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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Telaah Literatur 

Telaah literatur dilakukan guna memahami konsep dari metode Vector Space 

Model, TF-IDF, dan cosine similarity untuk diimplementasikan pada aplikasi 

rekomendasi berbasis konten. Pembelajaran dilakukan dengan cara membaca 

referensi dari berbagai sumber seperti skripsi, makalah, jurnal serta berbagai 

sumber lainnya baik online maupun media cetak. Tindakan ini dilakukan sepanjang 

masa penelitian, perancangan, dan pembangunan aplikasi. 

2. Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi dimulai dengan merancang alur perpindahan data yang 

terjadi di aplikasi rekomendasi yang dibuat dalam bentuk Data Flow Diagram 

(DFD). Setelah itu, dibuat juga alur kerja dari aplikasi rekomendasi ini. Alur kerja 

aplikasi digambarkan dengan menggunakan diagram alir (flowchart). Hubungan 

antara satu tabel dengan tabel lain digambarkan dengan database schema dan Entity 

Relationship Diagram (ERD). Struktur database yang digunakan dalam penelitian 

ini akan menyesuaikan struktur database buku yang digunakan SLiMS UMN 

Library. Dari sisi tampilan, dibuatlah rancangan tampilan aplikasi yang akan 

digunakan sehingga pengguna dapat melihat rekomendasi buku berdasarkan hasil 

implementasi metode dalam penelitian ini. 
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3. Pemrograman Aplikasi 

Setelah hasil rancangan aplikasi didapatkan, dilakukanlah pemrograman 

aplikasi. Aplikasi yang dibangun merupakan fitur tambahan yang akan muncul pada 

halaman SLiMS UMN Library sehingga pemrograman dilakukan dengan 

melakukan penambahan kode pada sistem SLiMS. Selain itu, implementasi metode 

Vector Space Model menggunakan TF-IDF dan cosine similarity pada aplikasi 

rekomendasi buku berbasis konten dilakukan untuk menyiapkan data rekomendasi 

buku yang akan ditampilkan pada aplikasi. Aplikasi rekomendasi akan dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

4. Pengujian 

Pada tahap pengujian, aplikasi rekomendasi buku akan diuji dengan memilih 

10 buku yang paling sering dipinjam di perpustakaan UMN sebagai buku acuan 

untuk dianalisis apakah rekomendasi buku yang dihasilkan relevan atau tidak. 

Pengujian ini juga dilakukan untuk menguji Vector Space Model yang telah 

diterapkan pada aplikasi dalam memberikan rekomendasi buku yang mirip dengan 

buku yang dipilih secara spesifik sesuai dengan konten yang ada. 

5. Evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan dengan melakukan perhitungan tingkat precision 

dan recall sistem rekomendasi yang telah dibuat menggunakan pengukuran 

precision dan recall. 

3.2  Pengumpulan Data 

Sebelum implementasi metode dilakukan, diperlukan data berupa deskripsi 

buku yang diperoleh dari Goodreads dan Google Books menggunakan API. Jumlah 

koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UMN adalah 17.114 judul (Maret 2017). 
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Data laporan magang dan skripsi tidak digunakan dalam penelitian ini karena 

aplikasi rekomendasi difokuskan untuk buku. Setelah dilakukan penyaringan data 

terhadap laporan magang dan skripsi, didapatkan koleksi berjumlah 9.804 judul.  

Untuk mengambil data deskripsi menggunakan API, dibuatlah suatu program 

untuk mengambil data dari Goodreads dan Google Books untuk disimpan ke dalam 

database secara otomatis. Karena keterbatasan masing-masing sumber dalam 

memiliki deskripsi buku yang ada di perpustakaan UMN secara keseluruhan, kedua 

API ini dipakai untuk saling melengkapi kekurangan tersebut. Namun, jika dari 

kedua sumber tersebut tetap tidak ditemukan deskripsi buku maka judul buku akan 

dipakai sebagai deskripsi buku. 

3.3  Tahapan Preprocessing Data 

Sebelum mengimplementasikan metode, terdapat tahap awal dari sebuah 

proses text mining yaitu tahap preprocessing data. Pada subbab ini akan dijelaskan 

beberapa fungsi atau teknik yang akan digunakan dalam melakukan preprocessing 

data, yaitu tahap case folding, tokenizing, filtering, dan stemming. 

1.  Case Folding dan Tokenizing 

 Pada tahap case folding, setiap karakter pada deskripsi buku diubah menjadi 

huruf kecil. Lalu, tahap tokenizing dilakukan dengan menghapus karakter-

karakter string yang tidak dianggap sebagai term, seperti tanda koma, dan 

tanda titik. Pendekatan yang dapat digunakan adalah menggunakan fungsi 

REPLACE() yang disediakan MySQL dibandingkan fungsi preg_replace() 

yang disediakan PHP. Selain untuk mempercepat proses tokenizing karena 

tidak perlu melakukan query select pada PHP, terdapat beberapa karakter 

string yang tidak terbaca oleh hasil query PHP tersebut. Oleh karena itu, 
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penggunaan query MySQL dipilih untuk menghilangkan delimiter string 

pada deskripsi. 

2. Filtering 

Setelah tahap case folding dan tokenization dilakukan, tahap filtering 

dijalankan dengan menghapus kata-kata yang tidak penting berdasarkan 

kumpulan stopword list. Pendekatan yang digunakan dalam tahap ini adalah 

membandingkan kata-kata hasil case folding dan tokenization yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan kata-kata pada stopword list. Jika pada 

deskripsi buku ditemukan kata yang terdapat dalam stopword list maka kata 

tersebut akan dibuang. Karena buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan 

UMN terdiri dari buku berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, stopword list 

yang digunakan merupakan gabungan dari stopword list Bahasa Indonesia, 

dan bahasa Inggris yang diperoleh dari penelitian Tala (2003) untuk bahasa 

Indonesia, dan situs terpercaya yang menyediakan stopword list bahasa 

Inggris, yaitu www.ranks.nl/stopwords. Kata-kata yang tidak penting tersebut 

seperti “yang”, “di”, “apa”, “about”, “with”, dan “out”.  

3. Stemming 

Tahap stemming adalah tahap di mana setiap kata pada deskripsi buku diubah 

menjadi kata dasarnya. Algoritma stemming yang dipakai adalah algoritma 

porter stemmer yang bisa melakukan stemming untuk teks bahasa Inggris, dan 

dengan modifikasi, algoritma ini juga dapat melakukan stemming untuk teks 

Bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah if-else statement untuk 

menentukan apakah suatu kata masuk pada suatu kondisi atau tidak, fungsi 
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substr() untuk mengambil penggalan karakter pada suatu string, fungsi 

replace() untuk menukar penggalan kata lama dengan yang baru. 

 

3.4    Perancangan Aplikasi  

Perancangan aplikasi menghasilkan beberapa dokumen yang menjelaskan 

perpindahan data pada aplikasi yang tersaji dalam bentuk Data Flow Diagram, alur 

kerja aplikasi dalam bentuk flowchart, hubungan antara satu tabel dengan yang 

lainnya dalam bentuk Entity Relation Diagram (ERD), database schema, struktur 

tabel, dan rancangan antarmuka aplikasi rekomendasi buku. 

3.4.1 Data Flow Diagram 

Alur perpindahan data yang ada dalam aplikasi dijabarkan menggunakan 

Data Flow Diagram (DFD). Gambar 3.2 merupakan context diagram yang 

menunjukkan garis besar perpindahan data yang terjadi pada aplikasi. Context 

diagram merupakan DFD level 0. Dalam context diagram ini, terdapat satu proses 

utama yaitu Recommendation Application dan 8 entitas, yaitu website ranks, Tala 

(peneliti), kamus kata dasar, books, Google Books API, Goodreads API, admin, dan 

user. Aplikasi rekomendasi ini memiliki aktivitas yang terjadi pada bagian front-

end dan back-end. Entitas user memiliki 2 data keluar dan 5 data masuk menuju 

proses Recommendation Application. Tujuh buah data ini merupakan data yang 

mewakili perpindahan data yang terjadi pada bagian front-end. Entitas website 

ranks, Tala (Peneliti), books, dan kamus kata dasar memiliki masing-masing 1 data 

keluar menuju proses. Entitas Google Books API dan Goodreads API memiliki 

masing-masing 1 data keluar dan 1 data masuk. Entitas admin memiliki 4 data 

keluar dan 2 data masuk. 
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Gambar 3.1 DFD Context Diagram Aplikasi Rekomendasi Buku 

 

 Gambar 3.2 menunjukkan DFD level 1 yang merupakan DFD turunan dari 

proses Recommendation Apllication pada context diagram. Pada diagram ini, 

proses Recommendation Application diturunkan menjadi dua buah proses, yaitu 

Back End Process, dan Front End Process. Proses Back End Process berfungsi 

untuk mengimplementasikan Vector Space Model yang menggunakan algoritma 

TF-IDF dan cosine similarity sehingga data kemiripan buku dapat diperoleh untuk 

selanjutnya ditampilkan kepada pengguna melalui proses Front End Process. 

Terdapat 9 buah tabel dalam DFD level 1, yaitu tabel buku_research, mst_stoplist, 

tb_katadasar, terms_dict, weight, similarity, biblio, biblio_author, dan mst_author. 

Tabel buku_research memiliki 7 data keluar menuju proses Back End Process, dan 

10 buah data masuk dari Back End Process. 

Tabel buku_research berfungsi untuk menyimpan data deskripsi buku, dan 

hasil preprocessing data. Tabel mst_stoplist memiliki 6 data masuk dan 2 data 
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keluar. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data stoplist yang digunakan dalam 

tahap filtering.  

Tabel tb_katadasar memiliki 1 data masuk dan 1 data keluar menuju Back 

End Process. Tabel tb_katadasar berfungsi untuk menyimpan daftar kata dasar 

Bahasa Indonesia untuk mendukung tahap stemming. 

Tabel terms_dict memiliki 1 data masuk dan 1 data keluar menuju Back End 

Process. Tabel terms_dict berfungsi untuk menyimpan data term yang dimiliki oleh 

deskripsi.  

Tabel weight memiliki 2 data masuk dan 1 data keluar menuju Back End 

Process. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan bobot TF-IDF 

setiap term deskripsi buku.  

Tabel similarity memiliki 2 data masuk dari Back End Process, dan 1 data 

masuk dari Front End Process. Selain itu, terdapat 1 data keluar menuju Front End 

Process. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan kemiripan antar 

buku dan menampilkan skor tersebut melalui Front End Process.  

Tabel biblio memiliki 2 data masuk dan 4 data keluar menuju Front End 

Process. Tabel biblio merupakan tabel yang berasal dari database SLiMS dan 

menyimpan data judul koleksi yang dimiliki perpustakaan UMN.  

Tabel biblio_author dan mst_author memiliki 3 data keluar menuju Front End 

Process.  Kedua tabel tersebut juga merupakan tabel yang berasal dari database 

SLiMS dan menyimpan data penulis buku.
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 Gambar 3.3 menunjukkan DFD level 2 aplikasi rekomendasi buku yang 

merupakan turunan dari DFD level 1 pada Gambar 3.3 Proses Back End Process 

pada DFD level 1 menjadi 9 proses terpisah pada DFD level 2, yaitu Saving Books 

Data Process, Stopword Process, Tokenization Process, Filtering Process, 

Stemming Process, Kata Dasar Process, Indexing Term Process, Weighting 

Process, dan Similarity Calculation Process 

Saving Books Data Process memiliki alur data yang berhubungan dengan 

tabel buku_research dan berfungsi untuk menyimpan data buku dari entitas Books, 

dan deskripsi buku yang diperoleh dari entitas Goodreads API, dan Google Books 

API. 

Stopword Process memiliki alur data yang berhubungan dengan 3 buah 

entitas, yaitu website ranks, Tala (Peneliti), dan admin. Stopword Process berfungsi 

untuk melakukan pengolahan informasi berkaitan dengan stopword, yaitu create, 

read, update, dan delete data. Data stopword akan dipakai pada tahap filtering pada 

proses preprocessing data.  

Tokenization Process memiliki alur data yang berhubungan dengan 1 tabel, 

yaitu buku_research. Proses ini berfungsi untuk melakukan tahap tokenization pada 

proses preprocessing data.  

Filtering Process berfungsi untuk melakukan tahap filtering pada proses 

preprocessing data dan alur data dari proses ini berhubungan dengan tabel 

buku_research dan tabel mst_stoplist.  

Stemming Process berfungsi untuk melakukan tahap stemming pada proses 

preprocessing text dan memiliki alur data yang berhubungan dengan tabel 

buku_research dan tb_katadasar.  

Implementasi Metode Content..., Richard Firdaus Oeyliawan, FTI, 2017



 

 

33 

 

Kata Dasar Process memiliki alur data yang berhubungan dengan entitas 

Kamus Kata Dasar dan tabel tb_katadasar. Kata Dasar Process berfungsi untuk 

memasukkan kata dasar yang akan dipakai pada tahap stemming.  

Indexing Term Process memiliki alur data yang berhubungan dengan tabel 

buku_research. Indexing Term Process berfungsi untuk membuat index term yang 

diperoleh dari proses stemming pada preprocessing data.  

Weighting Process memiliki alur data yang berhubungan dengan tabel 

terms_dict, buku_research, dan weight. Proses ini berfungsi untuk melakukan dan 

perhitungan TF-IDF dan menyimpan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel 

weight.  

Similarity Calculation Process memiliki alur data yang berhubungan dengan 

tabel weight, buku_research, dan similarity. Proses ini berfungsi untuk melakukan 

perhitungan cosine similarity dari data yang diperoleh dari tabel weight dan 

buku_research.  
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Gambar 3.4 merupakan DFD level 3 Stopword Process yang merupakan 

turunan dari DFD level 2 Back End Process pada Gambar 3.4. Entitas dalam DFD 

level 3 ini, yaitu admin, Tala (peneliti), dan website ranks.  Terdapat 6 proses pada 

DFD level 3 ini, yaitu Show All Stopwords Process, Search Stopword Process, Add 

New Stopword Process, Edit Stopword Process, Delete Stopword Process, dan 

Automatic Input Stopword Process. Show All Stopword Process berfungsi untuk 

menampilkan daftar stopword yang telah tersimpan dalam tabel mst_stoplist. 

Search Stopword Process berfungsi untuk mencari stopword yang telah tersimpan 

dari tabel mst_stoplist. Add New Stopword Process memiliki hubungan dengan 

tabel mst_stoplist dan berfungsi untuk menyimpan stopword baru yang 

ditambahkan admin. Edit Stopword Process berfungsi untuk mengubah data 

stopword yang telah tersimpan sebelumnya dalam tabel mst_stoplist. Delete 

Stopword Process berfungsi untuk menghapus data stopword. Berbeda dengan 

kelimat proses sebelumnya, Automatic Input Stopword Process tidak berhubungan 

dengan entitas admin. Proses ini berperan dalam menyimpan data stopword yang 

diperoleh dari entitas Tala (peneliti), dan website ranks. 
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Gambar 3.4 DFD Level 3 Stopword Process 

 

Gambar 3.5 merupakan DFD level 3 Saving Books Data Process yang 

merupakan turunan dari DFD level 2 Back End Process pada Saving Books Data 

Process yang ditunjukkan Gambar 3.4. Terdapat 3 entitas dan 3 proses pada DFD 

level 3 ini. Google Books API Description Process berhubungan dengan entitas 

Google Books API. Proses ini berfungsi untuk menyimpan data deskripsi buku dari 

Google Books API. Selain itu, terdapat Goodreads API Description Process yang 

berhubungan dengan Goodreads API yang berfungsi untuk menyimpan data 
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deskripsi buku dari Goodreads API. Saving Books Data Process berfungsi untuk 

menyimpan data dari entitas books pada tabel buku_research.  

 

Gambar 3.5 DFD Level 3 Saving Books Data Process 

 

Gambar 3.6 merupakan DFD level 2 Front End Process yang merupakan 

turunan dari DFD level 1 pada Gambar 3.2 dari Front End Process. Entitas yang 

terdapat pada DFD level 2 Front End Process adalah entitas user. Terdapat 3 proses 

pada DFD level 2 ini, yaitu Search Book Process, Showing Home Page Process, 

dan Select Book Process.  

Search Book Process memiliki alur data yang berhubungan dengan tabel 

biblio, biblio_author, dan mst_author. Proses ini berfungsi untuk mencari buku 

sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna dan menampilkan data 

buku yang mirip dengan preferensi tersebut.  
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Showing Home Page Process memiliki alur data yang berhubungan dengan 

tabel biblio. Proses ini berfungsi untuk menampilkan data promoted books yang 

dipilih admin sistem SLiMS. 

Select Book Process memiliki alur data yang berhubungan dengan 4 buah 

tabel, yaitu tabel biblio, biblio_author, mst_author, dan similarity. Select Book 

Process berfungsi untuk menampilkan secara detail hasil pencarian yang telah 

dilakukan pada laman hasil pencarian buku.  

 

Gambar 3.6 DFD Level 2 Front End Process 

 

Gambar 3.7 merupakan DFD level 3 yang merupakan turunan dari DFD level 

2 Front End Process dari proses Select Book Process yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.6. Terdapat 2 buah proses pada DFD level 3 ini, yaitu Show Detail Book 

Process, dan Show Recommendation Book Process.  

Show Detail Book Process hanya memiliki alur data yang berhubungan 

dengan 3 buah tabel, yaitu tabel biblio, mst_author, dan biblio_author. Proses ini 

berfungsi untuk menampilkan data buku secara detail setelah pengguna memilih 

suatu buku secara spesifik dari hasil pencarian yang telah dilakukan sebelumnya.  
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Berbeda dengan Show Detail Book Process yang hanya berhubungan dengan 

3 buah tabel, Show Recommendation Book Process memiliki 1 buah tabel tambahan 

selain tabel biblio, mst_author, dan biblio_author. Tabel tersebut adalah tabel 

similarity. Show Recommendation Book Process berfungsi untuk menampilkan 

daftar buku rekomendasi dari buku yang dipilih pengguna secara spesifik. 

 

Gambar 3.7 DFD level 3 Select Book Process 

 

3.4.2 Flowchart 

Setelah alur perpindahan data aplikasi dirancang, tahap selanjutnya adalah 

membuat flowchart sebagai dasar alur jalannya aplikasi rekomendasi buku. 

Flowchart akan menjelaskan proses-proses pada aplikasi baik pada proses front-

end maupun proses back-end. Pada proses front-end, flowchart yang dibuat akan 

menjelaskan cara kerja sistem pencarian SLiMS secara umum. Selain itu, dari sisi 

back-end, flowchart akan menjelaskan 9 proses yang ada, yaitu proses data 

description Google Books API, data description Goodreads API, menyimpan 

stopword, case folding dan tokenizing, filtering, stemming, indexing term, 

perhitungan bobot TF-IDF, dan perhitungan kemiripan buku. 
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A.  Flowchart Sistem Pencarian SLiMS 

Gambar 3.8 merupakan flowchart gambaran sistem pencarian buku SLiMS 

secara umum. Proses diawali dengan menampilkan laman awal SLiMS yang 

menampilkan buku-buku promosi dari perpustakaan UMN sehingga data buku dari 

tabel biblio dibutuhkan. Selanjutnya, apakah pengguna ingin melakukan pencarian 

buku dengan keyword tertentu, jika benar pengguna akan memasukkan keyword 

pencarian, dan SLiMS akan menampilkan daftar hasil pencarian buku yang sesuai 

dengan keyword tersebut. Setelah mendapatkan hasil pencarian, apakah pengguna 

memilih salah satu buku, jika benar sistem SLiMS akan menampilkan laman detail 

buku tersebut beserta rekomendasinya.  

Pada laman detail buku, terdapat tombol Back yang berfungsi untuk 

berpindah laman menuju laman sebelumnya, yaitu laman daftar pencarian buku. 

Apakah pengguna melakukan klik pada tombol Back tersebut, jika benar, pengguna 

akan dibawa kembali menuju laman daftar pencarian buku, tetapi jika tidak, 

pengguna akan tetap berada pada laman detail buku. Kondisi yang telah dijelaskan 

sebelumnya menggambarkan alur sistem jika pengguna melakukan pencarian buku 

saat berada di laman awal SLiMS. Namun, jika setelah dari laman awal SLiMS, 

pengguna memilih buku yang dipromosikan oleh perpustakaan UMN, sistem 

SLiMS akan menampilkan laman detail dari buku yang dipilih pengguna tersebut.  
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Gambar 3.8 Flowchart Gambaran Sistem Pencarian Buku SLiMS Secara Umum 

 

B.   Flowchart Back End Skor Kemiripan Antar Buku 

Gambar 3.9 merupakan flowchart back-end yang menjelaskan alur proses 

dalam mendapatkan skor kemiripan antar buku. Proses diawali dengan 

mendapatkan deskripsi dari Google Books API, dan Goodreads API. Setelah 

deskripsi didapatkan, stopword yang berfungsi untuk membantu tahap filtering 

perlu disimpan. Preprocessing data dimulai dengan berjalannya tahap tokenizing, 

dan dilanjutkan dengan tahap case folding, filtering, dan stemming. Term yang 

terdapat pada deskripsi disimpan dalam database. Lalu, term yang ada pada 
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deskripsi buku, dihitung bobot TF-IDF-nya. Tahap terakhir yang perlu dijalankan 

adalah menghitung kemiripan antar buku. 

 

Gambar 3.9 Flowchart Gambaran Sistem Back End Secara Umum 

 

Gambar 3.10 merupakan flowchart data description Google Books API yang 

menjelaskan proses dalam mengambil deskripsi buku yang disediakan oleh Google 

Books API. Proses diawali dengan mengambil data buku dari database. Data buku 

tersebut dapat berupa ISBN/ISSN, judul buku, dan nama penulis. Digunakan suatu 

fungsi bernama get_description() untuk mengambil data deskripsi dan menyimpan 

data buku yang ditemukan. Jika masih terdapat data buku yang ingin dicari, sistem 

akan melakukan request terhadapat Google Books API sehingga didapat data 

berformat JSON yang berisi data deskripsi dan bahasa buku. Jika data deskripsi dan 

bahasa didapatkan, sistem akan menyimpan kedua data tersebut ke dalam database. 

Namun, jika hanya data deskripsi yang ditemukan, data deskripsi buku tersebut saja 
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yang akan disimpan. Sistem berakhir ketika tidak ada lagi data buku yang ingin 

dicari deskripsinya. 

 
 

Gambar 3.10 Flowchart Data Description Google Books API  

 

Gambar 3.11 merupakan flowchart data description Goodreads API yang 

berfungsi mengambil data deskripsi buku dari Goodreads API. Secara umum, 

flowchart mirip dengan flowchart data description Google Books API. Berbeda 

dengan flowchart data description Google Books API yang memperoleh output 

berupa JSON, output yang didapat setelah melakukan request terhadap Goodreads 

API dalam flowchart ini, yaitu data dengan format XML.  
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Gambar 3.11 Flowchart Data Description Goodreads API  

 

Gambar 3.12 merupakan flowchart yang menjelaskan alur kerja sistem dalam 

menyimpan stopword ke dalam database. Proses dimulai dengan membaca file 

berformat .txt yang berisi stoplist. Kemudian sistem akan menyimpan setiap kata 

yang terdapat pada file ke dalam tabel mst_stoplist. 

 
Gambar 3.12 Flowchart Menyimpan Stopword  
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Gambar 3.13 merupakan flowchart case folding dan tokenization yang 

menjelaskan proses yang terjadi pada back-end aplikasi rekomendasi. Proses 

diawali dengan mengambil data deskripsi dari tabel buku_research. Kemudian 

sistem akan menghilangkan delimiter pada deskripsi dengan fungsi REPLACE() 

yang disediakan oleh MySQL. Setelah semua delimiter dihilangkan, karakter pada 

deskripsi diubah menjadi huruf kecil dengan menggunakan fungsi LOWER() yang 

disediakan oleh MySQL. Lalu deskripsi yang telah diproses tersebut disimpan ke 

dalam tabel buku_research. 

  

Gambar 3.13 Flowchart Case Folding dan Tokenization 

 

Gambar 3.14 merupakan flowchart proses filtering dalam aplikasi 

rekomendasi buku. Proses dimulai dengan mengambil data tokenization yang 

diperoleh dari tabel buku_research. Data tokenization tersebut diambil dalam 

bentuk array. Kemudian sistem mengambil data stopword yang tersimpan dalam 
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tabel mst_stoplist. Data stopword tersebut juga diperoleh dalam bentuk array. Lalu 

dilakukan proses foreach dari array tokenization. Jika array foreach tokenization 

belum selesai, dilakukan proses foreach kata dari data tokenization. Kata-kata 

tersebut lalu disaring sehingga kata-kata yang terdapat pada array stopword tidak 

terdapat pada deskripsi buku dan disimpan dalam variabel $filtered_words. Jika 

proses foreach kata telah selesai, nilai variabel $filtered_words disimpan dalam 

tabel buku_research, dan proses foreach tokenization dilakukan kembali. Proses 

selesai apabila array tokenization secara keseluruhan telah melewati proses 

foreach. 

 

Gambar 3.14 Flowchart Filtering 

 

Gambar 3.15 merupakan flowchart proses stemming pada tahap 

preprocessing data. Alur proses dimulai dengan mengambil data filtering dari tabel 

buku_research. Data filtering yang diperoleh berbentuk array. Kemudian sistem 

menjalankan proses foreach array tersebut. Jika array filtering belum habis, 
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dilakukan proses foreach kata pada deskripsi buku yang telah mengalami proses 

filtering. Lalu kata tersebut diproses sesuai dengan bahasa yang digunakan pada 

deskripsi buku. Apakah deskripsi menggunakan bahasa Inggris, jika benar, kata 

tersebut akan diproses menggunakan algoritma porter stemmer seperti yang telah 

dijelaskan pada Gambar 2.5. Namun, jika tidak menggunakan bahasa Inggris, kata 

tersebut akan diproses menggunakan algoritma porter stemmer yang dimodifikasi 

untuk Bahasa Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada Gambar 2.7.  Hasil dari 

proses stemming tersebut disimpan dalam variabel $save_stemming. Jika proses 

foreach kata telah selesai, nilai variabel $save_stemming disimpan ke dalam tabel 

buku_research. Proses stemming selesai jika array filtering telah selesai melewati 

proses foreach.  

 

Gambar 3.15 Flowchart Stemming 

 

Gambar 3.16 merupakan flowchart proses indexing term. Proses ini bertujuan 

untuk menyimpan term yang terdapat pada semua deskripsi buku untuk dilakukan 
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proses pembobotan pada tahap selanjutnya. Proses diawali dengan mengambil data 

dari tabel buku_research. Data yang diperoleh berbentuk array. Kemudian sistem 

menjalankan proses foreach array stemming tersebut. Setiap array stemming 

mengandung deskripsi dari hasil proses stemming sebelumnya. Deskripsi stemming 

tersebut kemudian dijalankan dalam proses foreach kata. Jika proses foreach kata 

belum selesai maka sistem melakukan cek apakah terdapat kata tersebut pada tabel 

terms_dict, jika tidak, sistem akan menyimpan kata tersebut pada tabel terms_dict 

lalu menyimpan kata. Namun, jika ditemukan kata tersebut pada tabel terms_dict, 

sistem akan melanjutkan proses foreach kata hingga selesai. Setelah proses foreach 

kata selesai, status kolom save_term pada tabel buku_reseach diubah menjadi 

“done”, dan proses foreach stemming dilakukan kembali. Keseluruhan proses 

indexing terms selesai jika array pada foreach stemming telah habis.  

 
 

Gambar 3.16 Flowchart Indexing Term 

 

Gambar 3.17 merupakan flowchart perhitungan bobot TF-IDF pada setiap 

term deskripsi buku. Proses diawali dengan mengambil data term dari tabel 

terms_dict dan mengambil data stemming dari tabel buku_reseach. Hasil data 
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stemming kemudian di-push ke dalam satu array. Lalu sistem akan menjalankan 

proses foreach terms. Jika proses foreach terms belum selesai, sistem melakukan 

cek apakah terdapat array $dictionary[$term], jika tidak sistem membuat array 

$dictionary[$term] dengan nilai ‘df’ = 0 dan membuat array posting. Lalu sistem 

melakukan cek apakah terdatap array $dictionary[$term][‘postings’][$docID], jika 

tidak maka nilai $dictionary[$term][‘df’] ditambahkan 1 dan array ‘tf’ dimasukkan 

dan diberi nilai 0. Namun, jika proses cek sebelumnya mendapatkan hasil “true” 

maka nilai $dictionary[$term][‘df’][$docID][‘tf’] ditambahkan 1. Kemudian sistem 

akan menghitung jumlah dokumen yang mengandung term tersebut sehingga 

didapatkan nilai TF-IDF term dengan mengalikan TF term dengan nilai log dari 

jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang memiliki term. Nilai TF-IDF 

disimpan pada tabel weight dan proses foreach terms diulangi kembali. Proses 

pembobotan TF-IDF selesai jika array terms telah melewati proses foreach secara 

keseluruhan. 
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Gambar 3.17 Flowchart Menghitung Bobot TF-IDF  

 

Gambar 3.18 merupakan flowchart proses perhitungan kemiripan antar buku. 

Dalam melakukan perhitungan kemiripan, sistem akan menghitung kemiripan 

dengan membatasi jumlah buku yang dhitung. Hal itu dikarenakan jumlah buku 

yang sangat banyak dan kemampuan komputasi yang digunakan dalam penelitian 

ini terbatas sehingga dengan membatasi jumlah buku yang dhitung dan “mencicil” 

proses perhitungan, penelitian dapat diselesaikan dengan terkontrol. Oleh karena 

itu, pada flowchart ini, terdapat 2 proses yang mengambil data dari tabel 

buku_research dengan membagi data buku yang telah dilakukan pengecekan skor 

kemiripannya dan buku yang belum dilakukan pengecekan skor kemiripannya. 
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Proses dimulai dengan mengambil data dari tabel buku_research yang telah 

dicek skor kemiripannya. Kemudian data tersebut ditampung dalam array 

done_array dan array all_id. Lalu sistem mengambil data dari tabel buku_research 

yang belum dilakukan pengecekan skor kemiripannya. Lalu data tersebut 

ditampung dalam array start_id dan array all_id. Setelah data tersebut ditampung, 

proses selanjutnya adalah mengambil data bobot term dari tabel weight. Data yang 

telah diambil ditampung dalam array dot_vector. Setelah itu, sistem menjalankan 

proses foreach dari array start_id. Jika array start_id belum habis, sistem akan 

melakukan perhitungan kemiripan antar buku menggunakan rumus cosine 

similarity. Nilai dari perhitungan tersebut disimpan ke dalam tabel similarity. 

Setelah data disimpan, status buku yang telah dihitung kemiripannya diubah 

menjadi “done”. Kemudian proses foreach diteruskan dan berjalan sesuai dengan 

alur yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses berakhir ketika array start_id telah 

selesai melewati proses foreach.  
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Gambar 3.18 Flowchart Menghitungan Kemiripan Buku 

 

C.  Flowchart Admin 

Flowchart yang telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan alur proses 

dalam mendapatkan data skor kemiripan antar buku. Selain data skor kemiripan 

buku, terdapat laman admin yang berfungsi untuk melihat daftar stopword yang 

telah terdapat dalam database. Selain untuk melihat stopword, laman ini juga dapat 

digunakan untuk menghapus stopword. Gambar 3.19 menunjukkan flowchart yang 

menggambarkan alur dalam proses melihat daftar stopword. 
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Gambar 3.19 Flowchart View Stopword 

 

Admin juga dapat menambahkan data stopword baru ke dalam database. 

Gambar 3.20 menunjukkan flowchart Add New Stopword. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Add New Stopword 
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Data stopword yang telah terdapat dalam database juga dapat diubah oleh 

admin. Selain diubah, data stopword yang ada juga dapat dihapus pada laman edit 

stopword. Gambar 3.21 menunjukkan flowchart yang menjelaskan alur proses 

dalam mengubah data stopword. 

 
Gambar 3.21 Flowchart Edit Stopword 

 

3.4.3 Entity Relationship Diagram 

Sebelum merancang database, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah 

merancang Entity Relationship Diagram (ERD) sehingga diketahui hubungan antar 

entitas dan atribut-atribut yang dimiliki oleh setiap entitas. Gambar 3.22 

menunjukkan ERD dari aplikasi rekomendasi buku. Setiap term memiliki banyak 

bobot (weight). Selain itu, setiap buku memiliki banyak nilai kemiripan (similarity), 

dan setiap buku memiliki banyak bobot. 
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Gambar 3.22 Entity Relationship Diagram Aplikasi Rekomendasi Buku 

 

3.4.4 Database Schema 

Database schema dirancang sehingga terlihat hubungan antara kolom pada 

suatu tabel dengan kolom pada tabel lainnya. Dengan adanya hubungan tersebut, 

ketergantungan suatu tabel dengan tabel lainnya dapat dilihat. Gambar 3.23 

merupakan database schema dari aplikasi rekomendasi yang dibuat. Terdapat 4 

buah tabel yang memiliki relasi. Tabel-tabel tersebut adalah tabel terms_dict, 

similarity, weight, dan buku_research. Tabel weight memiliki hubungan dengan 

tabel term_dict. Tabel buku_research memiliki hubungan dengan tabel weight dan 

tabel similarity. 

 
Gambar 3.23 Database Schema Aplikasi Rekomendasi Buku 
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3.4.5 Struktur Tabel 

Database yang digunakan dalam penelitian ini adalah MySQL. SLiMS telah 

memiliki struktur tabelnya sendiri yang mendukung sistem back-end dan front-end 

laman web SLiMS. Karena dibuatnya aplikasi rekomendasi buku yang merupakan 

fitur tambahan, struktur tabel yang digunakan ikut bertambah. Berikut struktur tabel 

yang ditambahkan dalam penelitian ini. 

1.  Nama Tabel : buku_research 

 Fungsi : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data buku dan hasil 

tokenization, filtering, stemming dari proses text mining. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel buku_research 

Field Name Type Length Information 

biblio_id int 11 primary key 

title varchar 100  

copies int 11  

publishing_place varchar 100  

publisher varchar 100  

isbn_issn varchar 20  

call_number varchar 20  

subject varchar 100  

author varchar 100  

publish_year year 4  

genre varchar 50  

description text   

language_desc varchar 10  

tokenization text   

filtering text   

stemming text   

save_term varchar 10  

status_similarity varchar 10  

 

Tabel buku_research memiliki 18 kolom, yaitu biblio_id, title, copies, 

publishing_place, publisher, isbn_issn, call_number, subject, author, publish_year, 

genre, description, language_desc, tokenization, filtering, stemming, dan 

save_term, dan status_similarity. biblio_id sebagai primary key yang berfungsi 
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sebagai entitas unik untuk menandakan judul buku. title digunakan untuk 

menyimpan judul buku. copies digunakan untuk menyimpan data jumlah copy buku 

yang dimiliki perpustakaan. publishing_place digunakan untuk menyimpan data 

tempat buku diterbitkan. publisher digunakan untuk menyimpan data nama penerbit 

buku. isbn_issn digunakan untuk menyimpan data isbn atau issn yang dimiliki 

buku. call_number digunakan untuk menyimpan nomor call_number untuk 

menemukan di rak mana buku disimpan pada perpustakaan. subject digunakan 

untuk menyimpan subjek buku. author digunakan untuk menyimpan nama penulis 

buku. publish_year digunakan untuk menyimpan tahun terbit buku. genre 

digunakan untuk menyimpan genre buku. description digunakan untuk menyimpan 

data deskripsi buku. language_desc digunakan untuk menyimpan data bahasa yang 

digunakan pada deskripsi buku. tokenization digunakan untuk menyimpan hasil 

proses tokenization. filtering digunakan untuk menyimpan hasil dari proses 

filtering. stemming digunakan untuk menyimpan hasil dari proses stemming. 

save_term berfungsi untuk membantu proses pengecekan apakah deskripsi pada 

suatu buku telah disimpan sebagai term pada tabel terms_dict atau belum. 

status_similarity berfungsi untuk membantu proses pengecekan apakah suatu buku 

telah dihitung skor kemiripannya terhadap semua buku lain atau belum. 

2.  Nama Tabel : mst_stoplist 

 Fungsi : menyimpan stopwords dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel mst_stoplist 

Field Name Type Length Information 

stopwords_id int 11 primary key 

word varchar 50  

language varchar 10  

created_dt datetime   

last_updated datetime   
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Tabel mst_stoplist memiliki 5 kolom, yaitu stopwords_id, word, language, 

created_dt, dan last_updated. stopwords_id berfungsi sebagai entitas unik untuk 

menandakan data stopword. word digunakan untuk menyimpan kata stopword yang 

disimpan. language digunakan untuk menyimpan data bahasa yang digunakan oleh 

stopword. created_dt digunakan untuk menyimpan data waktu stopword dibuat, 

sedangkan last_updated digunakan untuk menyimpan data waktu kapan terakhir 

kali data stopword diperbarui.  

3.  Nama Tabel : tb_katadasar 

 Fungsi : menyimpan kata dasar Bahasa Indonesia untuk membantu proses 

stemming Bahasa Indonesia 

Tabel 3.3 Struktur Tabel tb_katadasar 

Field Name Type Length Information 

id_katadasar int 10 primary key 

katadasar varchar 70  

tipe_katadasar varchar 25  

 

Tabel tb_katadasar memiliki 3 kolom, yaitu id_katadasar, katadasar, dan 

tipe_katadasar. id_katadasar merupakan primary key pada tabel tb_katadasar dan 

berfungsi sebagai entitas untuk untuk menandakan data kata dasar. katadasar 

digunakan untuk menyimpan data kata dasar Bahasa Indonesia. tipe_katadasar 

digunakan untuk menyimpan data tipe kata dasar yang terdiri dari nomina, 

adjektiva, dan verba. 

4.  Nama Tabel : terms_dict 

Fungsi : menyimpan term dari hasil proses cek stemming pada tahap 

preprocessing data. 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel terms_dict 

 

Tabel terms_dict memiliki 4 kolom, yaitu term_id, term, created_dt, dan 

last_updated. term_id merupakan primary key yang berfungsi sebagai entitas untuk 

yang menyimpan data term. term digunakan untuk menyimpan term dari deskripsi 

yang telah melalui tahap stemming. created_dt digunakan untuk menyimpan data 

waktu term dibuat. last_updated digunakan untuk menyimpan data waktu terakhir 

kali data term diperbarui status_weighting digunakan untuk menyimpan status 

apakah suatu term telah dihitung bobot TF-IDF-nya atau belum. 

5.  Nama Tabel : weight 

Fungsi : menyimpan bobot setiap  term dari setiap dokumen (judul) buku yang 

ada. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel weight 

 

Tabel weight memiliki 4 kolom, yaitu weight_id, term_id, doc_id, dan 

weight. weight_id merupakan primary key yang berfungsi sebagai entitas unik dari 

setiap data pada tabel weight. term_id merupakan reference key yang digunakan 

untuk menyimpan data term_id milik tabel terms_dict. doc_id merupakan reference 

Field Name Type Length Information 

term_id bigint 20 primary key 

term varchar 255  

created_dt datetime   

last_updated datetime   

status_weighting varchar 10  

Field Name Type Length Information 

weight_id bigint 20 primary key 

weight double   

doc_id int 11 reference key dari biblio_id milik 

tabel buku_research 

term_id bigint 20 reference key dari term_id milik 

tabel terms_dict 
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key yang digunakan untuk menyimpan data biblio_id milik tabel buku_research. 

weight digunakan untuk menyimpan data bobot TF-IDF suatu term pada dokumen. 

6.  Nama Tabel : similarity 

 Fungsi : menyimpan tabel skor kemiripan antara satu judul buku dengan buku 

lain berdasarkan deskripsinya yang dihitung menggunakan cosine similarity. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel similarity 

Field Name Type Length Information 

similarity_id bigint 20 primary key 

doc_id int 11 reference key dari biblio_id buku 

pertama milik tabel buku_research  

doc_id_2 int 11 reference key dari biblio_id buku 

kedua milik tabel buku_research 

similarity_score double   

created_dt datetime   

last_updated datetime   

 

Tabel similarity memiliki 6 kolom, yaitu similarity_id, doc_id, doc_id_2, 

similarity_score, created_dt, dan last_updated. similarity_id merupakan primary 

key yang berfungsi sebagai entitas unik untuk setiap data pada tabel similarity. 

doc_id merupakan reference key yang menyimpan biblio_id milik tabel 

buku_research yang digunakan sebagai dokumen pertama. doc_id_2 merupakan 

reference key yang menyimpan biblio_id milik tabel buku_research yang digunakan 

sebagai dokumen kedua. similarity_score digunakan untuk menyimpan hasil skor 

kemiripan antara dokumen pertama dengan dokumen kedua yang dihitung 

menggunakan cosine similarity.  

3.4.6 Rancangan Tampilan Antarmuka 

Aplikasi rekomendasi buku yang dibuat perlu memiliki rancangan tampilan 

antarmuka sehingga aplikasi yang dibuat memiliki gambaran yang jelas seperti apa 

tampilannya ketika diintegrasikan dengan sistem SLiMS. Perancangan akan dibagi 

Implementasi Metode Content..., Richard Firdaus Oeyliawan, FTI, 2017



 

 

61 

 

menjadi 2 bagian, yaitu front-end dan back-end. Bagian back-end diperlukan untuk 

mengelola daftar stopword yang tersedia sehingga jika ada penambahan atau 

pengubahan stopword dalam penelitian, laman back-end yang terintegrasi dengan 

laman admin SLiMS. Pada bagian front-end, aplikasi dirancang sebagai suatu fitur 

yang muncul pada laman detail buku yang dipilih secara spesifik oleh pengguna. 

Secara umum, tampilan sistem secara keseluruhan dan alur kerja sistem yang 

digunakan dalam penelitian ini mirip dengan SLiMS UMN. Kode sistem SLiMS 

yang digunakan dalam penelitian adalah kode SLiMS Cendana yang diperoleh dari 

Github Repository milik Senayan Developers Community yang bisa diakses 

melalui link https://github.com/slims/slims7_cendana. Sampai skripsi ini dibuat, 

SLiMS Cendana adalah versi SLiMS yang digunakan perpustakaan UMN (Mei 

2017).  

Gambar 3.24 menunjukkan laman detail buku. Laman ini memberikan 

informasi mengenai penulis buku, ISBN, subject, penerbit dan informasi lain yang 

berkaitan dengan buku yang dipilih secara spesifik dari hasil pencarian sebelumnya. 

Aplikasi rekomendasi akan ditempatkan pada bagian bawah detail buku. Bagian 1 

merupakan rancangan aplikasi rekomendasi yang akan dibangun. Daftar 

rekomendasi buku diberikan sesuai dengan tingkat kemiripan dengan buku yang 

pengguna lihat pada laman detail buku tersebut. Kemiripan dihitung menggunakan 

cosine similarity dengan TF-IDF sebagai teknik pembobotan pada term dokumen. 

Dokumen yang dimaksud adalah deskripsi sinopsis atau judul buku. Tampilan 

sistem akan disesuaikan dengan tampilan SLiMS UMN Library. 

Implementasi Metode Content..., Richard Firdaus Oeyliawan, FTI, 2017

https://github.com/slims/slims7_cendana


 

 

62 

 

 
Gambar 3.24 Aplikasi rekomendasi buku pada laman detail buku  

 

Gambar 3.25 menunjukkan laman stoplist pada bagian admin SLiMS. SLiMS 

telah memiliki desain tata letak untuk form-form yang ada pada sistemnya. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, laman pengelolaan stoplist mengikuti desain yang 

telah disediakan oleh SLiMS untuk sebuah laman pengelolaan data. Terdapat fitur 

search stopword yang dapat digunakan admin untuk mengetahui apakah stopword 

yang dicari telah terdapat dalam database atau belum. Tombol List Stoplist 

digunakan untuk menampilkan data stoplist secara keseluruhan, dan tombol Add 

New Stoplist digunakan untuk menambahkan stoplist. Disertakan pula tombol Edit 

untuk mengubah data stopword sesuai stopword yang dipilih. Selain itu terdapat 

checkbox delete untuk memilih lebih dari 1 stopword yang akan dihapus dan dapat 

dihapus menggunakan tombol Delete Selected Data. 

1 
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Gambar 3.25 Laman Pengelolaan Stoplist Admin 

 

Gambar 3.26 menunjukkan laman penambahan stopword baru yang dapat 

diakses ketika pengguna melakukan klik pada tombol Add New Stoplist di laman 

pengelolaan stoplist seperti pada Gambar 3.25. Terdapat dua kolom yang perlu diisi 

pengguna, yaitu kolom word dan language. Kolom word digunakan untuk 

memasukkan kata stopword baru, sedangkan language menggunakan select option 

yang berisi nilai “id” untuk Bahasa Indonesia dan “en” untuk bahasa Inggris. 

Tombol Save digunakan untuk menyimpan nilai dari stopword yang baru. 

 
Gambar 3.26 Laman Penambahan Stoplist Admin 
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 Selain kedua laman, terdapat 1 laman tambahan untuk mengubah data 

stopword yang telah ada. Laman ini dapat diakses dengan melakukan klik pada 

tombol Edit pada laman pengelolaan stoplist (Gambar 3.25). Dari segi tampilan, 

laman ini mirip dengan laman penambahan stopword yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.26. Hal yang membedakan adalah tidak adanya tombol Save, melainkan 

tombol Update untuk mengubah stopword, tombol Cancel untuk membatalkan 

pengubahan, tombol Delete Record untuk menghapus data stopword. Tombol Edit 

digunakan untuk mengaktifkan ketiga tombol tersebut. Jika tombol Edit tidak 

diklik, pengguna hanya bisa melihat data yang ada, tetapi tidak dapat melakukan 

klik pada tombol Update, Cancel, dan Delete Record. Gambar 3.27 menunjukkan 

rancangan laman pengubahan stoplist admin. 

 
Gambar 3.27 Laman Pengubahan Stoplist Admin 
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