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BAB 4   

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

 

4.1. Implementasi  

Tahap implementasi merupakan tahap seletah analisis dan perancangan 

sistem, hasil analisis akan di implementasikan ke dalam program agar selanjutnya 

bisa dilakukan pengujian. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java 

Programming Language.  

4.1.1. Implementasi Hardware  

Spesifikasi hardware yang digunakan pada implementasi dan pengujian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 Hardware yang Digunakan. 

Tabel 4.1 Hardware yang Digunakan 

Hardware Spesifikasi 

Processor AMD Ryzen 3 – 1200 

RAM 8 GB 

Harddisk 1 TB 

Monitor 19” (1366 x 768) 

Keyboard & Mouse Standard 

 

4.1.2. Implementasi Software  

Spesifikasi software yang digunakan pada implementasi dan pengujian dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 Software yang Digunakan. 

Tabel 4.2 Software yang Digunakan 

Software Spesifikasi 

Operating System Microsoft Windows 10 

Development Kit NetBeans IDE 8.2 

XAMPP 

JDK 8 
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4.1.3. Implementasi Database  

Basis data yang dibangun pada sistem disesuaikan dengan perancangan basis 

data yang telah diracang sebelumnya, basis data yang dibangun menggunakan 

MySQL. Pada sistem ini digunakan tabel data latih dan tabel kata dasar yang 

digunakan untuk mengolah data.  

1. Tabel Kata Penting  

 

Nama Tabel  tb_kata_penting  

Jumlah Field  4   

Primary Key  id_kata_penting  

Foreign Key  -  

  

Tabel tb_kp_penting digunakan untuk menyimpan kumpulan kata – kata 

penting yang berhubungan dengan daftar kategori. Tabel tb_kp_penting 

dibangun dengan atribut berupa id_kata_penting, kata_penting, kelas, dan 

kode_kelas seperti pada Tabel 4. 3.  

Tabel 4. 3 Tabel Kata Penting 

Nama Tabel  Query Tabel  

tb_kp_penting  

create table "tb_kata_penting"  
(`id_kata_penting` varchar(10) primary key, `kata_penting` text, 

`kelas` varchar(10),  
`kode_kelas` varchar(5));  

 

 

 

 

2. Tabel Dokumen  

 

Nama Tabel  : tb_dokumen  

Jumlah Field  : 5  

Primary Key  : id_dokumen  

Foreign Key  : -  
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Tabel tb_dokumen digunakan untuk menyimpan dokumen data latih beserta 

nilai kedekatan dengan kat – penting yang akan digunakan pada proses 

pengklasifikasian data uji. Tabel tb_dokumen dibangun dengan atribut berupa 

id_dokumen, ide_kreatif, kata_penting, nilai, dan kategori seperti pada Tabel 4. 

4.  

Tabel 4. 4 Tabel Dokumen 

Nama Tabel  Query Tabel  

tb_dokumen  

create table "tb_dokumen" (`id_dokumen` varchar(5) primary key, 

„ide_kreatif‟ text, `kata_penting` text, `nilai` varchar(20), `kategori` 

varchar(50));  

 

3. Tabel Akurasi K Fold  

Nama Tabel  : 

tb_akurasi_kfold  

Jumlah Field  : 2  

Primary Key  : -  

Foreign Key  : -  

 

Tabel tb_akurasi_kfold digunakan untuk hanya untuk mengupdate nilai 

akurasi dari nilai k. Tabel akurasi_kfold dibangun dengan atribut berupa 

koptimal, dan akurasi seperti pada Tabel 4. 5.  

 

 

Tabel 4. 5 Tabel Akurasi K-Fold 

Nama Tabel  Query Tabel  

tb_akurasi_kfold  create table "tb_akurasi_kfold" (`koptimal` integer(2), `akurasi` 

varchar(10));  

 

4.1.4. Implementasi Sequential Query Language (SQL)  

Sequential Query Language (SQL) yang digunakan pada pembangunan 

sistem disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah diracang sebelumnya. 

Fungsi-fungsi SQL yang digunakan menggunakan MySQL.  Nama fungsi dan 
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sql yang digunakan pada pembangunan sistem pengklasifikasi kategori 

program acara dapat dilihat pada Tabel 4. 6.  

 

Tabel 4. 6 Implementasi SQL 

Nama Fungsi Query 

Menambah Data 

Ide 

sql = "insert into tb_dokumen (id_dokumen, ide_kreatif, 

kata_penting, nilai, kategori) values ('" + kodedok + "','" + ide_kreatif 

+ "','" + katapenting + "','" + nilai + "','" + kategori + "')"; 

Memilih Akurasi 

Optimal 

sql = "SELECT * FROM `tb_akurasi_kfold` ORDER BY akurasi 

DESC "; 

Mengenerate 

Kode Dokumen 
sql = "select id_dokumen from tb_dokumen"; 

Menampilkan 

Semua Dokumen 
sql = "SELECT * FROM tb_dokumen"; 

Mengupdate 

Akurasi Optimal 

sql = "update tb_akurasi_kfold set akurasi = '" + accuration + "' 

where koptimal = 5"; 

Menampilkan 

Dokumen 

Dengan Kategori 

Tertentu 

sql = "SELECT * FROM tb_dokumen where kategori = 

„Softnews'"; 

 

4.1.4. Implementasi Antarmuka  

Implementasi antarmuka sistem dibuat berdasarkan perancangan antarmuka 

pada bab 3. Pada perangkat lunak system Klasifikasi Program Acara Televisi 

Berdasarkan Ide Kreatif  terdapat lima implementasi antarmuka, yaitu:  

 

4.1.4.1. Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard  

Antarmuka dashboard adalah tampilan awal pada saat membuka perangkat 

lunak. Pada impelentasi antarmuka ini terdapat halaman nama sistem dan menu 

sistem berbentuk navigator bar. Terdapat empat menu yang terdapat pada 

halaman ini, yaitu: Data Latih, K – Fold Cross Validation, Data Uji dan Data 
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Ide Kreatif. Implementasi antarmuka Dashboard dapat dilihat pada Gambar 4. 

1.  

 

Gambar 4. 1 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard 

 

4.1.4.2. Implementasi Antarmuka Halaman  K – Fold Cross Validation  

Antarmuka k-fold cross validation merupakan tampilan untuk menentukan 

nilai k terbaik berdasarkan akurasi yg paling tinggi. Pada halaman k-fold cross 

validation terdapat lima kali eksperimen berdasarkan 5 fold yaitu k=3, k=5, 

k=7, k=9, k=11. Implementasi antarmuka untuk k-fold cross validation dapat 

dilihat pada Gambar4.2.  
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Gambar 4. 2 Implementasi Antarmuka Halaman K-Fold Cross Validation 

 

4.1.4.3. Implementasi Antarmuka Halaman Klasifikasi Data Ide Kreatif  

Antarmuka klasifikasi data ide kreatif adalah halaman untuk mengklasifikasi 

data Ide Kreatif . Halaman klasifikasi data Ide Kreatif terdiri dari button “Pilih 

Dokumen” untuk memilih dokumen yang akan diproses, button “Baru” untuk 

mengelola data Ide Kreatif yang baru, button “Proses” untuk memproses data 

yang telah diupload, button “Lihat Perhitungan” untuk melihat hasil dari 

perhitungan, lihat grafik untuk melihat grafik hasil klasifikasi menggunakan k-

nearest neighbor dan empat TextArea untuk menampilkan data yang diupload, 

dan hasil data yang telah melalui pre-processing. Implementasi antarmuka 

untuk data uji dapat dilihat pada Gambar 4. 3.  
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Gambar 4. 3 Implementasi Antarmuka Halaman Klasifikasi Data Ide Kreatif 

 

4.1.4.4. Implementasi Antarmuka Halaman Lihat Perhitungan  

Antarmuka lihat perhitungan adalah halaman untuk melihat hasil 

perhitungan klasifikasi data latih atau data uji. Halaman lihat perhitungan 

menampilkan perhitungan frequensi kemunculan kata dari dokumen input, 

perhitungan text mining sampai perhitungan K-Nearest Neighbor, hingga bobot 

nilai terbesar atau perankingan berdasarkan nilai k optimaldari dokumen input. 

Implementasi antarmuka lihat perhitungan dapat dilihat pada Gambar 4. 4.  
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Gambar 4. 4 Implementasi Antarmuka Halaman Lihat Perhitungan 

  

4.1.4.5. Implementasi Antarmuka Halaman Data Ide Kreatif  

Antarmuka data Ide Kreatif  adalah halaman untuk melihat data Ide yang 

telah diklasifikasi berdasarkan kategorinya masing – masing. Admin dapat 

memilih salah satu kategori dan sistem akan menampilkan daftar data ide 

kreatif dari kateogiri  yang dipilih. Implementasi antarmuka lihat perhitungan 

dapat dilihat pada Gambar 4. 5. 

  

 

Gambar 4. 5 Implemenmtasi Antarmuka Halaman Data Ide Kreatif 
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4.2. Pengujian Akurasi   

Tahap pengujian untuk mendapatkan nilai akurasi, menggunakan metode 

k-fold cross validation dengan 260 data ide kreatif sebagai data uji dan data 

latih. Data ide kreatif dibagi ke dalam 5 bagian eksperimen data secara acak 

sebanyak 260 data yang mewakili data uji dan data latih. Setiap bagian 

eksperimen dilakukan 5 percobaan dengan 5 parameter k yang berbeda yaitu 

14,15,16,17,18. Pada penelitian ini digunakan 5-fold cross validation untuk 

menentukan parameter k yang optimal. Pada tabel 4.8  merupakan ilustrasi 

pembagian data pada proses k-fold cross validation.  

Tabel 4. 7 Ilustrasi Pembagian Data Pada Proses K-Fold Cross Validation 

260  DATA 

  A (54 Data) B (54 Data) C (54 Data) D (54 Data) E (54 Data) 

Eksperimen 1 
A (Data 

Uji) 
BCDE (Data Latih) 

Eksperimen 2 
A (Data 

Latih) 

B (Data 

Uji) 
CDE (Data Latih) 

Eksperimen 3 AB (Data Latih) 
C ( Data 

Uji ) 
DE (Data Latih) 

Eksperimen 4 ABC( Data Latih) 
D (Data 

Uji) 

E (Data 

Latih) 

Eksperimen 5 ABCD(Data Latih) 
E (Data 

Uji) 

 

Pengujian akurasi nilai K terbaik dilakukan dengan menghitung nilai rata 

rata dengan 5-fold cross validation dari setiap parameter K. Tabel 4.9. 

menjelaskan hasil perhitungan nilai akurasi dari setiap parameter K.  

Tabel 4. 8 Hasil Akurasi K-fold Cross Validation dari setiap parameter K 

Parameter 

K 
Akurasi 

14 73.08 % 

15 82.69 % 

16 71.15 % 
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Parameter 

K 
Akurasi 

17 75.00 % 

18 75.00 % 

 

Tabel 4. 9 menunjukkan hasil pengujian akurasi nilai K terbaik yang telah 

dilakukan, maka dari tabel tersebut didapatkan parameter k = 15 memiliki nilai 

akurasi terbaik dengan nilai 82.69. Maka dapat disimpulkan bahwa akurasi dari 

pengujian k-fold cross validation dengan parameter nilai yang terbaik yaitu 15 

adalah sistem bekerja dengan cukup baik dalam menklasifikasikan kategori 

program acara televise sebagai data input. 

 


