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Abstract

“Aplikasi SMS Layanan Rohani dengan Memanfaatkan
Optimalisasi Singkatan dan Full Text Indexing” is SMS-based application
used for church service. The reasons to choose SMS for sending
information are SMS has relative low cost and familiar among many
people. This application can handle prayer support service, church’s
activity information, sermon summary, and any information of
congregations. In order to support performance of prayer support service,
this application features full text indexing and message optimalization.
Full text indexing help searching prayer archive and show relevancy
percentage, message optimalization used to find some words on the
message and replace it with its abbreviation.
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1. Pendahuluan

Berkembangnya pelayanan dalam gereja masa kini serta banyaknya informasi
yang dibutuhkan jemaat berkaitan dengan seputar kegiatan gereja telah memberi
inspirasi untuk mengimplementasikan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi untuk
membantu pelayanan dukungan doa dan penyampaian informasi gereja. Aplikasi
tersebut memanfaatkan teknologi SMS sehingga jemaat yang ingin mendapat
informasi maupun pelayanan dukungan doa dapat melakukannya di mana saja dengan
biaya yang terjangkau. Informasi yang diminta dapat berupa pengumuman maupun
rangkuman khotbah yang dapat digunakan untuk renungan. Aplikasi tidak hanya
mengirimkan informasi, tetapi juga dilengkapi dengan fitur optimalisasi singkatan
dan full text indexing yang berfungsi untuk mengoptimalkan jumlah karakter pada
setiap pesan yang dikirim dan membantu dalam pencarian pesan dari arsip. Aplikasi
juga memiliki fasilitas penyimpanan data jemaat yang dapat digunakan setiap saat.

2. Fitur Aplikasi

Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain mencakup pelayanan
dukungan doa, informasi pengumuman, informasi rangkuman khotbah, penyimpanan
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data umat, daftar kamus singkatan untuk proses filtering, serta daftar history
pengiriman pesan doa. Fitur tersebut didukung oleh fitur utama yang akan dibahas
dalam jurnal ini yaitu full-text indexing, message optimalization, filtering func-
tion, serta auto search prayer message. Fitur-fitur utama tersebut merupakan fitur
pengolah kata yang dapat membantu dalam pengiriman dan pencarian pesan. Berikut
ini akan dibahas mengenai fitur-fitur pengolah kata pada aplikasi ini.

3. Message Optimalization

Message optimalization merupakan fungsi untuk melakukan penyingkatan
kata-kata dalam sebuah pesan untuk mengurangi jumlah karakter pada pesan
tersebut. Message optimalization terbagi atas dua proses penyaringan pesan, yaitu
optimalisasi untuk satu kata dan optimalisasi untuk banyak (N) kata.

3.1 Optimalisasi N Kata

Pada penjelasan kali ini akan diberikan contoh berupa pesan yang akan
disingkat dan tabel singkatan dua kata seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Pesan dan Tabel Singkatan N Kata

Mekanisme langkah message optimalization untuk N kata adalah sebagai
berikut :

- Langkah pertama : mengambil semua data dari tabel Abbreviation yang
terdapat pada database dengan perintah “SELECT * From AbbreviationTable2”
yang dilakukan bersamaan dengan tabel singkatan satu kata pada saat fungsi
dipanggil (method : InitializeDataSet). Perlu diketahui bahwa syntax SQL hanya
sampai perintah tersebut, setelah itu tidak ada lagi hubungan dengan database.

- Langkah kedua : data dari tabel disimpan dalam array list (daftar berurut).

Kode Program 1 Coding Pengubahan dalam Bentuk Array

int tblLength = ds.Tables[1].Rows.Count;
string[] wordList = new string[tblLength];
for (int i = 0; i < tblLength; i++)
{

wordList[i] =
ds.Tables[1].Rows[i].ItemArray.GetValue(0).ToString();

Aplikasi SMS Layanan Rohani (Amoza,dkk)
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}

- Langkah ketiga : Bandingkan pesan asli dengan kata-kata dalam array
wordList dengan melakukan looping (pengulangan dalam coding) pada wordList.
Lalu rumus untuk membandingkan menggunakan perintah “if” seperti berikut (Kode
Program 2).

Kode Program 2 Coding Perbandingan Pesan dengan Tabel

if (teks.Contains(wordList[i].Trim()))
{

teks = teks.Replace(wordList[i].Trim(), getAbb.Trim());
}

Rumus dalam Kode Program 2 berarti jika dalam pesan asli MENGANDUNG
(CONTAINS) kata dalam tabel, maka GANTI (REPLACE) kata tersebut dengan
singkatannya. Kedua fungsi tersebut (Contains dan Replace) akan mendeteksi setiap
kemunculan kata dalam pesan tanpa harus memecah kata.

Gambar 2 Hasil Optimalisasi N Kata

Pada metode/cara ini memiliki kelemahan yaitu panjangnya waktu proses pencarian
kata singkatan pada saat looping jika tabelnya panjang, tetapi jumlah singkatan N
kata yang baku (dikenali secara umum) jumlahnya sangat terbatas. Contoh: Singkatan
“dan sebagainya” menjadi “dsb” adalah singkatan yang baku dan dikenal, sedangkan
“oleh karena itu” menjadi “oki” adalah singkatan yang tidak baku sehingga
membingungkan pembaca pesan.

3.2 Optimalisasi Satu Kata

Asumsikan bahwa isi dari tabel singkatan satu kata sudah diambil dan disimpan
dalam DataTable dalam aplikasi, sehingga tidak ada lagi hubungan ke database.
Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Langkah pertama : Pecah kata dari pesan dan simpan dalam bentuk array
seperti yang terlihat pada Gambar 2.

string[] splitmsg = splitrow[x].Split(‘ ‘);
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Gambar 3 Proses Pemecahan Kata

- Langkah kedua : Bandingkan isi dari tabel singkatan dengan WordArray
yang merupakan pecahan kata dengan melakukan looping pada WordArray. Jika
tabel singkatan mengandung kata dalam wordArray, ganti wordArray
padabaristertentu dengan singkatannya.

if (ds.Tables[0].Rows.Contains(splitmsg[i].ToString()))
{
   splitmsg[i] =

splitmsg[i].Replace(splitmsg[i].ToString(),
          getAbb.Trim());
       }

Gambar 4 Proses Pembandingan dan Penggantian Singkatan

- Langkah ketiga : Susun kembali kata-kata dalam array sehingga menjadi
kalimat pesan yang utuh.

Gambar 5 Hasil Optimalisasi Satu Kata

4. Filtering Function

Proses filtering bertujuan untuk menyaring kata-kata yang akan disimpan dalam
tabel Indeks. Secara garis besar mekanisme kerjanya sama dengan proses optimalisasi
satu kata, hanya terdapat beberapa perbedaan kecil. Perbedaan tersebut antara lain
(1) filtering bukan mengganti kata menjadi singkatannya, melainkan menghilangkan
kata yang tidak diperlukan, (2) filtering menghilangkan kata yang muncul lebih dari
satu kali, dan (3) filtering juga berfungsi menghilangkan tanda baca.

Aplikasi SMS Layanan Rohani (Amoza,dkk)
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5. Full Text Indexing

Full text indexing yang dimaksud pada aplikasi ini adalah proses pemberian
indeks pada setiap kata yang disimpan dengan tujuan untuk proses pencarian dan
perhitungan relevansi pesan. Proses dilakukan dengan memecah pesan dalam beberapa
kata dan menyimpan pecahan kata tersebut ke dalam daftar yang diberikan indeks
lokasi dengan tujuan. Langkah-langkah dalam proses full text indexing antara lain
sebagai berikut :

- Langkah pertama : Lakukan proses filtering untuk membuang kata-kata
yang tidak diperlukan seperti kata hubung.

- Langkah kedua : Pecah pesan dalam beberapa kata menggunakan fungsi
Split seperti yang dilakukan pada proses optimalisasi satu kata.

- Langkah ketiga : Lakukan pencarian pada tabel indeks yang sudah diambil
dari database dan disimpan dalam bentuk array dengan looping. Jika suatu kata
yang akan disimpan belum ditemukan, maka tabel indeks akan menambah kata
tersebut sebagai kata baru. Jika ditemukan maka lokasi kata tersebut ditambahkan
dengan indeks lokasi pesan yang baru.

Gambar 6 Tabel Indeks dan Pesan Baru

Pada tabel indeks sudah tertera tiga buah kata, namun pesan baru akan
disimpan pada lokasi 6 (lokasi diambil dari tabel TempLocationTable dan akan
bertambah satu setiap kali pesan disimpan - autogenerate number). Kata iman
dan doa sudah terdaftar dalam tabel indeks sehingga tabel akan menambahkan indeks
lokasi pesan baru, sedangkan kata berkat belum terdaftar sehingga tabel akan
menambahkan kata yang baru.

Gambar 7 Hasil Penyimpanan Full Text Indexing
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Gambar 8 Index Relocation Management

Jika lokasi kata yang akan disimpan sudah penuh (melebihi 8000 karakter)
maka tabel akan menambahkan kata tersebut sebagai kata baru (proses ini
merupakan index relocation management)

6. Auto Search Prayer Message

Fungsi ini memberikan fasilitas pencarian pesan tanpa harus mengetikkan kata
yang ingin dicari terlebih dahulu, sekaligus menampilkan hasil pencarian beserta
relevansinya. Fungsi auto-search prayer message yang dikembangkan merupakan
cara lain, di samping penggunaan query LIKE dengan OR secara langsung dan
bukan merupakan tandingan dari performa kedua query SQL Server tersebut.
Metode auto-search prayer message ini mengubah/melakukan konversi pesan yang
masuk dalam bentuk indeks untuk kemudian dicari dan ditentukan relevansinya.
Hanya menggunakan query SQL yaitu LIKE dengan OR akan sulit menentukan
relevansi sebuah pesan.

Gambaran penerapan auto-search prayer message dalam aplikasi ditunjukkan
pada Gambar 9. Operator hanya menekan tombol “CARI” untuk mendapatkan
pilihan jawaban doa beserta relevansinya tanpa harus mengetikkan lagi kata yang
ingin dicari.

Aplikasi SMS Layanan Rohani (Amoza,dkk)
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Gambar 9  Penerapan Auto-Search pada Aplikasi

Proses pencarian seperti ditunjukkan pada Gambar 10 akan memakan waktu
lebih banyak dibandingkan query secara langsung. Berikut ini adalah contoh
perbandingan waktu auto-search prayer message dengan query LIKE dengan
OR yang dilakukan secara langsung dalam SQL Server 2000. Query dilakukan
untuk dua buah pesan yaitu Pesan 1 (“bertobat langkah menetapkan merenungkan
terang manfaat”) dan Pesan 2 (“anugerah berdoa pergumulan pencobaan kehidupan
diberkati melayani pujian penyembahan benar baik keselamatan kuasa keluarga
berkat belajar kasih kemenangan”). Hasil perbandingan total waktu untuk masing-
masing query tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel  1 Hasil Perbandingan Waktu 1

Tabel  2 Hasil Perbandingan Waktu 2



139

Gambar 10 Proses Auto-Search Prayer Message

Perbedaan dari segi waktu ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang
mempengaruhi total waktu pencarian, yaitu: (1) Query dengan SQL Analyzer langsung
mengacu pada tabel dalam SQL Server tanpa perantara, sedangkan aplikasi harus

Aplikasi SMS Layanan Rohani (Amoza,dkk)
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mengambil dahulu data dari SQL Server dengan membuka dan menutup koneksi
database, mengambil seluruh data tabel dan meng-copy ke dalam DataSet /
DataTable aplikasi. Hal ini tentu akan memakan waktu proses lebih lama. (2) Proses
filtering terhadap pesan masuk yang akan dicari juga memakan waktu proses
pencarian. (3) Proses perhitungan relevansi untuk setiap pesan yang ditampilkan
juga ikut menambah waktu proses pencarian. (4) Proses pencarian dan algoritma
yang dilakukan terhadap tabel indeks yang juga menambah waktu proses pencarian.

7. Simpulan

Fitur-fitur yang dibahas tersebut ditujukan untuk membantu dalam
mengoptimalkan pesan SMS yang dikirim yang berhubungan dengan informasi gereja.
Sebagai contoh, fitur optimalisasi berfungsi untuk memberikan efektifitas penggunaan
kata dalam sebuah pesan mengingat keterbatasan teknologi SMS yang menampung
160 karakter dalam sebuah pesan. Dengan fitur tersebut kata-kata seperti kata
hubung dapat disingkat, selain itu operator aplikasi juga dapat menambahkan kamus
kata-kata beserta singkatannya. Fitur auto-search prayer message berkaitan dengan
jawaban pesan doa dimana operator dapat mencari arsip doa secara otomatis tanpa
mengetikkan kata yang ingin dicari. Fitur ini berkaitan dengan full text indexing
yang menyimpan kata beserta indeks (mengingat pencarian dilakukan terhadap
indeks) serta filtering yang menyaring kata pada pesan yang ingin dicari serta yang
akan disimpan.
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