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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini dijelaskan perancangan sistem yang terdiri dari gambaran kerja sistem 

dan perancangan perangkat lunak. Perancangan dimulai dari uraian mengenai gambaran 

kerja sistem yaitu penjelasan tentang bagaimana sistem ini bekerja. Kemudian dilanjutkan 

uraian mengenai perancangan perangkat lunak. 

 

3.1. Gambaran  Cara  Kerja Sistem  

Sistem yang dirancang pada skripsi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang 

digunakan untuk mendeteksi akun penyebar ujaran kebencian di Twitter dengan 

memanfaatkan DeepDetect® server dengan metode multilayer perceptron. Metode ini 

berguna untuk membentuk model yang akan merepresentasikan pengklasifikasian. 

Adapun input yang diberikan adalah sebuah teks/tweet, nama  akun Twitter dan URL 

tweet. Output yang akan dicari adalah tweet tersebut apakah termasuk hate speech atau 

netral.  

 

Gambar 3.1. Gambaran Cara Kerja Sistem. 
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Pada Gambar 3.1 diperlihatkan alur pengerjaan  sistem: 

1. Input awal bisa berupa sebuah teks/kalimat tweet, nama akun Twitter dan URL 

tweet.  

2. Input berupa nama akun Twitter atau URL tweet akan dilakukan crawling data 

untuk mendapatkan data berupa kalimat tweet.  

3. Teks/kalimat tweet dilakukan preprocessing terlebih dahulu untuk 

mempermudah proses klasifikasi nantinya. 

4. Kalimat tweet akan diklasifikasikan oleh sistem dengan memanfaatkan 

DeepDetect® Server menggunakan metode Multilayer Perceptron.  

5. Model yang digunakan pada DeepDetect® Server sebelumnya sudah dilakukan 

proses training menggunakan dataset tweet hate speech dan netral yang 

berkaitan dengan politik di Indonesia. 

6. Hasil prediksi diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu hate speech dan netral. 

 

Data latih yang digunakan untuk melatih sistem ini adalah kumpulan tweet yang 

berkaitan dengan politik di Indonesia yang sudah dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu hate 

speech dan netral. Masing-masing dari 2 kelas tersebut disimpan ke dalam 2 file yang 

berbeda yang dipisahkan dengan nama folder yang berbeda pula. Hal ini untuk 

mempermudah proses training menggunakan DeepDetect® Server. 

Pada perancangan sistem pengujian terdapat sebuah crawler yang digunakan untuk 

mendapatkan tweet yang diinginkan dan untuk mendapatkan kumpulan tweet yang pernah 

diunggah oleh akun Twitter untuk kemudian diproses lebih lanjut agar mendapatkan 

persentase akun tersebut sebagai pengujar kebencian. 

 

3.2. Kebutuhan Perancangan Sistem 

3.2.1.  Kebutuhan Data 

Adapun kebutuhan sistem agar tetap berjalan antara lain: 

1)   Data latih hate speech dan netral yang yang disimpan dalam 2 file *.txt yang 

berbeda. 

2)   Data Uji berupa tweet, url tweet dan nama akun Twitter. 

3)   Terhubung dengan server lokal. 
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3.2.2.  Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak 

Dalam membuat sebuah perancangan aplikasi, spesifikasi sangat menunjang 

proses perancangan baik dari segi hardware dan sofware. Berikut analisa kebutuhan 

untuk perancangan aplikasi pada skripsi ini : 

1)   Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat program dan bertindak 

sebagai server memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a. Jetson TX2 

b. GPU NVIDIA Pascal™, 256 CUDA cores 

c. CPU ARM Cortex-A57 (quad-core) @2GHz + NVIDIA Denver2 

(dual-core) @2GHz 

d. Memory 8GB 128-bit LPDDR4 @ 1866Mhz |  59.7 GB/s 

e. Storage 32GB eMMC 5.1 

 

2)   Perangkat Lunak 

Dalam pembuatan sebuah program dan simulasi membutuhkan perangkat 

lunak dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi Ubuntu 16.04 LTS 

b. DeepDetect® Server 

c. Twitter API 

d. Python 2.7.12 

e. Sublime Text 

f. Web Browser 

 

3.3. Data Twitter 

3.3.1. Data Tweet 

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data tweet yang diambil dari 

berbagai akun yang dianggap menyebarkan tweet ujaran kebencian. Total data sebanyak 

2060 tweet. Contoh data latih yang akan diolah oleh sistem ditunjukkan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Contoh Tweet yang Akan Diambil. 

 

3.3.2. Klasifikasi Tweet 

Dari banyak tweet yang diambil maka diberikan label untuk dikenali oleh sistem 

nantinya. Dalam kasus ini, untuk membedakan kedua kelas klasifikasi tweet disimpan ke 

dalam 2 file dengan format *.txt yang diletakkan di 2 folder berbeda seperti yang 

ditunjukkan Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3. Pelabelan Data Latih. 

Format pelabelan ini dipilih oleh penulis dengan alasan lebih mudah dalam proses 

pelabelannya. Untuk membedakan setiap tweet pada file ini menggunakan ‘\n’ atau 

fasilitas ganti baris. Berikut data latih yang disimpan di dokumen data.txt pada folder 

hatespeech : 
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Gambar 3.4. Contoh Data Latih Sebelum Tahap Cleaning. 

Dari data yang sudah diberikan label tersebut maka bisa dikenali oleh sistem 

bahwa kalimat “dasar presiden goblok.... didemo guru honorer malah kabur ke pasar.” 

diberi label hate speech. Nantinya data ini digunakan untuk melatih sistem, apabila ada 

tweet yang mengandung unsur seperti kalimat tersebut akan diklasifikasikan sebagai hate 

speech. 

 

3.4. Crawler Data 

3.4.1.  Twitter API 

API (Application Programming Interface) adalah antarmuka virtual antara dua 

fungsi perangkat lunak yang saling bekerja sama, seperti sebuah word processor dan 

spreadsheet. Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development 

dengan menyediakan fungsi secara terpisah. Twitter API adalah sebuah aplikasi yang 

diciptakan oleh pihak Twitter agar mempermudah pihak developer lain untuk mengakses 

informasi web Twitter. 

Untuk mendapatkan data tweet dari berbagai akun yang diamati dibutuhkan 

dukungan dari Twitter Official API. Software ini adalah open source library dan dibangun 

untuk memanfaatkan Twitter Rest API dan melakukan pengumpulan tweet. Tujuannya 

adalah: 

a. Membuka koneksi ke Twitter API dengan melakukan authentikasi sesuai 

dengan API Key dan Consumer Key yang sudah terdaftar. 

b. Menangkap informasi id, username, text, date, retweets, favorites, mentions, 

hashtags akun yang diamati. 

 

3.4.2.  Pengambilan Data 

Pada Gambar 3.5 menunjukkan diagram alir pengambilan data tweet melalui 

crawler yang sudah dirancang. Crawler ini digunakan untuk mengambil data berupa 
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tweet berdasarkan input yang dimasukkan oleh user melalui aplikasi. Input dari user 

berupa URL tweet yang diawali dengan ”https://twitter.com/” dan username akun Twitter 

yang diawali dengan tanda “@”. Apabila input dari user berupa text atau kalimat tweet 

maka input tersebut akan langsung diproses oleh DeepDetect® Server tanpa melalui 

crawler, karena input tersebut dianggap sebagai data yang siap untuk diuji. 

 

 

Gambar 3.5. Flow Chart Pengambilan Data Tweet. 

 

Pada crawler terdapat fungsi preprocessing data yang berguna untuk 

membersihkan data tweet dari atribut-atribut yang tidak digunakan pada proses klasifikasi 

agar dapat diolah oleh sistem. Atribut yang ada pada sebuah tweet ada banyak, antara lain 

simbol retweet (RT), hashtag (#), @, html tag dan URL link. Dari sekian banyak atribut 

yang ada pada sebuah tweet, tidak semua akan ikut diproses oleh sistem sehingga perlu 

dibersihkan. Informasi data yang akan diolah adalah informasi username dan tweet.  

Pada skripsi ini, preprocessing dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu case folding dan 

cleaning.  

 

 

https://twitter.com/
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1. Case Folding 

Pada tahap case folding ini masukan diubah menjadi huruf kecil semua (lower 

case) untuk memudahkan sistem dalam proses tokenisasi. 

 

Tabel 3.1. Contoh  Penerapan Case Folding. 

Input Output 

Konon, ada capres bernama @jokowi 

yg pas debat pemilu tahun 2014 

berjanji 66 biji (yg dicatat rakyat), 

janjinya udah ga ditepati eeeeh 

sekarang janji lagi..kan goblok 7 

turunan kalo percaya si jokowi 

#2019GantiPresiden 

#2019PrabowoSandi 

konon, ada capres bernama @jokowi yg pas 

debat pemilu tahun 2014 berjanji 66 biji (yg 

dicatat rakyat), janjinya udah ga ditepati eeeeh 

sekarang janji lagi..kan goblok 7 turunan kalo 

percaya si jokowi #2019gantipresiden 

#2019prabowosandi 

 

2. Cleaning 

Pada tahap cleaning simbol yang tidak dibutuhkan dalam suatu tweet akan 

dihapus. Sebagai contoh “@, RT, #, &, https://” dan simbol-simbol lainnya, dimana 

nantinya untuk mempermudah sistem dalam mengenali tweet yang dimaksud. 

 

Tabel 3.2. Contoh  Penerapan Cleaning. 

Input Output 

konon, ada capres bernama @jokowi 

yg pas debat pemilu tahun 2014 

berjanji 66 biji (yg dicatat rakyat), 

janjinya udah ga ditepati eeeeh 

sekarang janji lagi..kan goblok 7 

turunan kalo percaya si jokowi 

#2019gantipresiden 

#2019prabowosandi 

konon ada capres bernama yg pas debat 

pemilu tahun 2014 berjanji 66 biji yg dicatat 

rakyat janjinya udah gak ditepati eeeeh 

sekarang janji lagi kan goblok 7 turunan kalo 

percaya si jokowi 2019gantipresiden 

2019prabowosandi 

 

3.5. Simple Web Server 

Web server adalah sofware yang memberikan layanan data yang mempunyai fungsi 

untuk menerima permintaan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang dikirim oleh 

client melalui web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman 

web. Diagram aplikasi web server secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

https://twitter.com/jokowi
https://twitter.com/hashtag/2019GantiPresiden?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2019PrabowoSandi?src=hash
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Gambar 3.6. Diagram Aplikasi Web Server. 

 

Pada skripsi ini dibangun sebuah web server sederhana menggunakan script Python 

agar halaman web yang sudah dirancang dapat ditampilkan dalam web browser 

sebagaimana mestiya. Di dalam script Python ini disisipkan perintah predict 

DeepDetect® server untuk menjalankan pengujian terhadap tweet yang dimasukkan 

melalui user interface.  

 

 

Gambar 3.7. Flow Chart Web Server. 

Aplikasi web server dijalankan di server, tahapan-tahapan dalam aplikasi server ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.7. Ketika script server.py dijalankan, program akan 
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menjalankan localhost sehingga ketika membuka browser yang mengarah ke port yang 

sudah ditentukan akan tertampil halaman web sesuai file index.html yang sudah 

dirancang. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan socket, disertai dengan koneksi 

dan penerimaan data permintaan dari client.  

Pada data tersebut kemudian dipisah sesuai dengan format data request untuk 

mendapatkan request line, general header, request header dan message body. Setelah 

data tersebut terpisah sesuai dengan formatnya, data request tersebut dibaca untuk dicari 

dalam web root. Setelah data yang dimaksud ketemu, data tersebut disesuaikan dengan 

format response dengan menambahkan keterangan untuk status line, general header, 

response header dan entity header. Hasil dari penambahan itu kemudian digabungkan 

semua untuk dikirimkan ke client. Ketika data yang dikirim sudah diterima oleh client 

maka server menutup socket dan kembali ke main loop untuk menunggu request dari 

client. 

 

3.6. Perancangan User Interface (UI) 

User interface (antarmuka pengguna) merupakan media komunikasi antara 

pengguna (user) dengan sistem. User interface pada skripsi ini dirancang seperti Gambar 

3.8 dan 3.9. Hal ini dibuat untuk memudahkan pengguna melakukan pengujian terhadap 

sistem pendeteksi akun penyebar ujaran kebencian di Twitter.  

 

1 2

3

 

Gambar 3.8. User Interface A. 
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Gambar 3.9. User Interface B. 

 

Keterangan dari Gambar 3.8 yaitu: 

1. Merupakan text input untuk memberikan masukan kepada sistem, berupa 

teks/kalimat, URL tweet atau nama akun Twitter. 

2. Tombol untuk memulai analisis terhadap input yang diberikan. 

3. Hasil dari analisis terhadap masukan berupa kategori dan persentase input 

terindikasi sebagai hate speech atau netral. Untuk input yang berupa nama akun 

Twitter pada hasil analisa berupa banyaknya tweet yang dianalisa, persentase tweet 

yang diprediksi mengandung hate speech dan netral 

 

 


