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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metodologi Penelitian 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Studi Literatur 

 Tahap ini mempelajari tentang dasar-dasar teori dari Preprocessing Data dan 

Sorensen-Dice. Mempelajari kebutuhan aplikasi untuk menerapkan Preprocessing 

Data dan menentukan variabel yang digunakan untuk mengimplementasikan 

Sorensen-Dice. 

2) Analisis dan Perancangan 

 Menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan dalam 

membangun aplikasi pada Chrome Extension, merancang sistem basis data yang 

dapat memenuhi kebutuhan aplikasi, merancang fitur-fitur yang ada dalam 

aplikasi, membuat desain awal dari aplikasi, dan merancang diagram-diagram 

yang merepresentasikan kebutuhan aplikasi.  

3) Pembuatan Aplikasi 

 Merupakan tahapan pembuatan code aplikasi Chrome Extension dan web 

crawler berdasarkan rancangan yang sudah dirancang pada tahap Analisis dan 

Perancangan, serta pengisian data pada basis data dengan melakukan web 

crawling. 

4) Pengujian 

 Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui 

keberhasilan penerapan Preprocessing Data serta mengamati hasil dari pencarian 

barang yang menerapkan metode Sorensen-Dice. 
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5) Evaluasi 

 Merupakan tahapan akhir dari penelitian, yaitu mengevaluasi hasil pengujian 

yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini. Evaluasi 

menggunakan survey di lapangan dengan menggunakan model pertanyaan End 

User Computing Satisfaction yang dilakukan dengan cara memberikan kuesioner 

kepada pengguna untuk mendapatkan tanggapan terhadap aplikasi yang telah 

dibangun.  

3.2 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi dilakukan agar proses pembuatan program sesuai 

dengan alur yang ditentukan. Perancangan tersebut dilakukan dengan membuat 

diagram-diagram pendukung yang lazim digunakan dalam penelitian. Diagram 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Flow Diagram, Flowchart, 

dan Table Schema. Selain perancangan aplikasi dengan diagram, perancangan 

antarmuka juga dibuat agar dapat mengarahkan pembuatan antarmuka program 

menjadi lebih baik. 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Dalam proses pengembangan Chrome Extension ini terdapat beberapa alur 

perpindahan data. Data Flow Diagram digunakan untuk memperjelas dan 

mempermudah setiap alur data yang terjadi di dalam sistem. Berikut penjelasan 

dari Data Flow Diagram Level 0 atau biasa disebut Context Diagram.  
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Gambar 3.1 Context Diagram 

Pada Gambar 3.1 terdapat dua buah entitas yang terdiri dari user dan 

bukalapak. Entitas user menerima data dari sistem, sedangkan bukalapak  

mengirimkan data untuk sistem Cari Harga Bukalapak menggunakan web 

crawler. Entitas user adalah pengguna yang melakukan pencarian harga barang 

dengan cara memasukkan kata kunci dari barang yang akan dicari. Terdapat dua 

data yang dikirimkan user ke sistem Cari Harga Bukalapak yaitu data kata kunci 

barang dan data kondisi barang. Selain itu terdapat sepuluh data yang dikirimkan 

dari sistem Cari Harga Bukalapak ke user yang merupakan data harga barang 

minimal, data harga barang rata-rata, data harga barang maksimal, data nama 

barang, data tautan gambar barang, data harga barang, data tautan barang, data 

kondisi barang dari barang yang dicari menggunakan kata kunci masukan user, 

data pencarian terakhir, dan jumlah dari barang pada data pencarian terakhir. 

Sedangkan entitas bukalapak adalah sumber data barang yang dikumpulkan 

menggunakan mesin web crawler yang melakukan pencarian data barang pada 
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website bukalapak untuk sistem Cari Harga Bukalapak. Terdapat lima data yang 

dikirimkan oleh bukalapak ke sistem Cari Harga Bukalapak yang merupakan data 

nama barang, data tautan barang, data harga barang, data tautan gambar barang, 

dan data kondisi barang yang berhasil diperoleh dari website bukalapak. Context 

Diagram diurai dan menghasilkan Data Flow Diagram Level 1 pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 

Pada Gambar 3.2 menjelaskan bahwa context diagram pada Gambar 3.1 

telah diuraikan menjadi dua proses utama dan satu tabel yang digunakan dalam 

sistem Cari Harga Bukalapak agar sistem dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Pada proses search_product untuk mencari dan menampilkan barang hasil 

pencarian, terdapat dua data yang dikirim oleh entitas user yang berisi data kata 

kunci barang dan data kondisi barang, kedua data tersebut diubah dalam proses 

search_product dan menghasilkan string query yang dikirimkan ke tabel tbl_data 

sebagai query untuk mencari barang. Hasil dari pencarian data barang sebanyak 

lima data yang merupakan nama barang, harga barang, tautan barang, data tautan 

gambar barang, dan data kondisi barang dikirimkan kembali ke proses 
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search_product. Proses search_product memroses lima data yang dikirimkan oleh 

tabel tbl_data yang kemudian dikembalikan dari proses search_product ke entitas 

user berupa delapan data berupa nama barang, harga barang, harga minimal 

barang, harga maksimal barang, harga rata-rata barang, tautan barang, tautan 

gambar barang, dan kondisi barang hasil pencarian menggunakan kata kunci 

masukan user.  

Pada proses input_product untuk memasukan data yang telah diperoleh oleh 

entitas bukalapak ke tabel tbl_data, terdapat lima data yang dikirim oleh entitas 

bukalapak yang berisi data nama barang, data harga barang, data tautan barang, 

data tautan gambar barang, dan data kondisi barang yang telah diperoleh dari 

website bukalapak ke proses input_product. Proses input_product kemudian 

mengirim enam data berupa data nama barang, data harga barang, data kata kunci 

barang, data tautan barang, data tautan gambar barang, dan data kondisi barang ke 

tabel tbl_product. 

 

Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 search_product 
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Gambar 3.3 menunjukkan Data Flow Diagram Level 2 search_product yang 

merupakan hasil uraian dari proses search_product pada Data Flow Diagram 

Level 1 menjadi lima proses yaitu create_query_result_product,  show_data, 

save_last_search, create_query_count_last_search, dan show_last_search. Pada 

proses create_query untuk membuat string query yang berguna untuk mencari 

barang yang hendak dicari oleh user, entitas user mengirimkan dua data yang 

merupakan data kata kunci barang dan data kondisi barang, kedua data tersebut 

diproses oleh proses create_query sehingga menghasilkan string query yang 

kemudian dikirimkan ke tabel tbl_product sebagai kata kunci pencarian.  

Selain digunakan untuk membuat string query, data kata kunci barang 

disimpan ke cache_last_search oleh proses save_last_search. Fungsi last search 

ini berguna untuk memastikan jumlah barang yang dicari bertambah atau tidak 

sebab di background web crawler terus mencari barang di bukalapak 

menggunakan kata kunci yan telah dimasukkan oleh user. Untuk mendapatkan 

jumlah barang pada last search, dibutuhkan proses 

create_query_count_last_search untuk membuat query yang dapat mengirimkan 

jumlah barang dengan kata kunci yang ada pada last search ke proses 

show_last_search. Jumlah barang dengan kata kunci yang ada pada last search 

tersebut kemudian dikirimkan oleh show_last_search ke user. 

Sedangkan pada proses show_data untuk menampilkan hasil pencarian ke 

user, tabel tbl_product mengirimkan lima data yang merupakan data nama barang, 

data harga barang, data tautan barang, data tautan gambar barang, dan data kondisi 

barang hasil pencarian ke proses show_data. Proses show_data kemudian 

mengirimkan hasil masukan yang telah diproses menjadi delapan data ke entitas 
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user. Delapan data tersebut merupakan data hasil akhir pencarian barang yang 

telah dilakukan dan siap diterima oleh user. 

3.2.2 Flowchart 

Flowchart pada aplikasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu flowchart untuk 

aplikasi, last search yang dilakukan ketika pengguna memasukkan nama barang 

yang akan dicari, dan flowchart untuk web crawling yang berjalan di background. 

Kedua flowchart tersebut akan dijelaskan pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Aplikasi 
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Flowchart aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.4 dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

1. Pengguna memasukkan nama dan kondisi barang yang akan dicari. 

2. Kata kunci masukkan pengguna disimpan ke dalam cache_last_search. 

3. Nama dan kondisi barang digunakan sebagai query untuk mengambil 

data dalam table_data dan sekaligus melakukan web crawling 

menggunakan nama dan kondisi barang yang telah dimasukkan oleh 

pengguna. 

4. Seluruh hasil pencarian dari table_data dimasukkan ke dalam array list 

barang db. 

5. Cek isi array list barang db, jika tidak kosong, maka setiap data di dalam 

array list barang db akan dicocokkan dengan nama barang yang telah 

dimasukkan oleh pengguna menggunakan Sorensen-Dice Coefficient. 

Jika hasil kemiripan dari Sorensen-Dice Coefficient lebih besar dari 

sama dengan 35%, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam array 

list barang dan akan dilakukan penambahan satu data pada counter 

barang. 

6. Hitung isi array list barang, jika jumlah data lebih besar dari empat, 

maka cari rata-rata dari seluruh harga barang di dalam array list barang 

dan ditampilkan ke pengguna. 

7. Jika jumlah isi array list barang tidak lebih besar dari empat, maka 

counter waktu akan bertambah 1 yang dilakukan secara berulang setiap 

500ms. 
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8. Jika counter waktu tidak lebih besar dari dua puluh, maka dilakukan 

pengecekan kembali pada data dari table_data yang dimasukkan ke 

dalam array list barang db. 

9. Jika counter waktu lebih besar dari dua puluh, maka nilai rata-rata akan 

dicari meskipun jumlah data di array list barang tidak lebih besar dari 

empat dan seluruh barang di dalam array list barang ditampilkan ke 

pengguna dan proses selesai. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Last Search 

Flowchart last search ditunjukkan pada Gambar 3.5 dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

1. Last search menerima kata kunci masukkan pengguna. 

2. Cek jumlah isi dari array_last_search, bila isi array_last_search lebih 

besar dari 5, maka hapus data array_last_search pertama. 

3. Jika isi dari array_last_search tidak lebih besar dari 5 dan kata kunci 

masukkan pengguna tidak ada di dalam array_last_search, maka kata 

kunci masukkan pengguna dimasukkan ke array_last_search. 
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4. Jika kata kunci masukkan pengguna sudah ada di dalam 

array_last_search, maka kata kunci masukkan pengguna tidak perlu 

dimasukkan kembali ke array_last_search. 

5. Jumlah barang pada database dari seluruh kata kunci pada 

array_last_search dicari pada table_data. 

6. Jumlah barang yang telah ditemukan pada table_data dan seluruh kata 

kunci pada array_last_search ditampilkan ke pengguna dan proses 

selesai. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Web Crawling 
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Flowchart web crawling ditunjukkan pada Gambar 3.6 dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

1. Web crawler membutuhkan tautan awal dimana crawling akan dimulai 

sehingga membutuhkan masukkan berbentuk tautan yang disebut dengan 

seed. 

2. Seluruh tautan pada laman seed diambil dan disimpan ke sebuah array. 

3. Seluruh informasi yang dibutuhkan pada tautan di dalam array diambil. 

4. Sebelum masuk ke table_data, informasi-informasi yang berhasil 

diambil diproses menggunakan Preprocessing Data agar dapat menjadi 

kata kunci yang lebih akurat. 

5. Data yang telah diproses dimasukkan ke dalam table_data. 

6. Cek array, apabila array belum kosong, maka pengambilan informasi 

dilakukan kembali. 

7. Bila array kosong, maka cek apakah tautan awal merupakan halaman 

terakhir pada kategori yang sama, jika seed bukan merupakan halaman 

terakhir pada kategori yang sama, halaman akan ditambahkan satu 

sehingga berpindah ke halaman selanjutnya dan kembali mengambil 

seluruh tautan pada seed. 

8. Jika  seed merupakan halaman terakhir pada kategori yang sama, maka 

proses selesai. 
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3.2.3 Struktur Tabel 

Database aplikasi terdiri dari satu tabel data yang berfungsi untuk 

menyimpan seluruh data produk yang telah dikumpulkan melalui web crawling. 

Tabel data akan dijelaskan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel data 

Nama tabel : data 

 Nama kolom Tipe data Deskripsi 

 link_gambar varchar(255) 

link_gambar dengan tipe data varchar 

(255) sebagai primary key, link gambar 

digunakan sebagai primary key karena 

pada setiap produk hanya diambil satu 

gambar yang digunakan sebagai gambar 

utama dan link pada gambar bersifat 

unik antara satu produk dengan produk 

yang lainnya. Field link_gambar 

berfungsi untuk menyimpan tautan 

gambar dari produk. 

 link varchar(255) 

link dengan tipe data varchar (255), link 

tidak dapat digunakan sebagai primary 

key karena pada halaman yang sama, 

dapat memiliki tautan berbeda yang 

disebabkan oleh tombol-tombol yang 

menggunakan teknik Asynchronous 

JavaScript and XMLHTTP (AJaX). 

Field link berfungsi untuk menyimpan 

tautan laman dari produk. 

 nama_barang varchar(255) 

nama_barang dengan tipe data varchar 

(255), nama barang tidak dapat 

digunakan sebagai primary key karena 

nama barang tidak unik. Field nama 

barang berfungsi untuk menyimpan 

nama barang dari produk. 

 price integer(20) 

price dengan tipe data integer (20). Field 

price berfungsi untuk menyimpan harga 

barang dari produk. 
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Tabel 3.1 Struktur Tabel data (Lanjutan) 

 Nama kolom Tipe data Deskripsi 

 kondisi varchar(255) 

kondisi dengan tipe data varchar (255). 

Field kondisi berfungsi untuk 

menyimpan kondisi baru atau bekasnya 

produk. 

 keyword varchar(255) 

keyword dengan tipe data varchar 

(255), keyword merupakan field nama 

barang yang telah diproses 

menggunakan Preprocessing Data 

sehingga hasil pencarian oleh pengguna 

dapat lebih akurat. Field keyword 

berfungsi sebagai field yang digunakan 

oleh pengguna untuk mencari produk 

 date_crawled date 

date_crawled dengan tipe data date. 

Field date_crawled berfungsi untuk 

menyimpan tanggal masuknya produk 

ke database 

3.2.4 Perancangan Antarmuka 

Chrome Extension memiliki antarmuka berbentuk jendela kecil di bagian 

kanan atas penjelajah web Chrome. Rancangan antarmuka Chrome Extension 

ditunjukkan pada Gambar 3.8. Chrome Extension terdapat textbox untuk 

memasukkan kata kunci beserta dan radio button untuk menentukan kondisi 

barang yang ingin dicari. Chrome Extension juga menampilkan informasi tentang 

harga maksimal, harga minimal, harga rata-rata, daftar produk berupa gambar 

barang, nama barang, dan harga barang, serta tombol last search untuk 

memunculkan halaman last search yang akan dijelaskan pada Gambar 3.9. 

Chrome Extension juga dapat menambahkan pilihan di Context menu pada 

penjelajah web Chrome, sehingga aplikasi dapat secara langsung mencari dengan 

cara memilih teks yang akan dicari seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Chrome Extension 

Tampilan dari laman last search  pada Gambar 3.9 berupa daftar lima kata 

kunci terakhir yang telah digunakan oleh pengguna beserta jumlah produk dari 

kata kunci – kata kunci tersebut. Kata kunci pada last search juga dapat diaktifkan 

untuk menampilkan kembali informasi-informasi dari kata kunci tersebut. 

 

Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Last Search 
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Web crawler tidak membutuhkan rancangan antarmuka karena berjalan 

secara background, artinya web crawler berjalan tanpa menerima perintah 

langsung dari pengguna. Web crawler diaktifkan ketika pengguna memulai 

pencarian pada Chrome Extension. 
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