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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.  

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan 

pembangunan aplikasi website pendukung rekayasa kebutuhan menggunakan 

Naïve Bayes Classifier untuk klasifikasi user feedback terdiri dari analisis 

kebutuhan, telaah literatur, desain sistem, pemrograman sistem, testing dan 

debugging sistem, pengukuran performa dari sistem, evaluasi, serta konsultasi dan 

penulisan. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan 

Pada tahap analisis kebutuhan, wawancara dilakukan dengan pihak terkait 

yaitu manajer Learning Center Universitas Multimedia Nusantara, wawancara 

dilakukan dengan tujuan mengetahui sistem yang sekarang sudah berjalan dan 

mengetahui permasalahan yang sekarang sedang terjadi. Wawancara ini dilakukan 

pada tanggal 8 Juni 2018. 

3.1.2 Telaah Literatur 

Pada tahap telaah literatur, dilakukan pencarian dan pemahaman literatur dari 

berbagai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti, rekayasa 

kebutuhan, user feedback, e-learning, text classification dan text pre-processing, 

algoritma Naïve Bayes Classifier, confusion matrix, pengukuran kegunaan 

perangkat lunak, Technology Acceptance Model, skala Likert, dan imbalanced 

dataset. 
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3.1.3 Desain Sistem 

Dalam tahap desain sistem, dilakukan berbagai perancangan yang 

dibutuhkan dalam sistem, seperti Data Flow Diagram, site map, Flowchart, Logical 

Entity Relationship Diagram, database schema, struktur tabel database, dan 

rancangan antar muka aplikasi.  

3.1.4 Pemrograman Sistem 

Dalam tahap pemrograman sistem, dilakukan proses pemrograman sesuai 

dengan desain sistem yang sebelumnya telah dibuat dengan cara melakukan coding 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, dibantu dengan framework CodeIgniter. 

3.1.5 Testing dan Debugging Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan testing dan debugging sistem, dengan tujuan 

untuk mencoba sistem dan mengetahui kekurangan ataupun bug pada sistem yang 

dibuat. Serta melakukan perbaikan terhadap bug yang ditemukan. 

3.1.6 Pengukuran Performa dari Sistem 

Pada tahap pengukuran performa dari sistem, dilakukan pengukuran 

performa algoritma Naïve Bayes Classifier menggunakan metrik pengukuran 

standar yang terdiri dari accuracy/recognition rate, precision, recall/sensitivity dan 

F-measure/F-score. 

3.1.7 Evaluasi 

Dalam tahap evaluasi, dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner 

dengan manajer Learning Center Universitas Multimedia Nusantara untuk 

mengukur penerimaan dari sistem yang dibuat menggunakan TAM. 
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3.1.8 Konsultasi dan Penulisan 

Pada tahap konsultasi dan penulisan, dilakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing mengenai penulisan dan pembuatan aplikasi serta laporan, serta 

melakukan perbaikan atas masukkan yang ada. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan membuat Data Flow Diagram, site 

map, Flowchart, Logical Entity Relationship Diagram, database schema, struktur 

tabel database, dan rancangan antar muka aplikasi.  

3.2.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data yang ada 

pada aplikasi. Data Flow Diagram yang dirancang terdiri dari diagram context, 

diagram nol, dan 5 diagram level 1. Dalam diagram ini terdapat 3 entitas, yaitu, 

Pengguna E-learning, Manajer E-learning, dan juga Tala (sumber daftar stopword 

bahasa Indonesia). 

Terdapat 35 aliran data yang terdiri dari 23 aliran data yang masuk ke 

sistem, dan 12 aliran data yang keluar dari sistem. Terdapat 4 aliran data yang 

masuk dari entitas Pengguna E-learning ke sistem, 2 aliran data yang keluar dari 

sistem ke entitas Pengguna E-learning. Selain itu, terdapat juga 1 aliran data yang 

masuk dari entitas Tala, serta terdapat 18 aliran data yang masuk dari entitas 

Manajer E-learning ke sistem dan 10 aliran data yang keluar dari sistem ke entitas 

Manajer E-learning.  
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Selain itu, terdapat 9 data store, yaitu users (menyimpan data pengguna), 

user_feedback (menyimpan data feedback yang juga dapat digunakan untuk 

menyimpan feedback untuk proses training), stopword (menyimpan daftar 

stopword bahasa Indonesia), classes (menyimpan kelas atau kategori yang akan 

digunakan dalam klasifikasi), likelihood (menyimpan hasil perhitungan 

probabilitas suatu kata dalam suatu kelas), role (menyimpan status jenis pengguna, 

admin, mahasiswa, atau dosen), apps_log (menyimpan log aplikasi), training_log 

(menyimpan log proses training), dan apps_data (digunakan untuk menyimpan data 

aplikasi, seperti tanggal pengumpulan feedback ataupun toggle pengumpulan 

feedback). 

 
Gambar 3.1 Diagram Context 

 

 Pada aliran data_lihat_feedback_history terdiri dari semester, tahun ajaran, 

feedback, dan juga tanggal feedback dikumpulkan. Aliran data_feedback_baru 

terdiri dari feedback_id, user_id, feedback, stemmed_feedback, class_id, role_id, 

tahun_ajaran, created_date, last_updated, flag is_feedback, flag training_flag,  flag 

testing_flag, dan flag is_default.  

Aliran data_reset_password_pengguna terdiri dari user_id. Aliran 

data_login_pengguna terdiri dari user_id dan password. Aliran 
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data_ganti_password_pengguna terdiri dari user_id, password lama, dan password 

baru. Aliran informasi_data_password_pengguna_baru merupakan e-mail yang 

dikirim ke user_id yang bersangkutan.  

Pada entitas Tala, data yang mengalir yaitu data_kamus_stopword, yang 

terdiri dari stopword_id dan word. Aliran data yang mengalir dari dan ke entitas 

Manajer E-learning yaitu, data_ganti_password_admin, data_ganti_email_admin, 

data_login_admin, data_total_feedback, data_training_terhapus, 

data_reset_password_admin, data_filter_log, data_hasil_pencarian_non_training, 

data_feedback_baru_admin, data_training_file, data_pencarian_feedback, 

data_pencarian_non_training, data_filter_training_log, data_training_baru, 

informasi_data_password_admin_baru, data_toggle_pengumpulan_feedback, 

data_detail_pengumpulan_feedback, data_perubahan_klasifikasi_feedback, 

data_hasil_pencarian_feedback, data_feedback_terhapus, data_pencarian_training, 

data_hasil_pencarian_training, data_training_baru_terpilih, data_hasil_filter_log, 

data_lihat_training_log, data_filter_report, data_hasil_filter_report, dan 

generated_report. 

Aliran data_login_admin terdiri dari user_id dan password. Aliran 

data_ganti_password_admin terdiri dari user_id, password lama, dan password 

baru. Aliran data_ganti_email_admin terdiri dari user_id lama dan user_id baru. 

Aliran data_reset_password_admin terdiri dari user_id. Aliran 

informasi_data_password_admin_baru merupakan e-mail yang dikirimkan ke 

user_id yang bersangkutan. 

Aliran data_toggle_pengumpulan_feedback terdiri dari apps_data_id, 

is_open, tahun_ajaran, open_date, closed_date, dan last_updated. Aliran 
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data_detail_pengumpulan_feedback terdiri dari, jumlah total feedback dengan 

tahun ajaran yang ditentukan, jumlah total feedback di setiap kelas pada tahun 

ajaran yang ditentukan. Aliran data_total_feedback terdiri dari jumlah total 

feedback yang ada. 

Aliran data_feedback_baru_admin terdiri dari feedback_id, user_id, 

feedback, stemmed_feedback, class_id, role_id, tahun_ajaran, created_date, 

last_updated, flag is_feedback, flag training_flag,  flag testing_flag, dan flag 

is_default. Aliran data_pencarian_feedback terdiri dari class_id, role_id, 

tahun_ajaran. Aliran data_perubahan_klasifikasi_feedback terdiri dari, 

feedback_id, class_id, last_updated. Aliran data_hasil_pencarian_feedback terdiri 

dari feedback_id, user_id, feedback, class_id, role_id, tahun_ajaran, created_date, 

dan last_updated. Aliran data_feedback_terhapus terdiri dari feedback_id. 

Aliran data_pencarian_training terdiri dari class_id, role_id, tahun_ajaran. 

Aliran data_hasil_pencarian_training terdiri dari feedback_id, user_id, feedback, 

class_id, role_id, tahun_ajaran, created_date, dan last_updated. Aliran 

data_training_terhapus terdiri dari feedback_id dan flag training_flag. Aliran 

data_pencarian_non_training dan data_hasil_pencarian_non_training memiliki 

aliran data yang sama seperti data_pencarian_training dan 

data_hasil_pencarian_training. Aliran data_training_baru_terpilih terdiri dari 

feedback_id dan flag training_flag. Aliran data_training_file merupakan file 

dataset training .xlsx yang diunggah oleh entitas Manajer E-learning. Aliran 

data_training_baru memiliki aliran data yang sama seperti 

data_feedback_baru_admin. 
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Aliran data_filter_log terdiri dari user_id dan timestamp. Aliran 

data_hasil_filter_log terdiri dari log_id, user_id, ip_addr, page, dan info. Aliran 

data_lihat_training_log terdiri dari log_id, timestamp, total_data_count, 

train_data_count, process_time. 

Aliran data filter_report terdiri dari class_id, role_id, dan tahun_ajaran. 

data_hasil_filter_report terdiri dari jumlah data yang terpilih, jumlah data setiap 

class (kategori/klasifikasi), dan jumlah data dari tiap role yang ada untuk data 

terpilih. dan generated_report yang merupakan file .xlsx yang dihasilkan. 
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Pada Diagram Nol, terdapat 6 proses, yaitu Mengelola Otentikasi, 

Mengelola Dashboard, Mengelola Feedback, Mengelola Training, Mengelola Log, 

dan Mengelola Report. Pada proses Mengelola Otentikasi, terdapat beberapa aliran 

data yang mengalir dari dan ke tabel users, yaitu data_user_terotentikasi, 

data_email_admin, data_password_admin, data_email_pengguna, 

data_password_pengguna, data_password_baru, data_password_terubah, dan 

data_email_terubah.  

Selain itu, proses Mengelola Otentikasi juga akan mengirimkan aliran 

data_user ke proses Mengelola Feedback dan proses Mengelola Training. Selain 

mengirim aliran data_user, proses Mengelola Otentikasi juga mengirimkan 

beberapa aliran lain seperti log_melakukan_login, log_melakukan_reset_password, 

log_mengubah_password, dan log_mengubah_email ke proses Mengelola Log. 

Aliran data_user yang dikirim terdiri dari, user_id, role_id, dan role_name. Proses 

Mengelola Otentikasi akan dijabarkan pada Gambar 3.3. 

 Pada proses Mengelola Dashboard, terdapat beberapa aliran data yang 

menuju dari dan ke tabel user_feedback dan tabel apps_data. Aliran data yang 

menuju dari dan ke tabel user_feedback yaitu data_jumlah_feedback (jumlah 

feedback yang ada di basis data) dan data_jumlah_feedback_terkumpul (jumlah 

feedback yang terkumpul pada periode pengumpulan tersebut). Aliran data yang 

mengalir dari dan ke tabel apps_data yaitu data_pengumpulan_feedback 

(apps_data_id, flag is_open, tahun_ajaran, open_date, closed_date, dan 

last_updated). Selain itu, proses ini juga mengirimkan beberapa aliran data ke 

proses Mengelola Log, yaitu log_toggle_pengumpulan dan 

log_melihat_dashboard. 
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Pada proses Mengelola Feedback, terdapat beberapa aliran data yang 

menuju dari dan ke tabel user_feedback, yaitu data_user_feedback (feedback_id, 

user_id, feedback, class_id, role_id, tahun_ajaran, created_date, dan last_updated) 

dan data_feedback_terhapus (feedback_id). Selain itu proses Mengelola Feedback 

juga mengirimkan beberapa aliran data ke proses Mengelola Log, yaitu 

log_tambah_feedback, log_lihat_feedback_history, log_lihat_data_feedback, 

log_ubah_klasifikasi_feedback, dan log_menghapus_feedback. Proses ini juga 

menerima aliran data_user dari proses Mengelola Otentikasi. Proses Mengelola 

Feedback akan dijabarkan pada Gambar 3.4. 

Pada proses Mengelola Training, terdapat beberapa aliran data yang menuju 

dari dan ke tabel user_feedback. Aliran data yang menuju dari dan ke tabel 

user_feedback yaitu data_training (feedback_id, user_id, feedback, class_id, 

role_id, tahun_ajaran, created_date, dan last_updated) dan data_training_terubah 

(feedback_id, automated_class_id). Selain itu, terdapat juga aliran data yang 

berasal dari entitas Tala yaitu data_kamus_stopword. Proses Mengelola Training 

mengirimkan beberapa aliran data ke proses Mengelola Log, yaitu 

log_melihat_data_training, log_hapus_data_training, log_tambah_data_training, 

log_melihat_data_non_training, log_unggah_data_training, 

log_melakukan_training, dan log_tambah_data_training_eksternal. Proses 

Mengelola Training akan dijabarkan pada Gambar 3.5. 

Proses Mengelola Log terdiri dari beberapa aliran data yang menuju dari 

dan ke tabel apps_log dan training_log. Aliran data yang menuju dari dan ke tabel 

apps_log yaitu, data_apps_log, dan data_apps_log_baru. Aliran data yang menuju 

dari dan ke tabel training_log yaitu, data_training_log dan data_training_log_baru. 
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Selain itu proses ini juga menerima berbagai aliran data “log_” yang dikirim oleh 

proses Mengelola Otentikasi, Mengelola Dashboard, Mengelola Feedback, 

Mengelola Training, dan Mengelola Report. Proses Mengelola Log akan dijabarkan 

pada Gambar 3.6. Pada proses Mengelola Report, terdapat aliran data dari tabel 

user_feedback, yaitu data_report. Proses ini akan dijabarkan pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Otentikasi 

 

 Pada Gambar 3.3, dijabarkan proses Mengelola Otentikasi. Pada DFD level 

1 untuk proses Mengelola Otentikasi ini, terdapat 4 proses yaitu, proses Validasi 

Login, Lupa Kata Sandi, Ganti Kata Sandi, dan Ganti Email. Pada proses Validasi 

Login, terdapat aliran data yang menuju ke tabel users yaitu, data_email_admin, 

data_password_admin, data_email_pengguna, dan data_password_pengguna. 

Selain itu proses ini juga akan menerima data_user_terotentikasi dari tabel users.  

Proses Validasi Login akan mengirimkan data_user ke proses Mengelola 

Feedback (Gambar 3.4), Mengelola Training (Gambar 3.5), dan Mengelola Log 

(Gambar 3.6). Pada proses Lupa Kata Sandi, proses akan menghasilkan 

data_password_baru yang menuju ke tabel users dan juga akan mengirimkan 
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informasi_data_password_baru_admin ke entitas Manajer E-learning dan 

informasi_data_password_pengguna_baru ke entitas Pengguna E-learning. 

“Informasi_data_password_” merupakan e-mail yang akan dikirim ke user_id 

berisikan informasi kata sandi baru. Semua proses pada level ini akan mengirimkan 

data “log_” ke proses Mengelola Log (Gambar 3.6). 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Feedback 

 

Pada Gambar 3.4, dijabarkan proses Mengelola Feedback. Pada DFD level 

1 untuk proses Mengelola Feedback ini, terdapat 6 proses yaitu, proses Menambah 

Feedback, Melihat Riwayat Feedback, Melihat Data Feedback, Mengubah 

Klasifikasi Feedback, Mengklasifikasi Feedback, dan Menghapus Feedback. Selain 

itu, terdapat juga beberapa tabel yang tidak digambarkan pada diagram nol, yaitu 

tabel classes, likelihood, stopword, dan role.  

Proses Menambah Feedback akan menghasilkan feedback_baru yang akan 

mengalir masuk ke proses Mengklasifikasi Feedback. Pada proses Mengklasifikasi 
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Feedback, feedback yang masuk akan diklasifikasikan secara otomatis berdasarkan 

model yang sudah ada (menentukan class_id secara otomatis). Proses 

Mengklasifikasi Feedback menerima beberapa aliran data seperti data_kata_dasar, 

data_stopword, data_likelihood, dan data_class, proses ini akan menghasilkan data 

feedback_terklasifikasi yang akan menuju ke tabel user_feedback. Proses 

Mengelola Feedback juga mengirimkan beberapa data “log_” ke proses Mengelola 

Log (Gambar 3.6).  

Proses Melihat Data Feedback menerima aliran data_user_feedback dari 

tabel user_feedback. Aliran data ini terdiri dari feedback_id, user_id, feedback, 

tahun_ajaran, class_id, role_id, created_date, last_updated. 

 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Training 

 

Pada Gambar 3.5, dijabarkan proses Mengelola Training. Pada DFD level 1 

untuk proses Mengelola Training ini terdapat 8 proses, yaitu proses Melihat Data 

Training, Menghapus Data Training, Melihat Data Non-Data Training, Menambah 

Data Training, Unggah File Training Data .xlsx, Tambah Data Training Eksternal, 
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Melakukan Pelatihan, dan Memasukkan Stopword. Proses Melihat Data Training 

dan Melihat Data Non-Data Training hampir sama, yang membedakan hanya data 

yang diambil dari basis data, Melihat Data Training hanya mengambil data dengan 

flag training_flag true, sedangkan Melihat Data Non-Data Training akan 

mengambil data dengan flag training_flag false atau dapat dikatakan data yang 

sama seperti data_user_feedback pada proses Mengelola Feedback. 

Proses Menambah Data Training Eksternal, hampir sama seperti proses 

Menambah Feedback pada Proses Mengelola Feedback, yang membedakan hanya 

data class_id, dimana pada proses Menambah Data Training Eksternal ini, class_id 

ditentukan oleh entitas Manajer E-learning. Proses Menambah Data Training 

Eksternal disarankan digunakan jika hanya ingin menambah 1 data baru, 

dikarenakan setelah menambah data, akan langsung diproses oleh proses 

Melakukan Pelatihan. Data Training Eksternal memiliki arti jika data didapatkan 

dari luar basis data aplikasi. 

Proses Unggah File Training Data .xlsx akan mengirimkan aliran data 

training_set_baru. Proses ini digunakan untuk memasukkan data training dalam 

jumlah lebih dari 1. Proses Menambah Data Training sama seperti proses 

Menambah Data Training Eksternal, namun data berasal dari pilihan entitas 

Manajer E-learning pada data feedback yang terdapat pada basis data aplikasi. 

Semua proses pada Mengelola Training, kecuali proses Memasukkan 

Stopword, akan mengirimkan data ke proses Melakukan Pelatihan, dimana data 

yang di ubah pada proses lain akan diproses untuk memperbaharui model pada basis 

data.  
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Entitas Tala pada Gambar 3.5 merupakan entitas yang berfungsi sebagai 

sumber data daftar stopword bahasa Indonesia. Selain itu proses-proses pada 

Mengelola Training juga akan mengirimkan data “log_” ke proses Mengelola Log 

(Gambar 3.6). 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Log 

 

 Pada Gambar 3.6, dijabarkan proses Mengelola Log. Pada DFD level 1 

untuk proses Mengelola Log ini terdapat 4 proses yaitu proses Menambah Log 

Aplikasi, Melihat Log Aplikasi, Menambah Log Training, dan Melihat Log 

Training. Pada proses Menambah Log Aplikasi, data “log_” akan diproses menjadi 

data_apps_log (apps_log_id, user_id, timestamp, ip_addr, page, dan info).   
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Report 

 

Pada Gambar 3.7, dijabarkan proses Mengelola Report. Pada DFD level 1 

untuk proses Mengelola Report ini terdapat 2 proses yaitu Preview Report dan 

Generate Report.  

3.2.2 Site Map 

Site map pada situs web ini dibagi menjadi dua macam, yaitu site map untuk 

pengguna (mahasiswa dan dosen) dan site map untuk administrator (manajer E-

learning). 

A. Site Map Aplikasi Pengguna 

Site map aplikasi pengguna digunakan untuk menggambarkan struktur 

laman yang dapat digunakan oleh pengguna, seperti mahasiswa dan dosen. 

 
Gambar 3.8 Site Map Aplikasi (Pengguna) 
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 Pada Gambar 3.8, digambarkan struktur laman yang dapat digunakan oleh 

pengguna. Pada laman pertama yaitu laman Masuk, pengguna bisa melakukan 

login. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat menu Lupa Kata Sandi yang dapat 

digunakan untuk melakukan reset password jika dibutuhkan. 

 Setelah melakukan login, pengguna bisa mengakses beberapa laman, yaitu 

laman Pengumpulan Feedback, Lihat Riwayat, dan Pengaturan Akun. Pada laman 

Pengumpulan Feedback, pengguna bisa memasukkan feedback mereka. Pada laman 

Lihat Riwayat, pengguna bisa melihat feedback apa saja yang pernah mereka 

kumpulkan. Pada laman Pengaturan Akun, pengguna bisa mengganti kata sandi 

mereka. 

B. Site Map Aplikasi Administrator 

Site map menu administrator digunakan untuk menggambarkan struktur 

laman yang dapat diakses oleh administrator, seperti manajer E-learning. 

 
Gambar 3.9 Site Map Aplikasi (Administrator) 
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 Pada Gambar 3.9, digambarkan struktur laman yang dapat digunakan oleh 

administrator. Pada laman pertama yaitu laman Masuk, administrator bisa 

melakukan login. Selain itu, pada laman ini juga terdapat menu Lupa Kata Sandi 

yang dapat digunakan untuk melakukan reset password jika dibutuhkan. 

 Setelah melakukan login, administrator dapat memilih beberapa laman, 

yaitu laman Dashboard, User Feedback Center, Log Center, Mengatur Training Set, 

dan Pengaturan Akun. Laman Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi 

kepada administrator, User Feedback Center digunakan untuk melihat dan 

mengatur feedback yang ada di basis data. Log Center digunakan untuk melihat 

catatan aktivitas pada aplikasi maupun pada proses training. Mengatur Training Set 

digunakan untuk melihat dan mengatur training set yang dimiliki. 

User Feedback Center tersusun dari beberapa laman seperti Tambah 

Feedback, Lihat Feedback, dan Hapus Feedback. Sedangkan Log Center tersusun 

dari beberapa laman, seperti submenu Log Aplikasi dan Log Training. Mengatur 

Training Set tersusun dari laman Lihat Training Set, Tambah Training Data, 

Unggah Training Set File, dan Reset Training Set. 

3.2.3 Flowchart 

Pada bagian ini, akan dijabarkan flowchart dari aplikasi ini. Flowchart akan 

dibagi menjadi dua macam yaitu flowchart untuk administrator dan pengguna. 

Namun terdapat beberapa flowchart yang sama untuk administrator maupun 

pengguna, yaitu flowchart Utama, flowchart Masuk, flowchart Lupa Kata Sandi, 

flowchart Pengaturan Akun, flowchart Klasifikasi Feedback, dan flowchart 

Stemming. Flowchart untuk proses “Sastrawi” tidak dijelaskan pada laporan ini 

karena merupakan proses dari library stemming “Sastrawi”. 
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Gambar 3.10 Flowchart Utama 

 

Gambar 3.10 menggambarkan alur aplikasi secara general. Setelah halaman 

Masuk ditampilkan, administrator maupun pengguna bisa melakukan masuk (login) 

ataupun melakukan lupa kata sandi (reset password). Setelah berhasil masuk akan 

terjadi pengecekan apakah masuk sebagai administrator atau pengguna.  
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Jika masuk sebagai administrator, maka akan ditampilkan halaman 

Dashboard. Setelah halaman Dashboard ditampilkan, administrator dapat memilih 

menu lain yang tersedia, seperti Generate Report, Tambah Feedback, Lihat 

Feedback, Hapus Feedback, Log Aplikasi, Log Training, Lihat Training Set, 

Tambah Training Data, Unggah Training Set File, Reset Training Set, Pengaturan 

Akun, maupun Keluar.  

Jika masuk sebagai pengguna, maka akan ditampilkan halaman 

Pengumpulan Feedback. Selain itu pengguna bisa memilih beberapa menu lainnya 

seperti Riwayat Pengumpulan Feedback, Pengaturan Akun, ataupun Keluar. 

Ketika administrator maupun pengguna memilih suatu menu, akan 

dilakukan proses Menyimpan Log untuk mencatat aktivitas. 

 
Gambar 3.11 Flowchart Masuk 

 

Gambar 3.11 menggambarkan flowchart Masuk. Input data masuk akan 

divalidasi, kemudian jika valid akan berlanjut ke proses mencari data user dengan 

user ID dan kata sandi yang dimasukkan. Jika ditemukan maka akan dibuat user 

session. Setelah itu akan dilakukan penyimpanan log.  
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Gambar 3.12 Flowchart Lupa Kata Sandi 

 

Gambar 3.12 menggambarkan proses lupa kata sandi. Input berupa e-mail 

(user ID) akan divalidasi, kemudian akan dilakukan pencarian user ID ke basis data. 

Jika ditemukan, akan dilakukan pembuatan kata sandi baru berupa 8 digit 

alfanumerik. Kemudian akan dilakukan pengiriman e-mail ke user ID yang 

bersangkutan. 

 
Gambar 3.13 Flowchart Pengaturan Akun 

 

Gambar 3.13 menggambarkan flowchart Pengaturan Akun, Setelah 

halaman pengaturan akun ditampilkan, jika masuk sebagai administrator, maka 
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terdapat dua pilihan, yaitu ganti e-mail ataupun ganti kata sandi (password). Jika 

masuk sebagai pengguna, hanya terdapat satu pilihan, yaitu ganti kata sandi 

(password). Setelah memilih menu dan memasukkan input, input akan divalidasi 

kemudian akan disimpan ke basis data. 

 
Gambar 3.14 Flowchart Klasifikasi Feedback 

 

Gambar 3.14 menggambarkan flowchart Klasifikasi Feedback. Pada saat 

proses ini berjalan, akan diambil seluruh data class (kategori atau klasifikasi) dari 

basis data, selain itu akan diambil juga likelihood dari suatu kata, jika ditemukan 

akan dilakukan perhitungan probabilitas. Jika tidak ditemukan, akan dihitung 

terlebih dahulu likelihood dari suatu kata pada suatu kelas, kemudian akan 

dilanjutkan ke perhitungan probabilitas. Proses ini akan dilakukan untuk setiap kata 

dari feedback yang akan dihitung probabilitasnya dan untuk setiap class yang ada. 
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Gambar 3.15 Flowchart Stemming 

 

Gambar 3.15 menggambarkan flowchart Stemming. Pada saat proses ini 

berjalan, akan dilakukan tahap pre-process yaitu mengubah ke bentuk huruf kecil, 

menghapus angka, mengubah URL atau tautan menjadi suatu keyword, menghapus 

tanda baca dan white space, tokenisasi, dan menghapus stopword. Kemudian 

dilanjutkan dengan proses Sastrawi yang merupakan library stemmer. Proses ini 

berjalan selama masih ada kata yang belum melalui proses Sastrawi, kata yang 

sudah melalui proses Sastrawi akan digabungkan kembali menjadi kalimat yang 

sudah di stem. 

A. Flowchart Administrator 

Pada bagian ini akan dijelaskan flowchart administrator. Flowchart 

administrator terdiri dari flowchart Generate Report, Tambah Feedback, Lihat 

Feedback, Hapus Feedback, Log Aplikasi, Log Training, Lihat Training Set, 

Tambah Training Data, Unggah Training Set File, dan Reset Training Set. 
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Gambar 3.16 Flowchart Generate Report 

 

Gambar 3.16 menggambarkan flowchart Generate Report. Setelah halaman 

Generate Report ditampilkan, data filter yang masuk akan divalidasi, jika valid, 

akan dilakukan pengambilan data sesuai dengan filter yang dimasukkan. Kemudian 

data akan ditampilkan. Administrator dapat memilih “buat report” untuk 

menghasilkan file report dalam bentuk .xlsx. 

 
Gambar 3.17 Flowchart Tambah Feedback 

 

Gambar 3.17 menggambarkan flowchart Tambah Feedback. Setelah 

halaman Tambah Feedback ditampilkan, data feedback yang masuk akan divalidasi, 
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jika valid, akan dilakukan proses Stemming (Gambar 3.15) dan dilanjutkan dengan 

proses Klasifikasi Feedback (Gambar 3.14). Kemudian setelah di stemming dan di 

klasifikasi, data akan dimasukkan ke basis data dan kemudian akan dilakukan 

pencatatan log. 

 
Gambar 3.18 Flowchart Lihat Feedback 

 

Gambar 3.18 menggambarkan flowchart Lihat Feedback. Setelah halaman 

Lihat Feedback ditampilkan, data filter yang dimasukkan akan divalidasi, jika valid 

akan diambil data dari basis data sesuai dengan filter yang dimasukkan, kemudian 

data akan ditampilkan, selain itu log juga akan disimpan. Kemudian jika 

administrator memilih ganti kategori, maka feedback tersebut akan diperbaharui ke 

basis data. 
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Gambar 3.19 Flowchart Hapus Feedback 

 

Gambar 3.19 menggambarkan flowchart Hapus Feedback. Setelah halaman 

Hapus Feedback ditampilkan, data filter yang dimasukkan akan divalidasi, jika 

valid, akan ditampilkan data sesuai filter yang dimasukkan. Kemudian jika 

administrator memilih hapus feedback, maka feedback akan dihapus dari basis data. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Log Aplikasi 

 

Gambar 3.20 menggambarkan flowchart Log Aplikasi. Setelah halaman 

Log Aplikasi ditampilkan, data filter yang dimasukkan akan divalidasi, jika valid 

akan diambil data sesuai dengan filter yang dimasukkan. 
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Gambar 3.21 Flowchart Log Training 

 

Gambar 3.21 menggambarkan flowchart Log Training. Setelah halaman 

Log Training ditampilkan, data filter yang dimasukkan akan divalidasi. Jika valid, 

akan diambil data dari basis data sesuai dengan filter yang dimasukkan, kemudian 

akan ditampilkan. 

 
Gambar 3.22 Flowchart Lihat Training Set 

 

Gambar 3.22 menggambarkan flowchart Lihat Training Set. Setelah 

halaman Lihat Training Set ditampilkan. Data filter akan dimasukkan, kemudian 

akan divalidasi. Jika valid, akan diambil data yang sesuai dengan filter yang 

dimasukkan. Kemudian data akan ditampilkan, jika kemudian administrator 
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memilih hapus training data, maka data akan dihapus dari basis data, dan model 

akan dilatih ulang menggunakan proses Training (Gambar 3.26). 

 
Gambar 3.23 Flowchart Tambah Training Data 

 

Gambar 3.23 menggambarkan flowchart Tambah Training Data. Setelah 

halaman Tambah Training Data ditampilkan. Tersedia dua menu yang tersedia, 

Filter Data atau Masukkan Data, jika Filter Data, data filter yang dimasukkan akan 

divalidasi, jika valid akan diambil data dari basis data sesuai dengan filter yang 

dimasukkan, kemudian akan ditampilkan. Kemudian jika administrator memilih 
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tambah, maka akan dilakukan pembaharuan flag training pada basis data untuk data 

tersebut. 

Jika administrator memilih Memasukkan Data, input data akan divalidasi, 

jika valid akan dilakukan proses Stemming, kemudian akan disimpan ke basis data. 

Kemudian akan dilakukan pembaharuan model yang ada menggunakan proses 

Training (Gambar 3.26). 

 
Gambar 3.24 Flowchart Unggah Training Set File 

 

Gambar 3.24 menggambarkan Unggah Training Set File. Setelah halaman 

Unggah Training Set File ditampilkan, Data file yang dimasukkan akan divalidasi, 

jika valid, data akan di stem pada proses Stemming (Gambar 3.15), kemudian akan 

disimpan pada basis data. Kemudian model baru akan dilatih menggunakan training 

set baru pada proses Training (Gambar 3.26). 
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Gambar 3.25 Flowchart Reset Training Set 

 

Gambar 3.25 menggambarkan Reset Training Set. Setelah halaman Reset 

Training Set ditampilkan, administrator bisa memilih untuk melakukan reset atau 

tidak. Jika melakukan reset, akan dilakukan proses mengubah flag jika data 

merupakan data feedback dan melakukan drop dari basis data jika data tidak 

digunakan sebagai data feedback. Kemudian akan dilakukan pembaharuan model 

yang ada menggunakan proses Training (Gambar 3.26). 

 
Gambar 3.26 Flowchart Training 
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Gambar 3.26 menggambarkan flowchart Training, pada awal proses 

Training, akan dilakukan mengambil seluruh data yang menjadi training set. 

Kemudian akan mengambil seluruh data class (kategori atau klasifikasi) yang ada. 

Kemudian akan dilakukan proses penghitungan jumlah total data training, 

kemudian dilakukan juga penghitungan jumlah feedback untuk setiap class, 

kemudian dilakukan penghitungan jumlah kata pada data training yang termasuk 

dalam suatu class untuk setiap class yang ada, kemudian dilakukan perhitungan 

class prior probability, kemudian akan dilakukan update class data ke basis data, 

kemudian akan dilakukan menghitung jumlah vocabulary pada data training, 

kemudian dilakukan penghitungan jumlah kemunculan kata dalam suatu class 

untuk setiap kata dalam vocabulary. Setelah itu akan dilakukan penghitungan 

likelihood dengan menerapkan Laplace’s law of succession. Kemudian hasil 

perhitungan likelihood akan disimpan ke basis data. Sebelum proses berakhir, 

dilakukan penyimpanan training log ke basis data. 

B. Flowchart Pengguna 

Pada bagian ini akan dijelaskan flowchart pengguna. Flowchart pengguna 

terdiri dari flowchart Pengumpulan Feedback dan flowchart Lihat Riwayat. 
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Gambar 3.27 Flowchart Pengumpulan Feedback 

 

Gambar 3.27 menggambarkan flowchart Pengumpulan Feedback. Setelah 

halaman Pengumpulan Feedback ditampilkan, pengguna akan memasukkan data 

feedback yang kemudian akan divalidasi, jika valid, akan berlanjut ke proses 

Stemming (Gambar 3.15), kemudian ke proses Klasifikasi Feedback (Gambar 

3.14), kemudian data akan disimpan ke basis data. Kemudian, akan dilakukan 

proses mengubah submission flag pada user ID yang sedang melakukan 

pengumpulan feedback. 

 
Gambar 3.28 Flowchart Lihat Riwayat 

 

Gambar 3.28 menggambarkan flowchart Lihat Riwayat. Sebelum halaman 

Lihat Riwayat ditampilkan, terjadi proses Get User Feedback History yang akan 

mengambil data feedback yang pernah dikumpulkan oleh suatu user ID.  
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3.2.4 Logical Entity Relationship Diagram 

Pada bagian ini, akan dijabarkan logical Entity Relationship Diagram dari 

basis data yang digunakan pada aplikasi ini. 

 
Gambar 3.29 Logical Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3.29 menggambarkan logical Entity Relationship Diagram dari 

basis data yang digunakan dalam aplikasi ini. Relasi antara tabel role dengan users 

adalah role memiliki banyak users, dan users memiliki satu role. Relasi antara tabel 

classes dengan likelihood adalah, classes memiliki banyak likelihood dan 

likelihood memiliki satu classes.  

 Relasi antara classes dengan user_feedback adalah classes memiliki banyak 

user_feedback dan user_feedback memiliki satu classes. Relasi antara users dengan 

user_feedback adalah users memiliki banyak user_feedback dan user_feedback 

memiliki satu users. 
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 Relasi antara users dengan apps_log adalah users memiliki banyak apps_log 

dan apps_log memiliki satu users. Relasi antara role dengan user_feedback adalah 

role memiliki banyak user_feedback dan user_feedback memiliki satu role. 

3.2.5 Database Schema 

Pada bagian ini, akan dijabarkan skema basis data yang digunakan dalam 

aplikasi ini. 

 
Gambar 3.30 Gambar Database Schema 

 

Gambar 3.30 menggambarkan skema basis data yang digunakan pada 

aplikasi ini, terdapat 9 tabel, dimana 3 tabel tidak memiliki relasi dan 6 lainnya 

memiliki relasi satu sama lain. Tabel yang tidak memiliki relasi, yaitu tabel 

stopword, apps_data, dan training_log. 
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3.2.6 Struktur Tabel Database 

Pada bagian ini, akan dijabarkan 9 tabel basis data yang digunakan dalam 

aplikasi ini. 

 
Gambar 3.31 Gambar Struktur Tabel apps_data 

 

Gambar 3.31 menggambarkan struktur tabel apps_data yang digunakan 

untuk menyimpan data aplikasi seperti buka atau tutup pengumpulan feedback. 

 
Gambar 3.32 Gambar Struktur Tabel apps_log 

 

Gambar 3.32 menggambarkan struktur tabel apps_log yang digunakan 

untuk menyimpan log aktivitas pengguna. 

 
Gambar 3.33 Gambar Struktur Tabel classes 

 

Gambar 3.33 menggambarkan struktur tabel classes yang digunakan untuk 

menyimpan data class atau kategori yang digunakan dalam aplikasi ini. 

 
Gambar 3.34 Gambar Struktur Tabel likelihood 
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Gambar 3.34 menggambarkan struktur tabel likelihood yang digunakan 

untuk menyimpan hasil training berupa probabilitas kata dalam suatu class atau 

kategori. 

 
Gambar 3.35 Gambar Struktur Tabel role 

 

Gambar 3.35 menggambarkan struktur tabel role yang digunakan untuk 

menyimpan data role pengguna dari aplikasi ini. 

 
Gambar 3.36 Gambar Struktur Tabel stopword 

 

Gambar 3.36 menggambarkan struktur tabel stopword yang digunakan 

untuk menyimpan data stopword dalam bahasa Indonesia. 

 
Gambar 3.37 Gambar struktur Tabel training_log 

 

Gambar 3.37 menggambarkan struktur tabel training_log yang akan 

digunakan untuk menyimpan log pelatihan. 

 
Gambar 3.38 Gambar Struktur Tabel users 

 

Gambar 3.38 menggambarkan struktur tabel users yang digunakan untuk 

menampung data pengguna aplikasi. 
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Gambar 3.39 Gambar Struktur Tabel user_feedback 

 

Gambar 3.39 menggambarkan struktur tabel user_feedback yang digunakan 

untuk menampung data user feedback yang sekaligus bisa menampung data 

training dan testing. 

3.2.7 Rancangan Antar Muka Aplikasi 

Perancangan antar muka aplikasi terdiri dari rancangan antar muka aplikasi 

untuk pengguna dan rancangan antar muka aplikasi untuk administrator. Namun, 

ada beberapa rancangan antar muka yang sama untuk administrator maupun 

pengguna, yaitu rancangan antar muka Login dan Pengaturan Akun. 

 
Gambar 3.40 Rancangan Antar Muka Login 

 

Pada Gambar 3.40, menunjukkan rancangan antar muka menu Login, pada 

rancangan ini, terdapat dua buah input field yang akan digunakan untuk 
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memasukkan user ID berupa e-mail dan kata sandi. Selain itu terdapat satu tombol 

untuk melakukan login.  

 
Gambar 3.41 Rancangan Antar Muka Pengaturan Akun 

 

Gambar 3.41 menunjukkan rancangan antar muka untuk menu Pengaturan 

Akun, pada rancangan ini, terdapat dua tombol untuk mengganti user ID berupa e-

mail maupun mengganti kata sandi. 

A. Rancangan Antar Muka Aplikasi (Pengguna) 

Rancangan antar muka (pengguna) terdiri dari beberapa rancangan antar 

muka, yaitu rancangan antar muka menu Pengumpulan Feedback dan Melihat 

Riwayat Pengumpulan Feedback. 
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Gambar 3.42 Rancangan Antar Muka Pengumpulan Feedback 

 

Gambar 3.42 menunjukkan rancangan antar muka untuk menu 

Pengumpulan Feedback. Pada rancangan menu ini, terdapat satu input field berjenis 

“text area” yang akan digunakan oleh pengguna untuk memasukkan feedback, serta 

terdapat suatu tombol di sebelah kanan bawah yang digunakan untuk 

mengumpulkan feedback yang telah dimasukkan pada input field sebelumnya. 

 
Gambar 3.42 Rancangan Antar Muka Melihat Riwayat Pengumpulan Feedback 
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Gambar 3.43 menunjukkan rancangan antar muka untuk menu Melihat 

Riwayat Pengumpulan Feedback. Pada rancangan menu ini, terdapat satu buat “data 

table” yang akan menampilkan seluruh feedback yang pernah disampaikan oleh 

suatu akun pengguna. Terdapat juga tombol dan input box bawaan dari “data table”. 

B. Rancangan Antar Muka Aplikasi (Administrator) 

Rancangan antar muka (administrator) terdiri dari beberapa rancangan antar 

muka, yaitu rancangan antar muka menu Dashboard, Tambah Feedback, Lihat 

Feedback, Hapus Feedback, Log Aplikasi, Log Training, Lihat Training Set, 

Tambah Training Data, Unggah Training Set File, Reset Training Set. 

 
Gambar 3.44 Rancangan Antar Muka Dashboard 

 

Gambar 3.44 menunjukkan rancangan antar muka menu Dashboard. Pada 

rancangan ini, terdapat beberapa card kecil yang akan menunjukkan jumlah 

feedback yang ada di tiap kelas. Selain itu terdapat beberapa card besar yang 

digunakan untuk menampilkan informasi lain yang dibutuhkan. Pada sisi kanan 

atas, terdapat tombol untuk generate report. 
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Gambar 3.45 Rancangan Antar Muka Tambah Feedback 

 

Gambar 3.45 menunjukkan rancangan antar muka untuk menu Tambah 

Feedback, pada rancangan ini, terdapat satu input field berupa “text area” untuk 

memasukkan feedback dan beberapa input field lain untuk input data lain jika 

dibutuhkan. Selain itu terdapat juga tombol di sisi kanan bawah yang digunakan 

untuk memasukkan feedback. 

 
Gambar 3.46 Rancangan Antar Muka Lihat Feedback, Log Aplikasi, Log 

Training, Buat Laporan 
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 Gambar 3.46 menunjukkan rancangan antar muka menu Lihat Feedback, 

Log Aplikasi, Log Training, dan Buat Laporan. Pada rancangan ini, terdapat bagian 

untuk input filter pada sisi atas. Bagian input filter ini terdiri dari beberapa input 

field sesuai dengan data yang dibutuhkan. Selain itu, sisi kanan bawah terdapat 

tombol untuk memasukkan filter. Di bawah bagian filter, terdapat bagian untuk 

menampilkan “data table” hasil pencarian. 

 
Gambar 3.47 Rancangan Antar Muka Hapus Feedback, Lihat Training Set 

 

Gambar 3.47 menunjukkan rancangan antar muka menu Hapus Feedback 

dan Lihat Training Set, rancangan untuk menu ini sama seperti rancangan antar 

muka Lihat Feedback pada Gambar 3.45, namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu 

pada bagian “data table”, pada rancangan antar muka Hapus Feedback dan Lihat 

Training Set, terdapat check box pada “data table” untuk membantu memilih data 

untuk dihapus. Selain itu, pada sisi kanan atas “data table” terdapat tombol untuk 

melakukan aksi yang ditentukan. 

Rancang bangun aplikasi..., Ivan ferdino, FTI UMN, 2019



69 

 

 
Gambar 3.48 Rancangan Antar Muka Tambah Training Data 

 

Gambar 3.48 menunjukkan rancangan antar muka menu Tambah Training 

Data. Pada rancangan ini, terdapat dua bagian, bagian atas yang digunakan untuk 

memasukkan training data menggunakan “text area” dan bagian bawah yang 

digunakan untuk menambahkan training data dari “data table”. Pada bagian atas, 

terdapat beberapa input field untuk memasukkan data yang dibutuhkan, selain itu 

juga terdapat tombol di sisi kanan bawah untuk memasukkan training data. Pada 

bagian bawah, terdapat “data table” beserta dengan filter untuk menampilkan hasil 

pencarian serta memilih data yang akan ditambahkan ke training set.  
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Gambar 3.49 Rancangan Antar Muka Unggah Training Set File 

 

Gambar 3.49 menunjukkan rancangan antar muka menu Unggah Training 

Set File. Pada rancangan ini, terdapat input field untuk tipe file yang menerima file 

.xlsx. Selain itu, terdapat tombol untuk memasukkan file ke training set.  

 
Gambar 3.50 Rancangan Antar Reset Training Set 
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Gambar 3.50 menunjukkan rancangan antar muka menu Reset Training Set. 

Pada rancangan ini, terdapat sebuah tombol yang dapat digunakan untuk melakukan 

reset training set ke bentuk semula.  
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