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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai bagimana menganalisa dan merancang 

sistem Aplikasi Pengelompokan Kata Berdasarakan Kemiripan Ucapan pada 

Kamus Menggunakan Algoritma Metaphone pada Operating Sistem Android. 

3.1 Analisa 

Analisa proses dilakukan dengan menggunakan notasi-notasi UML (Unified 

Modeling Language) tujuannya untuk memudahkan dalam proses perancangan dan 

pada saat pengembangan. 

3.1.1 Analisa Masalah 

Bahasa Sumbawa merupakan bahasa yang dituturkan di wilayah bagian barat 

pulau Sumbawa, Indonesia. Dalam bahasa Sumbawa, dikenal beberapa dialek atau 

variasi bahasa berdasarkan daerah penyebarannya. Bahasa Sumbawa mempunyai 

kata-kata yang homofon, homograf, dan homonim. Sebagian besar masyarakat 

penutur dari bahasa Sumbawa tidak mengenal sistem tulis dari bahasa mereka 

sendiri [6], itu disebabkan karena bahasa Sumbawa diturunkan melalui tradisi lisan. 

Sehingga saat melakukan pencarian kata yang homofon terkadang terjadi 

kesalahan. Maka dari itu dalam Tugas Akhir ini akan menggunakan algoritma 

metaphone untuk mempermudah dalam mencari atau mengelompokkakn kata yang 

bersifat homofon. Hal ini tentu saja membuat proses penyajian informasi menjadi 

lebih cepat dan efisien daripada mencari secara manual di buku kamus. 

3.1.2 Analisa Kebutuhan 

Tahap analisa kebutuhan aplikasi pengelompokan kata berdasarakan 

kemiripan ucapan pada kamus dengan algoritma metaphone ini meliputi analisis 

data, kebutuhan fungsional dan non fungsional. Analisis data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tugas akhir ini yaitu Kamus 

Sumbawa – Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

Pusat Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 dan literature 

pendukung. 
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3.1.3 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional terdiri dari spesifikasi  kebutuhan perangkat lunak / 

sistem. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari aplikasi pengelompokan kata 

berdasarakan kemiriapan ucapan pada kamus. 

1. sistem dapat menampilkan kata yang dicari oleh pengguna. 

2. sistem dapat menampilkan detil kata. 

3. sistem dapat menampilkan pilihan algoritma pencarian. 

 

3.1.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional suatu perangkat lunak pada umumnya terdiri dari  

usability, reliability, portability, dan supportability. Dari keempat itu, dalam Tugas 

Akhir ini hanya akan membahas salah satunya yaitu portability yang meliputi 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

1. Perangkat Keras 

Aplikasi dapat dijalankan dengan menggunakan kapasitas penyimpanan 

database sebesar 992 KB 

2. Perangkat Lunak 

Aplikasi dapat berjalan pada operating sistem android version 4.0.3 – 

4.0.4 atau API 15 keatas. 

 

3.2 Perancangan Object Oriented 

3.2.1 Identifikasi Aktor 

Tahap ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap aktor yang terlibat 

dengan aplikasi pengelompokkan kata berdasarkan kemiripan ucapan pada kamus. 

Aktor yang terlibat dalam aplikasi ini hanya satu aktor yaitu user atau pengguna.  

Tabel 3.1 Identifikasi Aktor 

Aktor Deskrpsi 

Pengguna Pengguna adalah semua orang yang dapat menggunakan 

aplikasi Pengelompokan Kata Berdasarakan Kemiripan 

Ucapan  pada Kamus Dengan Algoritma Metaphone. 
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3.2.2 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran ringkas dari aktifitas-aktifitas yang 

dapat dilakukan oleh aktor saat menjalankan sebuah sistem. Use case diagram 

untuk spesifikasi kebutuhan fungsional ditunjukkan pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Use case diagram kebutuhan fungsional 

Penjelasan dari use case diagram kebutuhan fungsional pada gambar 3.1 

meliputi kode use case, deskripsi use case, kondisi awal yang harus dipenuhi (pre-

condition) dan kondisi akhir (post-condition) yang diharapakan setelah berjalannya 

fungsional use case tersebut. 

Tabel 3.2 Use case cari kata 

Kode UC_1 

Nama Cari Kata 

Deskripsi Use case ini memungkinkan pengguna untuk mencari kata 

yang diinginkan 

Pre-Condition Pengguna membuka aplikasi 

Post-Condition Jika use case berhasil maka kata akan ditampilkan 
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Tabel 3.3 Use case lihat detil kata 

Kode UC_2 

Nama Lihat Detil Kata 

Deskripsi Use case ini memungkinkan pengguna untuk melihat detil 

dari kata yang dicari pada aplikasi 

Pre-Condition Pengguna membuka aplikasi dan telah  melakukan UC_1 

Post-Condition Aplikasi akan menampilkan detil kata dari kata yang 

diinginkan  

 

Tabel 3.4 Use case pilih algoritma 

Kode UC_3 

Nama Pilih Algoritma 

Deskripsi Use case ini memungkinkan pengguna untuk memilih 

algoritma pencarian yang tersedia di aplikasi 

Pre-Condition Pengguna membuka aplikasi dan memilih fitur algoritma 

Post-Condition Aplikasi akan menampilkan algoritma yang digunakan 

 

3.2.3 Activity diagram 

Activity diagram merupakan suatu pemodelan aktifitas antara pengguna 

dengan sistem yang berjalan. Berikut merupakan activity diagram pada aplikasi 

pengelompokkan kata berdasarkan kemiripan ucapan pada kamus menggunakan 

algoritma metaphone pada operating sistem android. 
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3.2.3.1 Activity Cari Kata 

 

Gambar 3.2 Activity diagram cari kata 

 

Pada gambar 3.2 menjelaskan activity diagram dari user ketika akan mencari 

kata. Untuk mencari kata yang diinginkan, user dapat memilih menu cari kata dan 

memasukkan kata yang ingin dicari. Kemudian sistem mengubah kata masukan 

menjadi kode fonetis dengan algoritma Metaphone. Sistem lalu mencocokan kode 

fonetis kata masukan dengan kode fonetis kata di database. Selanjutnya sistem 

menampilkan kata yang memilki kode fonetis yang sama.  
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3.2.3.2 Activity Lihat Detil Kata 

Gambar 3.3 Activity diagram lihat menu petunjuk 

 

Pada gambar 3.3 menunjukkan activity diagram untuk melihat detil kata. 

Pengguna dapat melihat detil kata dari kata yang diinginkan. 

 



19 
 

 

3.2.3.4 Activity Pilih Algoritma 

 

Gambar 3.4 Activity diagram pilih algoritma 

Pada gambar 3.4 menjelaskan activity diagram dari user ketika mengakses 

menu algoritma dari aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan beberapa 

pilihan algoritma dari aplikasi. 

3.2.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan bagian dari interaksi diagram yaitu diagram 

yang menggambarkan interaksi-interaksi yang terjadi antara sistem dengan user. 

Berikut adalah Sequence Diagram dari aplikasi pengelompokkan kata berdasarkan 

kemiripan ucapan pada kamus menggunakan algoritma metaphone pada operating 

sistem android. 
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3.2.4.1 Sequence Diagram Cari Kata 

 

Gambar 3.5 Sequence Diagram cari kata 

Sequence Diagram pada gambar 3.5 menjelaskan tentang proses atau alur saat 

pengguna melakukan pencarian kata. Pertama pengguna harus membuka aplikasi 

terlebih dahulu. Pada form tampilan, terdapat fitur search dengan fitur tersebut 

pengguna memasukkan kata yang ingin dicari. Setelah mendapat kata masukan, 

kemudian diproses oleh sistem dengan algoritma metaphone menjadi kode fonetik. 

Kode fonetik yang telah diproses kemudian dicocokkan dengan kode fonetik yang 

ada didalam database. Setelah kode fonetik dicocokkan, sistem akan menampilkan 

kata yang memiliki kode fonetik yang sama kepada pengguna. 
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3.2.4.2 Sequence Diagram Detil Kata 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram detil kata 

Sequence Diagram pada gambar 3.6 menjelaskan tentang proses atau alur saat 

pengguna mengakses detil kata. Pertama pengguna harus membuka aplikasi 

terlebih dahulu. Pada form tampilan, pengguna dapat melakukan pencarian kata dan 

memilih kata yang diinginkan. Pengguna diminta untuk memilih kata yang 

diinginkan. Kemudian sistem akan memproses detil kata yang tersimpan didalam 

database dan menampilkan kepada pengguna. 
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3.2.4.3 Sequence Diagram Pilih Algoritma 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram pilih algoritma 

Sequence Diagram pada gambar 3.7 menjelaskan tentang proses atau alur saat 

pengguna mengakses fitur algoritma. Pertama pengguna harus membuka aplikasi 

terlebih dahulu. Pada form tampilan terdapat fitur algoritma, dengan fitur tersebut 

pengguna dapat memilih algoritma pencarian. Pengguna diminta memilih salah satu 

algoritma pencarian yang diinginkan. Kemudian sistem memproses pilihan 

pengguna dan menjadikannya algoritma pencarian. 

3.2.5 Perancangam Database 

Untuk perancangam database pada aplikasi ini menggunakan Android 

SQLite untuk menyimpan kosa kata bahasa Sumbawa. Semua kosa kata disimpan 

dalam satu tabel yaitu tabel kamus. Struktur tabel kamus ditunjukkan pada tabel 

3.5. 
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Tabel 3.5 Struktur tabel kamus 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 Id Integer Primary key 

2 Kata Text Kosa kata bahasa sumbawa 

3 Arti Text Arti kosa kata bahasa sumbawa  

4 Contoh Text Contoh kalimat bahasa sumbawa 

5 Metaphone Text Kode fonetis yang dihasilkan oleh 

algoritma metaphone 

 

3.2.6 Perancangam Antarmuka 

Perancangan antarmuka aplikasi ini terdiri dari beberapa layout yaitu beranda, 

detil kata, dan pilih algoritma. Ketiga layout tersebut dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan fungsional yang dibahas sebelumnya. Berikut adalah rancangan 

antarmuka dari aplikasi. 

1. Beranda 

Merupakan tampilan awal dari aplikasi kamus. Pada awal tampilan kamus 

terdapat icon search yang dapat digunakan untuk mencari kata. Gambar 3.8 

merupakan rancangan dari tampilan beranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Rancangan antarmuka beranda 
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Kata 

Kata 

Kata 

Kata 
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2. Detil Kata 

Detil kata merupakan layout yang menampilkan keterangan tentang kata yang 

terdiri dari arti kata, jenis kata, dan contoh kata. Gambar 3.9 merupakan rancangan 

dari tampilan datil kata. 

 

Gambar 3.9 Rancangan antarmuka detil kata 

3. Pilih Algoritma 

Tampilan layout algoritma menampilkan pilihan dari algoritma yang nantinya 

digunakan untuk membandingkan antar algoritma. Gambar 3.10 merupakan 

rancangan dari tampilan pilih algoritma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Rancangan antarmuka algoritma 
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3.2.7 Perancangam Page Flow 

Bagian ini menjelaskan bagaimana perancangan fungsi dari menu-menu yang 

disediakan aplikasi sehingga alur dari penggunaan aplikasi dapat dimengerti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Rancangan page flow 

3.2.8 Perancangam Aturan Algoritma Metaphone untuk Bahasa Sumbawa 

Algoritma metaphone tidak dapat langsung diterapkan pada bahasa sumbawa 

karena aturan algoritma tersebut dibuat untuk mengelompokkan kata dalam bahasa 

inggris, sehingga tidak akan memberikan hasil yang optimal dalam 

mengelompokkan kata dalam bahasa sumbawa. Oleh karena itu, agar dapat 

diterapkan pada bahasa sumbawa diperlukan aturan metaphone yang sesuai dengan 

penuturan bahasa sumbawa agar pengelompokkan kata dapat dilakukan dengan 

Kata 

Detil 

Kata 

Cari Kata 

Beranda 

Kata 

Kata 

Kata 

Kata 

Kata A 

Algoritma 
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optimal. Berikut merupakan aturan algroritma metaphone yang telah disesuaikan 

untuk mengelompokkan kata untuk bahasa sumbawa. 

1. Hilangkan huruf yang memiliki duplikat, kecuali G [9]. 

2. Biarkan G yang berurutan (ganda), jika diikuti oleh vocal dan jika huruf 

sebelum G adalah N (contoh: BANGGGA >> BANGGA, ABANGGG >> 

ABANG) [10]. 

3. Ubah A menjadi W jika diikuti oleh U atau O, dan ubah menjadi Y jika diikuti 

oleh I atau E. 

4. Ubah E menjadi W jika diikuti oleh U, dan ubah manjadi Y jika diikuti oleh 

A, I, atau O. 

5. Hilangkan E jika diikuti oleh L atau M [9]. 

6. Jika I diikuti oleh vocal (kecuali vocal I) ubah menjadi Y. 

7. Jika O diikuti oleh vocal (kecuali vocal O) ubah menjadi W. 

8. Jika U diikuti oleh vocal (kecuali vocal U) ubah menjadi W. 

9. Jika B berada diakhir ubah menjadi P (contoh: MAGRIB >> MAGRIP). 

10. Jika D berada diakhir ubah manjadi T (contoh: ABAD >> ABAT). 

11. Hilangkan H jika berada diakhir (contoh: BASUH >> BASU). 

12. Ubah F menjadi P.  

13. Ubah V menjadi P. 

14. Ubah Q menjadi K. 

15. Ubah X manjadi K [10]. 

16. Ubah Z menjadi S [10]. 

17. Hapus semua vocal kecual jika berada diawal. 

 Contohnya pada kata baradang jika diubah dengan algoritma metaphone 

secara berurutan akan menjadi baradang > BARADANG > BRDNG. Sehingga 

kode untuk kata baradang adalah BRDNG. 

 

3.2.9 Perbandingan Metaphone Dengan Soundex dan Caverphone 

 Phonetic String Matching merupakan suatu teknik pencocokan string yang 

membandingkan suatu string dengan string yang lain berdasarakan kode fonetis 

masing-masing kata [8]. Pengelompokkan kata berdasarkan kemiripan baik 
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tekstual/penulisan maupun kemiripan pengucapan dapat menggunakan algoritma 

seperti Metaphone, Soundex, dan Caverphone.  

 Algoritma Soundex pertama kali dipatenkan oleh Margaret O’Dell dan 

Robert C. Russell [11]. Algoritma Soundex mengambil masukan berupa sebuah 

kata atau nama. Algoritma ini menghasilkan sebuah kode fonetik dengan panjang 

empat karakter yang terdiri dari satu huruf diawal dan tiga angka. 

 Algoritma metaphone dipublikasikan oleh Lawrence Philips dalam sebuah 

artikel berjudul “Hanging on the Metaphone” dalam jurnal “Computer Language”. 

Algoritma metaphone menghasilkan kode fonetis yang panjang karakternya 

berbeda sesuai dengan panjang string masukan [9]. Algoritma ini juga melakukan 

penangan khusus terhadap setiap fonem (satuan bunyi bahasa) dalam kata. Sama 

halnya dengan soundex, algoritma metaphone memperhitungkan vocal pada awal 

kata, dikarenakan vocal pada awal kata sangat berpengaruh. 

 Algoritma caverphone dikembangkan oleh DavidvHood dalam proyek 

Caversham, Universitas Otago, New Zealand. Pertama kali, algoritma caverphone 

diperkenalkan untuk pencocokan nama orang saja, tetapi kemudian dikembangkan 

untuk pencocokan kata dalam bahasa Inggris. Algoritma ini mempunyai langkah-

langkah yang panjang dan rinci dan tidak menangani huruf-huruf secara khusus 

dalam satu kelompok kata, tetapi menggabungnya untuk beberapa huruf. 

Caverphone kurang memperhitungkan vocal diawal melainkan diakhir kata dan 

kemampuannya dalam pengubahan huruf belum cukup baik jika dibandingkan 

dengan soundex dan metaphone. 

 Berdasarkan pemaparan dari beberapa algoritma Phonetic String Matching 

diatas, masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam tugas 

akhir ini akan mengimplemenntasikan algoritma metaphone dikarenakan algoritma 

ini melakukan penangan khusus terhadap setiap fonem (satuan bunyi bahasa) dalam 

kata sehingga dalam mengelompokkan kata nantinya dapat lebih baik. 




