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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

       Metode yang digunakan dalam membangun aplikasi command translator 

yang mengimplementasikan metode Shallow Parsing dan algoritma Nazief-

Adriani adalah sebagai berikut. 

a. Studi Literatur. 

Pada awal penelitian dilakukan pencarian berbagai literatur mengenai 

konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi teori 

mengenai bidang penelitian, algoritma dan metode yang digunakan, 

bahasa natural yang digunakan, dan konfigurasi dasar dari perangkat 

router Cisco. 

b. Pengumpulan Data 

Setelah proses studi literatur, dilakukan pengumpulan data mengenai 

algoritma dan metode yang digunakan dan data kalimat konfigurasi yang 

digunakan sebagai input saat pengujian aplikasi melalui observasi. 

c. Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini, dimulailah proses perancangan aplikasi menggunakan 

metode shallow parsing dan algoritma Nazief Adriani. Aplikasi akan 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java yang terintegrasi 

dengan database SQL. Input yang diterima aplikasi adalah kalimat dalam 

bahasa Indonesia untuk melakukan konfigurasi router. Lalu kalimat 

tersebut akan diparsing menggunakan metode shallow parsing untuk 

Implementasi shallow..., I Gede Wisnu Satria Chandra Putra, FTI UMN, 2016



18 

 

mengetahui kata kuncinya. Kemudian kata kunci tersebut di-stemming 

menggunakan algoritma Nazief Adriani untuk mengambil kata dasarnya. 

Setelah itu, kata dasar yang diperoleh akan diproses dan diterjemahkan 

menjadi command konfigurasi. Hasil terjemahan itu kemudian disimpan 

dalam bentuk file teks yang menjadi kemudian menjadi output dari 

aplikasi.                                                                                                                                                                                          

d. Implementasi 

Setelah proses perancangan selesai, proses pembangunan aplikasi dimulai 

dengan penulisan kode aplikasi berdasarkan perancangan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Diawali dengan pembuatan antarmuka aplikasi, 

lalu dilanjutkan dengan pembuatan kode untuk shallow parsing dan kode 

algoritma stemming Nazief Adriani. Setelah itu dilanjutkan dengan 

membuat kode untuk menerjemahkan konfigurasi yang terintegrasi dengan 

basis data. 

e. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada akhir penelitian, setelah aplikasi berhasil dibangun, dilakukan 

pengujian aplikasi menggunakan data input yang telah dikumpulkan 

sebelumnya melalui kuisioner. Dalam hal ini akan diperhatikan bagaimana 

tingkat akurasi terjemahan. Jika masih terdapat masalah, maka akan 

dilakukan perbaikan agar aplikasi dapat berjalan dengan semestinya. 
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3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Flowchart 

       Berikut merupakan flowchart dari aplikasi command translator. 

Segala input yang masuk akan diproses dengan alur seperti pada gambar 

3.1 berikut.  

             

Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi Command Translator. 

       Alur aplikasi dimulai dengan memasukkan input yang berupa kalimat 

perintah konfigurasi dalam bentuk bahasa natural Indonesia. Setelah itu 

input dipecah (split). Saat proses pemecahan kalimat, kata-kata sambung 
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yang terdapat dalam kalimat dihapus untuk memperoleh kata-kata inti 

(Shallow Parsing).  

       Kata-kata inti yang diperoleh kemudian dipisah menurut jenisnya, 

yakni kata yang mengandung angka, kata berbahasa Inggris, dan kata 

berbahasa Indonesia. Kata yang mengandung angka kemudian dicek dan 

dipilah apakah merupakan alamat IP, subnet mask atau nomor interface 

lalu hasilnya disimpan untuk proses compare database dan build 

configuration. Kata berbahasa Inggris juga dicek dan dipilah apakah 

merupakan istilah yang terdapat dalam jaringan dan kemudian hasilnya 

juga disimpan untuk proses compare database.  

       Sedangkan untuk kata berbahasa Indonesia, kata tersebut masuk ke 

proses pemotongan imbuhan (stemming) dengan algoritma Nazief Adriani. 

Hasil stemming kemudian disimpan pula untuk proses compare database. 

Kata-kata lain yang bukan termasuk ketiganya akan disimpan untuk 

kemungkinan lainnya seperti kata sandi atau kata lainnya pada saat proses 

build configuration. 

       Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kata yang diperoleh setelah 

melewati proses pengecekan dan stemming akan digunakan untuk proses 

compare database. Kata-kata tersebut menjadi kata kunci yang digunakan 

untuk pencarian konfigurasi yang paling sesuai. Setelah ID konfigurasi 

yang tepat diperoleh, ID tersebut digunakan untuk pengambilan string 

konfigurasi dalam proses build configuration. Dalam proses ini string 

konfigurasi dibuat dengan menggabungkan komponen string dari basis 

data dengan komponen kata hasil pengecekan seperti alamat IP, subnet 
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mask, nomor interface, kata sandi atau kata-kata lain yang dibutuhkan 

dalam string konfigurasi. Setelah string konfigurasi terbentuk, string 

tersebut disimpan dalam file text dan alur aplikasi selesai. 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Sub Proses Stemming Nazief Adriani 

       Pada gambar 3.2 diatas, dijelaskan alur proses pemotongan imbuhan 

(stemming) menggunakan algoritma Nazief Adriani secara rinci. Seperti 

yang telah dijelaskan, kata-kata berbahasa Indonesia akan mengalami 

proses stemming untuk menghilangkan imbuhan dan memperoleh kata 

dasar.  
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       Untuk memperolehnya, pertama-tama input akan dicek terlebih dahulu 

dalam kamus, jika ditemukan maka proses langsung terhenti dan kata 

langsung disimpan. Jika tidak ditemukan, kata tersebut akan dipotong 

imbuhannya yakni imbuhan yang termaksud inflection suffixes dan 

derivation suffixes.  

       Lalu setelah dipotong, kata tersebut dicek kembali ke dalam kamus. 

Jika ditemukan maka proses berhenti dan kata disimpan, namun jika tidak 

ditemukan kembali maka kata tersebut kembali mengalami potongan yakni 

pada imbuhan yang termasuk derivation prefixes. Setelah dipotong 

kembali, kata dicek ke dalam kamus. Jika ditemukan maka kata akan 

disimpan dan proses terhenti. Jika masih belum ditemukan juga, maka kata 

tersebut disimpan ke dalam kamus sebagai salah satu kata dasar baru. 

 

3.2.2 Struktur Basis Data 

       Dalam aplikasi command translator ini digunakan basis data 

sederhana yang terdiri dari dua tabel yang independen. Yaitu tabel kata 

dasar dan tabel konfigurasi dengan struktur sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Struktur Data Tabel Kata Dasar 
Nama Data Tipe Data Fungsi 

id_katadasar int(10) Merupakan primary key pada tbl_katadasar 

katadasar varchar(70) Merupakan kolom untuk menyimpan kata 

dasar bahasa Indonesia. 

tipe_katadasar varchar(25) Merupakan kolom untuk menyimpan tipe 

kata dasar (verba, adjektifa atau nomina) 
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       Tabel kata dasar berperan sebagai kamus dalam proses stemming 

Nazief Adriani.  Tabel ini memiliki primary key yakni id_katadasar dan 

dua kolom untuk menyimpan kata dasar dan tipe dari kata dasar tersebut. 

Tipe yang dimaksud apakah kata tersebut merupakan kata kerja, kata 

benda atau kata sifat. Tabel ini memiliki jumlah data sebesar 28628 kata 

dasar Indonesia. 

Tabel 3.2 Struktur Data Tabel Konfigurasi 
Nama Data Tipe Data Fungsi 

no_konfigurasi int(11) Merupakan primary key pada 

tbl_konfigurasi 

id_konfigurasi varchar(30) Merupakan kolom untuk menyimpan ID dari 

konfigurasi 

katakunci varchar(200) Merupakan kolom untuk menyimpan kata 

kunci yang akan dijadikan pembanding. 

string_konfig varchar(300) Merupakan kolom untuk menyimpan string 

konfigurasi router cisco 

 

       Tabel konfigurasi merupakan tabel utama yang berisi daftar 

konfigurasi router cisco. Dalam tabel ini terdapat no_konfigurasi sebagai 

primary key dan 3 kolom lainnya yakni id_konfigurasi, katakunci dan 

string_konfig. ID konfigurasi merupakan data yang menjadi output pada 

proses compare database. Sedangkan katakunci yang merupakan daftar 

kata yang akan dibandingkan pada saat proses compare database. Lalu 

string konfigurasi merupakan kolom untuk menyimpan string yang 

digunakan dalam proses build configuration. 
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3.2.3 Perancangan Antarmuka 

       Berikut adalah rancangan antarmuka dari aplikasi command 

translator. Antarmuka aplikasi dirancang secara sederhana yang 

disesuaikan dengan fungsi utama dari aplikasi. Perancangan dibuat dalam 

bentuk mock up yang menggambarkan posisi komponen dalam jendela 

aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.3 Rancangan Antarmuka Aplikasi Command Translator 

       Pada gambar 3.3, terlihat bahwa jendela aplikasi terdiri dari beberapa 

komponen penyusun dan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian kiri 

terdapat dua buah text area yang masing-masing berfungsi untuk 

memasukkan input dan menampilkan hasil terjemahan aplikasi. Sedangkan 

pada bagian kanan terdapat logo Cisco yang diikuti dengan empat buah 

tombol utama, diantaranya adalah tombol untuk menerjemahkan 

(translate), tombol untuk menyimpan hasil terjemahan, tombol untuk 

membuka file yang telah disimpan, dan tombol bantuan yang berada di 

pojok kanan bawah. 
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