[7]. Indexing dilakukan pada dokumen yang sudah 

melalui proses preprocessing data dan disimpan pada database.     

 

 

Gambar 3.5 Proses stemming 
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Word   First_doc_id  Last_doc_id Doc_count Doc_id Position  

Aba  1311 1314 3 1311 44 

Abad  617 1829 4 617 91 

Abadi  1656 1860 3 1656 81 

Tabel 3.5 Contoh dari data inverted index 

Adapun pembentukkan inverted index ini menggunakan fitur yang 

terdapat pada MYSQL Full-text index design, InnoDB fulltext design 

mempunyai design Inverted index. Inverted index menyimpan daftar kata, 

dan juga setiap kata terlebih juga daftar dokumen dimana kata tersebut 

muncul didalamnya. Untuk mendukung pencarian kedekatan, informasi 

posisi pada setiap kata juga disimpan, sebagai offset byte.    

3.5 Pembobotan Kata TF-IDF  

Perhitungan pembobotan kata dengan TF-IDF (Term Frequnecy 

Inverse Document Frequency) merupakan langkah berikutnya setelah semua 

data diolah pada proses preprocessing. Berikut formula untuk pembobotan 

kata TF-IDF :  

 ...(6) 

 

 

Keterangan formula pembobotan TF-IDF : 

t  = term, d = document, avdl = average document length, b =slope 

parameter of the tilting (set default 0,20), df = document frequency, N = size 

of document collection.  

Pembobotan kata ini bertujuan untuk megetahui bobot setiap kata 

dalam setiap dokumen yang nantinya akan dihitung kedekatannya dengan 

query sesuai dengan bobot dari term/kata dan di peroleh rangking dokumen 

berkaitan dengan term/kata tersebut.  Berikut gambaran alur proses 

pembobotan kata dengan TF-IDF :  
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3.6 Pembobotan Kata TW-IDF 

Perhitungan pembobotan kata dengan TW-IDF (Term Weigthing 

Inverse Document Frequency) merupakan metode pembobotan kata yang 

akan di diperbandingkan dengan metode pembobotan kata TF-IDF, dimana 

perbedaan mendasar dari TW-IDF adalah pada perhitungan nilai TW, 

dimana nilai tersebut sebagai penggganti nilai TF. Berikut formula untuk  

pembobotan kata TW-IDF :  

...(7) 

 

Keterangan formula pembobotan TW-IDF : 

t  = term, d = document, avdl = average document length, b =slope 

parameter of the tilting (set default 0,003), df = document frequency, N = 

size of document collection.  

Perhitungan nilai TW berdasarkan representasi graph dari seluruh kata 

yang ada di dokumen kemudian nilai TW diperoleh dengan menghitung 

jumlah pasangan atau relasi setiap term dengan syarat setiap pasangan term 

tersebut tidak ada duplikatnya pada dokumen yang sama.  

Data Hasil 

Preprocessing  

Pembentukkan index  

Perhitungan  IDF untuk setiap kata  

Perhitungan  TF untuk setiap kata  

Perhitungan  TF-IDF untuk setiap 

kata  

Hasil pembobotan  

TF-IDF  

Gambar 3.6 Proses pembobotan TF-IDF 
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Contoh pada dokumen 1 :  

Term : informasi  

 Informasi data kependudukan pada desa suka maju sulit diukur 

kevalidasinya, dikarenakan banyaknya penduduk pendatang yang belum 

terdata oleh  kantor kepala desa suka maju. Kesadaran melaporkan 

kepindahan dari tempat asal merupakan informasi yang penting untuk 

valdiasi data penduduk, mana penduduk asli dan mana penduduk pendatang. 

Dengan adanya informasi data  penduduk tersebut maka diharapkan mudah 

untuk memperkirakan tingkat urbanisasi dan juga ruralisasi. Maka nilai term 

informasi dalam dokumen 1 adalah 2.    

Gambar 3.7 Contoh  perhitungan nilai TW   

Berikut gambaran alur proses pembobotan kata dengan TW-IDF : 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Perhitungan Cosine Similiarity 

Perhitungan nilai cosine similiarity berhubungan erat kaitannya 

dengan penentuan rangking suatu dokumen berdasarkan kedekatannya pada 

query atau keyword yang diinputkan oleh user pada sistem ini. Pada sistem 

ini akan ditampilkan 10 besar dokumen yang mempunyai nilai TF – IDF  

dan TW – IDF tertinggi, kemudian dilakukan perangkingan dokumen 

berdasarkan nilai cosine similarity pada 10 dokumen tersebut.  

 

 

Data Hasil 

Preprocessing  

Pembentukkan index  

Perhitungan  IDF untuk setiap kata  

Perhitungan  TW untuk setiap kata  

Perhitungan  TW-IDF untuk setiap 

kata  

Hasil pembobotan  

TW-IDF  

Gambar 3.8 Proses pembobotan TW-IDF 
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Start  

Input 

keyword 

Proses pencocokan keyword dengan 

index kata sesuai  dokumen.  

Mengumpulkan semua dokumen 

terkait setiap kata keyword.  

Hitung nilai TF-IDF dan TW-IDF keyword 

sesuai dokumen.  

Hitung nilai cosine similiarity keyword 

dengan  dokumen hasil   

contoh output : nilai  

cosine similiarity  TF-IDF 

id dokumen  277 = 0.497 

ranking 1 , judul :  

pengaruh terapi okupasi 

dengan metode drill 

terhadap kemampuan 

mencuci tangan anak 

tunagrahita berbeda jenis 

kelamin di sdlb kedung 

kandang malang 

 

 

End 

Proses case folding merubah  inputan 

keyword  menjadi huruf kecil  

contoh output Metode 

pembelajaran untuk anak –anak 

menjadi metode pembelajaran 

untuk anak – anak  

Proses  tokenizing  menghilangkan tanda baca 

seperti -,.,?,! dll dan pengenalan kata (memotong 

kalimat menjadi per-kata) 

Contoh output metode pembelajaran 

untuk anak – anak  menjadi metode 

pembelajaran untuk anak  anak  

Proses   stop word removal menghilangkan kata yang tidak 

penting pada suatu kalimat. Untuk daftar stopword 

indonesia diperoleh dari Tala  dan bahasa inggris dari 

www.ranks.nl/stopword 

Contoh output : metode 

pembelajaran untuk anak  anak  

menjadi metode pembelajaran  anak  

anak  

Proses   stemming  merubah kata  turunan 

menjadi kata dasar . proses stemming ini  

menggunakan library stemming dari Nlp.tools  

untuk bahasa inggris dan sastrawi  untuk 

bahasa indonesia.  

 

Contoh output   :  metode 

pembelajaran  anak  anak  

menjadi metod ajar  anak  

anak  

contoh output : metode = 

id dokumen 

277,474,877,585. Ajar = id 

dokumen  id dokumen  

contoh output : nilai total 

TF-IDF  id dokumen 277 = 

0.151 (nilai TF-IDF metod + 

nilai TF-IDF ajar + nilai TF-

IDF anak)  ranking  7 

 

Gambar 3.9 Proses perangkingan dokumen dengan cosine similiarity 
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3.8 Perancangan Pengujian  

 Pengujian Perbedaan Tingkat Kecepatan Respon 3.8.1

Pada pengujian ini merupakan cara bagaimana mengukur tingkat 

kecepatan pemprosesan pengelolahan keyword hingga menampilkan hasil 

akhir dokumen dari mesin pencari. Parameter yang digunakan sebagai 

tingkat kecepatan dalam pencarian dokumen merupakan kalkulasi waktu 

dalam pencarian dokumen. Kondisi dari perangkat lunak maupun keras 

telah  disesuaikan sebelum dilakukan pengujian ini, kondisi tersebut antara 

lain : 1. Web browser yang digunakan telah dihapus semua cache dan 

history penjelajahan, 2. Selama pengujian aplikasi  yang dijalankan hanya 

aplikasi yang dipergunakan untuk pengujian, seperti web browser, database, 

text editor dan microsoft word, 3. Kondisi perangkat sebelum pengujian 

tidak dibebani dengan proses berat yang menguras penggunaan RAM dan 

CPU berlebihan.    

Pengujian waktu respon ini menggunakan spesifikasi perangkat lunak 

dan perangkat keras sebagai berikut :  

 Processor Intel(R) Core(TM) i3 -3217U CPU @ 1.80Ghz  1.80Ghz 

 Memory 2.0 GB RAM 

 Operating System Windows 8 Pro 64-bit © 2015 

 MYSQL version 5.6.25 

 PHP version 5.6.11 

Dalam pengukuran ini akan menggunakan beberapa sample keyword 

yang tergolong menjadi 2 kelompok : 1. Keyword dengan panjang kurang 

dan sama dengan 3 suku kata, 2. Keyword dengan panjang lebih dari 3 suku 

kata. Berikut contoh perancangan pengujian sistem (pengukuran tingkat 

kecepatan) pada tabel 3.6. 
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No  Keyword <= 3 

kata 

Keyword > 3 

kata 

Kecepatan 

eksekusi 

(TF-IDF) detik 

Kecepatan 

eksekusi 

(TW-IDF) detik 

1 Algoritma 

pencarian dokumen  

 2,9 

 

3,1 

 

2  Metode 

pembelajaran pada 

anak usia dini 

3,0 

 

3,2 

 

Tabel 3.6 Perancangan pengujian parameter kecepatan 

 

 Evaluation of ranked retrieval results 3.8.2

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan ketepatan dari sistem, maka 

dilakukan pengujian pencarian dokumen dengan berbagai keyword dari 

beberapa orang yang berbeda. Kandidat utama dari relawan / volunteer 

mahasiswa UMM angkatan 2012 – 2013 yang merupakan mahasiswa aktif 

menyusun dan mengerjakan tugas akhir pada tahun 2016. Setiap  volunteer 

akan memberikan masukkan 5 query yang berbeda sesuai dengan prodinya 

masing – masing. Hasil setiap dokumen yang sudah dipilih oleh volunteer  

dengan kesesuaian keyword dan isi dari dokumen akan dilakukan proeses 

filtering. Dimana cek kevalidan data pilihan tersebut dan membuang data 

dengan nilai average precision yang sama( kesamaan rangking dokumen 

pada kedua hasil pembobotan kata) untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan. berikut contoh perancangan pengujian relevansi  pada tabel 3.7 – 

table 3.8 

angakatan/jurusan Keyword id dokumen 
rangking  

TF-IDF precision recall status 

2012/ teknik sipil  
manajemen bangunan 
air 

66 1 0% 0% tidak relevan 

360 2 0% 0% tidak relevan 

149 3 0% 0% tidak relevan 

152 4 0% 0% tidak relevan 

1604 5 0% 0% tidak relevan 

967 6 0% 0% tidak relevan 
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1277 7 0% 0% tidak relevan 

86 8 12% 50% relevan 

599 9 11% 50% tidak relevan 

1748 10 20% 100% relevan 

Tabel 3.7 Contoh perancangan pengujian relevansi  TF-IDF 

angakatan/jurusan Keyword id dokumen 
rangking TW-
IDF precision recall status 

2012/ teknik sipil  manajemen bangunan air 

594 1 0% 0% tidak relevan 

360 2 0% 0% tidak relevan 

152 3 0% 0% tidak relevan 

599 4 0% 0% tidak relevan 

66 5 0% 0% tidak relevan 

149 6 0% 0% tidak relevan 

86 7 14% 50% relevan 

1277 8 12% 50% tidak relevan 

1604 9 11% 50% tidak relevan 

1748 10 20% 100% relevan 

Tabel 3.8 Contoh perancangan pengujian relevansi TW-IDF 

Berikut merupakan perancangan pengujian perhitungan nilai  Mean 

Average Precision pada table 3.9 . 

Query / Topik  Nilai Average Precision 

TF-IDF 

Nilai Average Precision 

TW-IDF 

Query 1 78 90 

Query 2 100 95 

Query 3 37 62 

Query 4 83 58 

Query 5 66 39 

Mean average precision  73 69 

Tabel 3.9 Contoh perhitungan Mean Average Precision pada setiap topik 

 Statistical significance tests 3.8.3

Berikut pengujian perancangan pengujian statictical significance tests 

menggunakan wilcoxon signed rank test pada Tabel 3.10.  
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No 

TF-

IDF 

(AP) 

TW-

IDF Difference 

(TF-TW) 
positive |diff| Rank 

Sign 

rank 
(AP) 

1 78% 90% -11,50% -1 11,5% 3 -3

2 100% 95% 5% 1 5% 2 2 

3 37% 62% -2% -1 2% 1 -1

4 83% 58% 25% 1 25% 4 4 

5 66% 39% 27% 1 27% 5 5 

Tabel 3.10 Contoh perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test 

Keterangan perhitungan wilcoxon signed rank test : 

Sum (+) Sign Rank = 11 (jumlah nilai positif sign rank) 

Sum (-) Sign Rank = -4 (jumlah nilai negatif sign rank) 

Kita gunakan sum (-)  karena min(sum(-) || sum(+)), sehingga critical value = 0 

(critical value didapat dari nilai keseluruhan data dan dicocokan pada tabel 

critical value)dengan  nilai α = 0.05 / 5% , n = 5, W = 4 .  

Kondisi h0 =  tidak perbedaan antara pembobotan kata (jika W > 0 ) 

Kondisi h1 = terdapat perbedaan (perubahan  median bukan bernilai nol) (jika W 

<= 0). Kesimpulannya kita mendukung kondisi h1 dan menolak h0, terdapat 

perbedaan signifikan pada kedua metode pembobotan kata. 

Berikut perancangan interface sistem untuk pengujian ditampilkan gambar  3.10 

– 3.13

Inputan keyword 

Search 

Text hasil preprocessing 

1. Dokumen

2. Dokumen

3. Dokumen

HASIL TF-IDF 

1. Dokumen

2. Dokumen

3. Dokumen

HASIL TW-IDF 

Gambar 3.10 Prototipe sistem pencarian dokumen 
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nim  

nama  

jurusan  

LOGIN 

Gambar 3.11 Prototipe halaman login untuk kuisioner 

 

Inputan keyword  

Search 
Text hasil preprocessing 

 

 1.dokumen   Relevan 

 2.dokumen   Relevan 

 3.dokumen   Relevan 

HASIL TF-IDF  

1.dokumen   Relevan 

 2.dokumen   Relevan 

 3.dokumen   Relevan 

HASIL TW-IDF 

Gambar 3.12 Prototipe pengujian relevansi 


