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ABSTRAK 

 Usahanesia yang mempunyai tujuan membina serta mendampingi para 

penggiat UMKM tersebut untuk memberikan akses informasi yang relevan dan 

pendampingan dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada UMKM 

yaitu kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia ahli untuk mendapatkan 

pelatihan dan bimbingan serta keterbatasan akses informasi bisnis yang relevan. 

Sehingga dapat menyebabkan perkembangan UMKM tersebut terhambat dan tidak 

mendapatkan profit seperti tujuan bisnisnya.  

Solusi yang diberikan untuk permasalahan diatas yaitu dengan menciptakan 

sebuah aplikasi yang akan mengetahui secara otomatis masalah yang dimiliki 

UMKM sehingga dapat membantu para UMKM dalam menciptakan sebuah inovasi 

dalam hasil produknya serta membantu dalam mempertemukan para UMKM 

dengan para ahli agar membantu untuk meningkatkan keunggulan bersaing dengan 

cara menerapkan analisis status pada fitur portofolio berkelanjutan Usahanesia 

menggunakan metode analisis text mining dengan naïve bayes untuk menentukan 

akan kebutuhan UMKM terhadap ahli serta penerapan algoritma boyer moore, dan 

jaro winkler untuk menentukan siapa ahli yang dapat membantu UMKM tersebut. 

Hasil uji coba dapat menunjukan bahwa aplikasi dapat memberikan 

rekomendasi berupa ahli yang dapat membina UMKM berdasarkan masalah yang 

dimiliki oleh UMKM. Hasil aplikasi juga sudah berjalan sesuai fungsinya 

berdasarkan permintaan product owner dan telah dilakukan pengujian perhitungan 

secara manual dan menggunakan Monkeylearn dan mendapatkan nilai kesesuaian 

sebesar 80% dan kesesuaian alur aplikasi sebesar 100%. 

Kata Kunci: Pendampingan UMKM, Text Mining, Usahanesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Usahanesia adalah gagasan startup dibidang sosiopreneur yang didirikan pada 

awal tahun 2017 yang berawal dari keikutsertaan dalam lomba mahasiswa Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang diadakan di Yogyakarta. Tujuan 

startup Usahanesia adalah membantu mengembangkan UMKM se-Jawa Timur, 

mulai dari pembimbingan untuk mengatasi masalah mereka, meningkatkan 

branding UMKM, untuk mendapatkan partner, serta sampai dengan penjualan 

produk mereka. Usahanesia memiliki visi bahwa pada tahun 2020 Usahanesia 

menjadi salah satu startup sosiopreneur yang berhasil membantu UMKM di 

Indonesia untuk terus bertahan dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan 

pembisnis dari mancanegara. 

Berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi Jawa Timur tahun 2014-2019 

yaitu meningkatkan kualitas pengelola koperasi/UMKM melalui pelatihan, 

bimbingan, dan konsultasi menuntut UPT Dinas KUMKM Provinsi Jawa Timur 

untuk melaksanakan tugas berupa pendidikan, latihan, bimbingan, konsultasi dan 

penelitian/kajian agar dapat mengembangkan sumber daya manusia UMKM. 

Namun masih terdapat masalah sering terjadi pada UMKM adalah kesulitan untuk 

mendapatkan sumber daya manusia ahli untuk mendapatkan pelatihan dan 

bimbingan serta keterbatasan akses informasi bisnis yang relevan. Sehingga dapat 

menyebabkan perkembangan UMKM tersebut terhambat dan tidak mendapatkan 

profit seperti tujuan bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

kepada Dinas Koperasi UMKM di Banyuwangi yang memiliki UMKM binaan 
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sebanyak 241 UMKM setuju bahwa internet dapat meningkatkan kinerja bisnis tiap 

UMKM. Namun hal tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya, lebih dari 50% 

penggiat UMKM masih belum memanfaatkan kegunaan positif dari internet untuk 

mengembangkan usahanya.  

Tidak adanya akses informasi bisnis yang relevan menyebabkan pihak 

UMKM sulit untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana carannya untuk 

mengembangkan usaha mereka. Masalah yang lainnya adalah, pihak UMKM tidak 

memiliki sumber daya tenaga ahli untuk membina/memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh pihak UMKM sehingga UMKM hanya dapat bertahan dengan 

kondisi saat ini tanpa memikirkan cara memecahkan masalah tersebut.  

Usahanesia yang mempunyai tujuan membina serta mendampingi para 

penggiat UMKM tersebut untuk memberikan akses informasi yang relevan dan 

pendampingan dalam mengatasi permasalahan pengembangan usaha meraka. 

Usahanesia akan mendampingi para UMKM agar dapat sesuai dengan 

permasalahan yang dimiliki oleh UMKM dengan menganalisis status pada fitur 

portofolio berkelanjutan UMKM agar dapat berkonsultasi dan memberikan solusi 

terhadap masalah yang mereka miliki sehingga meningkatkan mutu produk mereka. 

Berdasarkan uraian keadaan diatas, maka diperlukan sebuah inovasi baru 

untuk mendorong terbentuknya sebuah inovasi dalam hasil produk buatan dalam 

negeri. Salah satunya adalah dengan menciptakan sebuah aplikasi yang akan 

mengetahui secara otomatis masalah yang dimiliki UMKM sehingga dapat 

membantu para UMKM dalam menciptakan sebuah inovasi dalam hasil produknya 

serta membantu dalam mempertemukan para UMKM dengan para ahli agar 

membantu untuk meningkatkan keunggulan bersaing.  
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Analisis kebutuhan UMKM akan ahli dilakukan dengan membaca status pada 

fitur portofolio berkelanjutan UMKM menggunakan metode text mining. Dengan 

penggunaan metode tersebut, dapat dihasilkan suatu rekomendasi terhadap para ahli 

di bidangnya untuk melakukan pendampingan pada UMKM. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

adalah bagaimana menerapkan metode analisis text mining pada status portofolio 

berkelanjutan Usahanesia berbasis Web untuk merekomendasikan UMKM dengan 

para ahli? 

 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya berfokus terhadap UMKM yang berdomisili di Jawa Timur. 

2. Hanya berfokus terhadap pertemuan awal, tidak membahas pendampingan 

secara berkelanjutan. 

3. Telah terdapat data awal berupa status UMKM pada portofolio berkelanjutan. 

4. Telah terdapat fitur portofolio berkelanjutan pada sistem. 

5. Tidak adanya reward secara khusus yang diberikan kepada pihak tenaga ahli. 

 Tujuan 

Tujuan dalam tugas akhir ini yaitu membantu UMKM dalam mengingkatkan 

usahanya dengan cara menghubungkan UMKM dengan para profesional untuk 

melakukan konsultasi berdasarkan masalah yang dimiliki oleh UMKM.  
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 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan oleh para UMKM di Surabaya adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan bantuan pendampingan pada UMKM terhadap masalah yang 

mereka hadapi 

2. Menghubungkan UMKM dengan para profesional yang dibutuhkan. 

 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya maka 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, inti permasalahan yang 

disebutkan dalam rumusan masalah, tujuan dari Tugas Akhir dalam tujuan 

penelitian, batasan masalah dari Tugas Akhir, serta manfaat yang diharapkan dapat 

diambil dari pengerjaan Tugas Akhir ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang mendukung untuk 

referensi penyelesaian masalah serta teori-teori untuk merancang sistem. Teori 

yang dibahas meliputi Text Mining, Naïve Bayes Classifier, Boyer Moore, Jaro 

Winkler, Croudsourcing, Agile Development, dan Scrum. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

melakukan pengembagan sistem ini yaitu Scrum. Dan beberapa tahapan yang 

dilakukan untuk menyelesaikan sistem ini. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem yang disesuaikan dengan 

rancangan dan desain sistem yang sebelumnya telah dibuat. Setelah itu dilakukan 

perbandingan dari fitur terrhadap story dan pengujian fungsi. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran yang 

bisa diberikan terkait dengan pengembangan sistem di masa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Text Mining 

Menurut TIBCO Software Inc text mining adalah memproses informasi yang 

tidak terstruktur (tekstual) menjadi data kuantitatif secara cepat. Data kuantitatif 

yang nantinya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan penggunanya. 

 Seperti pada jurnal yang ditulis oleh Kumar & Bhatia (2013) text mining 

memiliki area diantaranya yaitu data mining, information extraction, information 

retrieval, dan data mining. Beberapa tahapan yang dilakukan pada proses ini 

adalah: 

1. Text PreProcessing 

Tahap ini melakukan analisis semantik (kebenaran arti) dan sintaktik 

(kebenaran susunan) terhadap teks. Tujuan dari pemrosesan awal adalah untuk 

mempersiapkan teks menjadi data yang akan mengalami pengelolaan lebih lanjut. 

Beberapa tahapan pada proses ini yaitu tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan 

analyzing. Tahapan tersebut dijabarkan oleh Ratniasih, Sudarma, & Gunantara 

(2017) sebagai berikut: 

a. Tokenizing 

Tokenizing merupakan proses penguraian deskripsi yang semula berupa 

kalimat menjadi kata. Contoh proses tokenizing pada sebuah kalimat yang dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tahap Tokenizing 

Text Input Hasil Token 

Terdapat kekurangan pada sisi 

pemasaran saya dikarenakan belum 

memiliki sertifikat halal dari MUI 

Terdapat 

kekurangan 

pada 

sisi 

pemasaran 

saya 

dikarenakan 

belum 

memiliki 

sertifikat 

halal 

dari  

MUI 

 

Semua kata yang menyusun kalimat pada kolom “Text Input” dipotong 

berdasarkan kata yang menyusunnya seperti yang terlihat di kolom 2 “Hasil Token” 

pada tabel 2.1. Pada pengerjaan tokenizing, dalam sistem ini akan dibantu dengan 

menggunakan Plug-in tokenizing untuk memudahkan proses pengidentifikasian 

pada masing-masing kata dari kalimat yang ada. Sastrawi tokenizer adalah sebuah 

library PHP yang digunakan untuk membantu melakukan tokenizing pada Bahasa 

Indonesia (Librian, 2015). Pengunaan plug-in tersebut dikarenakan mudah untuk 
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diintegrasikan dengan framework/pakage lainnya. Beberapa tahapan tokenizing 

pada library tersebut adalah: 

a) Membaca kata masukkan seperti “Saya sedang belajar NLP Bahasa 

Indonesia”. 

b) Memecah atau di-tokenize menjadi 

“[“Saya”,”sedang”,”belajar”,”NLP”,”Bahasa”,Indonesia”]”. 

Untuk proses tokenizing menggunakan plug-in tokenizer lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Flowchart plug-in tokenizing 

 Petunjuk penggunaan plug-in ini dijelaskan pada github seperti berikut: 

a) Melakukan installasi plug-in dengan composer 

php composer.phar require sastrawi/tokenizer:0.* 
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b) Function memanggil plug-in 

<?php 

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 

$tokenizerFactory  = new \Sastrawi\Tokenizer\TokenizerFactory(); 

$tokenizer = $tokenizerFactory->createDefaultTokenizer(); 

$tokens = $tokenizer->tokenize('Saya membeli barang seharga Rp 5.000 di 

Jl. Prof. Soepomo no. 67.'); 

var_dump($tokens); 

?> 

c) Hasil pemanggilan plug-in 

Array ([0] => Saya [1] => membeli [2] => barang [3] => seharga [4] => Rp 

[5] => 5.000 [6] => di [7] => Jl. [8] => Prof. [9] => Soepomo [10] => no. 

[11] => 67 [12] =>.) 

b. Case Folding  

Merubah sebuah semua karakter huruf pada sebuah kalimat menjadi huruf 

kecil dan menghilangkan karakter yang dianggap tidak valid seperti angka, tanda 

baca, dan Uniform Resources Locator (URL). 

c. Tagging 

Tagging merupakan tahap untuk mencari bentuk awal/root dari tiap kata 

lampau atau hasil dari proses stemming.  

2. Text Transformation (Attribute Generation) 

Transformasi teks atau pembentukan atribut mengacu pada proses untuk 

mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Pendekatan representasi 

dokumen yang lazim digunakan adalah model ―bag of words dan model ruang 
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vektor (vector space model). Transformasi teks sekaligus juga melakukan 

pengubahan kata-kata ke bentuk dasarnya dan pengurangan dimensi kata di dalam 

dokumen. Tindakan ini diwujudkan dengan menerapkan stemming dan menghapus 

stopwords. 

a. Filtering 

Filtering adalah tahap mengambil kata dari hasil proses token. Bisa 

menggunakan algoritma stop list atau word list yang didapatkan pada junal tentang 

stop word bahasa Indonesia dan penambahan istilah yang terdapat pada UMKM 

sebagai bag of words. Filtering dapat juga diartikan sebagai proses mengambil 

kata-kata penting dari hasil proses token atau penghapusan stopwords. Stopwords 

merupakan kosa kata yang bukan merupakan ciri (kata unik) dari suatu dokumen 

berbasa Indonesia secara umum menurut Tala (2003) dan beberapa istilah UMKM 

yang terdapat pada sumber menurut Merina (2016) yang dijadikan sebagai bag of 

words. Beberapa kata yang dianggap tidak penting disimpan pada database yang 

nantinya dicocokan kepada kata yang ada. Untuk contoh tahap filtering terlihat pada 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tahap Filtering 

Hasil Token Hasil Filtering 

Terdapat 

Kekurangan 

Pada 

Sisi 

Pemasaran 

kekurangan 

sisi 

pemasaran 

sertifikat 

halal 
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Saya 

Dikarenakan 

Belum 

Memiliki 

Sertifikat 

Halal 

Dari  

MUI 

mui 

 

Penerapan filtering pada pengerjaan ini menggunakan PHP library sastrawi 

dengan penjelasan proses filtering seperti pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Flowchar plug-in filtering 
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 Petunjuk penggunaan plug-in ini dijelaskan pada github seperti berikut: 

a) Melakukan installasi plug-in dengan menggunakan composer  

php composer.phar require sastrawi/sastrawi:^1 

b) Function memanggil plug-in 

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 

$stopWordRemoverFactory=new\Sastrawi\StopWordRemover\StopWordRe

moverFactory(); 

$StopWordRemover=$stopWordRemoverFactory>createStopWordRemover

(); 

$timeline=strtolower($timeline); 

    $remover=$StopWordRemover->remove($timeline); 

c) Hasil keluaran 

membeli barang seharga rp 5.000 jl prof soepomo no 67 

b. Stemming 

Stemming merupakan tahap untuk mencari root kata dari hasil filtering. 

Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk (variants) dari 

suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. 

Hasil kata yang berasal dari proses filtering akan dipecah/diubah kembali 

menjadi bentuk kata dasar yang sesuai. Pada pengerjaan ini dibantu sebuah Plug-in 

stemming yang memudahkan proses pemecahan kata dari kalimat yang masuk 

menjadi kata dasar keseluruhan.  

Sastrawi stemming ini memiliki library PHP untuk Bahasa Indonesiai yang 

dapat diintegrasikan dengan mudah dan dapat membantu untuk melakukan proses 

stemming (Librian, 2015). Penggunaan plug-in dapat mengubah kata menjadi 
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bentuk dasarnya dalam Bahasa Indonesia. Beberapa contohnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Menahan => tahan. 

b) Berbalas-balasan => balas. 

c) Rakyat memenuhi halaman gedung untuk menyuarakan isi hatinya => rakyat 

penuh halaman gedung suara hati. 

Penggunaan plug-in tersebut sangat bergantung pada kata dasar. Plug-in 

tersebut menggunakan kamus kata dasar dari Katlego.com dengan sedikit 

perubahan. Untuk penjalasan lebih lanjut tentang penggunaan plug-in dapat dilihat 

pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Flowchart plug-in stemming 

 Penggunaan plug-in stemming dijelaskan pada github sebagai berikut: 

a) Melakukan installasi plug-in dengan menggunakan composer  



14 

 

 

 

php composer.phar require sastrawi/sastrawi:^1 

b) Function memanggil plug-in 

<?php 

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 

$stemmerFactory = new \Sastrawi\Stemmer\StemmerFactory(); 

$stemmer  = $stemmerFactory->createStemmer(); 

$sentence = 'Perekonomian Indonesia sedang dalam pertumbuhan yang 

membanggakan'; 

$output   = $stemmer->stem($sentence); 

echo $output . "\n"; 

c) Hasil keluaran 

Array ( [0] => ekonomi [1] => indonesia [2] => tumbuh [3] => bangga ) 

3. Feature Selection (Attribute Selection) 

Feature Selection dikenal sebagai Attribute Selection adalah proses pemlihan 

subset fitur penting untuk digunakan dalam pembuatan model. Asumsi utama ketika 

menggunakan teknik pemilihan fitur adalah bahwa data mengandung banyak 

redudan atau tidak relevan. 

4. Pattern Discovery 

Pattern discovery merupakan tahap penting untuk menemukan pola atau 

pengetahuan (knowledge) dari keseluruhan teks. Tindakan yang lazim dilakukan 

pada tahap ini adalah operasi text mining, dan biasanya menggunakan teknik-teknik 

data mining. Dalam penemuan pola ini, proses text mining dikombinasikan dengan 

proses-proses data mining.  



15 

 

 

 

Dengan penggunaan metode text mining dapat menganalisa dari status 

portofolio berkelanjutan yang dimiliki oleh UMKM dan menghasilkan kesimpulan 

berupa kekurangan yang dimiliki oleh UMKM. Dengan mengetahui kekurangan 

tersebut, UMKM akan dihubungkan dengan ahli sesuai dengan kondisinya. 

 Algoritma Naïve Bayes Classfication 

Menurut Kurniawan, Effendi, & Sitompul (2012) algoritma naïve bayes 

classifier merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari nilai probabilitas 

tertinggi untuk mengklasifikasi data uji pada kategori yang paling tepat. Prediksi 

Bayes didasarkan pada teorema Bayes dengan formula umum sebagai berikut: 

𝑃(𝐻|𝐸) =
𝑃(𝐸|𝐻) × 𝑃(𝐻)

𝑃(𝐸)
 

Dimana penjelasan formula tersebut adalah sebagai berikut: 

P(H|E)  : Probabilitas akhir bersyarat (conditional probability) suatu 

hipotesis H terjadi jika diberikan bukti E terjadi. 

P(E|H) : Probabilitas sebuah bukti E terjadi akan mempengaruhi hipotesis 

H. 

P(H) : Probabilitas awal hipotesis H terjadi tanpa memandang bukti 

apapun. 

P(E) : Probabilitas awal bukti E terjadi tanpa memandang hipotesis/bukti 

yang lain. 

 Dalam penggunaan algoritma Naïve Bayes Classifier setiap dokumen 

direpresentasikan dengan pasangan atribut X1, X2, X3, X4, Xn dimana masing-masing 

tersebut adalah kata pertama dan seterusnya. Sedangkan V adalah himpunan 



16 

 

 

 

kategori kebutuhan UMKM. Dimana persamaan yang dapat digunakan dapat 

disederhanakan sebagai berikut: 

𝑃(𝑉𝑗) =
|𝑑𝑜𝑐𝑠 𝑗|

|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
 

 

𝑃(𝑋𝑖|𝑉𝑗) =
𝑛𝑘 + 1

𝑛 + |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|
 

Keterangan : 

|docs j|  : Jumlah dokumen setiap kategori 

|contoh| : Jumlah dokumen dari semua kategori 

𝑛𝑘  : Jumlah frekuensi kemuncukan setiap kata 

n  : Jumlah frekuensi kemunculan kata dari setiap kategori 

 Pada penelitian ini penggunaan algoritma Naïve Bayes Classifier akan 

dibantu dengan menggunakan Monkeylearn dan Plug-in Naïve Bayes Classifier 

untuk memudahkan proses pengklasifikasian yang terdapat pada library (Fiege, 

2016). Pada plug-in ini dapat mengetahui berapa kali kata pengujian muncul pada 

dataset. Proses ini digunakan untuk mengklasifikasi kebutuhan ahli apa yang 

diperlukan UMKM untuk mengatasi masalahnya. Penjelasan penggunaan plug-in 

tersebut terdapat pada github seperti berikut: 

a) Melakukan installasi plug-in fieg/bayes 

php composer.phar require fieg/bayes:^1 

b) Memanggil function pada plug-in 

<?php use Fieg\Bayes\Classifier; 

use Fieg\Bayes\Tokenizer\WhitespaceAndPunctuationTokenizer; 

$tokenizer = new WhitespaceAndPunctuationTokenizer(); 
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$classifier = new Classifier($tokenizer); 

$classifier->train('en', 'This is english'); 

$classifier->train('fr', 'Je suis Hollandais'); 

$result = $classifier->classify('This is a naive bayes classifier');?> 

c) Hasil keluaran 

array(2) {  'en' =>  double(0.9)  'fr' =>  double(0.1)} 

Pada proses penggunaan plug-in ini dapat dilihat dengan jelas pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Flowchart plug-in Naïve Bayes Classifier 
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 Algoritma Boyer-Moore 

Algoritma pencarian string Boyer Moore merupakan algoritma pencarian 

string yang paling efisien dalam aplikasi sehari hari. Algoritma tersebut 

dikembangkan oleh Bob Boyer dan J Strother Moore pada tahun 1977.  

Pada proses pencarian string, algoritma Boyer Moore membaca karakter-

karakter dari pattern dari kanan ke kiri. Dalam kasus dimana jumlah karakter pada 

pattern lebih sedikit daripada jumlah karakter pada teks maka algoritma tersebut 

menggunakan 2 buah fungsi precomputed. Dua buah fungsi pengubah ini disebut 

good-suffix shift. Aturan pada good-suffix shift bertujuan untuk menangani kasus 

dimana terdapat pengulangan karakter pada pattern. 

Algoritma Boyer Moore mempunyai empat konsep dasar di dalam proses 

pencarian string, yaitu: 

1. Preprocessing 

2. Right-to-left-scan 

3. Bad-character-rule 

4. Good-suffix-rule 

Menurut Agung & Yogyawan (2016) precomputation dari algoritma Boyer 

Moore terdiri dari bad-character preprocessing dan good-suffix preprocessing. 

Prinsip dasar yang pertama dari algoritma Boyer-Moore adalah melakukan 

perbandingan antara pattern yang dicari dengan teks. Perbandingan pattern dengan 

teks dilakukan dari arah kanan ke kiri. 

Perbandingan dimulai dengan membandingkan antara karakter paling kanan 

dari pattern dengan teks. Jika terjadi kecocokkan, maka perbandingan akan 

dilanjutkan dengan karakter yang di sebelah kiri dari yang dibandingkan sampai ke 



19 

 

 

 

karakter pertama dari pattern. Jika terjadi ketidakcocokkan maka akan dilakukan 

pergeseran yang ditentukan oleh 2 fungsi pergeseran yaitu bad character shift dan 

good suffix shift. 

Aturan dari bad character shift dibutuhkan untuk menghindari pengulangan 

perbandingan yang gagal dari suatu karakter dalam teks dengan pattern. Aturan dari 

good suffix shift dibutuhkan untuk menangani kasus yang di dalamnya terdapat 

pengulangan karaker pada pattern. 

Beberapa contoh pada penggunaan algoritma Boyer Moore, yaitu: 

Tabel 2.3 Contoh algoritma Boyer Moore 

B U T U H  S U P I R 

S U P I R       

 

Pada tabel 2.3 diatas, dengan melakukan perbandingan dar posisi paling akhir 

pattern dapat dilihat bahwa karakter “R” pada string “SUPIR” tidak cocok dengan 

karakter “H” pada string “BUTUH” yang dicari, dan karakter “H” tidak pernah ada 

dalam string “SUPIR” yang dicari sehingga pattern “SUPIR” dapat digeser 

melewati string “SUPIR” sehingga posisinya menjadi pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Contoh algoritma Boyer Moore kedua 

B U T U H  S U P I R 

     S U P I R  

 

Dalam contoh terlihat bahwa algoritma Boyer Moore memiliki loncatan karakter 

yang besar sehingga mempercepat pencarian pattern karena dengan hanya 

memeriksa sedikit karakter, dapat langsung diketahui bahwa string yang dicari 

tidak ditemukan dan dapat digeser ke posisi berikutnya. 
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Langkah-langkah algoritma Boyer Moore: 

1. Buat tabel pergeseran pattern yang dicari (P) dengan pendekaran Match 

Heuristic (MH) dan Occurrence Heuristic (OH), untuk menentukan jumlah 

pergeseran yang akan dilakukan jika mendapat karakter tiak cocok pada proses 

pencocokan dengan string pada teks(S). 

2. Jika dalam proses pembandingan terjadi ketidakcocokan antara pasangan 

karakter pada dan karakter pada S, pergeseran dilakukan dengan memilih salah satu 

nilai pergeseran dari dua tabel analisa pattern, yang memiliki nilai pergeseran 

paling besar. 

3. Dua kemungkinan penyelesaian dalam melakukan pergeseran P, jika 

sebelumnya belum ada karakter yang cocok adalah dengan melihat nilai pergeseran 

hanya pada tabel occurence heuristic: Jika karakter yang tidak cocok tidak ada pada 

P maka pegeseran adalah sebanyak jumlah karakter pada P. dan jika karakter yang 

tidak cocok ada pada P, maka banyaknya pergeseran bergantung dari nilai pada 

tabel. 

4. Jika karakter pada teks yang sedang dibandingkan cocok dengan karakter 

pada P, maka posisi karakter pada P dan S diturunkan sebanyak 1 posisi, kemudian 

lanjutkan dengan pencocokan pada posisi tersebut dan seterusnya. Jika kemudian 

terjadi ketidakcocokan karakter P dan S, maka pilih nilai pergeseran terbesar dari 

dua tabel analisa pattern yaitu nilai dari tabel match heuristic dan nilai tabel 

occurence heuristic dikurangi dengan jumlah karakter yang telah cocok. 

5. Jika semua karakter telah cocok, artinya P telah ditemukan di dalam S, 

selanjutnya geser pattern sebesar 1 karakter. Lanjutkan sampai akhir pattern S. 
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Kelebihan algoritma Boyer Moore terdapat pada kecepatan untuk pattern 

yang panjang. Sedangkan kekurangan yang dimilikinya adalah tidak bagus untuk 

binary string dan lebih lambar untuk pattern yang pendek. 

Pada tugas akhir ini penggunaan Algoritma Boyer Moore digunakan untuk 

mencari kesamaan kata kunci yang didapat dari hasil text mining dengan keahlian 

yang dimiliki oleh para professional. 

 Algoritma Jaro-Winkler 

Menurut Kurniawati, Puspitodjati, & Rahman (2014), Jaro-Winkler distance 

adalah merupakan varian dari Jaro distance metrik yaitu sebuah algoritma untuk 

mengukur kesamaan antara dua string, biasanya algoritma ini digunakan di dalam 

pendeteksian duplikat. Semakin tinggi Jaro-Winkler distance untuk dua string, 

semakin mirip dengan string tersebut. Jaro-Winkler distance terbaik dan cocok 

untuk digunakan dalam perbandingan string singkat seperti nama orang. Skor 

normalnya seperti 0 menandakan tidak ada kesamaan, dan 1 adalah sama persis. 

Algoritma Jaro-Winkler distance memiliki kompleksitas waktu quadratic 

runtime complexity yang sangat efektif pada string pendek dan dapat bekerja lebih 

cepat dari algoritma edit distance. Dasar dari algoritma ini memiliki tiga bagian: 

1. Menghitung panjang string. 

2. Menemukan jumlah karakter yang sama di dalam dua string 

3. Menemukan jumlah transposisi 

Pada algoritma ini menggunakan rumus untuk menghitung jarak (dj) antara dua 

string yaitu s1 dan s2 adalah: 

ⅆj =
1

3
× (

𝑚

|𝑠1|
+

𝑚

|𝑠2|
+

𝑚 − 𝑡

𝑚
) 
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Dimana: 

 𝑚 = jumlah karakter yang sama persis 

|𝑠1| = panjang string 1 

|𝑠2| = panjang string 2 

𝑡 = jumlah transposisi 

 Fungsi dari algorima ini adalah memaksimalkan kinerja sistem apabila 

algoritma Boyer-Moore tidak dapat melakukan proses string matching apabila 

terjadi kesalah pengetikan terhadap pengguna yaitu menutupi kekurangan fungsi 

algoritma Boyer-Moore dengan adanya similarity yang terdapat pada algoritma 

Jaro-Winkler sehingga sistem dapat memberikan pembenaran apabila terdapat 

kesalahan pengetikan. 

 Crowdsourcing 

Menurut Whitla (2009), crowdsourcing merupakan suatu metode baru yang 

mereferensi dari kegiatan outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan ke suatu 

komunitas atau perkumpulan online dimana perusahaan menawarkan suatu hadiah 

kepada komunitas tersebut bila berhasil menyelesaikan beberapa tugas yang 

ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan crowdsourcing dikarenakan 

komunitas bisa melakukan tugas-tugas dengan lingkup yang luas dan tugas-tugas 

tersebut dapat terselesaikan dengan cepat daripada dikerjakan oleh orang 

perusahaan sendiri.  

Alasan lain dari dilakukannya crowdsourcing adalah bisa mendapatkan 

akses ke komunitas yang sangat besar dengan potensial dan keahlian yang sangat 

beragam dan mau untuk melakukan tugas yang diberikan dengan waktu yang sudah 
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ditentukan dan terkadang meringankan beban dari pelaksana crowdsourcing 

tersebut. 

 

Gambar 2.5 Proses Croudsourcing (Whitla, 2009) 

 Berdasarkan pada gambar 2.5 proses crowdsourcing memiliki 4 tahap inti 

yaitu: 

1. Human Intelligence Task (HIT) set by Client Firm  

Pada tahap ini proses Crowdsourcing berawal dari suatu perusahaan yang 

memberikan beberapa tugas kepada suatu komunitas. Hal itu bertujuan agar tugas-

tugas perusahaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat daripada dikerjakan 

oleh perusahaan itu sendiri.  

2. HIT performed by Crowdsourcing Community  

Pemberian tugas kepada suatu komunitas jika tertarik untuk mengerjakan 

tugas tersebut maka, tugas tersebut secara langsung diberikan kepada komunitas 

yang mempunyai keahlian. 

3. Completed HIT returned to Client Firm  
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Setelah pengerjaan tugas dari komunitas terselesaikan, tugas tersebut akan 

dikirimkan kepada perusahaan dan akan dilihat apakah telah sesuai dengan yang 

diinginkan perusahaan. 

4. Payment made to Winning Crowdsourcer(s) 

Jika tugas tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, 

maka perusahaan akan memberikan pembayaran atau hadiah kepada komunitas 

tesebut. 

Sedangkan kekurangan dari Crowdsourcing adalah terkadang crowd dapat 

mengembalikan sejumlah besar solusi yang mungkin memiliki sedikit/kurang 

relevansi. 

Crowdsourcing yang ada pada startup Usahanesia terdapat pada banyaknya 

UMKM yang akan membagikan informasi mengenai UMKMnya melalui status 

pada Timeline Portofolio. Pengambilan informasi tersebut dianalisis dan dikelola, 

yang pada akhirnya terdapat keluaran informasi berupa kekurangan UMKM. 

Informasi kekurangan informasi tersebut diteruskan untuk membentuk 

menginisiasi urundaya terhadap para ahli yang memiliki kemampuan lebih terhadap 

masalah/kekurangan yang terjadi pada UMKM. Adanya informasi kekurangan 

tersebut menyebabkan UMKM yang memiliki masalah mendapatkan akses ke 

komunitas yang sangat besar dengan potensial dan skill yang sangat beragam 

 Agile Development 

Menurut Appelo (2011) pengembangan perangkat lunak Agile adalah 

pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berasal dari tahun 1990an. 

Pendekatan ini merupakan respon terhadap metode pengembangan birokrasi dan 

ad-hoc yang tidak dapat menyampaikan produk software secara konsisten. 
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Pengembangan perangkat lunak Agile, dengan nilai dan prinsip yang tersampai di 

Agile Manifesto, memiliki fokus terhadap orang dan tim, frekuensi penyampaian 

rilis yang tinggi, kolaborasi pelanggan yang tinggi dan merespon perubahan dengan 

minimalnya rencana awal. Nilai dan prinsip Agile telah diimplementasikan melalui 

beberapa metode variasi, seperti Scrum dan Extreme Programming. 

 Scrum 

Menurut Schwaber & Sutherland (2014) scrum adalah sebuah kerangka kerja 

yang dimana orang-orang dapat menyelesaikan masalah kompleks yang senantiasa 

berubah, dimana pada saat bersamaan dapat menyelsaikan produk dengan nilai 

setinggi mungkin secara kreatif dan produktif. 

Scrum termasuk salah satu framework pengembangan perangkat lunak yang 

termasuk dalam Agile Development. Scrum merupakan metode yang menerapkan 

konsep gabungan antara pendekatan iterative dan incremental. Terdapat beberapa 

istilah dalam metode Scrum, yaitu: 

1. Product Backlog 

Sekumpulan product backlog item dan merupakan requirement dari sistem. 

Terdiri dari MVP dan non-MVP. 

2. Product Backlog Item 

Suatu unit pekerjaan yang biasanya merupakan user story dari requirement. 

Backlog item ini kemudian dipecah lagi menjadi beberapa task. 

3. Scrum Team 

Sekumpulan individu yang mengeksekusi pekerjaan proyek, terdiri dari 

development team dan scrum master 

4. Scrum Master 
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Bertanggung jawab untuk memastikan scrum telah dipahami dan 

dilaksanakan menjadi fasilitator antara product owner dan tim. 

5. Sprint 

Suatu iterasi pada proses pengembangan terdiri dari beberapa sprint yang 

bersifat incremental. 

6. Sprint Backlog 

Sekumpulan backlog item yang diambil untuk dikerjakan pada suatu sprint. 

7. Daily Scrum Meeting 

Pertemuan yang dilakukan setiap hari untuk mengevaluasi dan mengerjakan 

apa yang harus dikerjakan selanjutnya. 

Beberapa hal tersebut dapat digambarkan dengan beberapa tahapan. Beberapa 

tahapan tersebut digambarkan seperti pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Scrum framework oleh International Scrum Institute 

Menurut Schwaber & Sutherland (2014) scrum memliki 4 acara yang harus 

dijalankan diantaranya: 

1. Sprint planning 

Sebelum melakukan sprint planning, ada yang namanya product backlog, 

yang dimana product backlog adalah membuat list prioritas pekerjaan. Pekerjaan 

yang akan dilaksanakan di dalam sprint direncanakan pada saat sprint planning. 

Perencanaan ini dibuat secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim scrum. Pada saat 
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melakukan sprint planning harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

diantaranya apa goal dari sprint, apa yang dapat dihantarkan di dalam inkremen 

sebagai hasil dari sprint yang sedanga berjalan, apa yang perlu dilakukan untuk 

dapat menghantarkan inkremen tersebut. Setelah melakukan sprint planning ada 

yang namanya sprint backlog, sprint backlog sendiri adalah sekumpulan item 

product backlog yang telah dipilih untuk dikerjakan di sprint, juga di dalamnya 

rencana untuk mengembangkan potongan tambahan produk dan merealisasikan 

sprint goal. Sprint backlog adalah perkiraan mengenai fungsionalitas apa yang akan 

tersedia di inkremen selanjutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk 

menghantarkan fungsionalitas tersebut menjadi potongan tambahan produk yang 

“Selesai”. 

 

2. Daily scrum 

Daily scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimal selama 15 

menit, dengan posisi standing meeting. Daily scrum dilakukan untuk 

mensinkronisasikan pekerjaan dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. 

Hal ini dilakukan dengan meninjau pekerjaan semenjak acara daily scrum terakhir 

dan memperkirakan pekerjaan yang dapat dilakukan sebelum melakukan daily 

scrum berikutnya. Daily scrum dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama 

setiap hari untuk mengurangi kompleksitas. Pada saat pertemuan ada beberapa 

pertanyaan yang perlu dijawab diantaranya apa yang sudah dilakukan kemarin, apa 

yang akan dilakukan hari ini, apa yang menghambat untuk menyelesaikan goal 

yang sudah ditentukan. 

3. Sprint review 
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Sprint Review diadakan di akhir sprint untuk meninjau inkremen dan merubah 

product backlog bila diperlukan. Pada saat Sprint Review, Tim Scrum dan 

stakeholder berkolaborasi untuk membahas apa yang telah dikerjakan dalam sprint 

yang baru usai. Berdasarkan hasil tersebut tersebut dan semua perubahan product 

backlog pada saat sprint, para hadirin berkolaborasi menentukan apa yang dapat 

dikerjakan di sprint berikutnya, untuk mengoptimalisasi nilai produk. Pertemuan 

ini bersifat informal, bukan merupakan status meeting, dan presentasi dari inkremen 

diharapkan dapat mengumpulkan masukan dan menumbuhkan semangat 

kolaborasi. 

4. Sprint retrospective 

Sprint retrospective adalah sebuah kesempatan bagi tim scrum untuk 

meninjau dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang 

akan dilakukan di Sprint berikutnya. Tujuan dari sprint retrospective adalah 

meninjau bagaimana sprint yang telah selesai berlangsung, termasuk hal-hal yang 

berkaitan dengan orang-orangnya, hubungan antara orang-orang, proses, dan 

perangkat kerja, mengidentifikasi dan mengurutkan hal-hal utama yang berjalan 

baik, dan hal-hal yang berpotensi untuk ditingkatkan, membuat rencana 

implementasi, dengan tujuan peningkatan cara-cara kerja tim scrum 

Menurut International Scrum Institute (n.d.) Scrum Product Backlog 

memerlukan estimasi waktu agar Scrum Product Owner dapat memprioritaskan 

daftar product backlog dan memperkirakan jadwal peluncurkan aplikasinya. Dalam 

penulisan estimasi waktu pada product backlog tidak terdapat aturan yang pasti. 

Penulisan estimasti waktu yang sering digunakan adalah numeric sizing (1 sampai 
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10), ukuran t-shirt (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) atau urutan Fibonacci (1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34).   

Menurut International Scrum Institute (n.d.) jumlah iterasi dalam 

pengembangan aplikasi akan dibuat selama proses perencanaan rilis aplikasi. 

Perencanaan rilis aplikasi harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 

1. Prioritas dan estimasi Scrum Product Backlog. 

2. Perkiran kecepatan pengerjaan Scrum Team. 

3. Kondisi kepuasan (tujuan untuk jadwal, ruang lingkup, sumber daya) 

Terdapat dua tipe scrum release planning yang menentukan jumlah iterasi 

yang akan dilakukan. Beberapa tipe tersebut adalah: 

1. Release plan for future-driven project 

Penggunaan tipe ini adalah dengan menjumlahkan seluruh estimasi yang 

tertulis dan dibagi dengan kecepatan pengerjaan scrum team. 

2. Release plan for a date-driven project 

Penggunaan tipe ini dapat dengan mengalikan kecepatan scrum team dengan 

batas waktu maksimal pengerjaan project den menemukan waktu iterasi. Alasan 

metode scrum digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah karena 

permintaan product owner untuk membangun dengan waktu yang singkat, adanya 

pemecahan tugas terhadap team development dan fungsi-fungsi pada sistem yang 

berfokus pada permintaan user sehingga akan sering terjadi perubahan secara 

berkala pada fungsi fungsi sistem. Berbeda dengan metode waterfall yang terbagi 

dalam beberapa fase proyek yaitu Requirement Analysis, Design, Development, 

Test, dan Release yang membuat pengembang aplikasi untuk tidak secara fleksibel 

merubah fungsi fungsinya. Fungsi yang terdapat pada sistem harus dirumuskan 
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seluruhnya pada fase proyek Requirement Analysis terlebih dahulu baru dapat 

melanjutkan ke fase selanjutnya. 



 

 

31 

 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Metode penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan menggunakan 

metode scrum yang dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini. 

 Tahap Awal 

Pada tahap awal ini terdiri dari beberapa proses yaitu mengidentifikasi 

masalah dan product backlog. Penjelasan proses tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.1.1 Mengidentifikasi Masalah 

Tahap ini adalah mengidentifikasikan masalah yang ada dengan beberapa 

pihak dengan cara melakukan studi literatur, wawancara, dan penyebaran kuisioner. 

Pihak yang dimaksud tersebut adalah product owner, scrum master, stakeholder, 

dan scrum team. Pihak-pihak tersebut telah ditetapkan sebelumnya yaitu: 

1. Product Ownner adalah pihak Dewan Direksi Usahanesia. 

2. Scrum Master adalah Chief Technology Officer (CTO) Usahanesia  

Gambar 3.1 Alur metode scrum 
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3. Stakeholder adalah beberapa orang/organisasi pemegang kepentingan yaitu 

Usahanesia, UMKM, Development Team, dan para ahli. 

4. Scrum Team adalah IT Development Usahanesia. 

Adapun studi literatur yang dipelajari berupa jurnal yang berkaitan tentang 

UMKM serta Business Lean Casvas Usahanesia. Business Lean Canvas Usahanesia 

dapat digambarkan seperti gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Business lean canvas Usahanesia 

Hasil dari masalah yang di identifikasi berupa pengerjaan yang 

melatarbelakangi projek ini adalah keterbatasan akses informasi tentang bagaimana 

carannya untuk mengembangkan usaha mereka. Masalah yang lainnya adalah, 

pihak UMKM tidak memiliki sumber daya tenaga ahli untuk 

membina/memecahkan masalah yang dihadapi oleh pihak UMKM ini nantinya 

akan diolah kembali di tahap product backlog. 
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3.1.2 Product Backlog 

Studi kasus pembuatan pembuatan aplikasi urundaya tenaga ahli ini, memiliki 

beberapa prioritas yang dapat dikerjakan terlebih dahulu. Story yang ada seperti 

analisa status pada portofolio berkelanjutan dengan metode text mining, membuat 

user interface untuk mempertemukan pihak UMKM dengan para ahli, serta user 

interface bagi para ahli. Setiap story tersebut digambarkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Story product backlog 

ID Story Estimasi(Tingkat 

Kesulitan) 

Prioritas 

1 Membuat sesi registrasi dan login 

dengan LinkdIn untuk ahli 

3 1 

2 Membuat sesi registrasi login 

dengan Google untuk UMKM 

3 2 

3 Ahli dapat melihat UMKM yang 

ingin dibina  

1 4 

4 Menghasilkan analisis terhadap 

status pada fitur portofolio 

berkelanjutan UMKM. 

3 11 

5 Menggunakan plug-in 

Sastrawi/tokenizing untuk 

membantu proses text mining pada 

tahap tokenizing 

5 5 

6 Menggunakan plug-in 

Sastrawi/sastrawi untuk membantu 

proses text mining pada tahap 

filtering stopwords dan stemming 

5 6 

7 Menggunakan bag of words UMKM 

untuk membantu proses text mining  

5 7 

8 Membuat user interface untuk para 

ahli 

1 3 
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ID Story Estimasi(Tingkat 

Kesulitan) 

Prioritas 

9 Menggunakan plug-in algoritma 

Naïve Bayes Classification untuk 

menentukan cluster kebutuhan 

UMKM 

4 8 

10 Menggunakan algoritma Boyer 

Moore untuk mencari kesamaan kata 

kunci hasil dari NBC berdasarkan 

status portofolio UMKM dengan 

keahlian/summary ahli 

4 9 

11 Menggunakan algoritma Jaro 

Winkler untuk mencari kesamaan 

kata kunci hasil dari NBC 

berdasarkan portofolio UMKM 

dengan keahlian/summary ahli 

apabila algoritma Boyer Moore tidak 

memenuhi kriteria 

4 10 

12 UMKM dapat memilih ahli 

berdasarkan rekomendasi dari Boyer 

Moore/Jaro Winkler sesuai 

kebutuhan pembinaan UMKM 

2 12 

13 UMKM dapat memberikan feedback 

dari UMKM terhadap para ahli 

2 15 

14 Notifikasi terhadap UMKM dan ahli 

apabila ada pemberitahuan terbaru 

2 13 

15 Pemilihan UMKM untuk melakukan 

pembinaan yang akan dipilih oleh 

ahli 

3 14 

16 Membuat login untuk admin 2 16 

17 Melihat pengguna aktif yang 

terdaftar pada aplikasi Usahanesia 

2 17 
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ID Story Estimasi(Tingkat 

Kesulitan) 

Prioritas 

18 Melihat dan menambah data utama 

yang akan digunakan pada aplikasi 

2 18 

19 Membuat fitur autochat baik dari 

UMKM/ahli kepada Usahanesia 

untuk menunjang pembinaan 

2 19 

20 Mencatat dan melihat kegiatan 

pembinaan yang dilakukan ahli 

terhadap UMKM 

2 20 

Jumlah 57  

 

 Pada tahap product baklog ditentukan juga hal yang telah disepakati oleh 

product owner pada awal pengerjaan. Beberapa hal yang disepakati adalah: 

1. Berdasarkan pandangan release plan for a future-driven project dapat 

ditentukan bahwa kecepadan scrum team dalam menyelesaikan satu kali iterasi 

berjumlah 29 poin estimasi. 

2. Menentukan bahwa jumlah iterasi dalam pengerjaan sebanyak dua kali yang 

dilihat berdasarkan kecepatan scrum team. Iterasi pertama adalah mengerjakan 

seluruh fungsi-fungsi analisis text mining pada status portofolio berkelanjutan dan 

membuat sketsa tampilan awal, sedangkan iterasi kedua adalah memperaiki 

tampilan dan memperbaiki dari hasil review dengan product owner. 

3. Satu kali iterasi memerlukan waktu sebanyak empat minggu. 

 Tahap Pengembangan 

Pada tahap awal ini terdiri dari beberapa proses yaitu sprint planning, sprint 

bakclog, melakukan coding, dan daily scrum. Penjelasan proses tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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3.2.1 Sprint Planning 

Sprint planning adalah tahap dilakukannya meeting dengan product owner 

sebelum melakukan sprint backlog untuk menentukan sprint goal dan fungsi dari 

setiap story pada product backlog yang kemudian dimasukkan pada sprint backlog, 

selain itu ditentukan juga beberapa kali banyak iterasi yang akan dilaksanakan 

untuk mengerjakan aplikasi ini. 

1. Sprint Iterasi Pertama 

Sprint planning pada iterasi pertama memiliki sprint goal dapat menerapkan 

croudsourcing dengan menghubungkan ahli yang memiliki kemampuan 

berdasarkan kekurangan yang dimiliki oleh UMKM dengan menerapkan beberapa 

metode. Beberapa metode tersebut adalah: 

a) Text mining 

Pada tahapan ini diterapkan text mining terhadap status pada portofolio 

berkelanjutan UMKM dengan menggunakan beberapa plug-in yang telah 

dicantumkan sebelumnya. Beberapa tahapan proses tersebut yaitu tokenizing, 

filtering, dan stemming. Tokenizing dilakukan untuk memecah kalimat menjadi 

beberapa kata. Kata yang dipecah pada proses ini adalah status yang terdapat pada 

portofolio berkelanjutan UMKM. Tahapan selanjutnya adalah filtering yaitu proses 

mengambil kata yang sudah di token untuk menganalisis penggunaan kata penting 

dan tidak penting yang disesuaikan dengan kamus data. Tahapan selanjutnya pada 

proses text mining adalah stemming, penggunaan plug-in stemming digunakan 

untuk mencari kata dasar dari hasil filtering sebelumnya. 

b) Algoritma Naïve Bayes 
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Penerapan algoritma Naïve Bayes menggunakan plug-in fieg dan 

MonkeyLearn. Plug-in fieg digunakan untuk menganalisa probabilitas apakah 

status pada fitur portofolio berkelanjutan tersebut menyatakan UMKM 

membutuhkan pembinaan atau tidak. Proses perhitungan tersebut dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil kata stemming dibandingkan dengan kamus data yang 

dimiliki basis data. Berapa kali kata tersebut muncul pada basis data yang disiapkan 

sebelumnya. Pada akhirnya akan memunculkan nilai probabilitas apakah hasil nilai 

lebih mengarah ke status butuh atau tidak. 

Penggunaan plug-in kedua yaitu dengan menggunakan Monkeylearn. Pada 

tahap ini Monkeylearn akan menganalisis kata-kata sinonim yang memiliki arti 

sama pada keahlian yang dimili oleh ahli. Contoh dari penggunaan tersebut adalah: 

“saya membutuhkan pembinaan untuk berjualan”, maksud dari pada kata tersebut 

adalah bukan untuk mencari ahli berjualan, namun ahli marketing. Plug-in ini dapat 

mendeteksi kemiripan tersebut. 

c) Algoritma Boyer Moore 

Algoritma Boyer-Moore untuk mencari kesamaan kata kunci yang didapat 

dari hasil text mining. Dengan mencari keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

UMKM dengan mencocokan string/kata. Selain itu, pada iterasi ini juga 

menggambarkan desain awal terhadap fitur.  

2. Sprint Iterasi Kedua 

Sprint planning iterasi kedua ini yang akan dikerjakan adalah hal yang sama 

dengan sprint planning iterasi pertama, dengan perbedaannya adalah memperbaiki 

tampilan dan memperbaiki dari hasil review dengan product owner. 
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Pada tahapan ini, sistem akan ditambahkan dengan menggunakan algoritma 

Jaro Winkler. Penerapan algoritma ini digunakan untuk membenarkan kesalahan 

pengetikan yang terjadi oleh user dengan mencocokannya pada kamus yang 

tersedia dengan menggunakan nilai similarity sebagai acuan. Algoritma ini 

digunakan karena, penggunaan algoritma stringmatching yang dilakukan oleh 

algoritma Boyer moore tidak dapat mentoleransi kesalahan pengetikan oleh 

pengguna. 

3.2.2 Sprint Backlog 

Sprint backlog adalah hasil dari sprint planning yang terdapat fungsi dari 

setiap story yang telah didapat di product owner dan tim developer. Product owner 

dan developer team mendiskusikan sekiranya fungsi dan tujuan dari setiap story 

yang telah dibuat pada product backlog. Laporan dari sprint backlog telah disusun 

sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pada product backlog dapat dilihat pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Sprint backlog 

Story Fungsi Tujuan 

Membuat sesi registrasi dan 

login dengan LinkdIn untuk 

ahli 

Menggunakan API 

LinkdIn untuk 

mengambil data ahli 

yang terdapat pada 

LinkdIn 

Dapat melakukan 

registrasi dan login 

dengan 

menggunakan akun 

LinkedIn  

Membuat sesi registrasi dan 

login dengan Google untuk 

UMKM 

Menggunakan API 

Google untuk 

mengambil data 

UMKM yang terdapat 

pada Google 

Mempermudah 

UMKM untuk 

menggunakan 

aplikasi Usahanesia 
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Story Fungsi Tujuan 

Membuat user interface 

untuk para ahli 

Melihat data ahli dan 

UMKM yang akan 

didampingi 

Dapat menampilkan 

data UMKM 

Ahli dapat melihat UMKM 

yang ingin dibina  

Melihat data ahli dan 

UMKM yang akan 

didampingi 

Mempermudah ahli 

untuk melihat profile 

UMKM yang akan 

mereka bina 

Menggunakan plug-in 

Sastrawi/tokenizing untuk 

membantu proses text 

mining pada tahap 

tokenizing 

Mempermudah 

melakukan tokenizing 

berbahasa Indonesia  

Memecah kalimat 

menjadi beberapa 

kata  

Menggunakan plug-in 

Sastrawi/sastrawi untuk 

membantu proses text 

mining pada tahap filtering 

stopwords dan stemming 

Mempermudah 

melakukan filtering dan 

stemming pada tahapan 

text mining berbahasa 

Indonesia 

Membersikan 

kalimat dari kata-

kata yang tidak 

penting dan 

mengubah beberapa 

kata penting hasil 

dari tokenizing 

menjadi kata dasar 

Menggunakan bag of words 

UMKM untuk membantu 

proses text mining 

Menilai kata yang 

berasal dari proses 

stemming dengan kamus 

bag of words UMKM 

Untuk menilai 

seberapa penting 

kata yang dihasilkan 

Menggunakan plug-in 

algoritma Naïve Bayes 

Classification untuk 

menentukan cluster 

kebutuhan UMKM 

Mempermudah 

melakukan klasifikasi 

terhadap kata-kata yang 

diolah pada tahap text 

mining. 

Menentukan apakah 

dari hasil dari kata-

kata tersebut, 

UMKM 

membutuhkan 

binaan sesuai 

dengan masalah 
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Story Fungsi Tujuan 

yang dihadapi 

UMKM 

Menggunakan algoritma 

Boyer Moore untuk mencari 

kesamaan kata kunci hasil 

dari NBC berdasarkan status 

pada fitur portofolio 

UMKM dengan keahlian 

ahli 

Mencari kesamaan kata 

hasil NBC dengan 

keahlian yang dimiliki 

ahli 

Menemukan ahli 

yang sesuai dengan 

kebutuhan UMKM 

Menggunakan algoritma 

Jaro Winkler untuk mencari 

kesamaan kata kunci hasil 

dari NBC berdasarkan status 

pada fitur portofolio 

UMKM dengan keahlian 

ahli apabila algoritma Boyer 

Moore tidak memenuhi 

kriteria* 

Mencari kesamaan 

keahlian yang dimiliki 

ahli dengan 

perbandingan tingkat 

similarity 

Menemukan ahli 

dengan pencarian 

tingkat similarity 

apabila algoritmaa 

Boyer Moore tidak 

memenuhi kriteria 

Menghasilkan analisis 

terhadap status pada fitur 

portofolio berkelanjutan 

UMKM. 

Mencari kecocokan data 

kekurangan UMKM 

dengan spesialisasi yang 

dimiliki para ahli 

Dapat menemukan 

ahli yang sesuai 

dengan kebutuhan 

UMKM berdasarkan 

timelime portofolio 

UMKM berdasarkan 

algoritma yang telah 

digunakan 

UMKM dapat memilih ahli 

berdasarkan rekomendasi 

dari Boyer Moore/Jaro 

Winkler sesuai kebutuhan 

pembinaan UMKM 

Terdapat pilihan ahli 

sesuai dengan analis 

algoritma Boyer Moore 

terhadap kebutuhan 

UMKM 

Pemilihan ahli yang 

sesuai dengan 

keinginan UMKM 
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Story Fungsi Tujuan 

Notifikasi terhadap UMKM 

dan ahli apabila ada 

pemberitahuan terbaru 

Memunculkan 

pemberitahuan terbaru  

Pengguna selalu 

mendapatkan kabar 

yang up to date 

Pemilihan UMKM untuk 

melakukan pembinaan yang 

akan dipilih oleh ahli 

Ahli dapat memilih 

UMKM yang nantinya 

disetujui untuk dibina 

Ahli dapat melihat 

deskripsi UMKM 

yang selanjutnya 

dipilih apakah 

disetujui untuk 

dibina 

UMKM dapat memberikan 

feedback dari UMKM 

terhadap para ahli 

Mengisi 

laporan/feedback oleh 

UMKM terhadap para 

ahli yang menangani 

Dapat mengisi 

laporan terhadap 

pendampingan. 

Pemilihan UMKM untuk 

melakukan pembinaan yang 

akan dipilih oleh ahli 

Ahli dapat memilih 

UMKM yang nantinya 

disetujui untuk dibina 

Ahli dapat melihat 

deskripsi UMKM 

yang selanjutnya 

dipilih apakah 

disetujui untuk 

dibina 

Membuat login untuk admin Admin dapat memasuki 

aplikasi Usahanesia 

Dapat membuka 

halaman utama 

admin yang 

digunakan pada 

aplikasi Usahanesia 

Melihat pengguna aktif 

yang terdaftar pada aplikasi 

Usahanesia 

Melihat pengguna yang 

terdaftar  

Pengguna yaitu 

pihak UMKM, 

SDM, dan ahli yang 

terdaftar dapat di 

monitoring oleh 

admin 
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Story Fungsi Tujuan 

Melihat dan menambah data 

utama yang akan digunakan 

pada aplikasi 

Data utama dapat 

ditambahkan oleh 

admin 

Data yang baru 

dapat digunakan 

pada user lainnya 

yaitu data keahlian 

dan data bag of word 

Membuat fitur autochat 

baik dari UMKM/ahli 

kepada Usahanesia untuk 

menunjang pembinaan* 

Pihak usahanesia akan 

membuat group chat 

sendiri untuk 

menunjang pembinaan 

Agar pembinaan 

antara ahli dan 

UMKM terpantau 

Mencatat dan melihat 

kegiatan pembinaan yang 

dilakukan ahli terhadap 

UMKM* 

Kegiatan yang 

dilakukan ahli tercatat  

Pihak Usahanesia 

dapat memantau 

perkembangan 

pembianaan 

Keterangan: Tanda (*) menandakan story dikerjakan pada iterasi kedua. 

3.2.3 Daily Scrum 

Tahap ini melaporkan kemajuan setiap sprint backlog yang sudah dikerjakan. 

Daily scrum akan dilakukan 24 jam kemudian untuk mengetahui perkembangan 

setelah melakukan coding. Pada kasus ini, dialy scrum menggunakan tools Trello 

sebagai alat bantu. Bentuk daily scrum dapat dilihat pada tabel 3.3. Sedangkan 

untuk proses pengerjaan dapat dilihat pada lampiran 1. 

Tabel 3.3 Daily scrum 

To do In Progress Done 

Membuat sesi registrasi 

dan login dengan 

LinkdIn untuk ahli 

(Diisi apabila fungsi 

pada kolom to do sedang 

dikerjakan) 

(Diisi apabila fungsi 

pada kolom to do telah 

selesai dikerjakan) 

Membuat sesi registrasi 

dan login dengan 

Google untuk UMKM 
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To do In Progress Done 

Membuat user interface 

untuk para ahli 

  

Ahli dapat melihat 

UMKM yang ingin 

dibina  

  

Menggunakan plug-in 

Sastrawi/tokenizing 

untuk membantu proses 

text mining pada tahap 

tokenizing 

  

Menggunakan plug-in 

Sastrawi/sastrawi untuk 

membantu proses text 

mining pada tahap 

filtering stopwords dan 

stemming 

  

Menggunakan bag of 

words UMKM untuk 

membantu proses text 

mining 

  

Menggunakan plug-in 

algoritma Naïve Bayes 

Classification untuk 

menentukan cluster 

kebutuhan UMKM 

  

Menggunakan algoritma 

Boyer Moore untuk 

mencari kesamaan kata 

kunci hasil dari NBC 

berdasarkan status pada 

portofolio berkelanjutan 
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To do In Progress Done 

UMKM dengan keahlian 

ahli 

Menggunakan algoritma 

Jaro Winkler untuk 

mencari kesamaan kata 

kunci hasil dari NBC 

berdasarkan status pada 

portofolio UMKM 

dengan keahlian ahli 

apabila algoritma Boyer 

Moore tidak memenuhi 

kriteria 

  

Menghasilkan analisis 

terhadap status 

portofolio berkelanjutan 

UMKM. 

  

UMKM dapat memilih 

ahli berdasarkan 

rekomendasi dari Boyer 

Moore/Jaro Winkler 

sesuai kebutuhan 

pembinaan UMKM 

  

Notifikasi terhadap 

UMKM dan ahli apabila 

ada pemberitahuan 

terbaru 

  

Pemilihan UMKM 

untuk melakukan 

pembinaan yang akan 

dipilih oleh ahli 
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To do In Progress Done 

UMKM dapat 

memberikan feedback 

dari UMKM terhadap 

para ahli 

  

Membuat login untuk 

admin 

  

Melihat pengguna aktif 

yang terdaftar pada 

aplikasi Usahanesia 

  

Melihat dan menambah 

data utama yang akan 

digunakan pada aplikasi 

  

Membuat fitur autochat 

baik dari UMKM/ahli 

kepada Usahanesia 

untuk menunjang 

pembinaan 

  

Mencatat dan melihat 

kegiatan pembinaan 

yang dilakukan ahli 

terhadap UMKM 

  

 

 Tahap Akhir 

Pada tahap awal ini terdiri dari beberapa proses yaitu sprint review, sprint 

retrospective, dan product. Penjelasan proses tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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3.3.1 Sprint Review 

Sprint review merupakan tahap presentasi berupa hasil produk yang telah 

sesuai dengan hasil awal kepada product owner atas pengerjaan yang telah 

dilakukan. Hasil keluaran yang dihasilkan berupa catatan apakah hasil telah sesuai 

dengan kesepakatan awal atau belum. Apabila hasil belum sesuai maka akan 

dilakukan iterasi selanjutnya. 

1. Sprint Review Iterasi Pertama 

Sprint review pada iterasi pertama dapat menghasilkan aplikasi analisis text 

mining berbasis web yang dapat melakukan analisis terhadap portofolio 

berkelanjutan UMKM dibantu dengan beberapa algoritma seperti text mining, 

Naïve Bayes, Boyer-Moore, dan Jaro Winkler sehingga dapat mengetahui 

kekurangan berdasarkan status pada portofolio berkelanjutan UMKM dan dapat 

memberikan rekomendasi ahli yang sesuai dengan kekurangan yang dimiliki oleh 

UMKM tersebut. Proses masing-masing algoritma yang diterapkan seperti yang 

tercantum pada sprint planning. 

Pada iterasi pertama ini membahas pengerjaan sesuai dengan story yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu id story 1, 2, 8, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 4, 12, 15, 14, 16, 17, 

18, 13. Dengan pengerjaan rancangan sabagai berikut: 

a. Use Case Diagram 

Pada aplikasi aplikasi analisis text mining berbasis web dapat dijelaskan 

dengan penggambaran use case diagram. Aplikasi ini memiliki dua tiga sisi 

pengguna yaitu UMKM, Ahli, dan Admin Usahanesia. Terdapat beberapa proses 

bisnis yang terdapat pada use case tersebut guna membantu untuk melakukan 
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analisis terhadap portofolio berkelanjutan yang dimiliki oleh UMKM seperti yang 

terdapat pada gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Use case diagram iterasi 1 

Pada gambar tersebut dapat dilihat proses bisnis yang dilakukan oleh masing-

masing aktor. Admin dapat melakukan login, melihat pengguna aktif, menambah 

data keahlian, dan juga menambah data bag of word. Aktor ahli dapat register, 

login, menyunting data ahli/profile, melihat status pembinaan yang belum, sedang, 

dan sudah dilakukan oleh ahli terhadap UMKM, dan approval pembinaan untuk 

melakukan persetujuan terhadap UMKM yang memilih ahli tersebut sebagai 

pendamping/mentor. Aktor UMKM dapat melakukan login, register, 

menambahkan status pada timeline portofolio untuk memperbaharui status UMKM 

yang kemudian dilakukan proses penggunaan beberapa algoritma seperti Text 

Mining, Naïve Bayes, Boyer-Moore sehingga yang memiliki keluaran berupa 

mengetahui kekurangan UMKM berdasarkan portofolio berkelanjutan dan 



48 

 

 

 

mengeluarkan pilihan ahli yang nantinya dapat melakukan pembinaan terhadap 

kekurangan UMKM dan memberikan review terhadap ahli tersebut.  

b. Pengembangan fungsi 

Penjelasan tentang beberapa fungsi yang terdapat pada use case diagram 

dapat dijelaskan seperti perancangan yang terdapat dibawah ini: 

 Fungsi register UMKM 

Terdapat UMKM sebagai pengguna pada aplikasi ini. Pengguna dapat 

melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google masing-

masing. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan pada pengisian data UMKM 

terlebih dahulu. 

i. Activity diagram 

Penjelasan alur dari pendaftaran UMKM seperti yang tampak pada gambar 

3.4. 

 

Gambar 3.4 Activity diagram register UMKM 
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ii. Flow of event 

Penjalasan alur register UMKM berdasarkan activity diagram dapat 

dijabarkan kembali pada flow of event seperti yang terdapat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Flow of event register UMKM 

Flow of event Name : Register UMKM 

Actor :  

UMKM 

Description :  

Pihak aktor dapat melakukan register untuk menggunakan aplikasi dengan 

menggunakan akun Google mereka. 

Trigger :  

Saat aktor membuka link untuk masuk ke halaman login UMKM 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor memiliki akun Google 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

(1) Aktor mengisi inputan berupa surel dan sandi akun Google 

(2) Google akan melempar persetujuan pada actor 

(3) Aktor memasuki halaman utama UMKM 

(4) Aktor mengisi data lengkap UMKM 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan halaman profil UMKM pada aplikasi 

Exception :  

E1. Pengecekan username dan password tidak sesuai 

(1) Akan muncul pemberitahuan bahwa username serta password tidak 

sesuai 

(2) User mengisi inputan username dan password kembali. Akan muncul 

pemberitahuan bahwa username serta password tidak sesuai 

(3) User mengisi inputan username dan password kembali. 

 

iii. Sequence diagram 
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Pada gambar 3.5 dapat dilihat sequence diagram pada saat UMKM 

melakukan register. Registrasi dilakukan dengan menggunakan akun Google 

UMKM. 

 

Gambar 3.5 Sequence diagram register UMKM 

iv. Class diagram 

Setelah dijabarkan penerapan sequence diagram. Selamjutnya terdapat class 

diagram, pada gambar 3.6 terdapat class diagram yang menggambarkan UMKM 

saat melakukan registrasi. 
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Gambar 3.6 Class diagram register UMKM 

 Fungsi register ahli 

Pengguna kedua yaitu adalah ahli, dimana ahli terlebih dahulu melakukan 

pendaftaran dengan cara login menggunakan akun LinkedIn mereka. Setelah itu, 

pengguna diarahkan pada halaman untuk melengkapi data ahli agar akun mereka 

terverifikasi.  

i. Activity diagram 

Pengguna kedua yaitu adalah ahli, dimana ahli terlebih dahulu melakukan 

pendaftaran dengan cara login menggunakan akun LinkedIn mereka. Setelah itu, 

pengguna diarahkan pada halaman untuk melengkapi data ahli agar akun mereka 

terverifikasi. Proses tersebut seperti tampak pada gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Activity diagram register ahli 

ii. Flow of event 

Penjalasan alur register ahli berdasarkan activity diagram dapat dijabarkan 

kembali pada flow of event seperti yang terdapat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Flow of event register ahli 

Flow of event Name : Register ahli 

Actor :  

Ahli 

Description :  

Pihak aktor dapat melakukan register untuk menggunakan aplikasi dengan 

menggunakan akun LinkedIn mereka. 

Trigger :  

Saat aktor membuka link untuk masuk ke halaman login ahli 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor memiliki akun LinkedIn 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

(1) Aktor mengisi inputan berupa surel dan sandi LinkedIn 

(2) LinkedIn akan melempar persetujuan pada aktor 

(3) Aktor mengijinkan akun LinkedIn untuk memasuki Usahanesia 

(4) LinkedIn akan memberikan feedback respon  
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Flow of event Name : Register ahli 

(5) Aktor memasuki halaman utama ahli 

(6) Aktor mengisi data lengkap profile 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan halaman utama ahli pada aplikasi 

Exception :  

E1. Pengecekan username dan password tidak sesuai 

(1) Akan muncul pemberitahuan bahwa username serta password tidak 

sesuai 

(2) User mengisi inputan username dan password kembali. Akan muncul 

pemberitahuan bahwa username serta password tidak sesuai 

(3) User mengisi inputan username dan password kembali. 

E2. Pengecekan apakah aktor mengijinkan akun LinkedIn untuk memasuki 

Usahanesia 

(2) Muncul informasi bahwa aktifitas tidak disetujui oleh LinkedIn 

(3) Kembali kepada hamalan login 

 

iii. Sequence diagram 

Pada gambar 3.8 dijelaskan alur registrasi yang dilakukan oleh ahli pada 

aplikasi.  

 

Gambar 3.8 Sequence diagram register ahli 
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iv. Class diagram 

Ahli dapat melakukan registasi untuk menggunakan aplikasi seperti yang 

terlihat pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Class diagram register ahli 

 Fungsi login admin 

Admin diwajibkan mengisi alamat surel dan sandi yang telah didaftarkan 

sebelumnya. Sistem akan melakukan validasi apakah akun tersebut memiliki akses 

terhadap halaman admin.  

i. Activity diagram 

Pada gambar 3.10 adalah tampilan alur yang digunakan untuk login pihak 

admin Usahanesia. 
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Gambar 3.10 Activity diagram login admin 

ii. Flow of event 

Penjalasan alur login admin berdasarkan activity diagram dapat dijabarkan 

kembali pada flow of event seperti yang terdapat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Flow of event login admin 

Flow of event Name : Login Admin 

Actor :  

Admin 

Description :  

Pihak admin Usahanesia dapat melakukan login untuk menggunakan aplikasi. 

Trigger :  

Saat aktor membuka link untuk masuk ke halaman login admin 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor memiliki username dan password 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

(1) Aktor mengisi inputan berupa username dan password. 

(2) Sistem mengecek username serta password yang diinputkan. 

(3) Aktor akan masuk ke halaman utama admin 
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Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan halaman utama admin pada aplikasi 

Exception :  

E1. Pengecekan username dan password tidak sesuai 

(1) Akan muncul pemberitahuan bahwa username serta password tidak 

sesuai 

(2) User mengisi inputan username dan password kembali. 

 

iii. Sequence diagram 

Pihak admin dapat melakukan proses login pada aplikasi dengan 

menggunakan akun mereka yang telah dimiliki sebelumnya. Alur login admin dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Sequence diagram login admin 

iv. Class diagram 
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Class diagram yang digunakan oleh ahli dapat melakukan login untuk 

menggunakan aplikasi seperti yang terlihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Class diagram login admin 

 Fungsi login UMKM 

UMKM memerlukan login untuk memasuki aplikasi. Login UMKM dengan 

menggunakan akun Google yang telah terdaftar sebelumnya. 

i. Activity diagram 

Seperti pada gambar 3.13 apabila akun tervalidasi, user akan langsung 

diarahkan pada halaman utama UMKM 
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Gambar 3.13 Activity diagram login UMKM 

ii. Flow of event 

Alur untuk UMKM dapat melakukan login dapat dilihat pada tabel flow of 

event 3.7. 

Tabel 3.7 Flow of event login UMKM 

Flow of event Name : Login UMKM 

Actor :  

UMKM 

Description :  

Pihak aktor dapat melakukan login untuk menggunakan aplikasi dengan 

menggunakan akun mereka. 

Trigger :  

Saat aktor membuka link untuk masuk ke halaman login UMKM 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor memiliki akun Usahanesia 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

(1) Aktor mengisi inputan berupa surel dan sandi akun Google 

(2) Aktor memasuki halaman utama UMKM 

(3) Aktor mengisi data lengkap UMKM 



59 

 

 

 

Flow of event Name : Login UMKM 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan halaman utama UMKM pada aplikasi 

Exception :  

E1. Pengecekan username dan password tidak sesuai 

(1) Akan muncul pemberitahuan bahwa username serta password tidak 

sesuai 

(2) User mengisi inputan username dan password kembali. Akan muncul 

pemberitahuan bahwa username serta password tidak sesuai 

(3) User mengisi inputan username dan password kembali. 

 

iii. Sequence diagram 

Login UMKM dengan menggunakan akun Google yang telah didaftarkan 

sebelumnya. Alur yang terjadi seperti yang tampak pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Sequence diagram login UMKM 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.15 terdapat class diagram untuk proses UMKM melakukan 

login pada aplikasi. 
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Gambar 3.15 Class diagram login UMKM 

 Fungsi login ahli 

Proses login ahli menggunakan akun LinkedIn yang telah didaftarkan 

sebelumnya. Akun akan divalidasi oleh sistem, apabila akun tervalidasi ahli 

langsung diarahkan pada halaman utama ahli. 

i. Activity diagram 

Pada gambar 3.16 adalah tampilan activity diagram login yang dilakukan oleh 

ahli. 

 

Gambar 3.16 Activity diagram login ahli 
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ii. Flow of event 

Tabel 3.8 Flow of event login ahli 

Flow of event Name : Login ahli 

Actor :  

Ahli 

Description :  

Pihak aktor dapat melakukan login untuk menggunakan aplikasi dengan 

menggunakan akun LinkedIn mereka. 

Trigger :  

Saat aktor membuka link untuk masuk ke halaman login ahli 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor memiliki akun Usahanesia 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

(1) Aktor mengisi inputan berupa surel dan sandi LinkedIn 

(2) Aktor memasuki halaman utama ahli 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan halaman utama ahli pada aplikasi 

Exception :  

E1. Pengecekan username dan password tidak sesuai 

(1) Akan muncul pemberitahuan bahwa username serta password tidak 

sesuai 

(2) User mengisi inputan username dan password kembali. Akan muncul 

pemberitahuan bahwa username serta password tidak sesuai 

(3) User mengisi inputan username dan password kembali. 

E2. Pengecekan apakah aktor mengijinkan akun LinkedIn untuk memasuki 

Usahanesia 

(1) Muncul informasi bahwa aktifitas tidak disetujui oleh LinkedIn 

(2) Kembali kepada hamalan login 

 

iii. Sequence diagram 

Proses login dengan menggunakan akun LinkedIn yang telah didaftarkan 

sebelumnya seperti pada gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Sequence diagram login ahli 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.18 terdapat class diagram untuk proses ahli melakukan login 

pada aplikasi. 

 

Gambar 3.18 Class diagram login ahli 

 Fungsi cek pengguna aktif 
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Admin dapat melakukan pengecekan pengguna aktif yang terdapat pada 

Usahanesia. Akun yang dapat dilihat adalah akun UMKM, ahli, dan SDM.  

i. Activity diagram 

Alur pengecekan pengguna aktif sesuai yang terdapat pada gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19 Activity diagram cek pengguna aktif 

ii. Flow of event 

Tabel 3.9 Flow of event cek pengguna aktif 

Flow of event Name : Cek pengguna aktif 

Actor :  

Admin 

Description :  

Pihak aktor dapat melihat pengguna yang aktif pada aplikasi seperti UMKM, ahli, 

dan SDM. 

Trigger :  

Saat aktor membuka halaman pengguna aktif 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 
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Flow of event Name : Cek pengguna aktif 

2. Membuka menu pengguna aktif 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan informasi berupa data pengguna aktif pada 

aplikasi 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Pada gambar 3.20 terdapat sequence diagram untuk proses pengecekan 

pengguna aktif yang dilakukan oleh admin Usahanesia. 

 

Gambar 3.20 Sequence diagram cek pengguna aktif 

iv. Class diagram 
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Pada gambar 3.21 terdapat class diagram untuk proses pengecekan pengguna 

aktif yang dilakukan oleh admin Usahanesia. 

 

 

Gambar 3.21 Class diagram cek pengguna aktif 

 Fungsi menambahkan data keahlian 

Selain dapat melihat pengguna aktif, admin juga dapat menambahkan data 

master keahlian. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan keahlian yang 

dimiliki oleh ahli.  

i. Activity diagram 

Proses penambahan data keahlian dapat dilihat pada gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Activity diagram menambah keahlian 

ii. Flow of event 

Tabel 3.10 Flow of event menambah keahlian 

Flow of event Name : Menambahkan data ahli 

Actor :  

Admin 

Description :  

Pihak aktor dapat melihat data keahlian yang tersedia pada sistem dan 

menambahkan data keahlian untuk digunakan sebagai isian pada profil ahli 

Trigger :  

Saat aktor membuka menu keahlian, dan klik tambah keahlian 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

2. Membuka menu pengguna aktif 

(1) Klik menu keahlian 

(2) Klik tambah keahlian 

3. Tulis data keahlian 

4. Simpan  
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Flow of event Name : Menambahkan data ahli 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan bahwa data yang ditambahkan telah selesai 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Pada gambar 3.23 terdapat gamabar untuk menambahkan keahlian yang dapat 

digunakan pada profile ahli.  

 

Gambar 3.23 Sequence diagram menambah keahlian 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.24 terdapat class diagram untuk proses penambahan keahlian 

pada admin Usahanesia. 
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Gambar 3.24 Class diagram menambah keahlian 

 Fungsi menambahkan data bag of word 

Penggunaan bag of word pada aplikasi ini guna mendukung tahap text mining 

diperlukan beberapa masukan data yang dilakukan oleh admin. 

i. Activity diagram 

Adapun proses dari penambahan data bag of word tersebut seperti yang 

terdapat pada gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Activity diagram menambahkan bag of word 

ii. Flow of event 
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Tabel 3.11 Flow of event menambahkan bag of word 

Flow of event Name : Menambahkan data bag of word 

Actor :  

Admin 

Description :  

Pihak aktor dapat melihat data bag of word yang tersedia pada sistem dan 

menambahkan data bag of word untuk digunakan sebagai isian pada profil ahli 

Trigger :  

Saat aktor membuka menu bag of word, dan klik tambah bag of word 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

2. Membuka menu bagof word 

(1) Klik menu bag of word 

(2) Klik tambah bag of word 

3. Tulis data bag of word 

4. Simpan  

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan bahwa data yang ditambahkan telah selesai 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Penambahan bag of word yang dilakukan dengan ahli yang diperlukan untuk 

text mining tampak seperti gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Sequence diagram menambahkan bag of word 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.27 terdapat class diagram untuk proses penambahan bag of 

word. 

 

Gambar 3.27 Class diagram menambahkan bag of word 

 Fungsi menggubah data ahli 

Pada gambar 3.28 tedapat alur proses pengubahan data ahli yang terdapat 

pada menu profile di halaman admin.  

i. Activity diagram 
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Gambar 3.28  Activity diagram mengubah data ahli 

ii. Flow of event 

Tabel 3.12 Flow of event mengubah data ahli 

Flow of event Name : Mengubah data ahli 

Actor :  

Ahli 

Description :  

Pihak aktor dapat melihat dan mengubah data diri pada profile mereka masing-

masing 

Trigger :  

Saat aktor menekan edit profile pada halaman profile ahli 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

2. Membuka menu profile ahli 

(1) Klik icon profile 

(2) Klik profile 

(3) Klik edit profile 

3. Tulis data profile yang akan diganti 

4. Simpan  

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan bahwa data yang ditambahkan telah selesai 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 
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Flow of event Name : Mengubah data ahli 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Ahli dapat mengubah profil mereka dengan menggantinya pada halaman 

profil seperti yang terdapat pada gambar 3.29. 

 

Gambar 3.29 Sequence diagram mengubah data ahli 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.30 terdapat class diagram untuk proses pengubahan data diri 

pada ahli. 
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Gambar 3.30 Class diagram mengubah data ahli 

 Fungsi melihat status pembinaan 

Ahli dan UMKM dapat melihat status pembinaan yang terjadi pada aplikasi. 

Seperti pada gambar 3.31 terlihat proses melihat status pembinaan. 

i. Activity diagram 

 

Gambar 3.31 Activity diagram melihat status pembinaan 

ii. Flow of event 
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Tabel 3.13 Flow of event melihat status pembinaan 

Flow of event Name : Melihat status pembinaan 

Actor :  

1. Ahli (A1) 

2. UMKM (A2) 

Description :  

Pihak aktor dapat melihat informasi pembinaan yang akan terjadi, sedang terjadi, 

dan telah terjadi 

Trigger :  

(A1): Saat aktor membuka halaman utama 

(A2): Saat aktor membuka halaman pembinaan 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

(A1) 

2. Membuka dahsboard ahli 

(1) Pilih tab menunggu konfimasi 

(4) Pilih tab sendang berlangsung 

(5) Pilih tab riwayat 

(A2)  

3. Membuka halaman pembinaan 

(1) Pilih tab menunggu konfirmasi 

(2) Pilih tab sedang berlangsung 

(3) Pilih tab riwayat 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan keseluruhan data pembinaan 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Pada gambar 3.32 terdapat sequence diagram tentang UMKM dan ahli yang 

dapat melihat status pembinaan. 
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Gambar 3.32 Sequence diagram melihat status pembinaan 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.33 terdapat class diagram untuk proses UMKM dan ahli untuk 

melihat status pembinaan. 

 

Gambar 3.33 Class diagram melihat status pembinaan 

 Fungsi approval pembinaan 

Pada gambar 3.34 terdapat activity diagram approval pembinaan yang sesuai 

dengan proses ahli pada saat menyetujui UMKM yang akan dibina. Aktivitas ini 

terjadi setelah UMKM meminta persetujuan ahli. 
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i. Activity diagram 

 

Gambar 3.34 Activity diagram approval pembinaan  

ii. Flow of event 

Tabel 3.14 Flow of event approval pembinaan  

Flow of event Name : Approval pembinaan 

Actor :  

Ahli 

Description :  

Pihak aktor dapat melihat informasi UMKM yang menginginkan untuk 

melakukan pembinaan terhadap ahli, dan menunggu konfirmasi dari pihak ahli.  

Trigger :  

Saat aktor membuka halaman utama pada tab menunggu konfirmasi 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan login 

2. Membuka dahsboard ahli 

(1) Pilih tab menunggu konfimasi 

(2) Klik lihat detail 
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Flow of event Name : Approval pembinaan 

(3) Pilih konfirmasi 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan data UMKM yang menunggu untuk dibina 

atau dalam proses konfirmasi 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Pada gambar 3.35 terdapat sequence diagram tentang UMKM dan ahli yang 

dapat melihat status pembinaan dan melakukan approval. 

 

 

Gambar 3.35 Sequence diagram approval pembinaan  

 

 



78 

 

 

 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.36 terdapat class diagram untuk proses UMKM dan ahli untuk 

melihat status pembinaan. 

 

Gambar 3.36 Class diagram approval pembinaan  

 Fungsi menambahkan status pada timeline portofolio 

Pada gambar 3.37 terlihat proses menambahkan post/status pada timeline 

portofolio yang dilakukan oleh UMKM. Post dilakukan dengan membuka halaman 

utama UMKM dan memilih kategori bebas pada proses masukkannya. 

i. Activity diagram 
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Gambar 3.37 Activity diagram menambahkan status pada timeline portofolio 

ii. Flow of event 

Tabel 3.15 Flow of event menambahkan status pada timeline portofolio 

Flow of event Name : Menambahkan status pada timeline portofolio 

Actor :  

UMKM 

Description :  

Pihak aktor dapat menambahkan status pada timeline portofilio mereka.  

Trigger :  

Saat aktor membuka halaman utama dan mengisi status pada timeline portofolio 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

Normal Case : 



80 

 

 

 

Flow of event Name : Menambahkan status pada timeline portofolio 

1. Aktor membuka halaman utama UMKM 

2. Aktor memilih tab bebas 

3. Memasukan status pada timeline portofolio 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan menyimpan inputan aktor dan 

menampilkannya pada halaman utama 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

Pada gambar 3.39 digambarkan sequence diagram untuk menambah status 

pada timeline portofolio. 

 

Gambar 3.38 Sequence diagram menambahkan status pada timeline portofolio 
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iv. Class diagram 

 

Gambar 3.39 Class diagram menambahkan status pada timeline portofolio 

 Fungsi klasifikasi status pada Timeline Portofolio 

Pada aplikasi ini memiliki aktifitas utama yaitu menganalisis hasil status pada 

timeline portofolio yang telah di post oleh UMKM. Beberapa proses tersebut 

tergabar pada gambar 3.40. Terdapat beberapa penerapan algoritma seperti text 

mining, Naïve Bayes Classifier, Boyer Moore.  

i. Activity diagram 



82 

 

 

 

 

Gambar 3.40 Activity diagram klasifikasi status pada timeline portofolio Iterasi 1 

ii. Flow of event 
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Tabel 3.16 Flow of event klasifikasi status pada timeline portofolio Iterasi 1 

Flow of event Name : Klasifikasi status pada timeline portofolio 

Actor :  

Sistem 

Description :  

Sistem secara otomatis menentukan kekurangan yang dihadapi oleh UMKM 

berdasarkan status pada timeline portofolio UMKM dengan penggunaan 

beberapa algoritma yaitu, text mining, Naïve bayes classifier, dan Boyer Moore. 

Trigger :  

Saat aktor menekan tombol posting pada status timeline portofolio 

Type :  

Temporal 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

2. Post status pada timeline portofolio 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan post status pada timeline portofolio 

2. Data melewati beberapa proses text mining 

(a) Tokenizing 

(b) Filtering 

(c) Stemming 

3. Melewati proses Naïve bayes classifier untuk menetapkan status 

kebutuhan, apakah UMKM membutuhkan pembinaan atau tidak. 

4. Melewati proses string matching dengan algoritma Boyer Moore  

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan hasil berupa ahli yang sesuai dengan 

kekurangan yang dimiliki oleh UMKM berdasarkan status pada timeline 

portofolio 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E3. Tidak adanya ahli berdasarkan kebutuhan UMKM 

(1) Muncul bahwa Usahanesia tidak memiliki ahli pada masalah yang 

dimiliki UMKM 

 

iii. Sequence diagram 
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Gambar 3.41 Sequence diagram klasifikasi status pada timeline portofolio Iterasi 

1 

iv. Class diagram 
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Gambar 3.42 Class diagram klasifikasi status pada timeline portofolio Iterasi 1 

 Fungsi review ahli 

Pada gambar 3.43 terdapat Activity diagram review ahli tentang umpan balik 

yang diberikan oleh UMKM untuk menilai bagaimana proses pembinaan telah 

terjadi di Usahanesia. 

i. Activity diagram 

 

Gambar 3.43 Activity diagram review ahli 
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ii. Flow of event 

Tabel 3.17 Flow of event review ahli 

Flow of event Name : Review ahli 

Actor :  

UMKM 

Description :  

Pihak aktor dapat menilai dari hasil pendampingan terhadap ahli 

Trigger :  

Saat aktor membuka halaman pembinaan dan klik tombol review pada tab 

riwayat 

Type :  

External 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

2. Telah melakukan pembinaan 

Normal Case : 

1. Aktor membuka halaman pembinaan UMKM 

2. Aktor memilih tab riwayat 

3. Klik tombil review 

4. Memasukkan review 

Post Condition :  

1. Sistem akan menyimpan inputan aktor  

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 
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Gambar 3.44 Sequence diagram review ahli 

iv. Class diagram 

 

Gambar 3.45 Class diagram review ahli 

c. Review Hasil Iterasi Pertama 
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Berikut dijelaskan review hasil dari iterasi pertama dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 Kesesuaian story dengan fitur 

Pada iterasi pertama telah dilakukan beberapa pengerjaan proses dan 

menghasilkan bebapa fitur yang dapat digunakan sesuai dengan story yang terjadi 

pada product backlog. Beberapa fitur tersebut telah dirilis pada kalangan tertentu 

seperti scrum team, scrum master, dan product owner.  Dapat dilihat pada tabel 

3.18 story dan fitur yang dihasilkan pada iterasi pertama. 

Tabel 3.18 Kesesuaian fitur dengan story iterasi 1 

No ID Story Fitur 

1 1 

Fitur: Login Ahli 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi (ahli) dapat melakukan register dan 

login dengan menggunakan akun LinkedIn mereka. 

Dan dapat mengambil beberapa data yang terdapat 

pada LinkedIn-nya. 

2 2 

Fitur: Login UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi (UMKM) dapat melakukan register 

dan login dengan menggunakan akun Google mereka. 

Dan dapat mengambil beberapa data yang terdapat 

pada akun Google-nya 

3 8 

Fitur:  

- Approval pembinaan 

- Register ahli 

- Login 

- Merubah data ahli 

- Melihat status pembinaan 

Deskripsi: 
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No ID Story Fitur 

Beberapa fitur tersebut dimili oleh ahli yang dapat 

digunakan pada aplikasi seperti register dan login 

untuk memasuki aplikasi, melihat status pembinaan 

dan approval pembinaan yang digunakan untuk 

mengatur pembinaan terhadap UMKM, serta 

merubah data ahli untuk mengganti apakah terdapat 

data profil yang berubah. 

4 3 

Fitur: Melihat status pembinaan 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi dapat melihat status pembinaan 

dalam empat tahap. Tahap pertama sedang dalam 

konfirmasi, tahap kedua sedang berlangsung, butuh 

review dan tahap keempat sudah selesai. 

5 
5, 6, 7, 9, 10, 

11, 4, 12  

Fitur: 

- Menambahkan status pada timeline portofolio 

- Melihat klasifikasi status pada timeline portofolio  

Deskripsi: 

Klasifikasi status pada timeline portofolio dengan 

menggunakan fitur text mining, Naïve bayes classifier, 

Boyer Moore. Sehingga menghasilkan keluaran 

berupa ahli yang sesuai dengan kekurangan UMKM 

6 15 

Fitur: Approval pembinaan 

Deskripsi: 

Ahli dapat melakukan approval terhadap UMKM 

yang ingin melakukan pembinaan dengan ahli 

tersebut. 

7 14, 16, 17, 18 

Fitur:  

- Login  

- Cek pengguna aktif 

- Menambah data keahlian 

- Menambah data bag of word 
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No ID Story Fitur 

Deskripsi: 

Admin dapat masuk kedalam sistem dan mengelola 

pengguna serta data yang digunakan pada aplikasi 

8 13 

Fitur: 

- Review ahli 

Deskripsi: 

UMKM dapat melakukan review tentang pembinaan 

yang telah dilakukan oleh ahli 

 

 Hasil desain  

b.1.  Login  

Pada aplikasi ini pihak UMKM dan ahli diberikan satu halaman yang sama 

untuk login. Perbedaannya adalah sisi UMKM login dengan menggunakan akun 

Google sedangkan ahli login dengan menggunakan akun LinkedIn. Gambaran dari 

login dapat dilihat pada gambar 3.46. 

 

Gambar 3.46 Desain halaman login 

b.2. Halaman ahli 
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Setelah melakukan login pada aplikasi, ahli akan memasuki halaman utama 

ahli seperti yang tampak pada gambar 3.47 

 

Gambar 3.47 Desain halaman ahli 

Pada bagian atas kanan terdapat icon profile yang dapat digunakan ahli untuk 

melihat akun mereka dan juga mengganti beberapa data akun mereka seperti yang 

terlihat pada gambar 3.48 

 

Gambar 3.48 Desain halaman profil ahli 
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b.3. Melihat status pembinaan 

Status pembinaan dapat dilihat oleh dua pengguna yaitu UMKM dan juga 

ahli. Untuk UMKM dapat melihat status pembinaannya seperti yang terlihat pada 

gambar 3.49 

 

Gambar 3.49 Desain status pembinaan UMKM 

 Sedangkan untuk pengguna kedua yaitu ahli dapat melihat status 

pembinaannya dengan tampilan seperti yang tampak pada gambar 3.50 

 

Gambar 3.50 Desain status pembinaan ahli 

b.4. Melihat klasifikasi status pada timeline portofolio 

Klasifikasi status pada timeline portofolio untuk mengetahui kebutuhan apa 

yang dibutuhkan UMKM agar mendapatkan rekomendasi ahli untuk mengatasi 

masalah tersebut dilakukan setelah UMKM memasukkan status pada timeline 

portofolio-nya. Status kemudian di analisis dengan menggunakan text mining dan 
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Naïve bayes classifier untuk mengetahui apakah UMKM membutuhkan pembinaan 

atau tidak, lalu diberikan informasi kepada UMKM apakah menginginkan untuk 

dilakukan pembinaan atau tidak seperti yang tampak pada gambar 3.51 

 

Gambar 3.51 Desain modal info pembinaan 

Apabila UMKM setuju maka sistem akan mencarikan ahli yang cocok dengan 

kekurangan UMKM dengan menggunakan algoritma Boyer Moore. Apabila 

ditemukan ahli yang cocok, sistem akan memunculkan rekomendasi seperti yang 

tampak pada gambar 3.52 

 

Gambar 3.52 Desain rekomendasi ahli 
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Namun apabila sistem tidak menemukan ahli yang cocok untuk UMKM 

tersebut, maka sistem akan memunculkan notifikasi seperti yang tampak pada 

gambar 3.53 

 

Gambar 3.53 Desain modal tidak ditemukan ahli 

b.5.  Approval pembinaan 

Pada halaman utama, ahli dapat melihat UMKM yang memerlukan approval 

untuk selanjutnya melakukan pembinaan seperti yang tampak pada gambar 3.50. 

Setelah itu ahli dapat melakukan approval dengan membuka detail UMKM dan 

menekan tombol approve seperti yang tampak pada gambar 3.54. 

 

Gambar 3.54 Desain modal detail UMKM 
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b.6. Halaman admin 

Pada halaman admin memiliki 3 menu utama yaitu, cek pengguna aktif, 

penambahan bag of word, dan penambahan keahlian. Pada gambar 3.55 dapat 

dilihat halaman antarmuka admin untum melihat pengguna yang aktif pada aplikasi. 

 

Gambar 3.55 Desain halaman admin pengguna aktif 

Pada Gambar 3.56 terdapat tampilan berupa penambahan bag of word yang 

digunakan sebagai kamus pembanding pada status yang terdapat di timeline 

portofolio. 

 

Gambar 3.56 Desain halaman admin bag of word 
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Tampilan terakhir yang terdapat pada halaman admin yaitu penambahan 

keahlian terdapat pada gambar 3.57 

 

 Gambar 3.57 Desain halaman admin keahlian 

 Kesimpulan Review 

Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan pengembangan oleh scrum master, 

product owner, dan pengembang memiliki beberapa kekurangan pada sistem. 

Beberapa kekurangan tersebut adalah pada fitur klasifikasi status pada timeline 

portofolio sudah dapat menghasilkan hasil berupa rekomendasi, namun algoritma 

string matching yang digunakan yaitu Boyer Moore mempunyai kekurangan yaitu 

tidak dapat mengatasi kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh pengguna. Oleh 

karena itu penggunaan Boyer Moore perlu dipertimbangkan atau ditambahkan 

algoritma string matching lainnya untuk menyempurnakan proses string matching.  

Selanjutnya adalah tidak adanya proses yang dapat mengawasi apakah 

pembinaan yang dilakukan oleh ahli benar-benar terjadi. Oleh karena itu diperlukan 

pertimbangan berupa penambahan log pencatatan kegiatan pembinaan serta adanya 
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forum/group chat agar UMKM dan ahli dapat melakukan pembinaan dengan 

pengawasan dari pihak Usahanesia. 

2. Sprint Review Iterasi Kedua 

Pada sprint planning iterasi kedua ini yang akan dikerjakan adalah hal yang 

sama dari sprint planning iterasi pertama, namun dengan tambahan yaitu 

memperbaiki tampilan dan memperbaiki dari hasil review dengan product owner. 

Pembahasan penggunaan algoritma seperti yang telah tercantum pada sprint 

planning. 

Pada iterasi pertama ini membahas pengerjaan sesuai dengan story yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu id story 12, 19, 20. Dengan pengerjaan rancangan sabagai 

berikut: 

a. Perbaikan dari iterasi pertama 

 Penambahan algoritma string matching Jaro Winkler 

Penambahan algoritma tersebut digunakan untuk mengatasi kesalahan 

masukan yang dilakukan oleh UMKM. Algoritma ini digunakan apabila algoritma 

Boyer Moore tidak dapat memenuhi tujuan. 

 Penambahan fitur autochat kepada Usahanesia 

Pihak Ahli dan UMKM akan mendapatkan link berupa pesan yang akan 

dikirimkan kepada Usahanesia. Selanjutnya pihak Usahanesia akan mengorganisir 

group chat untuk melakukan pembinaan. 

 Penambahan log kegiatan pembinaan 
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Log diperlukan agar proses pembinaan dari ahli kepada UMKM dapat 

tercatat. Pencatatan log tersebut juga nantinya dapat dilihat oleh admin agar dapat 

memantau proses pembinaan. 

 Penambahan melihat log pembinaan 

Pembinaan yang terjadi dapat dilihat oleh ahli dan juga log dari pembinaan 

yang diisikan oleh ahli dapat dilihat oleh admin Usahanesia. 

b. Use Case Diagram 

Terdapat beberapa penambahan use case pada gambar 3.58 Terlihat adanya 

algoritma baru dan fitur baru seperti log pembinaan dan chat pembinaan. 

Penambahan proses baru yang tergambar pada use case, digambarkan dalam warna 

yang berbeda.  

 

Gambar 3.58 Use case diagram iterasi 2 

c. Pengembangan fungsi 

Penjelasan tentang beberapa proses yang terdapat pada use case diagram 

dapat dijelaskan dibawah ini: 
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 Fungsi klasifikasi status pada timeline portofolio 

Penjabaran dibawah terdapat activity diagram, flow of event, sequence 

diagram, dan class diagram tentang klasifikasi status pada timeline portofolio 

dengan menambahkan algoritma baru. 

i. Activity diagram 

 

Gambar 3.59 Activity diagram klasifikasi status pada timeline portofolio 
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ii. Flow of event 

Tabel 3.19 Flow of event klasifikasi status pada timeline portofolio iterasi 2 

Flow of event Name : Klasifikasi status pada timeline portofolio 

Actor :  

Sistem 

Description :  

Sistem secara otomatis menentukan kekurangan yang dihadapi oleh UMKM 

berdasarkan status pada timeline portofolio UMKM dengan penggunaan 

beberapa algoritma yaitu, text mining, Naïve bayes classifier, Boyer Moore, dan 

Jaro Winkler 

Trigger :  

Saat aktor menekan tombol posting pada timeline portofolio 

Type :  

Temporal 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

2. Post status pada timeline portofolio 

Normal Case : 

1. Aktor melalukan post status pada timeline portofolio 

2. Data melewati beberapa proses text mining 

(a) Tokenizing 

(b) Filtering 

(c) Stemming 

3. Melewati proses Naïve bayes classifier untuk menetapkan status 

kebutuhan, apakah UMKM membutuhkan pembinaan atau tidak. 

4. Melewati proses string matching dengan algoritma Boyer Moore  

5. Apabila string matching boyer moore tidak memenuhi syarat, maka 

melewati proses string matching dengan algoritma Jaro Winkler 

Post Condition :  

1. Sistem akan menampilkan hasil berupa ahli yang sesuai dengan 

kekurangan yang dimiliki oleh UMKM berdasarkan status pada timeline 

portofolio 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E3. Tidak adanya ahli berdasarkan kebutuhan UMKM 
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Flow of event Name : Klasifikasi status pada timeline portofolio 

(1) Muncul bahwa Usahanesia tidak memiliki ahli pada masalah yang 

dimiliki UMKM 

 

iii. Sequence diagram 

 

Gambar 3.60 Sequence diagram klasifikasi status timeline portfolio iterasi 2 

iv. Class diagram 

Pada gambar 3.61 dijelaskan tentang class diagram yang terjadi pada fitur 

chat pembinaan. 
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Gambar 3.61 Class diagram klasifikasi status timeline portofolio iterasi 2 

 Fungsi chat Pembinaan 

Chat pembinaan digunakan untuk mengirimkan pesan otomasis kepada 

Usahanesia. 

i. Activity diagram 

Pada gambar 3.62 terdapat activity diagram tentang chat pembinaan yang 

dilakukan oleh UMKM dan ahli. 

 

Gambar 3.62 Activity diagram chat pembinaan 

ii. Flow of event 
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Tabel 3.20 Flow of event chat pembinaan 

Flow of event Name : Chat Pembinaan 

Actor :  

Ahli & UMKM 

Description :  

Setelah ahli melakukan approval, sistem secara otomatis memberikan link 

kepada UMKM dan ahli. Link tersebut berguna untuk mengirimkan pesan kepada 

Usahanesia melalui whatsapp. Dan pihak usahanesia akan mengatur group 

whatsapp untuk konsultasi antara UMKM dan ahli 

Trigger :  

Saat ahli melakukan approval pembinaan 

Type :  

Eksternal 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

2. Approval pembinaan 

Normal Case : 

1. Ahli melakukan approval 

2. Sistem akan mengirimkan link untuk memulai chat dengan usahanesia 

Post Condition :  

1. Usahanesia akan membuatkan forum group chat pada whatsapp untuk 

konsultasi 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 
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Gambar 3.63 Sequence diagram chat pembinaan 

iv. Class diagram 

 

Gambar 3.64 Class diagram chat pembinaan 

 Fungsi log pembinaan 

i. Activity diagram 

Pada Gambar 3.655 terdapat activity diagram tentang log pembinaan yang 

diisi oleh ahli tentang kegiatan pembinaan yang dilakukan. 
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Gambar 3.65 Activity diagram log pembinaan 

ii. Flow of event 

Tabel 3.21 Flow of event log pembinaan 

Flow of event Name : Log Pembinaan 

Actor :  

Ahli  

Description :  

Ahli mencatat kegiatan apa saja yang dilakukan selama melakukan pembinaan 

Trigger :  

Saat pembinaan 

Type :  

Eksternal 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

2. Memniliki pembinaan 

Normal Case : 

1. Ahli membuka halaman pembinaan 

2. Memilih pembinaan yang akan dicatat kegiatannya 

3. Mengisi data pembinaan 

Post Condition :  

1. Catatan pembinaan tersimpan 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 
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Flow of event Name : Log Pembinaan 

(2) Data tidak muncul 

E2. Terjadi kesalahan pengisian data 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

 

Gambar 3.66 Sequence diagram log pembinaan 

iv. Class diagram 

 

Gambar 3.67 Class digram chat pembinaan 

 Fungsi melihat log pembinaan 
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Melihat log pembinaan yang dicatat oleh ahli dapat dilihat oleh admin 

Usahanesia untuk memantau pembinaan yang terjadi. 

i. Activity diagram 

Penggambaran activity diagram seperti yang terlihat pada gambar 3.68. 

 

Gambar 3.68 Activity diagram melihat log pembinaan 

ii. Flow of event 

Tabel 3.22 Flow of evemt melihat log pembinaan 

Flow of event Name : Melihat Log Pembinaan 

Actor :  

Admin 

Description :  
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Flow of event Name : Melihat Log Pembinaan 

Admin dapat melihat kegiatan apa saja yang dilakukan selama melakukan 

pembinaan 

Trigger :  

Membuka menu pembinaan 

Type :  

Eksternal 

Precondition :  

1. Aktor telah melakukan login 

2. Adanya pembinaan 

Normal Case : 

1. Admin membuka halaman pembinaan 

2. Memilih pembinaan yang akan dilihat kegiatannya 

3. Sistem menampilkan data kegiatan pembinaan 

Post Condition :  

1. Catatan pembinaan muncul 

Exception :  

E1. Database tidak terhubung 

(1) Muncul error 

(2) Data tidak muncul 

 

iii. Sequence diagram 

 

Gambar 3.69 Sequence diagram melihat log pembinaan 

iv. Class diagram 
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Gambar 3.70 Class diagram melihat log pembinaan 

d. Review hasil iterasi kedua 

Berikut dijelaskan review hasil dari iterasi kedia dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 Kesesuaian dengan story dengan fitur 

Pada iterasi pertama telah dilakukan beberapa pengerjaan proses dan 

menghasilkan bebapa fitur yang dapat digunakan sesuai dengan story yang terjadi 

pada product backlog dan perbaikan dari iterasi pertama. Beberapa fitur tersebut 

telah dirilis pada kalangan tertentu seperti scrum team, scrum master, dan product 

owner.  Dapat dilihat pada tabel 3.23 story dan fitur yang dihasilkan pada iterasi 

kedua 

Tabel 3.23 Kesesuaian fitur dengan story iterasi 2  

No ID Story Fitur 

1 12 

Fitur: 

Penerapan algoritma Jaro Winkler pada klasifikasi 

status pada timeline portofolio 

Deskripsi: 

Algoritma diterapkan setelah algoritma Boyer Moore. 

Dimana algoritma dapat menutupi kekurangan dari 



110 

 

 

 

No ID Story Fitur 

algoritma Boyer Moore yaitu tidak bisa mengatasi 

kesalahan pemasukan data oleh pengguna. 

2 19 

Fitur: 

Autochat pembinaan 

Deskripsi: 

Fitur tersebut memungkinkan ahli dan UMKM yang 

akan melakukan pembinaan dapat melakukan chat 

whatsapp otomatis kepada Usahanesia, yang 

selanjutnya akan dibuatkan forum di luar aplikasi 

3 20 

Fitur: 

Log pembinaan 

Deskripsi: 

Log pembinaan memungkinkan ahli untuk mencatat 

pembinaan apa saja yang telah atau akan dilakukan 

kepada UMKM 

4 20 

Fitur: 

Melihat log pembinaan 

Deskripsi: 

Admin dapat melihat pembinaan serta log pembinaan 

yang dilakukan oleh ahli terhadap UMKM 

 

 Hasil desain 

b.1.  Log pembinaan 

 Pada gambar 3.71, ahli dapat melakukan input data berupa catatan kegiatan 

yang akan dilakukan atau telah dilakukan kepada UMKM. 
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Gambar 3.71 Desain log pembinaan ahli 

b.2. Melihat log pembinaan 

Pada aktifitas melihat log pembinaan, admin dapat membuka menu pembinaan 

dan mengetahui aktifitas pembinaan yang terjadi pada Usahanesia. Proses tersebut 

seperti yang tampak pada gambar 3.72 

 

Gambar 3.72 Desain halaman admin pembinaan 
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 Admin dapat memilih pembinaan yang berlangsung pada halaman tersebut 

dan menampilkan log pembinaan yang telah diisikan oleh ahli seperti yang tampak 

pada gambar 3.73. 

 

Gambar 3.73 Desain halaman admin melihat log pembinaan 

 Kesimpulan review 

Dengan adanya perbaikan pada iterasi kedua, telah menyelesaikan masalah 

yang telah didiskusikan pada iterasi pertama dan telah sesuai dengan product 

backlog. 

3.3.2 Sprint Retrospective 

Tahapan ini melakukan pembahasan kekurangan yang dilakukan secara 

personal oleh scrum master terhadap individu dari developemt team. Proses ini 

menghasilkan catatan berupa kekurangan yang dimulculkan oleh development 

team. Pencatatan tersebut dilakukan oleh scrum master yang berdasarkan analisis 

terhadap target pengerjaan serta pengerjaan pelaksanaan yang terjadi.  
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Kekurangan pada iterasi pertama dan penambahannya digambarkan pada 

tabel 3.24. 

Tabel 3.24 Perbandingan iterasi 1 dan 2 pada sprint retrospective 

Iterasi Fitur Status Improvement 

1 

Klasifikasi status pada timeline 

portofolio 

Buruk  

Pembinaan Buruk  

2 

Klasifikasi status pada timeline 

portofolio 

Baik Penambahan jaro winlker 

Pembinaan Baik - Penambahan fitur 

pencatatan log 

pembinaan 

- Penambahan fitur 

autochat kepada 

Usahanesia 

- Penambahan fitur 

admin untuk melihat 

pembinaan 

 

Dengan adanya penambahan serta perbaikan yang dilakukan, pengembang 

menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kecepatan awal. 

3.3.3 Product 

Pada tahapan ini adalah hasil keluaran dari produk yang dihasilkan. Beberapa 

produk tersebut adalah aplikasi penerapan text mining untuk urundaya tenaga ahli 
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UMKM berbasis web pada startup Usahanesia dan buku laporan tugas akhir serta 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai penunjang tugas akhir. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 Implementasi 

4.1.1 Kebutuhan Software dan Hardware 

Adapun kebutuhan software dan hardware untuk mengaplikasikan aplikasi 

ini dari sisi client ataupun server seperti yang tampak pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan softeware dan hardware 

 Client Server 

Kebutuhan 

software 

1. Minimum Windows XP 

2. Browser 

direkomendasikan Google 

Chrome 

1. Sistem Operasi min Windows 

XP 

2. Web Server Apache/2.4 

3. Versi PHP (5,6-7,3) 

4. Database MariaDB 10.2, 

PHPMyadmin 

5. Composer (1.7.3) 

Kebutuhan 

hardware 

1. Jaringan internet 

2. Minimal RAM 2 

1. Jaringan Internet 

2. Minimal RAM 8 

 

 Kebutuhan pada sisi client dan server dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Client 

Untuk membuka aplikasi diperlukan untuk mempunyai akses internet dan 

aplikasi berupa browser. Penggunaan browser direkomendasikan menggunakan 

Google Chrome agar tampilan terlihat baik dan proses berjalan dengan lancar. 

Untuk menggunakan Google Chrome dibutuhkan minimum Windows XP agar 

aplikasi dapat di install dan digunakan. 

2. Server 
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Penggunaan kebutuhan pada sisi server lebih memperhatikan beberapa fitur 

seperti web server Apache v.2.4 dimana penggunaan web server ini memiliki 

beberapa kelebihan seperti dapat lintas platform, kemudahan konfigurasi, dan 

stabil. Penggunaan versi PHP dapat mengatasi jenis versi mulai dari 5.6-7.3. 

Penggunaan MariaDB dan PHPMyAdmin yang digunakan untuk mengintegrasikan 

data. Serta composer yang dapat mengelola dependency pada PHP. Penggunaan 

kebutuhan telah dicoba dan dirasa dapat mengatasi penggunaan pada aplikasi. 

4.1.2 Aplikasi  

Pada pengerjaan aplikasi ini dibagi menjadi dua kalo iterasi sesuai dengan 

rencana awal. Pada iterasi pertama memiliki tujuan berupamenerapkan beberapa 

metode. Metode text mining yang diterapkan terhadap portofolio berkelanjutan 

UMKM untuk menemukan masalah yang terdapat pada UMKM dan penggunaan 

algoritma Boyer-Moore untuk mencari kesamaan kata kunci yang didapat dari hasil 

text mining. Beberapa metode dan algoritma tersebut digunakan utuk mendukung 

dalam melakukan penerapan proses crowdsourcing yaitu menghubungkan terhadap 

ahli yang memiliki kemampuan berdasarkan kekurangan UMKM. Pada iterasi 

pertama ini juga mendapatkan feedback untuk memperbaiki sistem dan perubahan 

tampilan aplikasi. 

Pada iterasi kedua menerapkan perbaikan yang terjadi pada iterasi pertama. 

Beberapa perbaikannya adalah penambahan metode Jaro Winkler, chat pembinaan, 

dan log pembinaan.  

a. Iterasi Pertama 

 Halaman Utama 
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Pada gambar 4.1 terdapat tampilan halaman utama dari Usahanesia. Terdapat 

beberapa menu pada bagian atas. Untuk melakukan login pada aplikasi, pengguna 

dapat menekan tombol login pada bagian menu sebelah kanan. 

 

Gambar 4.1 Halaman utama aplikasi 

 Halaman Login 

Pada halaman login, pengguna akan dihadapkan dengan tampilan seperti yang 

tampak pada gambar 4.2. Pada tampilan tersebut, pengguna dapat memilik untuk 

melakukan login sebagai UMKM atau sebagai ahli. Baik pengguna baru ataupun 

pengguna lama dapat memasuki aplikasi dengan cara yang sama. Sistem yang akan 

membedakan apakah user termasuk pengguna lama atau pengguna baru yang 

mewajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.  

 

Gambar 4.2 Halaman login 
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 Register UMKM 

Apabila pengguna memasuki aplikasi sebagai UMKM maka akan diarahkan 

untuk mengisi identitas login dengan menggunakan akun Google. Apabila akun 

terverifikasi, user akan diarahkan kepada halaman isi data UMKM untuk 

melengkapi data seperti yang tampak pada gambar 4.3. Selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 2. 

 

Gambar 4.3 Halaman registrasi UMKM 

Setelah mengisi data profil UMKM selanjutnya akan diarahkan kepada 

halaman pengisian struktur organisasi UMKM seperti yang terdapat pada gambar 

4.4. Pada halaman ini, UMKM dapat mengisi para pemilik atau pekerja yang 

bekerja pada UMKM tersebut. 
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Gambar 4.4 Halaman Struktur organisasi UMKM 

 Halaman Utama UMKM 

Setelah melakukan login sebagai UMKM, maka pengguna akan diarahkan 

pada halaman utama UMKM seperti yang tampak pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Halaman utama UMKM 

 

 Menambah status pada timeline portfolio 

Untuk menambahkan status pada timeline portfolio UMKM dapat dilakukan 

pada halaman utama UMKM seperti yang tampak pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Post status pada timeline portofolio 

 Menampilkan hasil klasifikasi status pada timeline portofolio 

Hasil klasifikasi status pada timeline portfolio berdasarkan hasil iterasi 

pertama yaitu memberikan rekomendasi ahli yang sesuai dengan hasil kekurangan 

yang dimiliki oleh ahli berdasarkan status pada timeline portfolio yang dimasukkan 

oleh UMKM.  

Setelah memasukan status pada portofolio berkelanjutan, masukan akan di 

analisa menggunakan metode text mining dan Naïve bayes classifier sehingga akan 

menghasilkan keluaran apakah UMKM membutuhkan pembinaan atau tidak. 

Apabila hasil dari Naïve bayes classifier menyatakan UMKM membutuhkan 

pembinaan, maka aplikasi akan menampilkan pemberitahuan kepada UMKM 

seperti yang tampak pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Modal kebutuhan UMKM 
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Selanjutnya, UMKM dapat memilih apakah ingin dilanjutkan dalam 

pencarian ahli untuk melakukan konsultasi atau tidak. Apabila UMKM ingin 

melanjutkan, maka sistem akan memproses status pada timeline portfolio untuk 

mencari hasil yang sesuai dengan algoritma Boyer Moore atau Jaro Winkler. 

Apabila ditemukan ahli yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, maka sistem akan 

menampilkan hasil rekomendasi ahli dengan beberapa kebutuhan dengan urutan 

berupa rating ahli yang tertinggi tampak seperti gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Halaman rekomendasi ahli 

 

 Namun apabila sistem tidak menemukan ahli yang cocok terhadap 

kebutuhan UMKM tersebut, maka sistem akan menampilkan tampilan seperti pada 

gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Modal ketidaksediaan ahli 

 Register Ahli 

Apabila user adalah ahli dan pengguna baru, maka akan langsung diarahkan 

ke halaman profile untuk melengkapi data diri sebelum memasuki halaman utama 

seperti yang tampak pada gambar 4.10 yang selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

 

Gambar 4.10 Halaman profil ahli 

 

 Halaman Utama Ahli 
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Apabila user memasuki aplikasi sebagai ahli, user akan diarahkan ke 

autentikasi Linkedin. Apabila berhasil, maka user diarahkan ke halaman ahli seperti 

yang tampak pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Halaman utama ahli 

 Melihat Status Pembinaan 

Ahli dapat melihat status pembinaan yang berlangsung. Dimana status 

pembinaan dibagi menjadi tiga bagian seperti yang tampak pada gambar 4.12 yaitu 

butuh tindakan, sedang berlangsung, dan riwayat.  

 

Gambar 4.12 Status pembinaan ahli 

 Pada segmen butuh tidakan, tersedia UMKM yang melakukan permintaan 

untuk dibina. Ahli dapat melakukan persetujuan dengan klik detail dan sistem akan 

menampilkan detail UMKM seperti pada gambar 4.13. Dengan menekan approve 
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maka ahli tersebut menyetujui untuk mendampingi UMKM dalam jangka yang 

ditentukan Usahanesia. 

 

Gambar 4.13 Modal detail profil UMKM 

 Setelah disetujui, detail UMKM akan berpindah dari segmen butuh tindakan 

ke sedang berlangsung seperti yang tampak pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Status pembinaan sedang berlangsung 

 Setelah pembinaan selesai, maka UMKM mendapatkan pemberitahuan 

bahwa terdapat pembinaan yang belum di ulas. Pemberitahuan terlihat pada gambar 

4.15. 
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Gambar 4.15 Pemberitahuan butuh ulasan 

UMKM dapat melakukan klik , UMKM akan diarahkan pada 

halaman status pembinaan pada bagian review seperti yang tampak pada gambar 

4.16. 

 

Gambar 4.16 Status pembinaan bagian review 

Setelah itu UMKM dapat mengisi review sesuai dengan pembinaan yang terjadi. 

Pengisian form review terlihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Form review 

 Login Admin 
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Untuk mengakses halaman admin pada aplikasi ini diperlukan otentikasi 

terlebih dahulu. Proses dilakukan dengan memasukan alamat surel dan sandi dari 

akun admin seperti yang terdapat pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Login admin 

 Lihat Pengguna Aktif 

Sistem admin pada aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yang pertama adalah 

melihat pengguna aktif pada Usahanesia. Pada fitur ini, admin dapat melihat 

UMKM dan ahli yang terdaftar pada usahanesia seperti yang tampak pada gambar 

4.19.  

 

Gambar 4.19 Halaman lihat pengguna aktif 
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 Menambah Keahlian 

Pada fitur selanjutnya yaitu menambah keahlian. Untuk memasuki fitur ini, 

terdapat menu keahlian pada sebelah kiri layar. Data keahlian ini digunakan untuk 

data utama keahlian yang dimiliki oleh UMKM. Setelah memilih menu keahlian 

pada sebelah kiri, maka akan muncul halaman keahlian seperti yang tampak pada 

gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Halaman tambah data keahlian 

Untuk menambahkan data keahlian, pengguna dapat mengklik tombol 

. Kemudian akan mucul sebuah form untuk menuliskan data 

keahlian baru seperti yang tampak pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Form tambah keahlian 

 Menambah Bag of Word 
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Selain penambahan keahlian, admin memiliki fitur lainnya yaitu 

menambahkan bag of word. Kegunaan dari penambahan kata ini adalah untuk 

memperkaya kamus pada sistem guna menunjang kebutuhan algoritma text mining 

pada aplikasi.  

Untuk memasuki fitur ini, pengguna dapat mengklik halaman bag of word 

pada menu di aplikasi. Dengan demikian sistem akan menunjukan kata – kata yang 

dijadikan kamus pada aplikasi ini seperti yang tampak pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Halaman bag of word 

 Untuk melakukan penambahan data pada bag of word, pengguna dapat 

melakukan klik pada tombol .Selanjutnya akan muncul form 

untuk menambahkan bag of word seperti yang tampak pada gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Form tambah bag of word 

b. Iterasi Kedua 

 Pencatatan Log Pembinaan 

Pada saat pembinaan terjadi, ahli dapat mengisi log pembinaan yang berupa 

pencatatan kegiatan apa yang dilakukan ahli kepada UMKM. Pada gambar 4.14 

dapat dilihat bahwa terdapat tombol isi berita acara. Untuk melakukan pencatatan, 

dapat menekan tombol tersebut dan tampilan pencatatan dapat dilihat pada gambar 

4.24. 

 

Gambar 4.24 Halaman pencatatan log pembinaan 

 Melihat log pembinaan 
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Semua pembinaan yang terjadi pada sistem dapat dilihat pada halaman 

pembinaan ahli seperti yang terdapat pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Halaman admin – pembinaan 

Setelah ahli memasukan data log pembinaan masing-masing, data tersebut 

dapat dilihat oleh admin seperti yang tampak pada gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Halaman admin - log pembinaan 

 Chat pembinaan 

Ahli dan UMKM akan mengirimkan chat kepada Usahensia setelah ahli 

melakukan approval pembinaan seperti yang tampak pada gambar 

#modaldetilUMKM. Setelah pembinaan UMKM disetujui, sistem akan otomatis 
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membuka halaman baru pada browser untuk mengirimkan pesan dari ahli ke 

Usahanesia seperti yang tampak pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Halaman request chat whatsapp 

Selain itu UMKM juga akan mendapatkan link melalui surel untuk 

mengirimkan pesan kepada Usahanesia seperti yang tampak pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Contoh email link request whatsapp 

 Evaluasi 

Pada akhir pengerjaan telah dihasilkan beberapa fitur yang sesuai dengan 

story. Beberapa fitur yang telah dirulis pada kalangan tertentu seperti scrum team, 

scrum master, product owner.  

Tabel 4.2 Evaluasi kesesuaian fitur dengan story 

No 
ID  

Story 
Fitur 

Rujukan 

Gambar 

1 1 
Fitur: Login Ahli 

Deskripsi: 

Gambar 4.2 Halaman 

login 
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No 
ID  

Story 
Fitur 

Rujukan 

Gambar 

Pengguna aplikasi (ahli) dapat 

melakukan register dan login 

dengan menggunakan akun 

LinkedIn mereka. Dan dapat 

mengambil beberapa data yang 

terdapat pada LinkedIn-nya. 

2 2 

Fitur: Login UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi (UMKM) 

dapat melakukan register dan 

login dengan menggunakan akun 

Google mereka. Dan dapat 

mengambil beberapa data yang 

terdapat pada akun Google-nya 

Gambar 4.2 Halaman 

login 

3 8 

Fitur:  

- Approval pembinaan 

- Register ahli 

- Login 

- Merubah data ahli 

- Melihat status pembinaan 

Deskripsi: 

Beberapa fitur tersebut dimili 

oleh ahli yang dapat digunakan 

pada aplikasi seperti register dan 

login untuk memasuki aplikasi, 

melihat status pembinaan dan 

approval pembinaan yang 

digunakan untuk mengatur 

pembinaan terhadap UMKM, 

serta merubah data ahli untuk 

- Gambar 4.2 Halaman 

login 

- Gambar 4.11 Halaman 

utama ahli 

- Gambar 4.10 Halaman 

profil ahli 

- Gambar 4.12 Status 

pembinaan ahli 
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No 
ID  

Story 
Fitur 

Rujukan 

Gambar 

mengganti apakah terdapat data 

profil yang berubah. 

4 3 

Fitur: Melihat status pembinaan 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi dapat melihat 

status pembinaan dalam empat 

tahap. Tahap pertama sedang 

dalam konfirmasi, tahap kedua 

sedang berlangsung, butuh review 

dan tahap keempat sudah selesai. 

- Gambar 4.12 Status 

pembinaan ahli 

- Gambar 4.14 Status 

pembinaan sedang 

berlangsung 

5 

5, 6, 7, 9, 

10, 11, 4, 

12  

Fitur: 

- Menambahkan status pada 

timeline portofolio 

- Melihat klasifikasi status pada 

timeline portofolio  

Deskripsi: 

Klasifikasi status pada timeline 

portofolio dengan menggunakan 

fitur text mining, Naïve bayes 

classifier, Boyer Moore dan, Jaro 

Winkler. Sehingga menghasilkan 

keluaran berupa ahli yang sesuai 

dengan kekurangan UMKM 

- Gambar 4.6 Post 

status pada timeline 

portofolio 

- Gambar 4.7 Modal 

kebutuhan UMKM 

- Gambar 4.8 Halaman 

rekomendasi ahli 

- Gambar 4.9 Modal 

ketidaksediaan ahli 

6 15 

Fitur: Approval pembinaan 

Deskripsi: 

Ahli dapat melakukan approval 

terhadap UMKM yang ingin 

melakukan pembinaan dengan 

ahli tersebut. 

- Gambar 4.12 Status 

pembinaan ahli 

- Gambar 4.13 Modal 

detail profil UMKM 
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No 
ID  

Story 
Fitur 

Rujukan 

Gambar 

7 
14, 16, 

17, 18 

Fitur:  

- Login  

- Cek pengguna aktif 

- Menambah data keahlian 

- Menambah data bag of word 

Deskripsi: 

Admin dapat masuk kedalam 

sistem dan mengelola pengguna 

serta data yang digunakan pada 

aplikasi 

- Gambar 4.18 Login 

admin 

- Gambar 4.19 Halaman 

lihat pengguna aktif 

- Gambar 4.20 Halaman 

tambah data keahlian 

- Gambar 4.21 Form 

tambah keahlian 

- Gambar 4.22 Halaman 

bag of word 

- Gambar 4.23 Form 

tambah bag of word 

8 13 

Fitur: 

- Review ahli 

Deskripsi: 

UMKM dapat melakukan review 

tentang pembinaan yang telah 

dilakukan oleh ahli 

- Gambar 4.15 

Pemberitahuan butuh 

ulasan 

- Gambar 4.16 Status 

pembinaan bagian 

review 

- Gambar 4.17 Form 

review 

9 19 

Fitur: 

Autochat pembinaan 

Deskripsi: 

Fitur tersebut memungkinkan ahli 

dan UMKM yang akan 

melakukan pembinaan dapat 

melakukan chat whatsapp 

otomatis kepada Usahanesia, 

yang selanjutnya akan dibuatkan 

forum di luar aplikasi 

- Gambar 4.27 Halaman 

request chat whatsapp 

- Gambar 4.28 Contoh 

email link request 

whatsapp 
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No 
ID  

Story 
Fitur 

Rujukan 

Gambar 

10 20 

Fitur: 

Log pembinaan 

Deskripsi: 

Log pembinaan memungkinkan 

ahli untuk mencatat pembinaan 

apa saja yang telah atau akan 

dilakukan kepada UMKM 

- Gambar 4.24 Halaman 

pencatatan log 

pembinaan 

- Gambar 4.25 Halaman 

admin – pembinaan 

- Gambar 4.26 Halaman 

admin - log 

pembinaan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi aplikasi penerapan text mining untuk 

urundaya tenaga ahli UMKM berbasis web dapat menghasilkan rekomendasi ahli 

yang membantu UMKM dalam pengembangan bisnisnya. Aplikasi ini 

menggunakan metode penerapan text mining dan penerapan beberapa algoritma 

seperti naïve bayes classifier, boyer moore, dan jaro winkler untuk membantu 

menghasilkan rekomendasi ahli kepada UMKM. 

Aplikasi penerapan text mining untuk urundaya tenaga ahli UMKM berbasis 

web ini telah diuji dengan menggunakan perhitungan manual untuk 

membandingkan kesamaan dengan perhitungan pada sistem. Hasil uji coba dapat 

menunjukan bahwa aplikasi dapat memberikan rekomendasi berupa ahli yang dapat 

membina UMKM berdasarkan masalah yang dimiliki oleh UMKM. Hasil aplikasi 

juga sudah berjalan sesuai fungsinya berdasarkan permintaan product owner. Hasil 

uji coba pada aplikasi beberapa pengujian dengan melakukan perhitungan manual 

dengan Excel dan Monkeylearn yang terdapat pada lampiran 4 dan mendapatkan 

nilai kesesuaian sebesar 80% dan kesesuaian alur aplikasi sebesar 100%.  

 Saran  

Aplikasi penerapan text mining untuk urundaya tenaga ahli UMKM berbasis 

web ini dapat dikembangkan dari sisi penerapan text mining dan algoritma lainnya 

untuk menemukan kebutuhan yang sesuai dengan UMKM bukan hanya untuk 

menemukan ahli, namun kebutuhan UMKM keseluruhan dengan perhitungan yang 

tepat. Aplikasi juga diharapkan dapat memprioritaskan apabila hasil dari Analisa 
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text mining menghasilkan dua atau lebih kebutuhan, kebutuhan mana yang lebih 

dibutuhkan oleh UMKM.   
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