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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengimplementasikan 

metode N-gram dan algortima Naive Bayes untuk mendeteksi spam berbahasa 

Indonesia berbasis web service, yaitu. 

1. Studi Literatur 

Dalam studi literatur, dilakukan pembelajaran mengenai teori atau literatur 

yang berhubungan dengan email, spam dan ham, text mining, metode N-

gram, algoritma Naive Bayes, REST, dan arsitektur email spam filter. 

Pembelajaran tersebut dilakukan dengan membaca dari berbagai sumber, 

dimulai dengan pembacaan dari buku, makalah atau jurnal, skripsi, serta 

berbagai sumber lainnya baik online maupun media cetak. 

2. Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, jumlah sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 

sampai 500 (Sugiyono, 2010). Jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 30 orang. Setiap orang memberikan 10 email spam dan 

10 email ham. 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan yang dilakukan pada tahap ini adalah perancangan tampilan 

atau antarmuka aplikasi serta fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi ini. 
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4. Pemrograman Sistem 

Setelah proses sebelumnya dilalui, maka pemrograman sistem dilakukan. 

Pemrograman sistem adalah realisasi atau pembuatan sistem yang telah di 

rancang sebelumnya. 

5. Uji Coba  

Setelah proses pemrograman sistem dilakukan selesai, maka proses 

selanjutnya adalah uji coba terhadap aplikasi yang dibuat dan juga evaluasi 

dari uji coba yang dilakukan. Uji coba yang akan dilakukan adalah 

memprediksi 100 data ham dan 100 data spam yang diambil dari 

pengumpulan data. 

6. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan bertujuan sebagai dokumentasi dari sebuah penelitian 

yang telah dilakukan sehingga dapat memberi informasi bagi penelitian 

sejenis. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dalam mengimplementasikan metode N-gram dan 

algoritma Naive Bayes untuk mendeteksi spam berbahasa Indonesia berbasis web 

service meliputi perancangan data flow diagram, flowchart, hierarki menu, API 

spam filter, struktur tabel dan mockup website.  
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Gambar 3.1 Sistem Flow Spam Filter 

 Pada Gambar 3.1 menjelaskan proses atau alur sistem dalam melakukan 

spam filter. Data yang digunakan dalam mengklasifikasi spam atau ham adalah 

sebuah string kalimat. String kalimat tersebut selanjutnya diproses ke dalam tahap 

yang disebut dengan text pre-processing. Tahap-tahap dari text pre-processing 

adalah casefolding, tokenizing, filtering dan stemming. Tahap casefolding adalah 

tahap mengubah semua huruf dalam kalimat menjadi huruf kecil. Tahap tokenizing 

adalah tahap menghilangkan tanda baca pada sebuah kalimat. Tahap filtering adalah 

tahap menghilangkan kata tidak penting pada sebuah kalimat. Pada tahap filtering 

digunakannya tabel stopword yang berisikan data kata-kata yang tidak penting. 

Tahap stemming adalah tahap mengubah kata-kata pada sebuah kalimat menjadi 

kata dasar. Pada tahap stemming digunakannya tabel kata dasar yang berisi 

sekumpulan data kata dasar Bahasa Indonesia. Setelah sebuah string kalimat 

melalui tahap text pre-processing, tahap berikutnya adalah proses N-gram. N-gram 

adalah  proses pemotongan pada sebuah string. Tahap terakhir pada sistem flow 

spam filter adalah proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Pada 

tahap klasifikasi digunakannya tabel dataset yang berisikan sekumpulan data string 

kalimat yang dikategorikan spam dan ham. Data tersebutlah yang mempengaruhi 

peluang sebuah kalimat termasuk  dalam spam atau ham. 
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3.2.1 Data Flow Diagram 

Pembuatan data flow diagram digunakan untuk menggambarkan pertukaran 

data antara aplikasi dan pengguna aplikasi. Gambar 3.2 menunjukkan diagram 

konteks dari aplikasi API spam filter.  

 
Gambar 3.2 Diagram Konteks Aplikasi API Spam Filter 

 Dalam diagram konteks aplikasi API spam filter terdapat 3 entitas yaitu 

entitas visitor, user, dan admin. Entitas visitor adalah entitas yang hanya dapat 

melihat dan menggunakan fitur umum pada aplikasi ini. Fitur umum pada aplikasi 

ini adalah simulasi fungsi case folding, tokenizing, filtering, stemming, dan N-gram. 

Entitas user adalah entitas yang sudah terdaftar pada database dan dapat 

menggunakan fitur utama dari tujuan aplikasi ini dibuat. Tujuan utama aplikasi ini 
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adalah menyediakan API yang digunakan untuk mendeteksi spam. Sedangkan 

entitas admin adalah entitas yang bertugas untuk memanajemen user. 

 
Gambar 3.3 Diagram level 1 Aplikasi API Spam Filter 

 Gambar 3.3 menunjukkan diagram level 1 dari aplikasi API spam flter. 

Proses case folding, tokenizing, filtering, stemming, dan Ngram adalah proses yang 

bertujuan untuk menyimulasikan fungsi case folding, tokenizing, filtering, 

stemming, dan N-gram. Pada proses filtering dan stemming dibutuhkan data storage 

stopword yang berisikan kata-kata tidak penting dan data storage katadasar yang 

berisikan kumpulan kata dasar. Proses register adalah proses yang bertujuan agar 
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visitor dapat terdaftar sebagai user. Data data_register yang dimasukkan oleh visitor 

ke dalam proses register terdiri dari data email, password, nama aplikasi, dan URL 

website. Proses login adalah proses autentifikasi user. Data data_sign_in yang 

dimasukkan oleh user ke dalam proses login terdiri dari data email dan password. 

Proses update bertujuan untuk user meminta kepada admin agar key yang 

dimilikinya tidak mimiliki limit dalam memanggil API pada aplikasi ini. Proses 

console adalah proses yang bertujuan sebagai simulasi penggunaan API yang ada 

pada aplikasi melalui HTTP request. Data data_console yang dimasukkan oleh user 

ke dalam proses console terdiri dari data get_datalist, post_add_dataset, 

post_remove_dataset, post_check_spam, post_generate_key, get_list_user, dan 

post_remove_key. Proses manajemen user adalah proses yang diperuntukan agar 

admin dapat memanajemen user. Data storage key adalah data storage yang 

berisikan informasi user seperti email, password, key, dan lain-lain. 

 
Gambar 3.4 Diagram Level 2 Pada Proses 1.5 Aplikasi API Spam Filter 

 Gambar 3.4 menunjukkan diagram level 2 dari proses 1.5 aplikasi API spam 

filter yaitu proses stemming. Data storage katadasar adalah data storage yang 

berisikan informasi kumpulan kata dasar Bahasa Indonesia. Proses 
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Del_infection_suffixes adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan 

partikel pada sebuah kata. Proses Del_Derivation_Suffixes adalah proses yang 

digunakan untuk menghilangkan akhiran pada sebuah kata. Sedangkan 

Del_Derivation_Prefix adalah proses yang digunakan untuk menghilankan 

imbuhan pada sebuah kata. 

 
Gambar 3.5 Diagram Level 2 Pada Proses 1.7 Aplikasi API Spam Filter 

 Gambar 3.5 menunjukkan diagram level 2 dari proses 1.7 aplikasi API spam 

filter yaitu proses menejemen privilege. Data storage key dan login adalah data 

storage yang berisikan informasi user seperti email, password, key, dan lain-lain. 

Proses login terbagi menjadi dua yaitu proses login admin dan login user. Proses 

login user adalah proses yang digunakan untuk entitas user dalam melakukan login. 
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Sedangkan proses login admin adalah proses yang digunakan khusus untuk entitas 

admin dalam melakukan login. Perbedaan kedua proses login terdapat pada 

membaca data storage key dan login.  Pada proses login admin, proses hanya 

membaca data storage key dan login dengan username yang mempunyai tipe 

sebagai admin. Sedangkan pada proses login user, proses hanya membaca data 

storage key dan login dengan username yang mempunyai tipe sebagi user. Tujuan 

dibuatnya dua proses yang berbeda agar entitas user tidak dapat login sebagai 

entitas admin. 

 Proses register terbagi menjadi dua yaitu proses create_user dan create_key. 

Proses create_user adalah proses memasukkan data ke dalam data storage 

menggunakan data yang diberikan oleh entitas visitor yaitu email, password, 

nama_aplikasi, dan url_website. Setelah sistem memasukkan data ke data storage 

login, proses berikutnya adalah proses create_key. Proses create_key adalah proses 

pembuatan key user dan disimpan ke dalam data storage key. 
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Gambar 3.6 Diagram Level 2 Pada Proses 1.8 Aplikasi API Spam Filter 

 Gambar 3.6 menunjukkan diagram level 2 dari proses 1.8 aplikasi API spam 

filter yaitu proses console. Proses console terdiri dari proses generate_key, 

list_user, remove_key, list_dataset, remove_dataset, add_dataset, dan check_spam. 

Proses generate_key digunakan agar user dapat membuat user miliknya. Data 

post_generate_key terdiri dari HTTP request, header, dan body dengan parameter 

username dan password. Proses list_user digunakan untuk melihat user yang telah 
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dibuat. Data get_list_user terdiri dari HTTP request, header, dan body dengan 

parameter id. Proses remove_key digunakan untuk menghapus user yang telah 

dibuat oleh user tersebut. Data post_remove_key terdiri dari HTTP request, header, 

dan body dengan parameter id. Proses list_dataset digunakan untuk melihat dataset 

yang telah dibuat oleh user tersebut. Data get_list_dataset terdiri dari HTTP 

request, header, dan body dengan parameter id atau klasifikasi. Proses add_dataset 

digunakan untuk menambahkan dataset. Data post_add_dataset terdiri dari HTTP 

request, header, dan body dengan parameter message dan klasifikasi. Proses 

remove_dataset digunakan untuk menghapus dataset yang telah dibuat oleh user 

tersebut. Data post_remove_dataset terdiri dari HTTP request, header, dan body 

dengan parameter id.  Proses check_spam digunakan untuk mendeteksi spam. Data 

post_check_spam terdiri dari HTTP request, header, dan body dengan parameter 

message, level, dan ngram. Data storage dataset, dataset_fil, dan dataset_kosakata 

adalah data storage yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Sedangkan 

dataset limit digunakan untuk menyimpan batas pemakaian proses console untuk 

setiap key/user. Gambar 3.7 menunjukkan diagram level 2 dari proses 1.9 pada 

aplikasi API spam filter yaitu proses manajemen user. 
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Gambar 3.7 Diagram Level 2 Pada Proses 1.9 Aplikasi API Spam Filter 

 Proses menejemen user terdiri dari 4 proses yaitu proses report_user, 

suspend_key, upgrade_user, dan active_key. Proses report_user digunakan oleh 

admin untuk melihat list user. Admin dapat menonaktifkan key milik user untuk 

tidak dapat menggunakan API dengan melakukan proses suspend_key. Proses 

active_key digunakan untuk mengaktifkan key milik user yang sebelumnya 

dinonaktifkan. Sedangkan proses upgrade_key digunakan untuk memberi tidak ada 

limit pada key tersebut dalam memanggil API.  

 

3.2.2  Hierarki Menu 

 Perancangan hierarki menu digunakan untuk merancang menu dan submenu 

yang dibuat pada sistem. Hierarki menu dibagi menjadi dua. Hierarki menu yang 

pertama dirancang untuk visitor dan user. Sedangkan yang kedua adalah hierarki 

menu untuk admin.  
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Gambar 3.8 Hierarki Menu Visitor dan User 

Gambar 3.8 menunjukkan gambaran hierarki menu untuk visitor dan user. 

Hierarki menu yang dibuat untuk visitor dan user meliputi menu utama yang terdiri 

dari menu sign in, register, overview, casefolding, tokenizing, filtering, stemming, 

ngram, naive bayes dan API. Menu sign in dibuat agar visitor dapat menigkatkan 

privilege-nya sebagai user. Setelah user berhasil melakukan sign in, user dapat 

menggunakan submenu yang terdiri dari menu profile, console, dan sign out. 

Submenu profile berfungsi untuk menampilkan username, key, dan list user yang 

dimilikinya. Kemudian di dalam submenu profile terdiri submenu upgrade yang 

berguna untuk meminta API key-nya tidak memiliki limit. Submenu console 

digunakan sebagai simulasi penggunaan API yang sudah disediakan. Submenu sign 

out digunakan untuk mengubah privilege dari user menjadi visitor. Menu register 

digunakan untuk visitor mendaftar menjadi user. Menu overview diperuntukan 

untuk menampilkan penjelasan dan kegunaan sistem. Menu case folding digunakan 

untuk menampilkan penjelasan tentang case folding dan simulasi pemakaian case 

folding. Menu tokenizing digunakan untuk menampilkan penjelasan tentang 

tokenizing dan simulasi pemakaian tokenizing. Menu filtering digunakan untuk 
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menampilkan penjelasan tentang filtering dan simulasi pemakaian filtering. Menu 

stemming digunakan untuk menampilkan penjelasan tentang stemming dan simulasi 

pemakaian stemming. Menu ngram digunakan untuk menampilkan penjelasan 

tentang N-gram dan simulasi pemakaian N-gram. Menu naive bayes digunakan 

untuk menampilakn penjelasan tentang algoritma Naive Bayes. Menu API 

digunakan untuk menampilkan arsitektur API spam filter, API flow, dan rate limit 

pemakaian API. Menu API mempunyai beberapa submenu yaitu generate key user, 

remove key user, list user, list dataset, add dataset, remove dataset, check spam. 

Submenu dari menu API digunakan untuk menampilkan langkah-langkah yang 

digunakan agar user dapat memakai API yang telah disediakan oleh sistem spam 

filter.  

 
Gambar 3.9 Hierarki Menu Admin 

Gambar 3.9 menunjukkan hierarki menu untuk admin. Sebelum admin 

dapat menggunakan menu yang ada, admin harus melakukan autentikasi dengan 

menu sign in. Setelah admin berhasil melakukan sign in, maka admin berada pada 

menu halaman admin. Menu halaman admin digunakan untuk menampilkan 

informasi list user. Kemudian menu halaman admin terdiri dari beberapa submenu 

yaitu active key, suspend key, upgrade key, dan sign out. Submenu active key 
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digunakan untuk mengaktifkan key milik user agar dapat menggunakan API yang 

telah disediakan. Submenu suspend key digunakan untuk menonaktifkan key milik 

user agar tidak dapat menggunakan API. Submenu upgrade user digunakan agar 

user tidak memiliki limit untuk menggunakan API yang telah disediakan. Submenu 

sign out digunakan untuk keluar dari menu halaman admin.      

   

3.2.3   Flowchart  

Pada bagian ini, ditunjukkan perancangan flowchart. Perancangan 

flowchart digunakan untuk menyederhanakan rangkaian proses dalam 

menyelesaikan masalah. Perancangan flowchart pada aplikasi ini dibagi menjadi 

dua yaitu flowchart fungsi dan flowchart menu. Flowchart fungsi adalah flowchart 

yang menjelaskan proses kerja fungsi dari input sampai menghasilkan sebuah 

output yang diinginkan. Sedangkan flowchart menu adalah flowchart yang 

menjelaskan urutan langkah-langkah dari proses kerja sebuah menu.  Flowchart 

fungsi terdiri dari flowchart case folding, tokenizing, filtering, stemming, N-gram, 

dan algoritma Naive Bayes. Sedangkan flowchart menu  terdiri dari menu utama, 

sign in, register, overview, case folding, filtering, tokenizing, stemming, N-gram, 

Naive Bayes, API, profile, console, sign out, upgrade, generate key user, list user, 

remove key user, list dataset, remove dataset, add dataset, dan check spam.    

.
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Gambar 3.10 Flowchart Menu Utama Visitor dan User
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Gambar 3.10 menunjukkan flowchart menu utama untuk visitor dan user. 

Pada menu utama visitor dan user, sistem menampilkan halaman overview. 

Selanjutnya sistem melihat apakah aplikasi API spam filter digunakan oleh user 

atau visitor. Apabila aplikasi digunakan oleh visitor, maka berikut hal-hal yang 

dapat dilakukan oleh visitor terhadap aplikasi API spam filter: 

1. Melihat penjelasan tentang aplikasi API spam filter pada menu overview. 

2. Melakukan register. 

3. Melakukan sign in. 

4. Mencoba fungsi case folding pada menu case folding. 

5. Mencoba fungsi tokenizing pada menu tokenizing. 

6. Mencoba fungsi filtering pada menu filtering. 

7. Mencoba fungsi stemming pada menu stemming. 

8. Mencoba fungsi N-gram pada menu N-gram. 

9. Melihat penjelasan tentang algoritma Naive Bayes pada menu Naive Bayes. 

10. Melihat tentang penjelasan cara kerja API spam filter pada menu API. 

Jika aplikasi digunakan oleh user, maka berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh 

user terhadap aplikasi API spam filter: 

1. Melihat penjelasan tentang aplikasi API spam filter pada menu overview. 

2. Melihat infomasi miliknya pada menu profile. 

3. Melakukan sign out. 

4. Mencoba fungsi case folding pada menu case folding. 

5. Mencoba fungsi tokenizing pada menu tokenizing. 

6. Mencoba fungsi filtering pada menu filtering. 

7. Mencoba fungsi stemming pada menu stemming. 
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8. Mencoba fungsi N-gram pada menu N-gram. 

9. Melihat penjelasan tentang algoritma Naive Bayes pada menu Naive Bayes. 

10. Melihat tentang penjelasan cara kerja API spam filter pada menu API. 

11. Mencoba simulasi menggunakan API spam filter pada menu console.  

Gambar 3.11 Flowchart Menu Register 

 Gambar 3.11 menunjukkan flowchart pada menu register. Pertama-tama 

sistem menampilkan halaman register yang berisikan dengan form register. 

Selanjutnya visitor memasukkan data user pada form register yang berisikan alamat 

email, password, nama aplikasi, dan URL aplikasi tersebut. Setelah itu, visitor 

menekan tombol register. Kemudian proses dilanjutkan dengan mengecek apakah 

alamat email tersebut sudah pernah terdaftar atau belum pada tabel login. Apabila 

alamat email sudah ada pada tabel login maka proses kembali pada halaman 

register. Jika alamat email belum terdapat pada tabel login maka proses dilanjutkan 

dengan membuat user dengan memasukkan data ke dalam tabel keys dan login. 

Selanjutnya sistem membuat session yang berisikan email dan API key. 
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Gambar 3.12 Flowchart Menu Sign In 

 Gambar 3.12 menunjukkan flowchart menu sign in untuk visitor dan admin. 

Pertama-tama menu menampilkan halaman sign in dan form sign in. Kemudian 

visitor memasukkan email dan password-nya, sedangkan untuk admin diminta 

untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya sistem melihat apakah 

email/username dan password yang dimasukkan benar seperti dalam tabel login. 

Apabila email dan password benar seperti dalam tabel login maka sistem membuat 

session yang berisikan email/username dan API key. Setelah sistem membuat 

session maka proses sign in berhasil. Jika email/username dan password tidak 

sesuai dengan data yang ada pada tabel login maka proses diulang ke halaman sign 

in.  
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Gambar 3.13 Flowchart Menu Case Folding 

 Gambar 3.13 menunjukkan flowchart pada menu case folding. Pertama-

tama sistem menampilkan halaman yang menjelaskan tentang case folding. Pada 

bagian bawah penjelasan case folding terdapat sebuah form case folding. Form 

tersebut digunakan untuk memasukkan sebuah kalimat yang di-case folding. 

Setelah visitor atau user menginput sebuah kalimat, langkah berikutnya adalah 

melihat apakah button try ditekan. Apabila button try ditekan maka sistem 

melakukan fungsi case folding dengan kalimat yang diisi pada form sebagai input-

nya. Setelah itu, sistem menampilkan hasil dari proses case folding. 

 
Gambar 3.14 Flowchart Case Folding 

 Gambar 3.14 menunjukkan flowchart untuk fungsi case folding. Langkah 

pertama adalah memasukkan data sebuah string kalimat. Setelah itu, ganti seluruh 
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huruf yang terdapat pada string kalimat tersebut menjadi huruf kecil. Hasil dari 

flowchart tersebut adalah string kalimat yang sudah di-case folding. 

 
Gambar 3.15 Flowchart Menu Tokenizing 

 Gambar 3.15 menunjukkan flowchart pada menu tokenizing. Pertama-tama 

sistem menampilkan halaman yang menjelaskan tentang tokenizing. Pada bagian 

bawah penjelasan tokenizing terdapat sebuah form tokenizing. Form tersebut 

digunakan untuk memasukkan sebuah kalimat yang mau di-tokenizing. Setelah 

visitor atau user menginput sebuah kalimat, langkah berikutnya adalah melihat 

apakah button try ditekan. Apabila button try ditekan maka sistem melakukan 

fungsi tokenizing dengan kalimat yang diisi pada form sebagai input-nya. Setelah 

itu, sistem menampilkan hasil dari proses tokenizing. 

Implementasi Metode..., Yustinus Vernanda, FTI UMN, 2018



51 
 

 
Gambar 3.16 Flowchart Tokenizing 

 Gambar 3.16 menunjukkan flowchart untuk fungsi tokenizing. Langkah 

pertama adalah memasukkan data sebuah string kalimat. Apabila ada karakter 

selain huruf pada string kalimat, karakter yang selain huruf tersebut digantikan 

dengan spasi. Hasil dari flowchart tokenizing adalah string kalimat yang sudah di-

tokenizing. 

 
Gambar 3.17 Flowchart Menu Filtering 

 Gambar 3.17 menunjukkan flowchart pada menu filtering. Pertama-tama 

sistem menampilkan halaman yang menjelaskan tentang filtering. Pada bagian 
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bawah penjelasan filtering terdapat sebuah form filtering. Form tersebut digunakan 

untuk memasukkan sebuah kalimat yang mau di-filtering. Setelah visitor atau user 

menginput sebuah kalimat, langkah berikutnya adalah melihat apakah button try 

ditekan. Apabila button try ditekan maka sistem melakukan fungsi filtering dengan 

kalimat yang diisi pada form sebagai input-nya. Setelah itu, sistem menampilkan 

hasil dari proses filtering. 

 
Gambar 3.18 Flowchart Filtering 

 Gambar 3.18 menunjukkan  flowchart untuk fungsi filtering. Langkah 

pertama adalah memasukkan data sebuah string kalimat. Kemudian sistem 

menginisialisasi array kata_output yang digunakan sebagai hasil dari flowchart 
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filtering. Proses selanjutnya adalah memecahkan kalimat pada setiap kali spasi. 

Hasil dari proses pemecahan kalimat tersebut menjadi array kata. Setelah itu, 

sistem menginisialisasi array kata ke dalam string check. Kemudian periksa apakah 

string check terdapat pada array stropword yang berisikan dengan data pada tabel 

stopword. Tabel stopword adalah tabel yang berisikan sekumpulan kata yang tidak 

penting sepeti “di”, “ke”, “pada”, dan lain-lain. Apabila string check bukan 

termasuk kata yang tidak penting, sistem memasukkan string check ke dalam array 

kata_output dilanjutkan dengan memeriksa apakah ada isi array kata berikutnya. 

Jika string check termasuk dalam kata yang tidak penting, sistem dilanjutkan 

dengan memeriksa apakah ada isi array kata berikutnya. Jika array kata masih 

memiliki isi array berikutnya, maka proses kembali ke inisialisasi string check. 

Apabila array kata tidak memiliki isi array berikutnya, maka sistem menghasilkan 

atau mengembalikan array kata_output. 

 
Gambar 3.19 Flowchart Menu Stemming 

 Gambar 3.19 menunjukkan flowchart pada menu stemming. Pertama-tama 

sistem menampilkan halaman yang menjelaskan tentang stemming. Pada bagian 

bawah penjelasan stemming terdapat sebuah form stemming. Form tersebut 

digunakan untuk memasukkan sebuah kalimat yang mau di-stemming. Setelah 

visitor atau user menginput sebuah kalimat, langkah berikutnya adalah melihat 

apakah button try ditekan. Apabila button try ditekan maka sistem melakukan 
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fungsi stemming dengan kalimat yang diisi pada form sebagai input-nya. Setelah 

itu, sistem menampilkan hasil dari proses stemming. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Stemming 

Gambar 3.20 menunjukkan flowchart untuk fungsi stemming. Langkah 

pertama flowchart stemming adalah memasukkan data sebuah string kata. 

Selanjutnya string kata dicek apakah kata tersebut termasuk dalam kata dasar yang 

terdapat pada tabel tb_katadasar. Apabila string kata termasuk kata dasar, sistem 

langsung menghasilkan string kata_dasar.  Jika string kata tidak termasuk kata 

dasar, sistem dilanjutkan dengan subproses Del_Inflection_Suffixes, 

Del_Derivation_Suffixes, dan Del_Derivation_Prefix yang menghasilkan string 

kata_dasar.
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Gambar 3.21 Flowchart Function Del_Inflection_Suffixer
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Gambar 3.21 menunjukkan flowchart subproses dari function 

Del_Inflection_Suffixes. Function Del_Inflection_Suffixes dibuat untuk 

menghilangkan partikel dari sebuah kata. Partikel adalah kelas kata yang terkait 

dengan kata lain. Langkah pertama flowchart ini adalah memasukkan data sebuah 

string kata. Setelah itu, sistem menginisialisasi string kataAsal dengan string kata. 

Selanjutnya sistem melihat apakah string kata berakhiran “-ku”, “-mu”, “-nya”, “-

lah”, “-kah” atau “-pun”. Apabila string kata tidak berakhiran “-ku”, “-mu”, “-nya”, 

“-lah”, “-kah” atau “-pun” maka sistem mengembalikan string kataAsal dan 

subprosespun selesai. Jika string kata berakhiran “-ku”, “-mu”, “-nya”, “-lah”, “-

kah” atau “-pun” maka proses dilanjutkan dengan menginisialisasi string $_kata 

dengan string kata yang dihilangkan akhiran “-ku”,”-mu”,”-nya”,”-lah”,”-kah” atau 

“-pun”. Setelah itu, sistem melihat apakah string $_kata sama dengan salah satu 

data kata pada tabel tb_katadasar yang berisikan dengan sekumpulan data kata 

dasar. Apabila string $_kata termasuk dalam tabel tb_katadasar, sistem 

mengembalikan string $_kata dan subproses pun selesai. Jika $_kata tidak termasuk 

dalam tabel tb_katadasar, sistem melihat apakah string kata mempunyai akhiran 

“lah”, “kah”, “tah” atau “pun”. Apabila string kata tidak mempunyai akhiran “lah”, 

“kah”, “tah” atau “pun” maka sistem mengembalikan string kataAsal dan 

subprosespun selesai. Jika string kata mempunyai akhiran “lah”, “kah”, “tah” atau 

“pun” maka sistem mengecek apakah string $_kata mempunyai akhiran “-ku”, “-

mu” atau “-nya”. Apabila string $_kata tidak mempunyai akhiran “-ku”, “-mu” atau 

“-nya” maka sistem mengembalikan string kataAsal dan subproses pun selesai. Jika 

string $_kata mempunyai akhiran “-ku”, “-mu” atau “-nya” maka proses 

dilanjutkan dengan menginisialisasi string $__kata__ dengan string $_kata yang 
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dihilangkan akhiran “-ku”, “-mu” atau “-nya”. Kemudian sistem melihat apakah 

string $__kata__ termasuk dalam tabel tb_katadasar. Apabila string $__kata__ 

termasuk dalam tabel tb_katadasar maka sistem mengembalikan string $__kata__ 

dan subproses pun selesai. Jika $__kata__ tidak termasuk dalam tabel tb_katadasar 

maka sistem mengembalikan string kataAsal dan subproses pun selesai. 

 Gambar 3.22 menunjukkan flowchart subposes dari function 

Del_Derivation_Suffixes. Function Del_Derivation_Suffixes dibuat untuk 

menghilangkan imbuhan akhiran dari sebuah kata. Langkah pertama flowchart ini 

adalah memasukkan data sebuah string kata. Setelah itu, sistem menginisialisasi 

string kataAsal dengan string kata. Selanjutnya sistem menjalankan subproses 

function Del_Inflection_Suffixes dengan string kata sebagai input-nya. Setelah itu, 

sistem melihat apakah string kata hasil subproses function Del_Inflection_Suffixes 

berakhiran “-i” atau “an”. Apabila string kata  tidak berakhiran “-i” atau “-an” maka 

sistem mengembalikan hasil string kataAsal dari subproses function 

Del_Inflection_Suffixes. Jika string kata berakhiran “-i” atau “-an” maka sistem 

menginisialisasi string $_kata dengan string kata yang dihilangkan akhiran “-i”  

atau “an”. Setelah itu, sistem melihat apakah string $_kata termasuk dalam daftar 

kata-kata dasar pada tabel tb_katadasar. Apabila string $_kata termasuk dalam 

daftar kata dasar maka sistem mengembalikan string $_kata dan subproses pun 

selesai. Jika string $_kata tidak termasuk dalam daftar kata dasar, sistem melihat 

apakah string kata berakhiran “-kan”. Apabila string kata berakhiran “-kan” maka 

sistem menginisialisasi $__kata__ dengan string kata yang dihilangkan akhiran “-

kan”. Setelah itu, sistem melihat apakah string $__kata__ termasuk dalam daftar 

kata-kata dasar pada tabel tb_katadasar. Apabila string $__kata__ termasuk dalam 
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daftar kata dasar, sistem megembalikan string $_kata__ dan subprosespun selesai. 

Jika string $__kata__ tidak termasuk dalam daftar kata dasar maka sistem 

mengembalikan hasil string kataAsal dari subproses function 

Del_Inflection_Suffixes. Jika string kata mempunyai akhiran “-kan” maka sistem 

melihat apakah string kata termasuk dalam kombinasi awalan dan akhiran yang 

tidak diperbolehkan. Tabel 3.1 menunjukkan kombinasi awalan dan akhiran apa 

saja yang tidak diperbolehkan. 

Tabel 3.1 Aturan Kombinasi Awalan dan Akhiran yang Tidak Diperbolehkan 

Aturan Awalan Akhiran 

1 “be-“ “-i” 

2 “di-“ “-an” 

3 “ke-“ “-i” atau “-kan” 

4 “me-“ “-an” 

5 “se-“ “-i” atau “-kan” 

 Apabila string kata temasuk dalam kombinasi awalan dan akhiran yang 

tidak diperbolehkan, sistem mengembalikan hasil string kataAsal dari subproses 

function Del_Inflection_Suffixes. Jika string kata tidak temasuk dalam kombinasi 

awalan dan akhiran yang tidak diperbolehkan, sistem mengembalikan string 

kataAsal tanpan melalui subproses function Del_Inflection_Suffixes.
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Gambar 3.22 Flowchart Function Del_Derivation_Suffixes
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Gambar 3.23 Flowchart Function Del_Derivation_Prefix 

Gambar 3.23 menunjukkan flowchart subproses dari function 

Del_Derivation_Prefix. Function Del_Derivation_Prefix dibuat untuk 

menghilangkan imbuhan awalan. Langkah pertama flowchart ini adalah 

memasukkan data sebuah string kata. Setelah itu, sistem melihat apakah string kata 

memiliki awalan “di-“, “ke-“, “se-“, “te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-“. Apabila string 

kata tidak berawalan “di-“, “ke-“, “se-“, “te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-“ maka sistem 

mengembalikan string kata dan subproses pun selesai. Jika string kata berawalan 

“di-“, “ke-“, “se-“, “te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-“ maka sistem melihat apakah string 

kata berawalan “te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-”. Apabila string kata tidak berawalan 

“te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-” maka sistem menginisialisasi string kata_dasar 

dengan string kata yang dihapus awalannya. Setelah itu, sistem melihat apakah 

string kata_dasar termasuk dalam daftar kata-kata dasar pada tabel tb_katadasar. 

Apabila string kata_dasar termasuk kata dasar, sistem mengembalikan string 

kata_dasar dan subproses pun selesai. Jika string kata_dasar termasuk kata dasar 

maka sistem mengembalikan string kata dan subproses pun selesai. Sedangkan 
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apabila string kata berawalan “te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-” maka sistem 

menginisialisasi string kata_dasar dengan menghapus awalan “te-“, “be-“, “me-“ 

atau “pe-” pada string kata dengan aturan yang sudah ditetapkan. 

Tabel 3.2 Aturan Peluruhan Imbuhan  

(Adriani et al, 2007) 
Aturan Bentuk Awalan Peluruhan 

1 berV… ber-V… | be-rV… 

2 belajar… bel-ajar 

3 beC1erC2… be-C1erC2…dimana C1!={'r'|'l'} 

4 terV… ter-V…|te-rV… 

5 terCer… ter-Cer…dimana C!='r' 

6 teC1erC2 te-C1erC2…dimana C1!='r' 

7 me{l|r|w|y}V… me-{l|r|w|y}V… 

8 mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 

9 mempe… mem-pe… 

10 mem{rV|V}… me-m{rV|V}…|me-p{rV|V}… 

11 men{c|d|j|z}… men-{c|d|j|z}… 

12 menV… me-nV…|me-tV… 

13 meng{g|h|q|k }… meng-{g|h|q|k}… 

14 mengV… meng-V…|meng-kV… 

15 mengeC menge-C 

16 menyV… me-ny…| meny-sV… 

17 mempV.., mem-pV…  

18 pe{w|y}V… pe-{w|y}V… 

19 perV… per-V..|pe-rV.. 

20 pem{b|f|v}… pem-{b|f|v}.. 

21 pem{rV|V}… pe-m{rV|V}…|pe-p{rV|V} 

22 pen{c|d|j|z}… pen-{c|d|j|z}… 

23 penV… pe-nV…|pe-tV 

24 peng{g|h|q}.. peng-{g|h|q} 

25 pengV… peng-V|peng-kV 

26 penyV pe-nya|peny-sV 

27 pelV… pe-lV…(Kecuali untuk kata ”pelajar”) 

28 peCP pe-CP.. dimanaC!={r|w|y|l|m|n} dan P!=’er’ 

29 perCerV per-CerV… dimana C!={r|w|y|l|m|n} 

Tabel 3.2 menunjukkan aturan-aturan pelurahan kata dasar yang mepunyai 

imbuhan “te-“, “be-“, “me-“ atau “pe-”. Pada kolom kedua dari tabel tersebut 

menjelaskan bentuk-bentuk kata dasar yang dilekati awalan “te-“, “be-“, “me-“ atau 

“pe-”, sedangkan pada kolom ketiga menjelaskan perubahan-perubahan karakter 

pada kata dasar yang mungkin terjadi apabila algoritma telah menghilangkan 

awalan yang telah melekati kata dasar tersebut. Huruf “V” pada tabel tersebut 
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menunjukkan huruf hidup atau huruf vocal, huruf “C” menunjukkan huruf mati atau 

konsonan dan huruf “P” menunjukkan pecahan “er”. Setelah menginisialisasi string 

kata_dasar dengan menghapus imbuhan string kata sesuai aturan, langkah 

berikutnya adalah sistem melihat apakah string kata_dasar termasuk dalam daftar 

kata-kata dasar pada tabel tb_katadasar. Apabila string kata_dasar termasuk kata 

dasar, sistem mengembalikan string kata_dasar dan subprosespun selesai. Jika 

string kata_dasar termasuk kata dasar maka sistem mengembalikan string kata dan 

subproses pun selesai. 

 
Gambar 3.24 Flowchart Menu N-gram 

 Gambar 3.24 menunjukkan flowchart pada menu N-gram. Pertama-tama 

sistem menampilkan halaman yang menjelaskan tentang N-gram. Pada bagian 

bawah penjelasan N-gram terdapat sebuah form N-gram. Form tersebut digunakan 

untuk memasukkan sebuah kalimat. Setelah visitor atau user menginput sebuah 

kalimat, langkah berikutnya adalah melihat apakah button try ditekan. Apabila 

button try ditekan maka sistem melakukan fungsi N-gram dengan kalimat yang diisi 

pada form sebagai input-nya. Setelah itu, sistem menampilkan hasil dari proses N-

gram. 
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Gambar 3.25 Flowchart N-gram
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 Gambar 3.25 menunjukkan flowchart untuk proses N-gram. Langkah 

pertama  flowchart untuk proses N-gram adalah memasukkan data string kata yang 

digunakan untuk kata yang mau dipotong-potong dan data integer con yang 

digunakan untuk menentukan N-gram berapa yang digunakan. Setelah itu, sistem 

menginisialisasi array ngrams dan dilanjutkan dengan melihat apakah integer con 

sama dengan nol. Apabila integer con sama dengan nol maka masukan atau 

tambahkan string kata ke dalam array ngrams. Kemudian sistem mengembalikan 

array ngrams dan proses N-gram selesai. Jika integer con tidak sama dengan nol 

maka sistem melihat apakah integer con lebih besar dari satu. Jika interger con tidak 

lebih besar sama dengan satu maka proses dilanjutkan dengan menginisialisasi 

integer len dengan panjang karakter string kata. Apabila integer con lebih besar 

dari satu maka sistem menambahkan karakter spasi pada awal string kata dan 

menginisialisasi integer i sama dengan nol. Setelah itu tambahkan spasi pada akhir 

string kata dan menjumlahkan integer i dengan satu.  

Langkah berikutnya adalah sistem melihat apakah integer i lebih kecil dari 

integer con dikurang satu. Apabila integer i lebih kecil dari integer con dikurang 

satu maka proses diulang dari menambahkan karakter spasi pada akhir string kata. 

Jika integer i tidak lebih kecil dari integer con, sistem dilanjutkan dengan 

menginisialisasi integer len dengan panjang karakter string kata. Setelah sistem 

menginisialisasi integer len, proses dilanjutkan dengan menginisialisasi integer z 

dengan nol. Kemudian sistem menambahkan karakter ke-z dari string kata ke dalam 

array ngrams ke-z. Setelah itu, sistem menginisialisasi integer x dengan satu dan 

menambahkan karakter ke-z ditambah x dari string kata ke dalam array ngrams ke-

z. Langkah berikutnya adalah menambahkan integer x dengan satu. Apabila integer 
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x lebih kecil sama dengan integer con dikurang satu maka proses kembali ke 

menambahkan karakter ke-z ditambah x dari string kata ke dalam array ngrams ke-

z. Jika integer x tidak lebih kecil sama dengan integer con dikurang satu maka 

sistem menambahkan integer z dengan satu. Selanjutnya sistem melihat apakah 

integer z ditambah integer con dan dikurang satu lebih kecil dari integer len. 

Apabila integer z ditambah integer con dan dikurang satu lebih kecil dari integer 

len maka proses kembali ke menambahkan karakter ke-z dari string kata ke dalam 

array ngrams ke-z. Jika tidak, sistem mengembalikan array ngrams dan proses N-

gram selesai. 

 
Gambar 3.26 Flowchart Menu Naive Bayes 

 Gambar 3.26 menunjukkan flowchart pada menu Naive Bayes. Pada menu 

Naive Bayes, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan tentang 

algoritma Naive Bayes. Penjelasan terdiri dari apa itu algoritma Naive Bayes, 

manfaat algoritma Naive Bayes dan rumus yang digunakan pada algoritma Naive 

Bayes. 
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Gambar 3.27 Flowchart Algoritma Naive Bayes 
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Gambar 3.27 Flowchart Naive Bayes (Lanjutan)
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Gambar 3.27 menunjukkan flowchart untuk fungsi algoritma Naive Bayes 

digambarkan. Langkah pertama flowchart untuk algoritma Naive Bayes adalah 

memasukkan data sebuah array kalimat. Setelah itu, sistem menginisialisasi integer 

n_spam dari total penjumlahan frekuensi yang berkategori spam dan integer n_ham 

dari total penjumlahan frekuensi yang berkategori ham yang diambil dari tabel 

dataset_fil yang berisikan sekumpulan kata dan jumlah frekuensi setiap kategori 

spam dan ham. Setelah sistem menginisialisasi integer n_spam dan n_ham, proses 

dilanjutkan dengan menginisialisasi integer doc_spam dari jumlah data yang 

berkategori spam dan integer doc_ham dari jumlah data yang berkategori ham yang 

didapat dari tabel dataset yang berisikan sekumpulan kalimat yang berkategori 

spam dan ham. Setelah itu, sistem menginisialisasi integer kosakata dari total 

penjumlahan frekuensi yang didapatkan dari tabel dataset_kosakata yang berisikan 

jumlah data kata yang unik pada tabel dataset_fil. Kemudian sistem 

menginisialisasi integer total_doc dari penjumlahan integer doc_spam dan 

doc_ham, integer count dengan jumlah array pada array kalimat, integer i dengan 

0, array px_spam dan array px_ham. Setelah itu, sistem menginisialisasi integer 

nk_spam dari total penjumlahan frekuensi kata kalimat ke-i yang berkategori spam 

dan integer nk_ham dari total penjumlahan frekuensi kata kalimat ke-i yang 

berkategori ham yang diambil dari tabel dataset_fil. Kemudian sistem 

menambahkan array px_spam ke-i dengan hasil dari pengoperasian integer 

nk_spam ditambah satu lalu dibagi dengan integer n_spam ditambah integer 

kosakata. Selanjutnya sistem menambahkan array px_spam ke-i dengan hasil dari 

pengoperasian integer nk_ham ditambah satu lalu dibagi dengan integer n_ham 

ditambah integer kosakata. Proses dilanjutkan dengan menambah integer i dengan 
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satu dan memeriksa apakah integer i lebih kecil daripada integer count. Apabila 

integer i lebih kecil daripada integer count maka proses kembali ke sistem 

menginisialisasi integer nk_spam. Jika integer i tidak lebih kecil daripada integer 

count maka sistem menginisialisasi integer x dengan 0, integer y dengan 0, 

count_ham dengan jumlah array pada array px_ham, count_spam dengan jumlah 

array pada array px_spam, float vj_ham dan float vj_spam. Selanjutnya float 

vj_ham dikalikan dengan array ke-x pada array px_ham dan integer x ditambahkan 

dengan satu. Apabila integer x lebih kecil sama dengan dari integer count_ham 

maka proses kembali ke perkalian float vj_ham dengan array px_ham ke-x dan 

integer x ditambahkan dengan satu. Jika integer x tidak lebih kecil sama dengan 

dari integer count_ham, float vj_spam dikalikan dengan array ke-x pada array 

px_spam dan integer y ditambahkan dengan satu. Apabila integer y lebih kecil sama 

dengan dari integer count_spam maka proses kembali ke perkalian float vj_spam 

dengan array px_spam ke-y dan integer y ditambahkan dengan satu. Jika integer y 

tidak lebih kecil sama dengan dari integer count_spam maka integer vj_spam 

dikalikan dengan integer doc_spam kemudian dibagi dengan integer total_doc. 

Kemudian integer vj_ham dikalikan dengan integer doc_ham lalu dibagi dengan 

integer total_doc. Selanjutnya sistem melihat apakah float vj_spam lebih besar 

daripada float vj_ham. Apabila float vj_spam lebih besar daripada float vj_ham, 

maka sistem mengembalikan hasil true yang menandakan bahwa kalimat tersebut 

termasuk kategori spam. Jika  float vj_ham tidak lebih besar daripada float vj_ham, 

maka sistem mengembalikan hasil false yang menandakan bahwa kalimat tersebut 

termasuk kategori ham. Setelah sistem mengembalikan true atau false maka proses 

algoritma Naive Bayes selesai.
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Gambar 3.28 Flowchart Menu API 

 Gambar 3.28 menunjukkan flowchart untuk menu API. Pada menu API, 

sistem menampilkan halaman yang menjelaskan tentang API spam filter pada 

aplikasi. Penjelasan terdiri dari kegunaan API spam filter, API flow, dan rate limit 

API. Pada halaman tersebut, user atau visitor dapat menggunakan menu generate 

key user, list user, remove key user, check spam, list dataset, add dataset, dan 

remove dataset. 

 
Gambar 3.29 Flowchart Menu Generate Key User 

 Gambar 3.29 menunjukkan flowchart pada menu generate key user. Pada 

menu generate key user, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan 

Implementasi Metode..., Yustinus Vernanda, FTI UMN, 2018



71 
 

tentang penggunaan metode generate key user pada API spam filter. Penjelasan 

terdiri dari request uri dan ketetuan parameter yang digunakan. 

 
Gambar 3.30 Flowchart Menu List User 

 Gambar 3.310 menunjukkan flowchart pada menu list user. Pada menu list 

user, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan tentang penggunaan 

metode list user pada API spam filter. Penjelasan terdiri dari request uri dan 

ketetuan parameter yang digunakan. 

 
Gambar 3.31 Flowchart Menu Remove Key User 

 Gambar 3.31 menunjukkan flowchart pada menu remove key user. Pada 

menu remove key user, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan 

tentang penggunaan metode remove key user pada API spam filter. Penjelasan 

terdiri dari request uri dan ketetuan parameter yang digunakan. 

 
Gambar 3.32 Flowchart Menu Add Dataset 

 Gambar 3.32 menunjukkan flowchart pada menu add dataset.Pada menu 

add dataset, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan tentang 

penggunaan metode add dataset pada API spam filter. Penjelasan terdiri dari 

request uri dan ketetuan parameter yang digunakan. 
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Gambar 3.33 Flowchart Menu Remove Dataset 

 Gambar 3.33 menunjukkan flowchart pada menu remove dataset. Pada 

menu remove dataset, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan 

tentang penggunaan metode remove dataset pada API spam filter. Penjelasan terdiri 

dari request uri dan ketetuan parameter yang digunakan. 

 
Gambar 3.34 Flowchart Menu List Dataset 

 Gambar 3.34 menunjukkan flowchart pada menu list dataset. Pada menu 

list dataset, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan tentang 

penggunaan metode list dataset pada API spam filter. Penjelasan terdiri dari request 

uri dan ketetuan parameter yang digunakan. 

 
Gambar 3.35 Flowchart Menu Check Spam 

 Gambar 3.35 menunjukkan flowchart pada menu check spam. Pada menu 

check spam, sistem hanya menampilkan halaman yang menjelaskan tentang 

penggunaan metode check spam pada API spam filter. Penjelasan terdiri dari 

request uri dan ketetuan parameter yang digunakan. 
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Gambar 3.36 Flowchart Menu Console 

 Gambar 3.36 menunjukkan flowchart untuk menu console. Pada menu 

console, sistem menampilkan halaman console. Awalnya halaman console hanya 

terdapat form untuk memasukkan HTTP request dan header. Form input untuk 

HTTP request berbentuk dropdown. Setelah user memilih HTTP request yang 

diinginkan, sistem menampilkan form input untuk parameter body. Form input 

untuk parameter body berbeda-beda setiap HTTP request yang dipilih. Kemudian 

user diminta memasukkan input data header dan body pada form yang sudah 

disediakan. Apabila user menekan button sent maka sistem mengirimkan HTTP 

request sesuai dengan data yang dimasukkan oleh user. Setelah itu, sistem 

menampilkan hasil dari HTTP request yang dikirim dalam bentuk JSON.   

 
Gambar 3.37 Flowchart Menu Profile 

 Gambar 3.37 menunjukkan flowchart untuk menu profile. Pada menu 

profile, sistem menampilkan alamt email dan API key milik user yang diambil dari 
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session yang sudah disimpan. Kemudian sistem menampilkan user yang telah 

dibuat oleh user tersebut yang diambil dari tabel keys dan login. Selanjutnya sistem 

melihat apakah data is_upgrade pada tabel login berisi dengan nol. Data is_upgrade 

digunakan untuk menandakan user tersebut sudah pernah meminta di-upgrade atau 

belum. Apabila data is_upgrade bernilai nol maka sistem menampilkan menu 

upgrade. 

 
Gambar 3.38 Flowchart Menu Upgrade 

 Gambar 3.38 menunjukkan flowchart pada menu upgrade. Menu upgrade 

digunakan agar user dapat meminta kepada admin untuk API key miliknya tidak 

memilki limit dalam melakukan HTTP request. Pada menu upgrade, sistem 

mengubah data is_ignore menjadi satu pada tabel keys yang menandakan user 

tersebut meminta untuk di-upgrade. 
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Gambar 3.39 Flowchart Menu Halaman Admin 

 Gambar 3.39 menunjukkan flowchart pada menu halaman admin. Setelah 

admin berhasil sign in, maka sistem menuju menu halaman admin. Menu halaman 

admin menampilkan kumpulan data user. Data user yang ditampilkan adalah id 

user, email, nama aplikasi, URL, API key, dan permintaan upgrade. Dari setiap 

user terdapat menu yang dapat digunakan oleh admin untuk memanajemen user 

yaitu menu active key, upgrade key, dan suspend key.  
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Gambar 3.40 Flowchart Menu Active Key 

 Gambar 3.40 menunjukkan flowchart pada menu active key. Menu active 

key digunakan agar API key milik user tersebut dapat digunakan untuk 

menggunakan HTTP request.  Pada menu active key, sistem mengubah data level 

menjadi satu sesuai dengan input user id yang didapatkan dari tabel login. Data 

level menjadi satu menandakan API key dapat digunakan untuk HTTP request. 

 
Gambar 3.41 Flowchart Menu Suspend Key 

 Gambar 3.41 menunjukkan flowchart pada menu suspend key. Menu 

suspend key digunakan agar API key milik user tersebut tidak dapat digunakan 

untuk melakukan HTTP request.  Pada menu suspend key, sistem mengubah data 
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level menjadi nol sesuai dengan input user id yang didapatkan dari tabel login. Data 

level menjadi nol menandakan API key tidak dapat digunakan untuk HTTP request. 

 
Gambar 3.42 Flowchart Menu Upgrade Key 

Gambar 3.42 menunjukkan flowchart pada menu upgrade key. Menu 

upgrade key digunakan agar API key milik user tersebut tidak memakai limit dalam 

melakukan HTTP request.  Pada menu suspend key, sistem mengubah data limit 

menjadi satu sesuai dengan input user id yang didapatkan dari tabel login. Data 

limit menjadi satu menandakan API key dapat digunakan untuk HTTP request tanpa 

memiliki limit. 

 
Gambar 3.43 Flowchart Menu Sign Out 

 Gambar 3.43 menunjukkan flowchart pada menu sign out. Pada menu sign 

out, sistem menghapus data session. Dengan menghapus data session menandakan 

bahwa user atau admin keluar dari aplikasi API spam filter. Setelah itu, sistem 

mengarahkan ke halaman utama aplikasi. 
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3.2.4  Perancangan Application Programming Interface(API) 

 Perancangan Application Programming Interface(API) meliputi 

perancangan method dan perancangan JSON. Perancangan method digunakan 

untuk merancang pola request URI dan jenis metode apa yang digunakan untuk 

mengirimkan HTTP request. Perancangan JSON digunakan untuk merancang data 

JSON yang dikirimkan ke client.  

  
Gambar 3.44 API Flow Spam Filter 

 Gambar 3.44 menunjukkan API flow spam filter yang dibuat dalam sistem 

ini. Terdapat tujuh fungsi yang dapat dikirim oleh client application ke web service 

melalui API gateaway. Ketujuh fungsi tersebut adalah generate key user, remove 

key user, list user, add dataset, list dataset, remove dataset, dan check spam. 

Kegunaan ketujuh fungsi tersebut dijelaskan pada perancangan method. Client 

application mengirimkan request melalui HTTP request menggunakan metode 
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yang sudah ditentukan. Ketika mengirim HTTP request, client application harus 

menggunakan autentikasi. Autentikasi yang dikirimkan oleh client aplication 

berupa header dengan parameter “X-API-KEY” yang diisi oleh key yang dimiliki 

oleh masing-masing client application. Setelah client application mengirim 

request, web service memberikan respons berupa JSON kepada client application. 

Hasil respons tersebut yang kemudian dikelola oleh client application sesuai 

dengan kebutuhannya. 

 

A. Perancangan Method 

 Metode yang disediakan oleh web service adalah generate key user, remove 

key user, list user, add dataset, list dataset, remove dataset, dan check spam. 

Metode generate key user berfungsi untuk membuat user dan key user. Dengan 

adanya metode tersebut maka client atau developer mendapatkan key dari setiap 

user yang dimilikinya. Kemudian dengan key tersebut, client atau developer dapat 

membeda-bedakan dataset setiap user-nya. 

URI Generate Key User: http://[nama host / domain]/Spamfilter/generateKey 

URI Generate Key User merupakan pola request URI yang digunakan untuk 

metode generate key user. HTTP request yang digunakan untuk memakai method 

generate key user harus menggunakan method POST dengan header dan body yang 

telah ditentukan. Gambar 3.45 menunjukkan header dan body yang digunakan 

untuk method generate key user. 
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Gambar 3.45 Header dan Body Method Generate Key User 

 Gambar 3.45 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

generate key user. Header yang harus disisipkan dalam method generate key user 

adalah parameter X-API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau 

developer. Kemudian body yang harus disisipkan dalam method generate key user 

adalah parameter username yang diisi oleh nama user yang bertipe string. 

URI Remove Key User: http://[nama host / domain]/Spamfilter/removeKey 

URI Remove Key User merupakan pola request URI yang digunakan untuk 

metode remove key user. Method remove key user berfungsi untuk menghapus user 

dan key user yang sudah dibuat. User dan key user hanya dapat dihapus oleh key 

yang telah membuat user dan key user tersebut. HTTP request yang digunakan 

untuk memakai method remove key user harus menggunakan method POST dengan 

header dan body yang telah ditentukan. Gambar 3.46 menunjukkan header dan 

body yang digunakan untuk method remove key user. 
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Gambar 3.46  Header dan Body Method Remove Key User 

 Gambar 3.46 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

remove key user. Header yang harus disisipkan dalam method remove key user 

adalah parameter X-API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau 

developer. Kemudian body yang harus disisipkan dalam method remove key user 

adalah parameter id dengan tipe integer yang diisi oleh id user yang mau dihapus. 

URI List User: http://[nama host / domain]/Spamfilter/listUser 

 URI List User merupakan pola request URI yang digunakan untuk metode 

list user. Method list user berfungsi untuk melihat user id, username, dan key user 

yang dimiliki. User yang ditampilkan hanya user yang dimiliki oleh API key client 

tersebut. HTTP request yang digunakan untuk memakai method list user harus 

menggunakan method GET dengan header dan body yang telah ditentukan. Gambar 

3.47 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method list user. 
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Gambar 3.47 Header dan Body Method List User 

 Gambar 3.47 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

list user. Header yang harus disisipkan dalam method list user adalah parameter X-

API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau developer. Kemudian 

body dalam method list user adalah parameter id yang diisi oleh id user. Parameter 

id pada body bersifat opsional. Apabila parameter id diisi maka web server 

mengembalikan id, username, dan key user yang dimiliki oleh user dengan id 

tersebut. Jika parameter id tidak diisi maka web server mengembalikan semua id, 

username, dan key user yang dimiliki oleh API key client tersebut. 

URI List Dataset: http://[nama host / domain]/Spamfilter/listDocument 

 URI List Dataset merupakan pola request URI yang digunakan untuk 

metode list dataset. Method list dataset berfungsi untuk melihat user id, username, 

dan key user yang dimiliki. Dataset yang ditampilkan hanya dataset yang dimiliki 

oleh  API key client tersebut. HTTP request yang digunakan untuk memakai method 

list dataset harus menggunakan method GET dengan header dan body yang telah 

ditentukan. Gambar 3.48 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk 

method list dataset. 
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Gambar 3.48 Header dan Body Method List Dataset 

  Gambar 3.48 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

list dataset. Header yang harus disisipkan dalam method list dataset adalah 

parameter X-API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau 

developer. Kemudian body dalam method list dataset adalah parameter id yang diisi 

oleh id dataset dan klasifikasi yang diisi dengan “spam” atau “ham”. Client atau 

developer hanya dapat memilih salah satu parameter body antara id atau klasifikasi. 

Parameter id dan klasifikasi pada body bersifat opsional. Apabila parameter id yang 

dipilih maka sistem mengembalikan dataset yang memiliki id tersebut. Jika 

parameter klasifikasi yang dipilih maka sistem mengembalikan dataset yang 

berkategori spam atau ham sesuai dengan isi parameter klasifikasi. Jika client atau 

developer tidak mengisi parameter body maka sistem mengembalikan semua 

dataset yang dimilikinya. 

URI Remove Dataset: http://[nama host / domain]/Spamfilter/removeDocument 

URI Remove Dataset merupakan pola request URI yang digunakan untuk 

metode remove dataset. Method remove dataset berfungsi untuk menghapus 

dataset yang sudah dibuat. Dataset hanya dapat dihapus oleh key yang telah 
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membuat dataset tersebut. HTTP request yang digunakan untuk memakai method 

remove dataset harus menggunakan method POST dengan header dan body yang 

telah ditentukan.  

 
Gambar 3.49 Header dan Body Method Remove Dataset 

Gambar 3.49 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

remove dataset. Header yang harus disisipkan dalam method remove dataaset 

adalah parameter X-API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau 

developer. Kemudian body yang harus disisipkan dalam method remove dataset 

adalah parameter id dengan tipe integer yang diisi dengan id dataset yang mau 

dihapus. 

URI Add Dataset: http://[nama host / domain]/Spamfilter/addDocument 

URI Add Dataset merupakan pola request URI yang digunakan untuk 

metode add dataset. Method add dataset berfungsi untuk menambahkan dataset 

yang dimiliki. Dataset tersebut yang nantinya digunakan untuk mendeteksi spam. 

HTTP request yang digunakan untuk memakai method add dataset harus 

menggunakan method POST dengan header dan body yang telah ditentukan. 

Gambar 3.50 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method add 

dataset. 
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Gambar 3.50 Header dan Body Method Add Dataset 

Gambar 3.50 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

add dataset. Header yang harus disisipkan dalam method add dataset adalah 

parameter X-API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau 

developer. Kemudian body yang harus disisipkan dalam method add dataset adalah 

parameter message dan klasifikasi. Parameter message diisi dengan kalimat yang 

ingin ditambahkan pada dataset. Parameter klasifikasi diisi dengan “spam” atau 

“ham”. Parameter klasifikasi digunakan untuk menentukan kalimat tersebut 

termasuk dalam kategori spam atau ham. 

URI Check Spam: http://[nama host / domain]/Spamfilter/CheckSpam 

URI Check Spam merupakan pola request URI yang digunakan untuk 

metode check spam. Method check spam adalah fungsi utama dari sebuah sistem 

spam filter. Method check spam berfungsi untuk mendeteksi atau mengklasifikasi 

apakah sebuah kalimat berupa spam atau ham. HTTP request yang digunakan untuk 

memakai method check spam harus menggunakan method POST dengan header 

dan body yang telah ditentukan.  
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Gambar 3.51 Header dan Body Method Check Spam 

 Gambar 3.51 menunjukkan header dan body yang digunakan untuk method 

check spam. Header yang harus disisipkan dalam method check spam adalah 

parameter X-API-KEY yang diisi dengan key yang dimiliki oleh client atau 

developer. Kemudian body yang harus disisipkan dalam method check spam adalah 

parameter message dan level. Parameter message diisi dengan kalimat yang ingin 

diklasifikasi. Parameter level diisi dengan 0, 1 atau 2. Apabila parameter level diisi 

dengan 0 maka sistem mengklasifikasi menggunakan dataset yang dimiliki oleh 

sistem sendiri. Jika parameter level diisi dengan 1 maka sistem mengklasifikasi 

menggunakan dataset yang dimiliki oleh API key client tersebut. Apabila parameter 

level diisi dengan 2 maka sistem mengklasifikasi menggunakan dataset yang 

dimiliki oleh sistem dan API key client tersebut. Parameter body yang bersifat 

opsional dalam method check spam adalah parameter ngram. Parameter ngram diisi 

dengan angka 0 hingga 10. Parameter ngram bisa diinput dengan separator koma. 

Contoh menginput parameter ngram mengunakan separator koma adalah “1,2,3”. 

Apabila parameter ngram diisi maka sistem mengklasifikasi menggunakan metode 

N-gram sesuai dengan isi parameter ngram tersebut. Jika parameter ngram tidak 
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diisi maka sistem menampilkan hasil klasifikasi menggunakan metode N-gram dari 

0 hingga 10. 

 

B. Perancangan Data JSON 

 Perancangan data JSON adalah merancang hasil JSON yang dikirim oleh 

web service atas request yang dikiriman oleh client application. Apabila metode 

atau fungsi yang disediakan oleh web service berhasil dijalankan, sistem 

mengembalikan sebuah data JSON yang berbeda-beda sesuai dengan metode atau 

fungsinya. Jika metode atau fungsi yang disediakan oleh web service tidak berhasil 

dijalankan, sistem mengembalikan sebuah data JSON yang sejenis. 

 
Gambar 3.52 Struktur Data JSON Failure 

 Gambar 3.52 merupakan data JSON yang dikirimkan apabila web service 

tidak berhasil dijalankan. Data JSON yang dikirimkan apabila web service tidak 

berhasil dijalankan terdiri dari satu buah objek yang memiliki dua member yaitu 

status dan message. Nilai dari member status adalah “false” yang menandakan 

operasi gagal dijalankan. Sedangkan, nilai dari member message adalah sebuah 

string yang berisikan penyebab mengapa web service tidak berhasil dijalankan. 

 
Gambar 3.53 Struktur Data JSON Method Generate Key User 

 Gambar 3.53 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method 

generate key user berhasil dijalankan. Data JSON method generate key user terdiri 
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dari satu buah objek yang memiliki dua buah member yaitu status dan key. Nilai 

dari member status adalah “true” yang menandakan bahwa user berhasil dibuat. 

Sedangkan, nilai dari member key adalah sebuah string yang berisikan dengan key 

yang dimiliki oleh user yang telah berhasil dibuat.  

 
Gambar 3.54 Struktur Data JSON Method Remove Key User 

 Gambar 3.54 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method remove 

key user berhasil dijalankan. Data JSON terdiri dari satu buah objek yang memiliki 

dua buah member yaitu status dan message. Nilai dari member status adalah “true” 

yang menandakan bahwa user berhasil dihapus. Sedangkan, nilai dari member 

message berisikan “User was deleted”. 

 
Gambar 3.55 Struktur Data JSON Method List User 

Gambar 3.55 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method list 

user berhasil dijalankan. Data JSON terdiri dari satu buah objek yang memiliki dua 

buah member yaitu status dan user. Nilai dari member status adalah “true” yang 

menandakan bahwa method berhasil dijalankan. Sedangkan, nilai dari user 

berisikan sebuah array yang terdiri dari tiga buah member yaitu id, username dan 

key. Nilai dari member id adalah sebuah integer yang berisikan id user. Member 
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username bernilai dengan sebuah string berisikan nama user. Sedangkan, member 

key bernilai dengan key yang dimiliki oleh user dan bertipe string. 

 
Gambar 3.56 Struktur Data JSON Method List Dataset 

Gambar 3.56 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method list 

dataset berhasil dijalankan. Data JSON terdiri dari satu buah objek yang memiliki 

dua buah member yaitu status dan list. Nilai dari member status adalah “true” yang 

menandakan bahwa method berhasil dijalankan. Sedangkan, nilai dari list berisikan 

sebuah array yang terdiri dari tiga buah member yaitu id, message, dan klasifikasi. 

Member id berisikan sebuah integer yang menandakan id dari dataset tersebut. 

Nilai dari member message adalah sebuah string yang berisikan kalimat dari 

dataset. Sedangkan, member klasifikasi bernilai “spam” atau “ham” yang 

menandakan bahwa kalimat tersebut dikategorikan sebagai spam atau ham. 

 
Gambar 3.57 Struktur Data JSON Method Remove Dataset 

 Gambar 3.57 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method remove 

dataset berhasil dijalankan. Data JSON terdiri dari satu buah objek yang memiliki 

dua buah member yaitu status dan message. Nilai dari member status adalah “true” 
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yang menandakan bahwa dataset berhasil dihapus. Sedangkan, nilai dari member 

message berisikan “Remove success”. 

 
Gambar 3.58 Struktur Data JSON Method Add Dataset 

 Gambar 3.58 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method add 

dataset berhasil dijalankan. Data JSON terdiri dari satu buah objek yang memiliki 

dua buah member yaitu status dan message. Nilai dari member status adalah “true” 

yang menandakan bahwa dataset berhasil ditambahkan. Sedangkan, nilai dari 

member message berisikan “Add success”. 

 
Gambar 3.59 Struktur Data JSON Method Check Spam 

 Gambar 3.59 menunjukkan data JSON yang dikirimkan jika method 

check spam berhasil dijalankan. Data JSON terdiri dari satu buah objek yang 

memiliki dua buah member yaitu status dan message. Nilai dari member status 

adalah “true” yang menandakan bahwa method berhasil dijalankan. Sedangkan, 

nilai dari message berisikan sebuah array yang terdiri dari empat buah member 

yaitu ngram, spam, “prob.spam”, dan “prob.ham”. Member ngram tersebut di 

dalamnya berisikan sebuah integer menandakan jenis N-gram ke berapa. Nilai dari 

member spam adalah sebuah boolean yang berisikan true atau false. Apabila 
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member spam bernilai true maka kalimat tersebut diklasifikasikan ke dalam 

kategori spam. Jika member spam bernilai false maka kalimat tersebut 

diklasifikasikan ke dalam kategori ham. Nilai dari member “prob.spam” adalah 

sebuah float yang berisikan besar probabilitas kalimat tersebut termasuk dalam 

kategori spam. Sedangkan, member “prob.ham” bernilai sebuah float yang 

berisikan besar probabilitas kalimat tersebut termasuk dalam kategori ham. 

 

3.2.4 Database Schema 

 Pada bagian ini akan ditunjukkan database schema yang berfungsi untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. Menurut Connology dan Begg 

(2010), database adalah sekumpulan data tersebar yang berhubungan secara logis 

dan penjelasan dari data ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari 

suatu organisasi.  

 
Gambar 3.60 Database Schema Spam Filter 

 Gambar 3.60 menunjukkan database schema pada aplikasi API spam filter. 

Pada gambar terdapat 8 tabel yang saling berhubungan yaitu tabel dataset, 
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dataset_fil, dataset_kosakata, klasifikasi, ngram, login, dan keys. Kemudian, hanya 

ada 4 tabel yang memiliki foreign keys dari tabel lainnya. Tabel dataset mempunyai 

foreign key dari tabel klasifikasi dan tabel keys. Tabel dataset_fil mempunyai 

foreign key dari tabel klasifikasi, ngram, dan keys. Tabel dataset_kosakata 

mempunyai foreign key dari tabel ngram dan keys. Selanjutnya, tabel keys 

mempunyai foreign key dari tabel login. 

 

3.2.5 Struktur Tabel 

 Perancangan struktur tabel digunakan untuk menjelaskan tabel yang 

digunakan dalam proses membangun sebuah sistem. Struktur tabel pada aplikasi 

API spam filter terdiri dari 10 tabel yaitu tabel dataset, dataset_kosakata, 

dataset_fil, keys, klasifikasi, limits, login, ngram, stopword dan tb_kosakata. 

A. Tabel Dataset 

Primary key: id 

Foreign key: klasifikasi dan key_id 

Tabel 3.3 menunjukkan struktur tabel dataset. Tabel ini menyimpan dataset 

sebuah kalimat yang dikategorikan sebagai spam atau ham. Tabel ini yang nanti 

digunakan untuk menghitung total jumlah data yang berkategori spam atau ham 

dalam proses klasifikasi. Kolom message digunakan untuk menyimpan sebuah 

kalimat. Kolom klasifikasi digunakan untuk menandakan kalimat itu berkategori 

spam atau ham. Kolom key_id digunakan untuk membeda-bedakan dataset antar 

key/user. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Dataset 
Column Type Link to 

id int(11)  

message varchar(300)  
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Tabel 3.3 Struktur Tabel Dataset (Lanjutan) 
Column Type Link to 

klasifikasi int(11) Klasifikasi 

key_id int(11) Keys 

B. Tabel dataset_fil 

Primary key: id 

Foreign key: ngram, klasifikasi dan key_id 

Tabel 3.4 menunjukkan struktur tabel dataset_fil. Tabel ini menyimpan 

jumlah kata tersebut pada kalimat berkategori spam atau ham. Tabel ini yang nanti 

digunakan untuk menghitung total frekuensi pada proses klasifikasi. Kolom ngram 

menandakan kata tersebut ke dalam kategori N-gram yang mana. Kolom kata 

digunakan untuk menyimpan sebuah kata. Kolom frekuensi digunakan untuk 

menyimpan jumlah kata tersebut dalam dataset. Kolom klasifikasi digunakan untuk 

menandakan kata itu berkategori spam atau ham. Kolom key_id digunakan untuk 

membeda-bedakan dataset antar key/user. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel dataset_fil 
Column Type Link to 

id int(11)  

ngram int(11) ngram 

kata varchar(255)  

frekuensi int(11)  

klasifikasi int(11) klasifikasi 

key_id int(11) Keys 

C. Tabel dataset_kosakata 

Primary key: id 

Foreign key: klasifikasi dan ngram 

Tabel 3.5 menunjukkan struktur tabel dataset_kosakata. Tabel ini 

menyimpan jumlah kata pada kalimat berkategori spam atau ham. Tabel ini yang 

nanti digunakan untuk menghitung total jumlah kata pada proses klasifikasi. Kolom 

ngram menandakan kategori N-gram yang mana. Kolom frekuensi digunakan untuk 
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menyimpan jumlah kata dalam dataset. Kolom key_id digunakan untuk membeda-

bedakan dataset antar key/user. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel dataset_kosakata 
Column Type Link to 

id int(11)  

ngram int(11) ngram 

frekuensi int(11)  

key_id int(11) Keys 

D. Tabel Keys 

Primary key: id 

Foreign key: user_id dan create_id 

Tabel 3.6 menunjukkan struktur tabel keys. Tabel ini menyimpan data API 

key dari setiap user. Kolom user_id menandakan API key tersebut milik user yang 

mana. Kolom key menyimpan sebuah API key. Apabila kolom level berisikan 

dengan satu maka API key tersebut dapat digunakan untuk melakukan HTTP 

request. Jika kolom level berisikan dengan nol maka API key tersebut tidak dapat 

digunakan untuk melakukan HTTP request. Apabila kolom ignore_limits berisikan 

dengan satu maka API key tersebut dapat digunakan untuk melakukan HTTP 

request tanpa ada limit. Jika kolom ignore_limits berisikan dengan nol maka API 

key tersebut memiliki limit untuk melakukan HTTP request. Kolom date_create 

digunakan untuk menyimpan tanggal user tersebut dibuat. Kolom create_id 

digunakan untuk menyimpan id user yang membuat user tersebut. Apabila kolom 

is_generate berisikan dengan satu maka API key tersebut dapat digunakan untuk 

membuat user. Jika kolom is_generate berisikan dengan nol maka API key tersebut 

tidak dapat digunakan untuk membuat user. Apabila kolom is_upgrade berisikan 

dengan satu maka user tersebut meminta agar API key nya di-upgrade. Jika kolom 
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is_generate berisikan dengan nol maka user tersebut tidak meminta agar API key 

nya di-upgrade.  

Tabel 3.6 Struktur Tabel Keys 
Column Type Link to 

id int(11)  

user_id int(11) login 

key varchar(255)  

level int(11)  

ignore_limits int(11)  

date_create int(11)  

create_id int(11) login 

is_generate int(11)  

is_upgrade int(11)  

E. Tabel Klasifikasi 

Primary key: id 

Tabel 3.7 menunjukkan struktur tabel dataset_kosakata. Tabel ini digunakan 

untuk menyimpan kategori. Kolom id yang berisikan satu digunakan untuk 

menandakan kategori spam. Kemudian id yang berisikan dua digunakan untuk 

menandakan kategori ham. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Klasifikasi 
Column Type Link to 

id int(11)  

name varchar(255)  

F. Tabel Limits 

Primary key: id 

Tabel 3.8 menunjukkan struktur tabel limits. Tabel ini menyimpan 

banyaknya pemakaian API spam filter setiap key/user. Kolom count menyimpan 

jumlah pemakaian API spam filter. Kolom hour_started digunakan untuk 
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menyimpan waktu pemakaian terakhir API spam filter. Kolom api_key menyimpan 

API key milik user. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Limits 
Column Type Link to 

id int(11)  

count int(11)  

hour_started int(11)  

api_key varchar(40)  

G. Tabel Login 

Primary key: id 

Tabel 3.9 menunjukkan struktur tabel login. Tabel ini menyimpan data 

informasi user. Kolom username digunakan untuk menyimpan nama dari user. 

Kolom password digunakan untuk menyimpan password milik user. Kolom 

name_app digunakan untuk menyimpan nama aplikasi milik user yang 

menggunakan API spam filter. Kolom uri digunakan untuk menyimpan URL 

aplikasi milik user. Apabila kolom admin berisikan dengan satu maka user tersebut 

adalah admin. Jika kolom admin berisikan dengan nol maka user tersebut adalah 

user biasa. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Login 
Column Type Link to 

Id int(11)  

username varchar(255)  

password varchar(255)  

name_app varchar(255)  

Uri varchar(255)  

Admin int(11)  

H. Tabel Ngram 

Primary key: id 

Implementasi Metode..., Yustinus Vernanda, FTI UMN, 2018



97 
 

Tabel 3.10 menunjukkan struktur tabel ngram. Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan jenis N-gram. Kolom id yang berisikan satu digunakan untuk 

menandakan metode nongram. Kemudian id yang berisikan dua untuk menandakan 

metode unigram. Selanjutnya id yang berisikan tiga digunakan untuk menandakan 

metode bigram. Kolom id berisikan sampai 11 dan kolom name berisikan sampai 

10-gram. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel ngram 
Column Type Link to 

id int(11)  

name varchar(255)  

I. Tabel Stopword 

Primary key: id 

Tabel 3.11 menunjukkan struktur tabel stopword. Tabel ini menyimpan 

kata-kata yang tidak penting. Tabel ini digunakan dalam proses filtering. Kolom list 

berisikan dengan sebuah kata. 

Tabel 3.11 Struktur Tabel Stopword 
Column Type Link to 

id int(11)  

list varchar(255)  

J. Tabel tb_katadasar 

Primary key: id_katadasar 

Tabel 3.12 menunjukkan struktur tabel tb_katadasar. Tabel ini digunakan 

untuk menyimpan kata dasar. Kolom katadasar digunakan untuk menyimpan kata 

dasar. Sedangkan kolom tipe_katadasar untuk menyimpan jenis dari kata dasar 

tersebut. 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel tb_katadasar 
Column Type Link to 

id_katadasar int(11)  

katadasar varchar(255)  

tipe_katadasar varchar(255)  

 

3.2.6  Perancangan Antarmuka 

 Perancangan antarmuka dapat membantu dalam proses pembangunan 

sistem. Perancangan antarmuka dapat memberikan gambaran mengenai antarmuka 

atau interface dari sistem yang ingin dibangun. Perancangan antarmuka pada sistem 

ini terdiri dari tiga bagian yaitu perancangan antarmuka untuk visitor, user, dan 

admin.  

 
Gambar 3.61 Rancangan Halaman Konten 

 Gambar 3.61 menunjukkan rancangan halaman konten untuk visitor dan 

user. Antarmuka halaman konten terdiri dari kolom header, sidebar, konten dan 

footer. Pada kolom header diisi dengan nama website dan menu. Kolom sidebar 

berisikan menu-menu yang dapat dipilih oleh visitor atau user. Sebelah kanan 
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kolom sidebar diisi dengan kolom konten. Kolom konten untuk menu case folding, 

tokenizing, filtering, stemming, dan N-gram terdiri dari empat komponen yaitu 

kolom penjelasan, kolom form input, tombol try, dan kolom hasil. Sedangkan 

kolom konten untuk menu Naive Bayes dan API hanya terdiri dari satu komponen 

yaitu kolom penjelasan. Bagian paling bawah halaman website diisi dengan kolom 

footer yang terdiri dari beberapa menu. 

 
Gambar 3.62 Rancangan Menu Visitor 

 Gambar 3.62 menunjukkan racangan antarmuka menu untuk visitor. Pada 

bagian atas halaman terdapat kolom header. Bagian kiri kolom header adalah nama 

website. Apabila nama website ditekan maka halaman website menuju ke halaman 

utama yaitu halaman overview. Bagian kanan kolom header diisi dengan menu 

yaitu menu register dan sign in. Apabila menu header ditekan maka halaman 

website menuju ke halaman yang diminta. Pada bagian kiri halaman terdapat kolom 

sidebar. Kolom sidebar berisikan menu overview, case folding, tokenizing, 

filtering, stemming, ngram, naive bayes, dan API. Apabila menu sidebar ditekan 

maka halaman website menuju ke halaman yang diminta. Jika menu API ditekan 
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maka submenu dari menu API muncul. Bagian bawah halaman website diisi oleh 

kolom footer. Kolom footer berisikan menu home, register, dan sign in. Jika menu 

pada kolom footer ditekan maka halaman website menuju ke halaman yang diminta. 

 
Gambar 3.63 Rancangan Menu User 

 Gambar 3.63 menunjukkan racangan antarmuka menu untuk user. Pada 

bagian atas halaman terdapat kolom header. Bagian kiri kolom header adalah nama 

website. Apabila nama website ditekan maka halaman website menuju ke halaman 

utama yaitu halaman overview. Bagian kanan kolom header diisi dengan menu 

yaitu menu console, profile, dan sign out. Apabila menu header ditekan maka 

halaman website menuju ke halaman yang diminta. Pada bagian kiri halaman 

terdapat kolom sidebar. Kolom sidebar berisikan menu overview, case folding, 

tokenizing, filtering, stemming, ngram, naive bayes, dan API. Apabila menu sidebar 

ditekan maka halaman website menuju ke halaman yang diminta. Jika menu API 

ditekan maka submenu dari menu API muncul. Bagian bawah halaman website diisi 

oleh kolom footer. Kolom footer berisikan menu home dan sign out. Jika menu pada 

kolom footer ditekan maka halaman website menuju ke halaman yang diminta. 
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Gambar 3.64 Rancangan Menu Sign In 

 Gambar 3.64 menunjukkan rancangan antarmuka untuk menu sign in. Pada 

bagian atas terdapat judul halaman. Pada bagian tengah ada dua input form yang 

digunakan untuk memasukkan email dan password. Bagian paling bawah halaman 

diisi dengan button sign in. 

 
Gambar 3.65 Rancangan Menu Register 

 Gambar 3.65 menunjukkan rancangan antarmuka untuk menu register. Pada 

bagian atas terdapat judul halaman. Pada bagian tengah ada empat input form yang 

digunakan untuk memasukkan email, password, nama aplikasi, dan URL aplikasi. 

Bagian paling bawah halaman diisi dengan button register. 
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Gambar 3.66 Rancangan Menu Console 

 Gambar 3.66 menunjukkan rancangan antarmuka untuk menu console. Pada 

bagian atas terdapat judul halaman. Pada bagian bawah judul halaman ada dua 

kolom input form untuk memasukkan HTTP request. Kemudian di bawahnya 

terdapat input form untuk API key. Di bawah input form API key terdapat input form 

untuk parameter body. Selanjutnya di bawah input form untuk parameter body 

terdapat tombol sent untuk mengirim HTTP request. Bagian bawah halaman diisi 

dengan kolom hasil dari HTTP request. 
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Gambar 3.67 Rancangan Menu Halaman Admin 

 Gambar 3.67 menunjukkan rancangan antarmuka untuk menu pada halaman 

admin. Pada bagian atas terdapat judul halaman. Pada bagian bawah judul halaman 

terdapat tabel yang berisikan dengan informasi user. Dua tombol pada bagian kanan 

tabel berisikan tombol suspend, active, dan upgrade sesuai dengan kondisi. Apabila 

user dalam keadaan aktif maka tombol suspend muncul. Jika user dalam keadaan 

nonaktif maka tombol active yang muncul. Kemudian jika user dalam keadaan 

belum di-upgrade maka button upgrade ditampilkan.
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