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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1. Spesifikasi Umum 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I, 

permasalahan yang dihadapi dalam pencarian suatu dokumen adalah dalam 

pencarian kata-kata atau kalimat dalam dokumen pdf. Sementara ini untuk 

melakukan pencarian kata-kata atau kalimat dalam dokumen pdf harus mencari 

secara manual, dengan cara mencari kata satu per satu kata atau kalimat per 

kalimat dalam dokumen tersebut. Dengan adanya aplikasi ini nantinya pengguna 

tidak perlu lagi mencari satu kata per satu kata atau kalimat per kalimat dalam 

dokumen tersebut. Hanya dengan memasukkan dokumen-dokumen kemudian 

memasukkan kata kunci yang dapat berupa kata maupun kalimat pengguna bisa 

mendapatkan hasil berupa dokumen-dokumen apa saja yang memiliki kata-kata 

atau kalimat tersebut secara detail. 

3.2. Proses Perancangan Aplikasi 

Pada bagian ini akan dijelaskan proses-proses yang akan dilakukan aplikasi 

menggunakan media diagram. 

3.2.1. Use Case  Diagram 

Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi-fungsi seperti yang digambarkan 

pada gambar berikut melalui use case diagram. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi 

Dengan adanya aplikasi ini pengguna dapat melakukan fungsi-fungsi 

seperti melakukan proses stemm pada sebuah kata. Proses stemm adalah teknik 

untuk memangkas kata menjadi kata dasarnya. Sebagai contoh kata “going” 

menjadi “go”. Dengan adanya proses ini, nantinya dapat memaksimalkan proses 

pencarian pada suatu dokumen sehingga menjadi lebih akurat dan cepat. 

Selanjutnya fungsi untuk mendapatkan akar kata dari sebuah dokumen, yaitu 

dengan cara mengunggah sebuah dokumen dan memproses dokumen-dokumen 

tersebut dengan fungsi “Stemm Document Words”. Fungsi ini menggunakan 

fungsi “Stemm The Word” untuk memproses setiap kata yang ada pada setiap 

dokumen yang berada di list. Untuk memproses setiap dokumennya diperlukan 

suatu external library yaitu PDFBox dan TextExtractor. Library tersebut berguna 

untuk  mengekstrak dokumen-dokumen PDF dan DOCX. Selanjutnya dokumen-

dokumen tersebut akan dijadikan sebuah textfile. Tujuan dari proses ini adalah 
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agar proses pencarian dapat menjadi lebih mudah. Fungsi selanjutnya adalah 

“GetReportSearching”, yang berguna untuk menampilkan hasil dari pencarian 

berupa jumlah kata yang didapat dari sekumpulan dokumen dan hasil stemming 

dari setiap dokumen. 

3.2.2. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kumpulan class 

dan hubungan strukturalnya agar aplikasi yang dibuat menjadi lebih terstruktur. 

Berikut ini adalah Class Diagram yang digunakan untuk membuat aplikasi. 

 

Gambar 3.2 Class Diagram Aplikasi 
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Class Diagram untuk pembuatan aplikasi pencarian menggunakan 

algoritma porter ini, terdapat tiga class utama yaitu class ListDocument, class 

AlgoritmaPorter, dan Class OutputReport. 

Class ListDocument digunakan untuk menampung data-data seperti nomor 

dokumen, nama dokumen, lokasi dokumen, tipe dokumen, total kata yang ada 

pada suatu dokumen, perhitungan jumlah kata yang ditemukan, waktu yang 

dibutuhkan untuk memproses dokumen, total kata yang melalui proses stemming, 

serta  mempunyai class list OutputReport guna menghasilkan report hasil 

pencarian.  

Fungsi-fungsi yang ada pada class ini adalah menentukan dokumen yang 

diperlukan untuk dilakukan pencarian dengan menggunakan fungsi addDoc(). 

Sedangkan untuk menghapus dokumen yang dirasa tidak perlu untuk dimasukkan 

kedalam daftar pencarian digunakan fungsi removeDoc().  

SaveToDB() adalah fungsi yang digunakan untuk menampung daftar 

pencarian yang sudah pernah dimasukkan sebelumnya sehingga isi pada daftar 

tersebut tidak hilang ketika user menjalankan aplikasi dikemudian hari. 

LoadDocument() adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil hasil simpan 

dari daftar dokumen yang telah disimpan pada sebuah textFile.  

Sedangkan fungsi untuk mengambil isi teks dari dokumen yang memiliki 

ekstensi file pdf menggunakan fungsi parsePDFDoc().  Sedangkan untuk 

mengambil isi dari dokumen yang memiliki ekstensi file docx menggunakan 
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library extractText() sehingga dokumen berformat docx dapat diproses untuk 

pencarian kalimat.  

Fungsi searchDoc() adalah fungsi yang digunakan untuk pencarian satu 

persatu isi dari dokumen. Fungsi generateReport() adalah fungsi yang digunakan 

untuk menampilkan hasil pencarian baik secara umum maupun secara detail. Hasil 

pencarian secara umum menampilkan total jumlah kata yang ditemukan pada 

suatu dokumen beserta total seluruh kata yang ada pada dokumen tersebut. 

Sedangkan hasil pencarian secara detail menampilkan masing-masing kata yang 

dimasukkan berikut hasil stemming kata-kata tersebut dengan jumlah kata yang 

ditemukan. 

Class OutputReport memakai fungsi dari class AlgoritmaPorter yaitu 

stemTerm() untuk mendapatkan hasil dari stemming.  Class OutputReport berguna 

untuk menyimpan data-data detil seperti kata atau kalimat yang dimasukkan, hasil 

stemming kata tersebut, kata-kata yang melalui proses stemming pada masing-

masing dokumen, beserta jumlahnya.   

Class AlgoritmaPorter digunakan untuk stemming kata yang dimasukkan 

menjadi kata dasarnya. Class ini memiliki variabel-variabel penampung seperti 

variabel b yang berguna sebagai kumpulan karakter untuk dilakukan proses 

stemm, lalu beberapa variabel lainnya untuk membantu menyimpan data seperti 

jumlah karakter imbuhan, total karakter, dan offset.  

Ada beberapa fungsi yang dipakai oleh class OutputReport yaitu fungsi 

yang bersifat public diantaranya adalah fungsi stemTerm() merupakan fungsi 
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utama yang dipakai untuk memangkas kata yang dimasukkan menjadi kata 

dasarnya yang memiliki return value bertipe data string.  

Untuk fungsi-fungsi detail yang bersifat private ada beberapa fungsi yang 

harus dijalankan untuk melakukan proses stemming. Diantaranya adalah fungsi 

cons() untuk mengecek apakah variabel yang dimasukkan terdapat konsonan. 

Fungsi measureNumberOfConsonant() merupakan fungsi untuk menghitung 

jumlah measure (urutan jumlah vokal-konsonan yang ada pada string). 

Selanjutnya fungsi ends() untuk mengecek apakah suatu kata berakhiran dengan 

karakter tertentu. Fungsi vowelInStem() adalah fungsi yang berguna untuk 

mengecek apakah string yang akan distemm memiliki huruf vokal. Fungsi 

DoubleC() berguna untuk mengecek apakah terdapat dobel konsonan pada string 

yang terkait. Berikutnya fungsi cvc() berguna untuk mengecek apakah stemm 

string memiliki pola konsonan – vokal – konsonan. Fungsi setto() berguna untuk 

mengubah akhiran menjadi suatu string terentu. Fungsi r() memiliki fungsi yang 

sama dengan setto() namun dengan kondisi measure lebih besar dari 0.  

Fungsi-fungsi diatas adalah fungsi-fungsi pendukung yang digunakan 

sebagai syarat-syarat algoritma Porter. Selanjutnya ada fungsi-fungsi utama dari 

proses stemming yang dibagi menjadi tujuh langkah.  

1. Fungsi getRidOfPluralAndEdIng() fungsi untuk menghapus kata-kata 

plural dan yang berakhiran „ed‟ dan „ing‟. 

2. Fungsi turnsYtoI() adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah akhiran 

„u‟ menjadi akhiran „i‟. 
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3. mapDoubleSufficesToSingleOnes() adalah fungsi yang digunakan untuk 

mengganti suffix tertentu dengan suffix yang sudah ditentukan. 

4. mapDoubleSufficesToSingleOnes2() adalah fungsi yang menggunakan 

strategi yang sama dengan step ke tiga yaitu mengganti suffix tertentu 

dengan suffix yang sudah ditentukan perbedaannya hanya pada posisi 

imbuhan yang dilihat oleh step ke tiga adalah posisi terakhir sedangkan 

posisi yang dilihat oleh step ini adalah posisi terakhir dikurangi satu. 

5. TakeOffSomeEnd() adalah Langkah kelima untuk mengubah beberapa 

akhiran menjadi suatu akhiran tertentu.  

6. RemoveFinale() adalah langkah terakhir yang berguna untuk menghapus 

akhiran „e‟ dan mereduce  kata.  

7. Stem() adalah fungsi untuk menggabungkan enam step diatas dengan 

ketentuan bahwa string yang dimasukkan lebih dari 1. 
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3.2.3. Flowchart 

 

Gambar 3.3 FlowChart Desain aplikasi 

Gambar 3.3 menunjukkan garis besar alur kerja aplikasi. Flowchart 

digunakan untuk menjelaskan alur urutan algoritma Porter agar lebih jelas. 

(Rickman, 2001) Aplikasi menerima input list berupa dokumen-dokumen 
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berformat pdf, txt, dan docx. Pengguna aplikasi memilih dokumen-dokumen apa 

saja yang akan dicari kemudian dokumen-dokumen tersebut dimasukkan kedalam 

list dokumen.  

Dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci (keyword) yang akan dicari 

terhadap serangkaian dokumen yang berada pada list dokumen. Selanjutnya ketika 

pengguna aplikasi selesai memasukkan kata yang ingin dicari terhadap 

serangkaian dokumen tersebut, aplikasi memprosesnya dengan pencarian pada 

setiap dokumen yang terdapat pada list dan hasilnya kemudian ditampilkan ke 

layar. 

Gambar 3.4 menggambarkan alur kerja untuk pemrosesan setiap dokumen 

yang terdapat pada list. Setiap dokumen yang terdapat pada list dicek terlebih dulu 

tipe dokumen tersebut. Setelah semua dokumen dikonversi menggunakan 

fungsinya masing-masing dokumen diproses menggunakan teknik stemming lalu 

hasilnya akan dicocokkan dengan hasil stemming dari keyword yang dimasukkan.   
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Gambar 3.4 FlowChart SubProses Processing Each Document On The List 
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Gambar 3.5 FlowChart SubProses Stem the content of text file 

Gambar 3.5 adalah diagram kerja untuk subproses Stemming dengan 

menggunakan algoritma Porter. Dimulai dari step ke satu berlanjut hingga ke step 

ke enam setiap kata yang ada pada textfile diproses menjadi hasil stemm dan 

disimpan didalam memory kemudian semua hasil stemm tersebut akan disimpan 

ke dalam sebuah textfile.  

Proses selanjutnya adalah proses untuk stemming setiap kata menggunakan 

algoritma Porter. Pertama-tama kata diproses dengan menghapus imbuhan yang 

bersifat plural. Kemudian dilanjutkan dengan penghapusan imbuhan „ed‟ dan 

„ing‟ jika kata yang diproses memiliki imbuhan tersebut. Selanjutnya, Proses 

stemming dilanjutkan dengan mengganti kata yang memiliki imbuhan „y‟ menjadi 
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„i‟. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap imbuhan yang memiliki double 

suffix , seperti “relational” mejadi “relate”. Langkah selanjutnya adalah 

menghapus beberapa akhiran seperti “allowance” menjadi “allow”. Kemudian  

menghapus imbuhan „e‟ jika diakhiri dengan c-v-c (konsonan – vokal – konsonan) 

dan konsonan kedua bukan huruf  w,x, atau y. 

 

Gambar 3.6 FlowChart SubProses Stem each word with porter algorithms 
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3.3. Sketsa Antar Muka 

1. Halaman Utama 

 

Gambar 3.7 Sketsa Antar Muka Tampilan utama 

 Gambar diatas merupakan sketsa tampilan aplikasi untuk pencarian kata. 

Dalam aplikasi tersebut terdapat tiga bagian utama. Bagian pertama adalah bagian 

untuk memasukkan dokumen yang diperlukan untuk pencarian yang terletak di 
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sisi atas aplikasi. Bagian kedua adalah bagian untuk memasukkan kata-kata yang 

diinginkan untuk dilakukan pencarian yang terletak di sisi tengah aplikasi. Lalu 

bagian ketiga adalah bagian report searching. Bagian ini menampilkan hasil 

pencarian dengan detil seperti berapa jumlah kata yang ditemukan dalam 

pencarian menggunakan algoritma porter yang terletak dibagian bawah aplikasi. 

2. Halaman Detail Report Searching 

 

Gambar 3.8 Sketsa Antar Muka Detail Report 

Halaman ini berisi tentang halaman detail hasil pencarian seperti yang 

terlihat pada gambar 3.7. Gambar 3.7 menjelaskan secara detail kata per kata dari 

kalimat yang dimasukkan dan dapat dilihat kata-kata yang dimasukan dan hasil 

stemnya beserta jumlah hasil pencarian.  
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