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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

. 

3.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

jalannya suatu sistem dan kebutuhan sistem yang akan dibuat, yang meliputi 

perangkat keras, perangkat lunak, serta penggunanya. Sehingga dapat dilakukan 

perancangan sistem yang meliputi perancangan desain, deskripsi sistem, 

spesifikasi kebutuhan, perancangan basis data (ERD), perancangan Diagram Alir 

Sistem, Context Diagram, Diagram Berjenjang dan Data Flow Diagram serta 

perancangan antarmuka sistem. 

 

3.1.1.  Analisis Masalah 

Penelitian ini menjadikan data abstraksi jurnal skripsi sebagai obyek 

penelitian. Jurnal skripsi bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian baru. Sedangkan dokumen abstraks jurnal skripsi merupakan  atribut 

dari jurnal skripsi yang memberikan gambaran keseluruhan mengenai penelitian 

yang telah dilakukan secara garis besar. Selama ini proses pencarian jurnal skripsi 

di perpustakaan UMG masih secara manual. Terlebih lagi jurnal laporan skripsi 

tersebut berbentuk katalog dan belum terkategorikan secara terstruktur. Semakin 

terus bertambahnya laporan skripsi menyebabkan semakin lama dan kurang 

efektifnya pencarian jika tidak ada sistem yang mampu melakukan pencarian dan 

memudahkan user untuk menemukan jurnal skripsi yang dibutuhkan. Oleh  karena 

itu, permasalahan yang akan diteliti adalah pembuatan sebuah sistem pencarian 

yang  akan digunakan untuk menemukan dokumen jurnal skripsi berupa abstrak 

yang relevan dan mirip dengan query inputan dari user. Penerapan sistem temu 

kembali informasi yang ditunjang dengan algoritma single pass clustering akan 

digunakan dan dicoba pengimplementasiannya pada sistem.  
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3.1.2. Analisis Spesifikasi Kebutuhan Sistem 

1. Analisis Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah device yang digunakan untuk menunjang dalam 

pembuatan sistem. Dalam pembuatan sistem ini perangkat keras yang 

digunakan yaitu laptop dengan spesifikasi : 

a. Processor Dual Core  

b. RAM 2 GB 

c. HDD 320 GB 

d. Monitor 14” 

e. Mouse 

 

2. Analisis Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk 

membangun sistem. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem ini adalah: 

a. Windows 7 

b. Aplikasi server, dalam hal ini digunakan XAMPP 

c. Editor PHP, dalam hal ini digunakan EditPlus3 

d. Browser, dapat menggunakan aplikasi internet seperti Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera dan lain-lain. 

e. SQLyog Enterprise 

 

3.1.3. Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem 

Ada beberapa kebutuhan fungsional sistem yang akan dikembangkan, 

diantaranya: 

1. Sistem dapat mengolah data koleksi dokumen abstrak jurnal skripsi 

menjadi inverted index sehingga didapatkan term dari koleksi dokumen 

dan jumlah kemunculan term pada koleksi dokumen atau jumlah 

kemunculan di dokumen tertentu. 

2. Sistem dapat mengambil informasi dari file inverted index dan 

mengolahnya untuk perhitungan pembobotan term dalam tiap dokumen. 
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3. Sistem dapat melakukan perhitungan matematis relevansi sebuah query 

dengan koleksi dokumen tertentu yang telah diolah menjadi inverted 

index. 

4. Sistem dapat menemukan dokumen yang memiliki relevansi tertinggi 

dengan query yang nantinya akan direpresentasikan sebagai sebuah cluster 

pertama sebagai pembanding dengan dokumen lainnya dalam menemukan 

dokumen-dokumen mirip menggunakan proses single pass clustering.  

5. Sistem dapat menemukan hasil pencarian dokumen yang relevan dengan 

query dan dokumen-dokumen  mirip yang didapat dari proses clustering 

sebelumnya. Hasil dari pencarian akan menampilkan judul skripsi dan 

penulisnya serta narasi abstrak jurnal skripsi. 

 

3.1.4. Deskripsi Sistem 

Sistem yang akan dibangun ini merupakan aplikasi pencarian jurnal skripsi 

yang didalamnya menerapkan konsep  information retrieval dan algoritma single 

pass clustering. Tujuan dari sistem ini adalah mengukur keeratan (similiarity) dan 

relevansi untuk menemukan dokumen jurnal skripsi yang sesuai dengan query 

dari user. 

Sistem ini menerapkan teknik sistem temu kembali informasi (information 

retrieval), yang tahapan awalnya adalah preprocessing terhadap dokumen. 

Dilanjutkan proses analysing yaitu menghitung kedekatan relevansi antara 

dokumen dengan query user. Hingga mendapatkan nilai similiarity dokumen 

dengan query. Dan  dilakukan proses pencarian dokumen-dokumen yang mirip 

menggunakan algoritma single pass clustering. 

Sistem mengolah data berupa narasi abstrak dari jurnal skripsi yang 

kemudian menghasilkan term berupa kata dasar yang disimpan dalam database 

untuk proses perhitungan frekuensi dan bobot tiap term dengan dokumen. 

Selanjutnya sistem akan melakukan perhitungan keeratan antara dokumen dengan 

query inputan user. Hasilnya sistem akan meranking nilai simmiliarity dari 

terbesar. Ditemukan sebuah dokumen yang sekiranya relevan dengan query. 

Dokumen ini nantinya akan dijadikan output dari sistem. 
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Kerja sistem dilanjutkan dengan pencarian dokumen lainnya yang mirip 

dengan dokumen paling relevan tersebut. Dokumen yang memiliki nilai 

similiarity paling besar akan diasumsikan sebagai cluster 1, selanjutnya akan 

dilakukan pencarian dokumen yang mirip dengan dokumen di cluster 1 

menggunakan algoritma single pass clustering. 

Hasil dari sistem nantinya adalah menampilkan beberapa list judul jurnal 

skripsi berikut penulisnya serta dokumen abstrak yang relevan dan memiliki nilai 

kemiripan dengan query user. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

alam pembahasan ini akan digambarkan mengenai diagram alir sistem, data 

flow diagram, perancangan database dan interface aplikasi. 

 

3.2.1. Flowchart Sistem (Diagram Alir Sistem)  

Gambar 3.1 dibawah merupakan gambaran flowchart utama sistem 

pencarian jurnal skripsi. 

1. Pertama sistem mengambil dan membaca abstrak skripsi yang tersimpan 

di dalam tabel_skripsi. 

2. Sistem melakukan preprocessing terhadap abstrak, yang meliputi case-

folding, tokenizing, filtering dan stemming, sehingga didapatkan kata 

(terms) dalam bentuk akar yang nantinya dilakukan pengindeksan. 

3. Sistem melakukan pembobotan dari tiap terms dalam tiap dokumen 

berdasarkan rumus (2.4). hasil pembobotan tiap term dokumen disimpan 

dalam database. 

4. User menginputkan query, kemudian sistem melakukan proses 

preprocessing hingga didapatkan term query, dan dilakukan pembobotan 

terhadap terms query. Hasilnya disipan dalam database. 

5. Sistem malakukan perhitungan kemiripan (simmiliarity) antar terms 

query dengan term dalam dokumen menggunakan persamaan rumus 

(2.5) yang kemudian di ranking berdasarkan nilai simmiliarity tertinggi. 
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6. Sistem mengambil abstrak yang ranking 1(nilai simmiliairty tertinggi) 

untuk direpresentasikan sebagai cluster 1 dalam proses single pass 

clustering. 

7.  Sistem melakukan proses single pass clustering untuk mendapatkan 

dokumen abstrak lain yang mirip dengan dokumen abstrak ranking 1 

(dalam cluster 1). 

8. Sistem mengambil hasil single pass clustering yaitu anggota cluster 1 

untuk dijadikan output. 

9. Sistem mengeluarkan output berupa list judul skripsi, penulis dan narasi 

abstrak skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mulai 

abstrak jurnal 
skripsi 

preprocessing 

Pembobotan TF-IDF 

Input query 
(keyword) 

Hitung cosine similiarity 

& perankingan 

Ambil ranking 1 

Single pass clustering 

Ouput 

List abstrak relevan 

dengan query 
selesai 

Ambil cluster 

preprocessing 

Pembobotan TF-IDF 

Gambar 3.1 Flowchart utama sistem 
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Sistem pencarian jurnal skripsi dibagi menjadi tiga tahapan, tahapan yang 

pertama yaitu indexing yang berhubungan dengan abstrak skripsi. Dalam proses 

indexing, dilakukan beberapa tahapan : 

- Proses petama dalam sistem dimulai dengan membaca isi abstraks 

skripsi yang disimpan dalam database sebagai corpus 

- system melakukan preprocessing terhadap corpus tersebut, yaitu case 

folding, tokenizing, filtering dan stemming. Hasil proses ini berupa term 

abstrak skripsi. 

- Hasil proses tersebut kemudian dilakukan proses pembobotan tiap term. 

Bobot tiap term abstrak skripsi disimpan dalam tabel database.  

Proses indexing digambarkan dalam flowchart, lihat gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mulai 

abstrak jurnal 
skripsi 

Preprocessing 
(case folding, tokenizing, 

filtering, stemming) 

Pembobotan TF-IDF 

Simpan hasil indexing ke 

dalam database 

selesai 

Gambar 3.2 Flowchart proses indexing  abstrak skripsi 
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Tahapan selanjutnya adalah formulasi query. Gambar 3.3 merupakan 

gambaran flowchart tahapan formulasi query. Dalam tahapan  ini dilakukan 

tahapan proses: 

 

- User menginputkan query berupa topic skripsi. 

- system melakukan preprocessing terhadap query tersebut, yaitu case 

folding, tokenizing, filtering dan stemming. Hasil proses ini berupa 

daftar term query. 

- Hasil proses tersebut kemudian dilakukan proses pembobotan tiap term 

query. Dafatar term query dan bobotnya disimpan dalam tabel database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input query 
 

Pembobotan term query 

selesai 

Preprocessing 
(case folding, tokenizing, 

filtering, stemming) 

Hasil preprocessing dan bobot 
masuk masuk dalam database 

mulai 

Gambar 3.3 Flowchart formulasi query  
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Tahapan yang terakhir, tahapan pencarian. Gambar 3.4 merupakan 

gambaran flowchart tahapan formulasi query. Dalam tahapan ini terdapat proses: 

 

- Sistem mengambil database hasil indexing dan formulasi query, 

kemudian melakukan pencocokan term query dengan term abstrak 

skripsi. 

- Jika term query cocok dengan term abstrak maka sistem melakukan 

perhitungan simmiliarity antar query dengan abstrak skripsi. 

- Sistem mendapatkan hasil nilai simmiliarity yang kemudian 

merankingnya berdasarkan nilai terbesar. 

- Sistem mengambil abstrak skripsi yang bernilai cosine tertinggi, 

nantinya direpresentasikan sebagai sebuah cluster 1 dalam proses single 

pass clustering 

- Sistem melakukan pencarian kembali abstrak skripsi lainnya yang mirip 

dengan abstrak skripsi dalam cluster tersebut menggunakan single pass 

clustering. 

- Sistem mengambil hasil single pass clustering yaitu anggota cluster 1 

untuk dijadikan output. 

- Sistem mengeluarkan output berupa list judul skripsi, penulis dan narasi 

abstrak skripsi. 
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Berdasarkan diagram alir sistem diatas terdapat beberapa sub proses yang 

dilakukan : 

Gambar 3.4 Flowchart pencarian  
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Term query cocok 
dg term abstrak? 

Hitung cosine similiarity-nya 

dan perangkingan 

Ambil abstrak ranking 1 

Pencarian isi abstrak lain  yang 
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pass clutering 

Ouput 
List hasil pencarian berupa judul 

skripsi yang mengandung 
kerelevansian dengan query 

mulai 

Hasil indexing dan 
formulasi query 

Y 

N 

Ambil cluster  
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- Proses pre-processing merupakan proses mengolah isi abstrak maupun 

query inputan user menjadi term dan keyword. Gambar 3.5 adalah 

gambaran diagram alir dari proses preprocessing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan dalam Proses preprocessing : 

 Proses case folding, yaitu proses penghilangan karakter atau tanda baca 

dan juga pengubahan huruf menjadi huruf kecil dalam dokumen abstrak 

maupun query.  

 Proses tokenizing, merupakan proses pemecahan kalimat dokumen abstrak 

menjadi kata. Begitu juga dengan query inputan user.  Hasil dari proses ini 

akan dilakukan filtering. Proses ini digambarkan dalam flowchart gambar 

3.6. 

mulai 

Database abstrak 

ataupun inputan query 

Case folding 

(ubah huruf kecil, 

penghapusan tanda baca) 

tokenizing 

filtering 

stemming 

selesai 

Gambar 3.5 Dagram Alir Proses Preprocessing 
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Berdasarkan gambar 3.6 : 

- Sistem memulai membaca isi abstrak dalam database. 

- Sistem mengubah senua hurufnya menjadi huruf kecil 

- Sistem menghapus semua karakter dan simbol kecuali huruf a-z 

- Sistem memotong isi abstrak menjadi kata berdasarkan spasi. 

- Sistem mengambil hasil dari proses berupa kata untuk dilakukan proses 

filtering. 

 

 Proses filtering, pemilahan kata dan pengeliminasian kata yang merupakan 

stopwords. Dalam tahap ini dilakukan pencocokan kata dengan kata 

stopwords yang telah disimpan dalam sebuah tabel database. Apabila 

mulai 

Isi abstrak / query 

Ubah semua huruf 

menjadi huruf kecil 

Hapus semua karakter 

dan simbol kecuali a-z 

Potong isi abstrak menjadi 

kata berdasarkan spasi 

Hasil kata 

selesai 

Gambar 3.6 Dagram Alir case folding dan tokenizing 
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ditemukan kata yang merupakan stopwords maka kata tersebut akan 

dieliminasi. Berikut diagram alir dari proses filtering : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

- sistem mengambil kata dari hasil hasil tokenizing. 

- Sistem mengecek apakah kata tersebut ada yang sama dengan daftar 

stopword dalam database, jika iya maka hapus kata tersebut. Namun jika 

tidak simpan kata tersebut untuk proses stemming. 

- Sistem melakukan perulangan dalam mengecek seluruh kata hasil 

tokenizing sampai tidak ada kata lagi.  

 

 Proses selanjutnya adalah stemming, mengubah kata menjadi bentuk kata 

dasar atau yang disebut term. Term inilah nanti disimpan dalam database 

untuk dilakukan perhitungan pembobotan. 

mulai 

Kata hasil tokenizing 

Cek daftar 

stopword Hapus kata 

Y 

Kata > 0  

N 

selesai 

N 

Y 

Gambar 3.7 Diagram Alir dari Proses Filtering 
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Dalam sistem ini digunakan algoritma stemming Nazief-Andriani. 

Berikut gambaran diagram alir algoritma stemming Nazief-Andriani. 

Dalam hal ini diperlukan sebuah database yang menampung daftar kamus  

kata yang kelengkapannya akan mempengaruhi ketepatan perubahan kata 

ke bentuk akarnya. Berdasarkan algoritma stemming nazief-adriani pada 

bab 2, Gambar 3.8 diagram alir dari algoritma stemming Nazief-Andriani. 
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N 

Y 

Gambar 3.8 Diagram Alir Algoritma Stemming Nazief-Andriani 

N 
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 Proses pembobotan tf-idf 

Pembobotan menggunakan rumus tf * idf, menggunakan rumus (2.4) 

 Proses perhitungan nilai simmiliarity 

Perhitungan kesamaan antar dokumen dengan query dihitung dengan rumus 

cosine simmiliarity dengan rumus (2.5).  

 Proses perangkingan 

Hasil dari perhitungan simmiliarity dokumen dengan query diranking 

berdasarkan nilai simmiliarity tertinggi. Sehingga didapatkan dokumen yang 

memiliki nilai simmiliarity tertinggi. Dokumen inilah yang akan 

direpresentasikan sebagai cluster pertama dalam proses pencarian dokumen 

mirip dengan Algoritma single pass clustering. 
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Term query & term abstrak 

Hitung kemunculan kata (tf) 

Hitung keeratan term dg 
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Gambar 3.9 Diagram Alir Proses Perhitungan Bobot dan simmiliarity antar 

dokumen dan query 

Hitung document frequency (df) 

Hitung jumlah 

dokumen abstrak/df 

Isi abstrak teranking 
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 Proses pencarian dokumen mirip menggunakan algoritma single pass 

clustering 

Cara kerja algoritma single pass clustering: 

algoritma single pass clustering ini hanya membaca data satu kali selama 

proses. Tahap-tahap proses single pass clustering berdasarkan gambar 2.3 

sebagaimana tergambarkan dalam diagram alir  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan dalam single pass clustering berdasarkan gambar 3.10: 

- Sistem mangambil abstrak a (abstrak ranking 1) yang memiliki nilai 

simmiliarity tertinggi yang kemudian direpresentasikan sebagai sebuah 

cluster 1. 

Gambar 3.10 Diagram Alir Proses Algoritma Single Pass Clustering 
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ambil  nilai 
threshold  ST  

Sim(p,a) > ST  

Gabungkan p ke 

dalam custer 1 

Apakah semua 

dokumen di korpus 

sudah dibaca? 

Output list isi abstrak yg 

relevan dan mirip  

selesai 

ambil hasil cluster 1 

mulai Abstrak a 
Buat suatu clusteer baru (cluster 1) 

dengan anggota abstrak a  

Buat suatu clusteer baru 

dengan dokumen p 
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- Sistem membaca satu persatu tiap abstrak dalam corpus database. Yang 

kemudian sistem menghitung kemiripannya dengan abstrak a 

menggunakan rumus (2.5). 

- menentukan nilai threshold (ST). 

- Jika nilai kemiripan > ST maka gabungkan abstrak tersebut dalam cluster 

1. 

- Jika tidak buat cluster baru. 

- Jika semua abstrak telah terbaca, Sistem akan mengambil semua 

anggota dari sebuah cluster (cluster dari dokumen ranking satu) untuk 

dijadikan output.  

- Sistem mengeluarkan output tersebut berupa list abstrak yang satu 

cluster dengan abstrak a. 

 

Dalam proses single pass clustering terdapat penentuan nilai threshold  

secara tidak otomatis yang akan mempengaruhi hasil penclusteran 

nantinya. Oleh karena itu dalam pengujian sistem nanti, akan dilakukan 

uji coba sistem berkali-kali dengan memberikan nilai threshold yang 

berbeda. 

 

3.2.2. Context Diagram Sistem 

Pada context diagram gambar 3.11 ini merupakan gambaran sistem atau 

alikasi secara garis besar yang disebut sebagai top level. Dimana user 

menginputkan query atau keyword (berupa topik skripsi) ke dalam sistem 

pencarian, query inilah yang akan diproses dan kemudian akan 

mendapatkan hasil berupa abstrak skripsi yang relevan, didalamnya terdapat 

informasi berupa judul, nama penulis dan dokumen abstraks skripsi yang 

relevan dan mirip dengan query inputannya sebagai hasil dari proses 

pencarian tersebut. 
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3.2.3. Diagram Berjenjang 

Gambar 3.12 dibawah ini merupakan gambar diagram berjenjang dari 

sistem pencarian jurnal skripsi yang terdiri dari 3 level, yaitu : 

- Top level : Sistem Pencarian Jurnal Skripsi secara global 

- Level 0 : merupakan hasil break down dari proses global dari sistem yang  

terdiri dari beberapa sub proses, yaitu: 

o Proses indexing dokumen abstrak skripsi 

Proses indexing terdapat sub proses didalamnya, diantaranya proses 

preprocessing dokumen dan pembobotan 

o Proses formulasi query / keyword yang diinput user 

Proses ini juga mengandung beberapa sub proses, yaitu proses 

preprocessing query dan pembobotan 

o Proses pencarian 

Dalam proses pencarian terdapat sub proses diantaranya yaitu 

perhitungan simmiliarity antara dokumen dengan query, perankingan 

hasil simmiliarity, proses pencarian dokumen mirip dengan single 

pass clustering. 
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Gambar 3.11 Context Diagram Sistem Pencarian 

Jurnal Skripsi 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Pencarian 

Jurnal 

Skripsi 

3 

pencarian 
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3.2.4. Data Flow Diagram 

Dari diagram berjenjang akan dijabarkan lebih dalam pada DFD sistem 

pencarian jurnal skripsi. DFD (Data Flow Diagram) merupakan diagram yang 

menunjukkan dan menvisualisasikan secara grafis hubungan antar subproses-

subproses dalam suatu sistem. Berikut gambaran data flow diagram aplikasi 

pencarian yang menunjukkan tahapan proses, pertama : indexing dokumen isi 

abstrak, kedua: pemprosesan query inputan user, ketiga: proses pencarian. Dari 

proses tersebut user mendapatkan informasi jurnal skripsi yang sesuai dengan 

inputan user berupa judul, nama penulis dan isi abtraksi skripsi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 3.13  

- Sistem mengambil isi abstrak dalam database. 

- Sistem melakukan proses indexing isi abstrak yang menghasilkan term 

isi abstrak 

- Hasil indexing tersebut disimpan dalam database berupa term dan 

bobotnya untuk proses pencarian 
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Indexing 

dokumen isi 

abstrak 
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formulasi 

query  

3 

pencarian 

 

user 

File abstrak 

Daftar koleksi term 

abstrak 

Daftar query 

Gambar  3.13  Data Flow Diagram Level 1 
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- User menginputkan query berupa topik skripsi yang kemudian dilakukan 

formulasi query, menghasilkan term query dan bobot yang disimpan 

dalam database. 

- Sistem melakukan pencarian keeratan antara query dengan isi abstrak 

yang nantinya memberikan output berupa abstrak yang relevan dan 

mirip dengan query inputan user  

 

Dari tiap-tiap tahapan proses dari gambar 3.13 dapat dijabarkan lebih 

detail dalam DFD level 2. Gambar 3.14 dibawah ini merupakan DFD level 2 dari 

proses indexing narasi abstrak yang mana dalam proses ini dilakukan beberapa 

urutan proses hingga menghasilkan output berupa kumpulan term dan bobot dari 

tiap term terhadap narasi abstrak. 

 

Pada DFD level 2 proses formulasi query terdapat dua tahap proses yaitu 

proses preprocessing query sehingga didapatkan daftar term query, lalu dilakukan 

proses kedua yaitu pembobotan term query, dimana hasilnya akan disimpan dalam 

sebuah tabel di database untuk proses pencarian. Lihat gambar 3.15 

 

Tahapan yang ketiga sebagaimana gambar 3.16 merupakan tahapan 

pencarian dokumen yang sekiranya relevan dengan query dan pencarian 

dokumen-dokumen yang mirip. Daftar term query hasil proses query dilakukan 

pencocokan dengan daftar tem hasil indexing dan akan dihitung nilai simmiliarity-

annya terhadap koleksi term yang didapat dari tahapan indexing. Kemudian 

dilakukan perankingan berdasarkan nilai simmiliarity terbesar. Proses pencarian 

dokumen-dokumen abstrak mirip lainnya dilakukan dengan algoritma single pass 

clustering. Hasil dari tahapan pencarian ini nantinya berupa list abstrak skripsi 

yang relevan dan abstrak lain yang mirip berupa informasi judul, penulis serta 

narasi abstrak skripsi.  
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File abstrak 

 

user 

2.1 

Preprocessing 
query 

Narasi  abstrak 

Daftar  term 

Query  

Term query 

Daftar Koleksi 

term  

Dok, term, frek, bobot,  

Daftar term query 

2.2 

pembobotan 

Term query, frek, bobot 

1.1 

preprocessing 

1.2 

pembobotan 

Gambar  3.14 DFD Level 2 Proses Indexing 

Gambar  3.15 DFD Level 2 Proses Formulasi Query 
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Pada DFD level 2 tahapan proses preprocessing terdapat beberapa proses seperti 

yang dijelaskan sebelumnya. Yaitu proses case folding yang dilanjutkan 

tokenizing hingga mendapatkan kumpulan potongan kata dari isi abstrak. Hasil 

tokenizing tersebut dilakukan filtering penghilangan kata stopword, dimana 

nantinya akan didapatkan kata-kata yang mampu merepresentasikan isi dari 

abstrak skripsi. Selanjutnya dilakukan stemming menggunakan stemming nazief-

andriani sehingga mendapatkan kata dasar (term) yang disimpan dalam database 

3.2 

Perhitungan 
simmiliarity 

3.4 

Single pass 
clustering 

Gambar  3.16 DFD Level 2 Proses Pencarian 

3.5 

Tampil hasil 

3.3 

perankingan 

Dok, term, frek, bobot,  

isi abstrak yg relevan 

& mirip 

 

Nilai simmiliarity 

abstrak paling 

relevan 

List abstrak mirip 

Term query, frek, bobot 

 

user 

Daftar term query 

Datfar Koleksi 

term  

3.1 

pencocokan 
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untuk proses pembobotan.  Proses yang sama juga dalam preprocessing query 

sehingga didapatkan term query yang disimpan dalam database. 

 

3.2.5. Contoh Perhitungan Manual 

Contoh kasus yang akan digunakan adalah terdapat empat dokumen 

abstrak jurnal skripsi teknik informatika. 

 

Dokumen 1 : 

SISTEM INFORMASI REKENING AIR PDAM KABUPATEN GRESIK 

VIA SMS 

Undergraduate Theses from JIPPTUMG / 2008-04-12 20:53:43 

Oleh : Nanang Zubaidi, Universitas Muhammadiyah Gresik 

(digilib.umg.ac.id) 

Dibuat : 2008-04-12, dengan 2 file 

Keyword : Pelanggan, SMS, PDAM, Air, Informasi, Rekening dan 

Pelayanan;Customer, SMS, PDAM, Water, Information, Account and 

Service. 

Teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini berkembang dengan cepat 

dan semakin canggih. Dengan kombinasi dua teknologi ini, tercipta suatu 

kekuatan yang memungkinkan orang tetap akan mendapatkan informasi 

tanpa terikat pada ruang dan waktu. 

Teknologi internet sebenarnya cukup memberikan solusi untuk 

mendapatkan informasi, tetapi tidak selamanya orang berada pada suatu 

lingkungan yang telah tersedia akses internet, dan kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi penting bagi pelanggan. Dengan teknologi 

telekomunikasi seluler memungkinkan orang dapat melakukan akses 
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telekomunikasi dimana saja, baik dalam bentuk suara, data atau dalam 

bentuk teks SMS, sebagai median. 

Karena dimensi ponsel yang praktis, mudah dibawa kemana-mana dan 

berteknologi tinggi terciptalah suatu peluang untuk menciptakan apa yang 

dinamakan sistem informasi rekening air via SMS, pengaksesan sistem 

informasi dilakukan via SMS yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja. Aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sedang 

dalam perjalanan, atau memiliki handphone tapi tidak mendukung fasilitas 

WAP, cukup hanya dengan mengirim beberapa pesan singkat 

menggunakan SMS, pelanggan akan segera mendapatkan informasi 

rekening air sesuai dengan yang diinginkan dalam waktu singkat dan 

dengan biaya yang murah. 

  

 

Dokumen 2: 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK 

PENENTUAN PENERIMA BEASISWA MENGGUNAKAN METODE 

AHP TOPSIS 

Undergraduate Theses from JIPPTUMG / 2012-11-06 20:22:36 

Oleh : AMIDAH BUDI UTAMI (digilib@umg.ac.id) 

Dibuat : 2012-11-06, dengan 1 file 

 

Keyword : AHP, TOPSIS, SPK, Penentuan Beasiswa. 

Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau 

mahasiswa guna membantu biaya belajarnya. Secara umum persyaratan 

yang dicantumkan adalah nilai indeks prestasi akademik, penghasilan 

orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan semester. Persyaratan – 

persyaratan tersebut dijadikan ketentuan untuk memutuskan mahasiswa 

yang mendapat beasiswa. Banyaknya jumlah mahasiswa yang mendaftar 

sebagai calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai 



51 
 

penerima beasiswa, sedangkan jumlah kuota penerima beasiswa terbatas 

menyebabkan pihak pengambil keputusan kesulitan dalam menentukan 

penerima beasiswa. 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pada penelitian ini 

dibangun sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode AHP 

dan TOPSIS untuk menentukan penerima beasiswa dengan lebih terarah 

dibandingkan dengan menggunakan salah satu metode AHP atau TOPSIS. 

Dalam penelitian ini metode AHP akan digunakan untuk proses 

pembobotan sedangkan metode TOPSIS akan digunakan untuk 

perangkingan. 

Untuk mengevaluasi metode yang diusulkan maka dilakukan dengan 

membandingkan output dari metode AHP TOPSIS dengan perangkingan 

penerima beasiswa dengan jalan konvesional, yaitu melalui pertimbangan 

pihak yang berwenang. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil 

perangkingan dengan metode AHP dan TOPSIS memiliki kesesuaian 

dengan hasil perangkingan secara konvensional dengan persentase 

kedekatan 85%. 

 

 

 Dokumen 3: 

SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PUPUK DI PT. ANAK GRESIK 

RAYA KENCANA GRESIK 

Undergraduate Theses from JIPPTUMG / 2008-07-31 19:13:26 

Oleh : RIZA HAYATI IFROH, Universitas Muhammadiyah Gresik 

(digilib.umg.ac.id) 

Dibuat : 2008-07-31, dengan 2 file 

 

Keyword : Sistem Informasi, Operasional, dan Pupuk, distribusi & pupuk; 

Information System, Operational, and Manure 
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Pemanfaatan sistem informasi di berbagai bidang kehidupan dirasa 

semakin besar. Setiap bidang terutama dalam instansi terkait seperti 

perusahaan swasta dan Negara, sekolah dan lain-lain membutuhkan sistem 

informasi yang tepat untuk membantu operasional sehingga aktivitas yang 

berjalan dari divisi masing-masing instansi dapat terlaksana dengan lancar. 

Salah satu pemanfaatan sistem informasi tersebut adalah dengan 

merancang sistem informasi yang menerapkan perancangan sistem 

berorientasi objek. 

Dalam perusahaan, pemanfaatan sistem informasi juga dibutuhkan dalam 

pengembangan kualitas operasional pada suatu perusahaan. Seperti halnya 

pemanfaatan sistem informasi distribusi pupuk yang berisi segala hal yang 

dibutuhkan dalam kelancaran proses operasional distribusi. Sistem 

informasi distribusi pupuk memuat tentang penjualan dan pembelian 

pupuk, data kios dan produsen, serta laporan-laporan yang ada. 

Hasil dari pembuatan sistem informasi distribusi pupuk diharapkan mampu 

menambah kelancaran setiap proses operasional yang berlangsung pada 

PT. Anak Gresik Raya Kencana sehingga pemanfaatan sistem informasi 

yang diciptakan dapat bermanfaat. 

 

 

Dokumen 4: 

SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN PENJUALAN TIKET 

PESAWAT BERBASIS WEB 

Undergraduate Theses from JIPPTUMG / 2008-04-12 21:03:24 

Oleh : Karyati , Universitas Muhammadiyah Gresik (digilib.umg.ac.id) 

Dibuat : 2008-04-12, dengan 2 file 

 

Keyword : Sistem, Informasi, Travel, Tiket dan Internet.System, 

Information, Travel, Ticket and Internet. 
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PT. Pahala Kencana merupakan salah satu perusahaan travel agent yang 

menyediakan tiket pesawat sebagai salah satu produknya. Namun ditengah 

persaingan yang keras antar perusahaan sejenis maka manajemen harus 

melakukan terobosan dan inovasi dibidang penjualan. Kemudahan 

mendapatkan informasi perjalanan baik jadwal, keberangkatan maupun 

harga, kecepatan pemesanan tiket atau layanan jasa sejenis merupakan 

salah satu visi yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. 

Menyadari dan memahami bahwa teknologi internet mempunyai 

kegunaan, maka manajemen PT. Pahala Kencana memutuskan untuk 

mendesain dan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web untuk 

layanan pemesanan tiket. Proses pembuatan perangkat lunak ini didahului 

dengan studi literatur dan pengumpulan data, dilanjutkan dengan 

perancangan sistem. Dari hasil perancangan inilah maka bisa dibuat suatu 

aplikasi perangkat lunak untuk kemudian dilakukan uji coba dan evaluasi 

guna mengetahui kehandalan dan unjuk kerja dari aplikasi yang telah 

dibuat. 

Setelah melalui serangkaian uji coba, ternyata aplikasi yang dibuat bisa 

dan mampu menjawab persoalan yang ada, terutama yang berkaitan 

dengan proses pemesanan dan penjualan melalui web. Selain itu dengan 

aplikasi web ini, customer akan lebih mudah dalam melihat jadwal, 

melakukan pemesanan dan pembatalan tiket yang sudah dibeli tanpa harus 

datang ke agen PT. Pahala Kencana. 

 

 

Query atau kalimat yang diinputkan user: “sistem informasi” 

 

Berikut dibawah ini tahapan-tahapan prosesya : 

Dilakukan tahapan yang pertama yaitu indexing: 

- Proses case-folding dan tokenizing : 

abstrak jurnal skripsi maupun query inputan user dilakukan 

penghilangan tanda baca dan pengubahan menjadi huruf kecil semua. 
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Selanjutnya dilakukan proses tokenizing hingga didapatkan query dan 

abstrak perkata. 

 

- Proses filtering dan stemming 

Hasil dari proses preprocessing akan dilakukan penghilangan kata 

stopword, selanjutnya dilakukan stemming sehingga didapatkan term 

berupa kata dasar yang nantinya akan dimasukkan dalamm database 

sistem. 

 

Quey  : sistem informasi 

D1 : teknologi informasi internet data sistem rekening air aplikasi   

wap 

D2 : beasiswa putus sistem dukung metode ahp topsis ranking 

D3 : sistem informasi rancang orientasi objek data 

D4 : manajemen informasi jadwal teknologi internet desain aplikasi 

web rancang sistem 

 

 

Proses pembobotan dan perhitungan similiaritas : 

Term-term dokumen serta term query yang didapat dihitung frequency 

kemunculannya (tf) dalam tiap dokumen  serta nilai inverse document 

frequency (IDF) menggunakan persamaan rumus (2.3).  

 

Dibawah ini tabel 3.1 merupakan tabel perhitungan TF-IDF tiap term 

dalam masing-masing dokumen. 
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Term q d1 d2 d3 d4 Dft N/dft IDF 

Teknologi 0 5 0 0 1 2 2 1,3010 

Sistem 1 2 1 10 1 4 1 1,0000 

Informasi 1 7 0 9 1 3 1,33333 1,1249 

Internet 0 2 0 0 0 1 4 1,6021 

Data 0 1 0 1 0 2 2 1,3010 

Rekening 0 2 0 0 0 1 4 1,6021 

Sms 0 3 0 0 0 1 4 1,6021 

Aplikasi 0 1 0 0 5 2 2 1,3010 

wap 0 1 0 0 0 1 4 1,6021 

beasiswa 0 0 7 0 0 1 4 1,6021 

putus 0 0 2 0 0 1 4 1,6021 

dukung 0 0 1 0 0 1 4 1,6021 

metode 0 0 1 0 0 1 4 1,6021 

ahp 0 0 3 0 0 1 4 1,6021 

topsis 0 0 3 0 0 1 4 1,6021 

bobot 0 0 1 0 0 1 4 1,6021 

rangking 0 0 1 0 0 1 4 1,6021 

rancang 0 0 0 2 2 2 2 1,3010 

orientasi 0 0 0 1 0 1 4 1,6021 

objek 0 0 0 1 0 1 4 1,6021 

manajemen 0 0 0 0 3 1 4 1,6021 

jadwal 0 0 0 0 2 1 4 1,6021 

desain 0 0 0 0 1 1 4 1,6021 

web 0 0 0 0 3 1 4 1,6021 

 

 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan pembobotan masing-masing term dokumen 

serta term query dari tiap dokumen menggunakan  rumus  (2.4). 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Perhitungan TF-IDF 
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Term Wd1 Wd2 Wd3 Wd4 Wq 

Teknologi 6,5051 0 0 1,3010 0 

Sistem 2,0000 1 10 1 1 

Informasi 7,8746 0 10,1244 1,1249 1,1249 

Internet 3,2041 0 0 0 0 

Data 1,3010 0 1,3010 0 0 

Rekening 3,2041 0 0 0 0 

Sms 4,8062 0 0 0 0 

Aplikasi 1,3010 0 0 6,5051 0 

Wap 1,6021 0 0 0 0 

Beasiswa 0 11,2144 0 0 0 

Putus 0 3,2041 0 0 0 

Dukung 0 1,6021 0 0 0 

Metode 0 1,6021 0 0 0 

Ahp 0 4,8062 0 0 0 

Topsis 0 4,8062 0 0 0 

Bobot 0 1,6021 0 0 0 

Rangking 0 1,6021 0 0 0 

Rancang 0 0 2,6021 2,6021 0 

Orientasi 0 0 1,6021 0 0 

Objek 0 0 1,6021 0 0 

Manajemen 0 0 0 4,8062 0 

Jadwal 0 0 0 3,2041 0 

Desain 0 0 0 1,6021 0 

Web 0 0 0 4,8062 0 

  

 

Tabel 3.2 Tabel Perhitungan Pembobotan 
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Setelah didapatkan bobot masing-masing term dokumen dan query. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan simmiliarity antar term dokumen dengan term query 

menggunakan persamaan rumus cosine simmiliarity (2.5).  

Tabel 3.3 perhitungan  manual dot product antara document dengan query 

qdi  : 

 

Term Wd1x Wq Wd2x Wq Wd3x Wq Wd4x Wq 

Teknologi 0 0 0 0 

Sistem 2 1 10 1 

informasi 8,8584 0 11,3894 1,2655 

Internet 0 0 0 0 

Data 0 0 0 0 

Rekening 0 0 0 0 

Sms 0 0 0 0 

Aplikasi 0 0 0 0 

Wap 0 0 0 0 

Beasiswa 0 0 0 0 

Putus 0 0 0 0 

Dukung 0 0 0 0 

Metode 0 0 0 0 

Ahp 0 0 0 0 

Topsis 0 0 0 0 

Bobot 0 0 0 0 

Rangking 0 0 0 0 

Rancang 0 0 0 0 

Orientasi 0 0 0 0 

Objek 0 0 0 0 

manajemen 0 0 0 0 

Jadwal 0 0 0 0 

Desain 0 0 0 0 

Web 0 0 0 0 

qdi   10,8584 1 21,3894 2,2655 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Tabel Perhitungan dot product document 

dengan query 
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Perhitungan manual vector dokumen dengan query 

 

 

Term Wd1
2 Wd2

2 Wd3
2 Wd4

2 Wq 

Teknologi 42,3170 0 0 1,6927 0 

Sistem 4 1 100 1 1 

Informasi 62,0089 0 102,5045 1,2655 1,2655 

Internet 10,2664 0 0 0 0 

Data 1,6927 0 1,6927 0 0 

Rekening 10,2664 0 0 0 0 

Sms 23,0994 0 0 0 0 

Aplikasi 1,6927 0 0 42,3170 0 

Wap 2,5666 0 0 0 0 

Beasiswa 0 125,7632 0 0 0 

Putus 0 10,2664 0 0 0 

Dukung 0 2,5666 0 0 0 

Metode 0 2,5666 0 0 0 

Ahp 0 23,0994 0 0 0 

Topsis 0 23,0994 0 0 0 

Bobot 0 2,5666 0 0 0 

Rangking 0 2,5666 0 0 0 

Rancang 0 0 6,7707 6,7707 0 

Orientasi 0 0 2,5666 0 0 

Objek 0 0 2,5666 0 0 

Manajemen 0 0 0 23,0994 0 

Jadwal 0 0 0 10,2664 0 

Desain 0 0 0 2,5666 0 

Web 0 0 0 23,0994 0 

  22
,WqWdi  157,9099 193,4947 216,1010 112,0776 2,2655 

  22
,WqWd i  12,5662 13,9102 14,7004 10,5867 1,5052 

qdi   18,9141 20,9370 22,1263 15,9346 0 

Cosine = 
qd

qd

i

i




 

0,5741 0,0478 0,9667 0,1422 0 

 

Keterangan: 

 qdi      =         22
WqWd i     (3.1)          

Tabel 3.4 Tabel Perhitungan  vector document query dan cosine 
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Didapatkan nilai cosine dari tiap dokumen terhadap  query yang selanjutnya 

dilakukan perankingan berdasarkan nilai cosine tertinggi, seperti pada tabel 

dibawah ini : 

 

 

Rangking Dokumen ke- Similiarity 

1 d3 0,9667 

2 d1 0,5741 

3 d4 0,1422 

4 d2 0,0478 

 

 

 

Tahap pencarian jurnal skripsi yang mirip dengan dokumen yang memiliki 

similiaritas tertinggi dengan algoritma single pass clustering. 

 

Dari proses sebelumnya didapatkan sebuah dokumen yang memiliki nilai 

similiarity tertinggi yaitu dokumen 1. Selanjutnya dokumen tersebut akan 

direpresentasikan sebagai cluster pertama dalam proses single pass clustering.  

 

Nilai treshold yang digunakan 0,1  

 

Setelah mengalami proses single pass clustering didapatkan: 

Output dokumen relevan dan yang mirip:  d3, d1,d4 

Dokumen kurang relevan (tidak dijadikan output) : d2  

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.5 Hasil Perankingan Dokumen 
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3.2.6. Perancangan Database 

 

Berikut ERD desain database yang merepresentasikan relasi antar entity-

nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut tabel-tabel yang digunakan dalam pembangunan sistem pencarian 

jurnal skripsi : 

1. Tabel skripsi 

Tabel tabel_skripsi berfungsi untuk penyimpanan daftar dari atribut 

abstrak skripsi, yaitu judul skripsi, narasi abstrak, nama penulis dan 

tahun pembuatan. Judul skripsi disimpan pada field judul_skripsi, narasi 

abstrak disimpan pada field abstrak, nama penulis disimpan pada field 

penulis, sedangkan tahun pembuatan skripsi terdapat pada field tahun. 

Dalam tabel ini terdapat id_skripsi yang merupakan primary key. 

Sedangkan field id sebagai penunjuk urutan skripsi dimasukkan ke 

Gambar 3.17 Entity Relational Diagram Sistem Pencarian Jurnal Skripsi 

tabel_skripsi 

id 
id_skripsi 
judul_skripsi 
abstrak 
tahun 
penulis 

tabel_stopword 

kata_stopword 

tabel_katadasar 

id_kata_dasar 
kata_dasar 
tipe_kata_dasar 

tabel_index 

id_index 

id_skripsi 

term 

tf 

df 

idf 

w 

w2 

tabel_hitung_cosine 

id_hitung 

id_skripsi 

sqrt_w2 

sum_kd 

cosine 

tabel_query 

id_query 

kata_query 

frekuensi 

bobot 

bobot2 
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sistem, id ini bersifat incremental. Tabel tabel_skripsi ini memiliki 

struktur seperti terlihat pada tabel 3.6 dibawah ini : 

 

 

Field Type Size Keterangan 

Id Int 11 Incremental 

Id_skripsi Varchar 200 Id dari skripsi 

Judul_skripsi Varchar 300 Judul dari skripsi 

Abstrak Text  Berisi  narasi abstrak skripsi 

Tahun Year 4 Tahun pembuatan skripsi 

Penulis Varchar 100 Nama penulis skripsi 

 

2. Tabel stopword 

Tabel tabel_stopword berfungsi untuk menyimpan daftar stoplist yang 

nantinya digunakan untuk proses filtering pada tahapan preprocessing. 

Terdapat sebuah field dalam tabel ini, yaitu field kata_stopword yang 

digunakan untuk penyimpanan kata yang akan dihilangkan pada proses 

filtering. Sehingga dapat dilakukan pengecekan terhadap tiap kata dari 

proses tokenizing, jika kata tersebut ditemukan dalam tabel stopword ini 

maka kata tersebut dihilangkan dan tidak diproses ke proses selanjutnya. 

Struktur dari tabel_stopword adalah sebagai berikut: 

 

 

Field Type Size Keterangan 

Kata_stopword Varchar 100  

 

3. Tabel kata dasar 

Tabel tabel_katadasar berfungsi unutk penyimpanan bentuk kata dasar 

bahasa indonesia untuk digunakan dalam proses stemming setelah 

proses filtering pada tahapan preprocessing. Dalam tabel ini juga 

terdapat field tipe_kata_dasar yang memberikan keterangan tipe dari 

Tabel 3.6 Struktur tabel tabel_skripsi 

Tabel 3.7 Struktur tabel tabel_stopwords 
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kata dasar tersebut apakah berupa kata kerja ataukah kata sifat. Jika kata 

dari proses filtering tersebut tidak terdapat dalam daftar kata dasar maka 

akan dilakukan proses stemming terhadap kata tersebut. Adapun struktur 

dari tabel_katadasar adalah sebagai berikut : 

 

 

Field Type Size Keterangan 

Id_kata_dasar Int 11  

Kata_dasar Varchar 20 Kata dalam benuk akar 

Tipe_kata_dasar Varchar 20 Tipe dari kata dasar tersebut 

  

4. Tabel index 

Tabel tabel_index berfungsi untuk penyimpanan daftar term abstrak 

hasil proses preprocessing, nilai TF (term frequency) masing-masing 

term dari tiap document, nilai IDF (inverse document frequency) dari 

perhitungan mrnggunakan rumus (2.3) serta nilai bobot tiap term yang 

didapat dari perhitungan perkalian tf dan idf rumus (2.4). Tabel ini 

memiliki struktur sebagai berikut : 

 

Field Type Size Keterangan 

Id_index Int 11 Incremental 

Id_skripsi Varchar 200 Id dari skripsi 

Term Varchar 50 Kata hasil preprocessing 

document 

Tf Int 11 Nilai frekuensi term dalam 

tiap dokumen 

Df Int 11 Nilai banyaknya dokument 

yang mengandung suatu 

term 

Idf Double  Hasil inverse document 

frekuensi tiap term 

W Double  Bobot dari tiap term  

W2 Double  Nilai kuadrat bobot tiap 

term 

Tabel 3.8 Struktur tabel tabel_kata_dasar 

Tabel 3.9 Struktur tabel tabel_index 
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5. Tabel query 

Tabel tabel_query digunakan untuk penyimpanan sementara query 

inputan user yang telah dilakukan preprocessing dan bobot dari tiap term 

dalam query untuk nantinya digunakan dalam proses perhitungan cosine 

similiarity dengan term documents. Adapun struktur tabel_query adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Field Type Size Keterangan 

Id_query Int 11 Incremental 

Kata_query Varchar 50 Term  query 

Frekuensi Int 11 Jumlah tiap term query 

Bobot Double  Bobot dari tiap term query 

Bobot2 Double  Nilai kuadrat bobot tiap term 

query 

 

 

6. Tabel perhitungan cosine 

Tabel tabel_hitung_cosine berfungsi dalam perhitungan simmiliarity 

tiap dokumen terhadap query, untuk mempermudah dalam perhitungan 

cosine similiarity dan perankingan dalam mendapatkan hasil dokumen 

yang memliki nilai similiarity tertingggi. Tabel ini memiliki struktur 

tabel seperti berikut : 

 

 

Field Type Size Keterangan 

Id_hitung Int 11 Incremental 

Id_skripsi Varchar 200 Id dari skripsi 

Sqrt_w2 Double  Panjang vector document 

Sum_kd Double  Nilai jumlah dari perkalian 

bobot term query dengan 

term documents. (di . q) 

Cosine Double  Nilai cosine 

Tabel 3.11 Struktur tabel tabel_hitung_cosine 

Tabel 3.10 Struktur tabel tabel_query 
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3.2.7. Perancangan Interface 

sistem ini akan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan 

editplus3 sebagai edtor PHP-nya. Pada sistem pencarian ini terdapat beberapa 

halaman, sebagaimana berikut ini: 

 

a. Halaman awal 

Halaman awal ini merupakan tampilan awal ketika user mulai menjalankan 

aplikasi pencarian. Terdapat informasi-informasi tentang aplikasi. Rancangan 

interface halaman ini adalah seperti pada gambar 3.18 dibawah ini 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Header berisi logo civitas akademika dan judul aplikasi 

2. Label menu, yang terdiri home, show corpus dan retrieval 

Jika Show corpus diklik maka akan tampil abstrak skripsi program 

studi teknik informatika UMG dari tahun 2007-2012. 

Jika retrieval diklik maka akan tampil halaman pencarian. 

3. Deskripsi tentang aplikasi pencarian akan ditampilkan disini. 

4. Footer. 

 

 

 

 

Footer 

Home | Show Corpus | Retrieval 
 

APLIKASI PENCARIAN JURNAL  SKRIPSI 
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 

logo 

Gambar 3.18 Antarmuka halaman awal sistem 

1 

2 

3 

4 
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b. Halaman show corpus 

Halaman ini merupakan tampilan bagi user yang menampilkan seluruh abstrak 

skripsi program studi teknik informatika dari tahun 2007-2012. Perancangan 

tampilan interface halaman seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

1. Logo civitas akademika dan judul aplikasi 

2. Label menu 

3. Abstrak skripsi yang ada dalam database ditampilkan disini.. 

4. Footer. 

 

 

 

Home | Show Corpus | Retrieval 
 

APLIKASI PENCARIAN JURNAL  SKRIPSI 
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 

logo 

1 

2 

Show Corpus 

 

 
1.

  

Karyati || 2008 

 

SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN PENJUALAN TIKET 

PESAWAT BERBASIS WEB 

 

 
PT. Pahala Kencana merupakan salah satu perusahaan travel agent 

yang menyediakan tiket pesawat sebagai salah satu produknya. 

Namun ditengah persaingan yang keras antar 

dst dst 

footer 

3 

4 

Gambar 3.19 Antarmuka halaman sistem untuk lihat seluruh 

abstrak yang ada 
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c. Halaman pencarian 

Halaman ini merupakan tampilan pencarian bagi user untuk mencari jurnal 

skripsi yang diinginkan dengan menginputkan query. Perancangan tampilan 

interface halaman ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

1. Logo civitas akademika dan judul aplikasi 

2. Label menu 

3. Label tempat query diinputkan untuk mencari dokumen jurnal yang 

diinginkan. 

4. Tombol navigasi, „cari‟ ntuk melakukan proses pencarian. 

5. Hasil pencarian akan ditampilkan disini. 

6. Footer. 

 

 

 Query:  

 
cari Hasil temu kembali informasi adalah : 

 

 

   

footer 

Home |Show Corpus | Retrieval 
 

APLIKASI PENCARIAN JURNAL  SKRIPSI 
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 

logo 

 Query:  

 
cari 

Gambar 3.20  antarmuka halaman pencarian 

1 

2 

4 3 

5 

6 
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d. Halaman hasil pencarian 

Halaman hasil menampilkan hasil dari proses sistem aplikasi pencarian jurnal 

skripsi, setelah diinputkan query oleh user. Berupa judul dokumen yang paling 

relevan dengan query dari user dan beberapa list judul dokumen abstrak jurnal 

skripsi yang mirip lainnya. Output yang diberikan berupa narasi abstrak 

skripsi dan terdapat judul jurnal skripsi, nama penulis, serta tahun pembuatan. 

Tampilan dari halaman hasil ini seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Header, judul dan logo civitas akademika 

2. Label menu. 

Hasil temu kembali informasi dengan query Teknologi sistem informasi dengan 

web adalah : 

 

footer 

Home | Show Corpus | Retrieval 
 

APLIKASI PENCARIAN JURNAL  SKRIPSI 
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 

logo 

Teknologi sistem informasi dengan web Query:  

 
cari 

Gambar 3.21 Antarmuka halaman hasil pencarian 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

1.

  

Karyati || 2008 

 

SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN PENJUALAN TIKET 

PESAWAT BERBASIS WEB 

 

 
PT. Pahala Kencana merupakan salah satu perusahaan travel agent 

yang menyediakan tiket pesawat sebagai salah satu produknya. 

Namun ditengah persaingan yang keras antar 

dst dst 
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3. Label tempat user menginputkan query untuk mencari dokumen jurnal 

yang diinginkan. 

4. Tombol navigasi, „cari‟ untuk melakukan proses pencarian. 

5. Hasil pencarian ditampilkan disini, berupa list judul skripsi, penulis,  serta 

narasi abstraknya. 

6. Footer. 

 

3.2.8. Perancangan Uji Coba 

Skenario Uji Coba 

Skenario pengujian sistem pencarian jurnal skripsi yang dibangun ini 

difokuskan kepada hasil abstrak skripsi yang ditemukan. Pengujian 

dilakukan secara uji empiris. Dengan melakukan langah-langkah berikut: 

1. Input query dan melihat hasil pencarian 

2. Mencatat hasil pencarian 

3. Melakukan analisis terhadap hasil uji coba. 

Analisis dilakukan dengan mencatat nilai threshold yang digunakan pada 

tiap percobaan, kemudian menghitung nilai precission, recall dan 

accuracy menggunakan persamaan rumus (2.6, 2.7 dan 2.8) dari hasil 

pencarian. Hal ini dilakukan secara berulang. Dari hasil uji coba analisis 

dapat diketahui berapa nilai threshold terbaik untuk mendapatkan hasil 

pencarian yang dianggap relevan, dengan nilai precission, recall dan 

akurasi yang tinggi.  

 

 

 

 

 


