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RINGKASAN
Implementasi Ekstraksi Web (Web Scraping) pada Situs Berita
Menggunakan Metode Ekspresi Reguler; Muhamat Abdul Rohim,
142410101010; 2018, 222 HALAMAN; Program Studi Sistem Informasi
Universitas Jember.
Situs berita, sebagai salah satu penyedia informasi, merupakan web yang
sangat sering dikunjungi. Berdasarkan Alexa Traffic Rank (ATR), ada tiga situs
berita yang termasuk sebagai 10 situs dengan akses tertinggi di Indonesia, yaitu
www.detik.com, www.tribunnews.com, dan www.liputan6.com. Sebagai situs
berita, ketiga situs web tersebut selalu berusaha menyajikan berita terbaru. Tidak
jarang ketiga situs tersebut memuat berita dengan topik yang serupa.
Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti selama 7 hari berturutturut terungkap bahwa berita dengan judul yang mengandung kata kunci “mudik”
dimuat sebanyak 499 dalam situs www.detik.com, 423 dalam situs
www.tribunnews.com dan 174 berita dalam situs www.liputan6.com. Ketika
pengguna membutuhkan data dari ketiga situs itu, pengguna harus melakukan
proses pengumpulan data secara manual yaitu dengan mengunjungi setiap situs
berita menggunakan aplikasi browser dan melakukan proses copy dan paste untuk
setiap halaman yang memuat berita yang dimaksud. Proses pengumpulan data
seperti ini membutuhkan usaha yang cukup besar dan waktu yang relatif lama,
alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknik web
scraping.
Teknik web scraping adalah teknik pengambilan data pada file html secara
otomatis berdasarkan pola tag html yang menyusunnya. Teknik ini dapat dilakukan
dengan memanfaatkan pola regular expression di dalamnya. Berdasarkan
penjelasan sebelumnya, peneliti mencoba membangun sebuah aplikasi yang
didasarkan pada teknik web scraping menggunakan pola regular expression untuk
mengekstrak data berita dalam laman situs berita secara otomatis dan disimpan
dalam sebuah basis data untuk kebutuhan analisis berita. Pola Regex yang dibangun
akan didasarkan pada struktur tag html yang digunakan pada masing-masing situs,
sehingga akan ditemukan perbedaan pola dari masing-masing situs berita yang
diinginkan.
Hasil yang ditemukan peneliti setelah melakukan penelitian adalah
ditemukannya perbedaan pola penulisan halaman pada masing-masing situs.
Perbedaan pola penulisan tersebut mengakibatkan perbedaan pola regex yang
digunakan untuk melakukan ekstraksi. Perbedaan ini terletak pada jenis tag dan
atribut serta value yang digunakan. Perbedaan pola regex yang ditemukan ini telah
di implementasikan pada aplikasi yang dibangun. Proses uji akurasi dilakukan pada
tanggal 04 Juli 2018 pukul 08.56 - 08.57 WIB menggunakan tiga metode pengujian,
yaitu precission, recall, dan f-measure untuk mengukur tingkat akurasi aplikasi
yang dibangun. Hasil uji akurasi terhadap aplikasi menunjukkan bahwa ketiga situs
memiliki akurasi sebesar 100%.
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BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian,
dan Sistematika penulisan.

1.1

Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan penetrasi pengguna Internet

yang tinggi. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia
(APJII) tahun 2017, penetrasi pengguna Internet di Indonesia telah mencapai
143,26 juta jiwa (54,68% dari jumlah penduduk) di tahun 2017. Dari pengguna
tersebut, 58,01% di antaranya memanfaatkan Internet untuk membaca berita
entertainment, 50,48% membaca berita olah raga, 50,26% membaca berita
sosial/lingkungan, 41,55% membaca informasi agama, 36,94% membaca berita
politik, dan 51,06% mencari informasi tentang kesehatan(APJII 2017).
Situs berita, sebagai salah satu penyedia informasi, merupakan web yang
sangat sering dikunjungi. Berdasarkan Alexa Traffic Rank (ATR), ada tiga situs
berita yang termasuk sebagai 10 situs dengan akses tertinggi di Indonesia, yaitu
www.detik.com, www.tribunnews.com, dan www.liputan6.com (ATR 2017).
Tingginya tingkat akses ini menunjukkan bahwa ketiga situs web tersebut sering
dijadikan rujukan untuk mendapatkan informasi.
Sebagai situs berita, ketiga situs web tersebut (www.detik.com,
www.tribunnews.com, dan www.liputan6.com) selalu berusaha menyajikan berita
terbaru. Tidak jarang ketiga situs tersebut memuat berita dengan topik yang serupa.
Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti selama 7 hari berturut-turut
terungkap bahwa berita dengan judul yang mengandung kata kunci “mudik” dimuat
sebanyak 499 dalam situs www.detik.com, 423 dalam situs www.tribunnews.com
dan 174 berita dalam situs www.liputan6.com. Pengguna harus mengumpulkan
semua berita-berita tersebut dari masing-masing situs untuk dapat digunakan
sebagai data analisa kondisi yang menggambarkan situasi mudik.
Proses pengumpulan data berupa berita dari media berbasis daring (online)
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sering kali menjadi pekerjaan yang sulit untuk keperluan penyediaan data untuk
kebutuhan analisa. Permasalahan yang muncul pada pengumpulan berita adalah
besarnya jumlah berita yang menjadi kendala, dan tersebarnya berita di berbagai
situs juga merupakan kendala tersendiri. Kendala besar dalam proses pengumpulan
data dari situs berita adalah tidak disediakannya layanan berbagi data (misal dalam
bentuk web service ataupun web API) oleh situs berita yang bersangkutan.
Pengguna, dalam hal ini, harus melakukan proses pengumpulan data secara manual
yaitu dengan mengunjungi setiap situs berita menggunakan aplikasi browser dan
melakukan proses copy dan paste untuk setiap laman yang memuat berita yang
dimaksud. Proses pengumpulan data seperti ini membutuhkan usaha yang cukup
besar dan waktu yang relatif lama. Pengumpulan data dari berbagai sumber seperti
ini lebih dikenal dengan istilah data scraping.
Data scraping adalah proses ekstraksi data dari file elektronik menggunakan
program komputer. Apabila file elektronik tersebut berupa file HTML, yang ada di
Internet, maka proses ekstraksi data berdasarkan pola-pola file html dan proses ini
dikenal dengan Web Scraping (Haddaway 2015). Teknik Web Scraping ini telah
dikembangkan oleh sejumlah penelitian, sebagai contoh Muliantara (2009) dan
Utomo (2013) membentuk pola berdasarkan ekspresi reguler (Regex) untuk
mendapatkan informasi dari laman web. Hasil kedua penelitian tersebut
menunjukkan bahwa Regex dapat menangani penulisan alamat email pada konten
wordpress untuk dijadikan gambar (Muliantara 2009) dan teknik web scraping
menggunakan Regex juga dapat menangani pencarian dokumen berdasarkan tren
pencarian di google (Utomo 2013).
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti mencoba membangun sebuah
aplikasi yang mampu membantu mengumpulkan data dari laman web yang tidak
menyediakan layanan berbagi data. Aplikasi ini didasarkan pada teknik web
scraping untuk mengekstrak data berita dalam laman situs berita secara otomatis
dan disimpan dalam sebuah basis data untuk kebutuhan analisis berita. Dalam
penelitian ini, pola yang dibangun adalah pola Regex.
Pola Regex yang dibangun akan didasarkan pada struktur tag html yang
digunakan pada masing-masing situs, sehingga akan ditemukan perbedaan pola dari
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masing-masing situs berita yang diinginkan. Sebagai langkah awal, tiga situs berita
yang akan dijadikan objek scraping adalah www.detik.com, www.tribunnews.com
dan www.liputan6.com, sehingga akan ditemukan bagaimana pola Regex dari tiga
situs berita tersebut, dan apa perbedaan pola dari masing-masing situs berita.

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Bagaimana pola Regex untuk melakukan ekstraksi data berita dari masingmasing situs berita yang tidak menyediakan layanan berbagi data?
2. Apa perbedaan pola Regex yang ditemukan pada masing-masing situs berita?

1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menemukan bagaimana pola Regex dari masing-masing situs berita.
2. Menemukan perbedaan pola Regex yang ditemukan pada masing-masing situs
berita berdasarkan pola penulisan yang digunakan masing-masing situs.

1.4

Batasan Masalah
Beberapa hal yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah

sebagai berikut.
1. Situs berita yang menjadi objek scraping ada tiga, yaitu www.detik.com,
www.tribunnews.com dan www.liputan6.com.
2. Teknik web scraping dilakukan dengan menggunakan user-agent mobile.
3. Aplikasi yang dibangun didesain agar mampu untuk mengekstrak bagian laman
web yang dianggap penting saja, yaitu konten berita yang berupa teks dan
video.
4. Konten berita yang di ekstrak adalah judul berita, penulis/sumber berita,
tanggal publikasi berita, alamat berita, isi berita dan tautan dari berita berupa
video.
5. Tahap maintenance pada pengembangan aplikasi tidak dilakukan.
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6. Akurasi aplikasi yang dikembangkan minimal 90%.
7. Aplikasi dirancang dengan fungsionalitas sebagai berikut:
a. Aplikasi mampu melakukan ekstraksi konten berita.
b. Aplikasi dapat membedakan akses dari 3 aktor (tamu, anggota, dan admin).
c. Aplikasi dapat mengelola pendaftaran anggota.
d. Aplikasi dapat menampilkan statistik ekstraksi.
e. Aplikasi dapat menampilkan informasi traffic masing-masing situs
berdasarkan data dari www.alexa.com.
f. Aplikasi dapat menampilkan berita hasil scraping.
g. Aplikasi dapat mengelola profil pengguna.
h. Aplikasi memiliki layanan API.
i. Aplikasi dapat mengelola jenis berita
j. Aplikasi dapat mengelola pola regex yang digunakan scraper.
k. Aplikasi dapat mengelola pola khusus yang dibutuhkan scraper.
l. Aplikasi dapat mengelola filter html yang digunakan scraper.

1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang
lingkup studi atau batasan masalah dan sistematika penulisan.
2. Tinjauan pustaka
Bab ini menjelaskan tentang materi, informasi, tinjauan pustaka, dan studi
terdahulu yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian.
3. Metodologi penelitian
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian,
tahapan penelitian, dan gambaran aplikasi yang akan dibangun.
4. Pengembangan aplikasi
Bab ini akan membahas tentang pengembangan aplikasi ekstraksi web (web
scraping) dengan mengimplementasikan metode ekspresi reguler (regular
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pengembangan

dilaksanakan

berdasarkan

5

tahapan

penelitian.
5. Hasil dan pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang
dilakukan.
6. Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bagian ini memaparkan tinjauan yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas, kajian teori yang berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang
merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang
dihadapi. Teori-teori ini diambil dari buku, literature, jurnal, dan internet.

2.1

Situs Berita
Menurut Yuhefizar website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang

terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi (Prayitno 2015). Sebuah
website merupakan bagian dari World Wide Web (WWW) yang dibuat pada tahun
1989 oleh CERN Physicist Tim Berners-Lee. World Wide Web mulai dibuka untuk
digunakan dengan bebas oleh siapa saja pada 30 April 1993 (Cailliau 2018). Melalui
website, siapa saja di dunia dapat mengetahui informasi yang ingin disampaikan
kapan saja.
Informasi yang disediakan oleh sebuah website sangat beragam, berita
adalah salah satu informasi yang banyak di muat di berbagai situs, situs yang khusus
memuat berita dikenal sebagai situs berita. Berdasarkan Alexa Traffic Rank (ATR),
terdapat 10 situs dengan akses tertinggi di Indonesia, tiga situs search engine, dua
situs sosial media, dua situs online shop, dan tiga situs berita. Situs berita menjadi
situs yang memiliki traffic tertinggi setelah search engine, hal ini menunjukkan
situs berita adalah situs yang diminati untuk di akses oleh masyarakat Indonesia.
Tiga situs berita yang menjadi tiga urutan pertama kategori situs berita di
www.alexa.com

untuk

negara

Indonesia

adalah

www.detik.com,

www.tribunnews.com, dan www.liputan6.com. Berdasarkan ATR dari masingmasing situs berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa situs-situs tersebut memiliki
traffic akses yang tinggi dibandingkan dengan situs berita lain yang ada.
Tingginya tingkat akses ini menunjukkan bahwa ketiga situs tersebut sering
dijadikan rujukan untuk mendapatkan informasi. Informasi dalam situs berita
ditampilkan dalam halaman-halaman yang berbeda-beda untuk setiap beritanya.
Halaman-halaman tersebut dibangun menggunakan Document Object Model-
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Hyperteks Markup Language (DOM-HTML) sebagai dasar penyusunannya.

2.2

Document Object Model-Hyperteks Markup Language (DOM-HTML)
DOM atau Document Object Model adalah model standar penulisan sebuah

dokumen XML atau HTML. DOM yang digunakan sebagai standar penulisan
dokumen HTML dikenal sebagai DOM-HTML. DOM-HTML adalah standar
bagaimana untuk mendapatkan, mengubah, menambah, atau menghapus elemen
html (Vivensius Mitra and Dr Herry Sujaini 2017). DOM-HTML digunakan untuk
menjaga kompatibilitas struktur dokumen html terhadap berbagai aplikasi
peramban yang ada. DOM-HTML juga mengatur bagaimana elemen-elemen html
disusun agar memenuhi standar yang ada saat ini.
Elemen html adalah kode html yang dimulai dari sebuah tag pembuka dan
diakhiri dengan tag penutup, tag itu sendiri adalah kode-kode tertentu yang menjadi
pengenal bahwa kode tersebut adalah kode html dan bisa diterjemahkan oleh
browser dengan tampilan tertentu (Informatika, UPT Sumber Daya 2017). Setiap
tag html mempunyai atribut yang berbeda-beda di dalamnya, atribut ini digunakan
untuk melakukan pengaturan tambahan terhadap tag yang memilikinya. Ada tiga
tag utama yang membangun sebuah halaman html, yaitu tag html (<html>
tag head (<head>

</head>)

dan tag body (<body>

</html>),

</body>).

Tag body adalah tag yang mengapit semua informasi yang ingin ditampilkan
pada sebuah halaman website. Situs berita pada umumnya menempatkan isi berita
di antara tag p (tag untuk menanmpilkan paragraf) yang ada di dalam tag body.
Untuk mengambil berita tersebut, maka harus dilakukan proses ekstraksi untuk
memisahkan konten berita dari tag html yang mengapitnya, proses ekstraksi ini
lebih dikenal dengan istilah Web Scraping.

2.3

Web Scraping
Web scraping menggambarkan penggunaan sebuah program untuk

mengekstraksi data dari file HTML yang ada di sebuah situs tertentu di internet.
Pada penelitian yang dilakukan Haddaway pada tahun 2015 menjelaskan bahwa
web scraping adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses ekstraksi
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data pada file elektronik menggunakan sebuah program komputer (Haddaway
2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh Utomo pada tahun 2013 menjelaskan
bahwa teknik scraping dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya
menggunakan analisa DOM-HTML dan dengan menggunakan teknik website
ekspresi reguler (Regex), kedua teknik ini mempunyai keunggulan tersendiri dan
menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda (Utomo 2013).
Web scraping mempunyai tahapan-tahapan di dalamnya, Maria Rosario B,
dkk pada tahun 2017 menjelaskan bahwa secara umum web scraping memiliki
beberapa langkah yaitu membuat scraping template, melakukan eksplorasi navigasi
situs, mengotomatisasi navigasi dan mengekstrak informasi serta menyimpannya
(Maria Rosario B, Yovi Pratama, and Fachruddin 2014).
1. Membuat template scraping
Proses ini melakukan observasi terhadap dokumen HTML situs dijadikan objek
scraping. Cara yang digunakan adalah dengan menganalisis tag HTML yang
mengapit informasi yang akan di ambil.
2. Eksplorasi navigasi situs
Proses ini dilakukan dengan menelusuri navigasi pada situs objek scraping untuk
ditirukan oleh web scraper yang akan dibangun.
3. Mengotomatisasi navigasi
Berdasarkan hasil dari langkah satu dan dua, aplikasi dibangun untuk
mengotomatisasi pengambilan informasi pada situs objek scraping.
4. Ekstraksi data dan menyimpan histori
Informasi yang diekstrak dari langkah tiga disimpan pada tabel-tabel di dalam
basis data. Cara kerja teknik scraping dapat dilihat pada gambar 2.1.
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Eksplorasi
dan Navigasi
Situs

Otomatisasi
navigasi +
Ektraksi

Penyimpanan
data hasil
ektraksi
Gambar 2. 1 Langkah-langkah Web Scraping

Gambar 2.1 menggambarkan langkah-langkah melakukan web scraping,
dimulai dengan menentukan situs yang akan dijadikan objek scraping, kemudian
menganalisis struktur halaman situs tersebut untuk membuat template. Langkah
selanjutnya adalah melakukan eksplorasi dan navigasi, hasil dari proses ini
kemudian di otomatisasi untuk melakukan ekstraksi. Langkah terakhir adalah
menyimpan hasil scraping yang telah dilakukan. Proses ekstraksi informasi
sebelum disimpan dapat dilakukan dengan memanfaatkan metode ekspresi reguler
untuk menemukan informasi yang diinginkan dengan pola sesuai template yang
sudah dibuat.

2.4

Ekspresi Reguler
Selain menggunakan metode DOM, web sraping juga bisa dilakukan

dengan menggunakan metode regular expression (Regex). Regular expression atau
yang sering disebut sebagai Regex adalah sebuah formula untuk pencarian pola
suatu kalimat/string (Muliantara 2009). Muliantara tersebut juga menjelaskan
beberapa pola umum yang digunakan pada ekspresi reguler, yang bisa dilihat pada
tabel 2.2.
Tabel 2. 1 Pola Ekspresi Reguler
Pola
[]

Penjelasan
Ekspresi kurung tegak, digunakan untuk mencari salah satu karakter tertentu
yang berada di dalam kurung, misal : pattern “a[efg]i” adalah pattern yang
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Penjelasan
digunakan untuk mencari string / kata dengan karakter e / f / g di antara a dan
i, pattern tersebut akan cocok pada string “aei”, “afi”, atau “agi”.
Mencari sebuah karakter yang tidak ada di dalam kurung, berlawanan dengan

[^ ]

pola “[ ]”. misal : pattern “[^def]”, pattern tersbut akan cocok pada semua
karakter, kecuali karakter d, e, dan f.

?
+
*
.

Pola ini digunakan untuk mencari nol atau satu karakter sebelumnya, misal :
pattern “ab?c”, pattern tersebut akan cocok pada string “ac” dan “abc”.
Pola ini digunakan untuk mencari 1 atau lebih karakter sebelumnya, misal :
pattern “ab+c” akan cocok pada string “abc, abbc, abbbbc, dst.”
Pola ini digunakan untuk mencari 0 atau lebih karakter sebelumnya, misal :
pattern “ab*c” akan cocok pada string “ac, abc, abbc, abbbbc, dst.”
Mencari karakter apa saja kecuali newline (\n)

Jika diletakkan di depan pattern maka berarti “bukan”, contoh : pattern “!a.u”
!

maka akan cocok dengan string apa saja kecuali “aku, anu, alu, agu, dan
seterusnya”.

^
()
\

Jika diletakkan di depan pattern maka akan cocok dengan awal sebuah string
Gouping, digunakan untuk mengelompokkan karakter-karakter menjadi single
unit.
Escape Character mengembalikan fungsi meta character menjadi karakter
biasa.

Pola-pola pada tabel 2.2 dapat digunakan untuk mencari dan mengambil
informasi dari dalam struktur html sebuah halaman website. Pola regex yang
dibentuk diimplementasikan pada aplikasi yang dikembangkan.

2.5

Software Development Life Cycle (SDLC) Waterfall
Pembangunan aplikasi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis

kebutuhan, desain untuk perancangan aplikasi dan implementasi sesuai dengan
analisis dan desain yang telah dirancang. Dalam pembangunan aplikasi dibutuhkan
sebuah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak berbasis komputer yang
dikenal sebagai System Development Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan suatu
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urutan dari beberapa proses secara bertahap di dalam merancang dan
mengembangkan aplikasi / aplikasi yang dikenal dengan nama Information System
Development atau juga Application Development.
Ada beberapa pendekatan SDLC yang digunakan untuk pengembangan
aplikasi, di antaranya adalah waterfall. Penelitian yang dilakukan oleh Youssef
Bassil pada tahun 2012 menjelaskan bahwa waterfall adalah sebuah model yang
memiliki tahapan yang harus dilakukan secara berurutan agar proses
pengembangan aplikasi dapat berhasil (Youssef Bassil 2012). Tahapan pada SDLC
ini dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Model Waterfall (Youssef Bassil 2012)
Gambar 2.2 menggambarkan tahapan-tahapan pada proses pengembangan
aplikasi dengan pendekatan waterfall. Tahapan pertama adalah analisis, pada tahap
ini dilakukan analisis kebutuhan aplikasi, desain adalah tahapan kedua setelah tahap
analisis selesai dilakukan, dilanjutkan dengan implementasi kode, setelah tahap
implementasi kode selesai, tahap selanjutnya adalah testing yaitu tahap pengujian
terhadap aplikasi yang telah dikembangkan, setelah tahap testing selesai dilanjutkan
dengan tahapan maintenance sebagai tahap akhir pengembangan.
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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran tahapan yang dilakukan untuk
menganalisis data untuk menjawab perumusan masalah sehingga dapat mencapai
tujuan sebenarnya dari penelitian. Pada metodologi penelitian akan dijelaskan
tentang tahapan dari penelitian

3.1

Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Penelitian ini

bertujuan untuk menemukan pola Regex untuk ekstraksi informasi dari tiga situs
berita dan menemukan perbedaan pola pada masing-masing situs. Untuk
mengimplementasikan pola Regex maka akan dikembangkan aplikasi yang
berfungsi untuk mengambil data secara otomatis dari situs berita www.detik.com,
www.tribunnews.com dan www.liputan6.com berdasarkan pola Regex masingmasing situs. Data yang berhasil diambil akan dijadikan repository berita yang
dapat diakses melalui API yang disediakan oleh aplikasi yang akan dikembangkan.

3.2

Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan selama 7 bulan dimulai pada bulan Desember

2017 sampai dengan bulan Juli 2018.

3.3

Gambaran Aplikasi
Berdasarkan fungsionalitas aplikasi pada batasan masalah, maka aplikasi

akan dikembangkan dengan mengimplementasikan teknik scraping website
menggunakan metode regular expression (Regex) untuk memisahkan konten dari
struktur HTML halaman situs yang dituju. Situs yang akan dijadikan objek scraping
adalah tiga situs berita Indonesia yang memiliki ranking tiga teratas di
www.alexa.com (www.tribunnews.com, www.detik.com, dan www.liputan6.com ).
Informasi yang akan di ambil dari ketiga website tersebut adalah judul berita,
penulis/sumber berita, tanggal publikasi berita, alamat berita, isi berita dan tautan
berita berupa video. Aplikasi ini akan berjalan dengan menyimulasikan akses ke
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website tersebut seperti aplikasi browser atau sering disebut exploration site
navigation. Aplikasi akan mengunjungi satu persatu halaman yang memuat
informasi yang dibutuhkan.
Setelah proses exploration site navigation selesai, data yang didapat akan di
simpan ke dalam basis data. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk mengumpulkan
data berita di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai sumber data analisis
untuk penelitian-penelitian lain. Aplikasi akan dibangun menjadi dua sub aplikasi
yaitu scraper dan monitoring.
3.3.1. Scraper
Sub aplikasi ini berfungsi untuk mengekstraksi data-data yang dibutuhkan
dari situs berita. Tugas utama dari sub aplikasi ini adalah memisahkan konten yang
dibutuhkan dari struktur HTML yang dimiliki oleh situs berita. Secara garis besar
alur kerja scraper dapat dilihat pada gambar 3.1.
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Gambar 3. 1 Alur Kerja Aplikasi
Gambar 3.1 menggambarkan alur kerja dari scraper dimulai dengan
mengakses alamat halaman indeks dari masing-masing situs, kemudian
mengekstrak alamat dari masing-masing berita yang ada pada halaman indeks.
Alamat yang berhasil di dapatkan kemudian diperiksa, jika alamat itu masih belum
pernah di ekstrak, maka alamat tersebut akan dikunjungi untuk di ekstrak informasi
di dalamnya, setelah itu di simpan ke dalam basis data, jika sudah tersimpan maka
dilanjutkan ke alamat berita selanjutnya.
3.3.2. Monitoring
Sub aplikasi ini berfungsi sebagai media monitoring hasil ekstraksi yang
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telah dilakukan scraper. Tugas utama sub aplikasi ini adalah menampilkan data
hasil proses scraping agar mudah dipahami oleh pengguna, membantu admin dalam
pengelolaan anggota dan akses Application Programming Interface (API) serta
mempermudah admin untuk mengelola pola dari ekspresi reguler yang digunakan
oleh scraper. Secara umum proses bisnis pada sub aplikasi monitoring dapat dilihat
pada gambar 3.2

Gambar 3. 2 Proses bisnis sub aplikasi monitoring

3.4

Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, tahapan dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar 3.3.
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Gambar 3. 3 Tahapan Penelitian
Gambar 3.3 menggambarkan tahapan penelitian yang akan dilakukan
peneliti. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu
analisis kebutuhan pembentukan pola dan analisis kebutuhan aplikasi. Analisis
kebutuhan pembentukan pola dilakukan melalui dua tahapan, yaitu analisis struktur
halaman situs dan pembentukan pola regex. Analisis kebutuhan aplikasi dilakukan
secara paralel dengan analisis kebutuhan pembentukan pola regex, kemudian
dilanjutkan dengan desain dan implementasi aplikasi scraping berdasarkan hasil
analisis kebutuhan. Setelah aplikasi berhasil dikembangkan maka dilakukan
pengujian dengan melakukan uji akurasi, jika hasil uji akurasi kurang dari 90%,
maka dilakukan proses analisis struktur halaman ulang hingga hasil uji akurasi >=
90%.
3.4.1. Analisis Kebutuhan Pembentukan Pola Regex
Pada tahapan ini dilakukan dua tahapan penelitian yang dilakukan secara
paralel, yaitu tahap analisis struktur situs berita dan pembentukan pola regex.
1.

Analisis Struktur Situs Berita
Tahapan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap struktur HTML

yang digunakan situs berita. Pada umumnya, situs berita memiliki dua halaman
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utama, yaitu halaman indeks dan halaman detail berita. Halaman indeks adalah
halaman yang berisi daftar berita terbaru yang di publikasi setiap harinya. Struktur
halaman ini di analisis untuk mengekstraksi tautan berita yang di publikasi. Contoh
struktur HTML halaman indeks berita dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3. 4 Struktur halaman indeks berita Detik.com
Gambar 3.4 adalah struktur halaman indeks dari situs www.detik.com.
Halaman ini berisi kumpulan judul dan tautan berita terbaru yang di publikasikan
oleh detik. Halaman ini di analisis untuk mendapatkan pola peletakan tautan dari
masing-masing berita yang ditampilkan.
Halaman yang di analisis selanjutnya adalah halaman detail berita, yaitu
semua halaman yang dituju oleh tautan pada halaman indeks. Halaman ini adalah
halaman yang berisi konten berita, tanggal publikasi, dan penulis berita. Analisis
pada halaman ini dilakukan untuk mendapatkan pola HTML yang digunakan untuk
menampilkan berita yang akan di ekstraksi. Salah satu contoh struktur halaman
berita dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3. 5 Struktur halaman berita Detik.com
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Gambar 3.5 adalah contoh dari struktur halaman salah satu berita yang di
publikasikan di www.detik.com. Halaman ini berisi informasi berupa judul berita,
penulis/sumber berita, tanggal publikasi berita, alamat berita, dan isi berita. Analisis
pada halaman ini diperlukan untuk mendapatkan pola peletakan masing-masing
informasi yang akan di ambil. Pada tahapan ini dilakukan observasi pada struktur
html pada masing-masing situs untuk menemukan struktur penulisan dari enam
konten yang akan diambil.
a.

Penulisan tautan berita.
Observasi ini dilakukan pada struktur html pada halaman indeks situs.

Observasi yang dilakukan akan menghasilkan pola Regex yang berfungsi untuk
mengambil tautan berita dari halaman indeks situs.
b.

Penulisan judul berita.
Observasi ini dilakukan pada struktur html pada halaman berita situs.

Observasi yang dilakukan akan menghasilkan pola Regex yang berfungsi untuk
mengambil judul berita.
c.

Penulisan isi berita.
Observasi ini dilakukan pada struktur html pada halaman berita situs.

Observasi yang dilakukan akan menghasilkan pola Regex yang berfungsi untuk
mengambil isi berita.
d.

Penulisan penulis berita.
Observasi ini dilakukan pada struktur html pada halaman berita situs.

Observasi yang dilakukan akan menghasilkan pola Regex yang berfungsi untuk
mengambil penulis/sumber berita.
e.

Penulisan tanggal publikasi berita.
Observasi ini dilakukan pada struktur html pada halaman berita situs.

Observasi yang dilakukan akan menghasilkan pola Regex yang berfungsi untuk
mengambil tanggal publikasi berita.
f.

Penulisan tautan berita berupa video.
Observasi ini dilakukan pada struktur html pada halaman berita situs.

Observasi yang dilakukan akan menghasilkan pola Regex yang berfungsi untuk
mengambil tautan berita berupa video.
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Pembentukan Pola Ekspresi Reguler
Tahapan ini adalah tahapan pembentukan pola ekspresi reguler berdasarkan

hasil dari tahap analisis struktur halaman situs berita. Secara garis besar akan
dibentuk pola ekspresi reguler untuk mengekstrak enam konten yang berbeda-beda.
Contoh struktur penulisan tautan berita situs detik.com dapat dilihat pada gambar
3.6

Gambar 3. 6 Struktur Penulisan Tautan Berita Detik.com
Gambar 3.6 adalah contoh struktur penulisan tautan berita pada halaman
indeks situs www.detik.com. Hasil observasi menunjukkan bahwa tautan berita
terletak pada atribut “href” yang dimiliki oleh tag <a>. Berdasarkan observasi
struktur HTML pada gambar 3.5, untuk mengekstraksi tautan berita digunakan
pola :
<a data-category=\"Subkanal detikNews\" data-action=\"Indeks\" data-label=\"List Berita\"
href=\"(.*?)\" class=\"list\">

Pola Regex untuk proses ekstraksi enam konten berita akan ditentukan
menggunakan cara yang sama seperti menentukan pola penulisan tautan yang
sudah dicontohkan sebelumnya. Enam konten berita tersebut adalah judul berita,
penulis/sumber berita, tanggal publikasi berita, alamat berita, isi berita dan tautan
dari berita berupa video.
3.4.2. Analisa Kebutuhan Aplikasi
Analisa kebutuhan aplikasi dilakukan berdasarkan fungsional aplikasi yang
akan dibangun sesuai dengan batasan masalah. Tahap ini akan menghasilkan
kebutuhan fungsional dan non-fungsional apa saja yang dibutuhkan untuk
memenuhi fungsionalitas aplikasi sesuai dengan batasan masalah. Pada tahap ini
juga akan di analisis aktor siapa saja yang akan berinteraksi dengan aplikasi dan
kebutuhan fitur apa saja yang menunjang pengelolaan aktor tersebut.
3.4.3. Desain Aplikasi
Hasil dari tahapan analisis kebutuhan akan digabungkan dengan hasil
tahapan penelitian 3.4.1 dan 3.4.2 akan digunakan untuk tahapan perancangan
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aplikasi. Perancangan aplikasi akan dilakukan menggunakan Unified Modeling
Language (UML) yang terdiri atas :
1) Bussiness Process: Bussiness Process digunakan untuk menggambarkan proses
dari sebuah aplikasi yang meliputi input, output, dan goal yang merupakan
tujuan dari sebuah aplikasi yang dibangun.
2) Usecase: Usecase digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara
pengguna dan aplikasi dalam UML. Usecase menggambarkan interaksi antara
user dengan aplikasi, dan dapat menggambarkan hak akses user.
3) Skenario: Skenario digunakan untuk menjelaskan alur proses untuk setiap
fungsionalitas yang ada pada usecase diagram.
4) Activity Diagram: Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan berbagai
alur aktivitas dalam aplikasi yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing
alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.
5) Sequence Diagram : Sequence Diagram (diagram urutan) digunakan untuk
memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam
aplikasi yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar
objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau
message.
6) Class Diagram: Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dan
deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti
pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.
7) Entity Relationship Diagram: Entity Relationship Diagram digunakan untuk
menggambarkan struktur basis data yang akan dibangun pada aplikasi.
3.4.4. Implementasi Web Scraping
Proses yang selanjutnya dilakukan adalah proses implementasi kode
(coding). Tahapan ini akan mengimplementasikan perancangan yang sudah dibuat
pada tahapan sebelumnya ke dalam bahasa website. Bahasa website yang digunakan
adalah c# yang akan diintegrasikan dengan DBMS postgresql sebagai media
penyimpanan datanya. Tahapan ini juga mencakup dua tahapan scraping yang
paling penting yaitu:
1)

Mengotomatisasi eksplorasi navigasi yang telah dirancang sebelumnya.
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Berdasarkan hasil dari perancangan sebelumnya, penulisan kode website
dilakukan untuk mengotomatisasi pengambilan informasi pada situs objek
scraping
2)

Menyimpan data hasil ekstraksi ke dalam basis data Informasi yang di dapat
dari langkah tiga disimpan pada tabel-tabel di dalam basis data.
Pada tahap pengembangan aplikasi ini, komputer yang digunakan oleh

peneliti mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
1)

Prosesor core-i5

2)

RAM (memory) 4GB

3)

Sistem Operasi Windows 10
Aplikasi scraper yang dikembangkan akan dijalankan setiap lima menit

pada server dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:
1)

Prosesor core-i5

2)

RAM (memory) 4GB

3)

Sistem Operasi Windows 7

3.4.5. Uji Akurasi
Uji akurasi merupakan suatu cara untuk menghitung seberapa baik suatu
aplikasi dalam menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Penilaian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan metode
perbandingan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rila Mandala pada tahun 2006
(Mandala, 2006), digunakan dua metode perbandingan yaitu precision dan recall
untuk mengukur akurasi dari efektivitas metode machine-learning pada searchengine.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Rila Mandala pada tahun 2006
dijelaskan bahwa precision adalah perbandingan jumlah dokumen relevan yang
diambil dengan jumlah seluruh dokumen yang diambil oleh aplikasi (Mandala
2006). Recall adalah perbandingan antara jumlah dokumen relevan yang diambil
dengan jumlah dokumen relevan yang berada di koleksi dokumen (basis data).
Untuk menghitung nilai precision digunakan persamaan 1) dan untuk menghitung
nilai recall digunakan persamaan 2).
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑐𝑒𝑑
𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡

………. 1)
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑐𝑒𝑑
𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡
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……………….. 2)

Pada tahap uji akurasi ini akan dilakukan pengujian dengan menggunakan
2 metode perbandingan tersebut, yaitu metode precision untuk mengetahui sejauh
mana performa aplikasi yang dibangun dilihat dari jumlah data valid yang diambil
jika dibandingkan dengan jumlah data yang di ambil. Recall digunakan untuk
mengetahui tingkat akurasi aplikasi jika dilihat dari jumlah data valid yang diambil
dibandingkan dengan jumlah data yang seharusnya diambil.
Hasil dari perhitungan precision dan recall akan digunakan untuk
menghitung F-Measure. F-Measure adalah kombinasi rata-rata harmonic dari
presicion dan recall yang berbanding lurus dengan nilai keduanya. Nilai recall dan
precision pada suatu keadaan dapat memiliki bobot yang berbeda. Rumus mencari
F-Measure dapat ditulis sebagai Persamaan 3) berikut ini (Ling, N. Kencana, and
Oka 2014).
𝐹𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =

2∗𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

--------------------------------------- 3)

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

BAB 4 PENGEMBANGAN APLIKASI
Bab ini akan membahas tentang pengembangan aplikasi ekstraksi web (web
scraping) dengan mengimplementasikan metode ekspresi reguler (regular
expression). Tahap pengembangan dilaksanakan berdasarkan tahapan penelitian.

4.1.

Analisis Struktur Situs Berita
Tahapan analisis struktur situs berita adalah tahapan awal yang dilakukan

peneliti. Tahapan ini dengan melakukan observasi terhadap struktur html masingmasing situs. Observasi ini dilakukan guna mencari struktur penulisan enam konten
yang ingin di ekstrak, yaitu tautan, judul, penulis, tanggal publikasi, isi berita dan
tautan berita berupa video.
4.1.1. Observasi Penulisan Tautan Berita
Observasi ini dilakukan untuk menganalisis struktur penulisan tautan berita
pada halaman indeks masing-masing situs. Pada tahap ini peneliti menggunakan
struktur halaman dengan user-agent berupa mobile sesuai dengan batasan masalah.
1.

Detik
Detik memiliki dua jenis berita dengan halaman indeks yang berbeda, yaitu

halaman indeks untuk berita narasi dan halaman indeks untuk berita video. Kedua
halaman tersebut memiliki pola struktur html yang sama, jadi hanya perlu dilakukan
satu kali analisis pada salah satu halaman. Pada penelitian ini, penulis melakukan
analisis terhadap halaman indeks dari berita narasi.

Gambar 4. 1 Struktur halaman indeks www.detik.com
Gambar 4.1 adalah struktur penulisan tautan berita pada halaman indeks
situs www.m.detik.com. Semua judul berita ditulis menggunakan tag <a></a> yang

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

24

mengandung tautan menuju halaman berita tertentu memiliki jumlah atribut
tambahan dan nilai atribut yang sama. Secara umum penulisan tautan berita pada
halaman indeks www.detik.com dengan user-agent mobile adalah <a datacategory=”Subkanal

detikNews”

data-cation=”Indeks”

data-label=”List

Berita” href=”Tautan Menuju Halaman Berita” class=”list”>Judul Berita
Yang Dituju</a>.

Pola penulisan seperti ini hanya digunakan untuk menuliskan

tautan pada judul berita pada halaman indeks, sehingga dapat dijadikan acuan untuk
melakukan ekstraksi tautan berita.
2.

Liputan 6

Gambar 4. 2 Struktur halaman indeks www.liputan6.com
Gambar 4.2 adalah struktur penulisan tautan berita pada halaman indeks
situs www.liputan6.com. Situs berita www.liputan6.com menambahkan atribut
tambahan berupa class, title, target dan data-sponsored, data-template-var pada tag
<a></a>

indeks

yang digunakan. Secara umum penulisan tautan berita pada halaman
www.liputan6.com

dengan

user-agent

mobile

adalah

</div><a

href=”Tautan Menuju Halaman Berita” class=”article-snipset__title-tautan”
title=”Judul Berita Yang Dituju” target=”_self” data-sponsored datatemplate-var=”title-tautan”>Judul Berita Yang Dituju</a> .

Pola penulisan
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seperti ini hanya digunakan untuk menuliskan tautan pada judul berita pada
halaman indeks, sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan ekstraksi tautan
berita.
3.

Tribunnews

Gambar 4. 3 Struktur halaman indeks www.tribunnews.com
Gambar 4.3 adalah struktur penulisan tautan berita pada halaman indeks
situs www.tribunnews.com. Situs berita www.tribunnews.com menambahkan
atribut tambahan berupa title, dan class pada <a></a> yang memuat tautan menuju
halaman berita tertentu. Semua tag <a></a> yang mengandung tautan menuju
halaman berita tertentu memiliki jumlah atribut tambahan dan nilai atribut yang
sama yaitu atribut class dengan value “fbo2 f16 ln22 txt-oev-3” dan title yang
memiliki value berbeda-beda pada setiap berita. Secara umum penulisan tautan
berita pada halaman indeks www.tribunnews.com dengan user-agent mobile adalah
<h3 class=”blue”><a href=”Tautan Menuju Halaman Berita” title=”Judul
Berita” class=”fbo2 f16 ln22 txt-oev-3”>Judul Berita Yang Dituju</a></h3> .
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4.1.2. Observasi Penulisan Judul Berita
1.

Detik
Struktur html detik.com memiliki 2 jenis pola peletakan judul berita, yaitu

judul berita video dan judul berita narasi. Berita video dan berita narasi memiliki
struktur penulisan judul yang berbeda pada halamannya, berikut analisis kedua jenis
berita tersebut.
➢

Berita Video

Gambar 4. 4 Struktur halaman berita video
Gambar 4.4 menggambarkan struktur penulisan judul berita pada halaman
berita video situs www.detik.com. Penulisan judul pada halaman berita video di
situs

www.detik.com

secara

umum

adalah

class=”teks_area”><h1>Judul Berita Video</h1></article>.

<article

Pola penulisan ini

hanya digunakan untuk menuliskan judul berita, sehingga dapat dijadikan rujukan
untuk mendapatkan konten judul berita.
➢

Berita Narasi / Tekstual

Gambar 4. 5 Struktur html halaman berita narasi/tekstual
Gambar 4.5 menggambarkan struktur html halaman berita narasi/tekstual
pada situs www.detik.com. Secara umum pola penulisan judul berita pada situs
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www.detik.com adalah <h1 class=”jdl”>Judul Berita</h1>. Pola penulisan ini
hanya digunakan untuk menuliskan judul berita, sehingga dapat dijadikan rujukan
untuk mendapatkan konten judul berita.
2.

Liputan 6
Struktur html liputan6.com menunjukkan terdapat 2 jenis berita yaitu berita

video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur penulisan
judul yang sama. Berikut adalah analisis struktur html halaman berita
www.liputan6.com.

Gambar 4. 6 Struktur halaman berita liputan6.com
Gambar 4.6 menggambarkan struktur html halaman berita narasi/tekstual
pada situs www.liputan6.com. Secara umum pola penulisan judul berita pada situs
www.liputan6.com
Berita</h1>.

adalah

<h1

class=”article-header__title”>Judul

Pola penulisan ini hanya digunakan untuk menuliskan judul berita,

sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mendapatkan konten judul berita.
3.

Tribunnews
Struktur html tribunnews.com menunjukkan terdapat 2 jenis berita yaitu

berita video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur
penulisan judul yang sama. Berikut adalah analisis struktur html halaman berita
www.tribunnews.com.
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Gambar 4. 7 Struktur html halaman berita tribunnews.com
Gambar 4.7 menggambarkan struktur html halaman berita narasi/tekstual
pada situs www.tribunnews.com. Secara umum pola penulisan judul berita pada
situs www.tribunnews.com. adalah <h1 class=”f32 fno crimson” style=”lineheight:40px;font-size:34px”>Judul

Berita</h1>.

Pola penulisan ini hanya

digunakan untuk menuliskan judul berita, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk
mendapatkan konten judul berita.
4.1.3. Observasi Penulisan Isi Berita
1.

Detik
Struktur html detik.com memiliki 2 jenis pola peletakan isi berita, yaitu isi

berita video dan isi berita narasi. Berita video dan berita narasi memiliki struktur
penulisan isi berita yang berbeda pada halamannya, berikut analisis kedua jenis
berita tersebut.
➢

Berita Video

Gambar 4. 8 Struktur html halaman berita video detik.com
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Gambar 4.8 menggambarkan struktur html halaman berita video dari situs
www.detik.com. Secara umum pola penulisan isi berita pada berita video di situs
www.detik.com
Berita</span>.

adalah

<span

class=”desc”>Deskripsi

Video

/

Isi

Pola ini hanya digunakan untuk menuliskan deskripsi dari video

yang ditayangkan, sehingga dapat dijadikan acuan pembuatan pola untuk
mendapatkan konten berupa isi berita dari halaman berita.
➢

Berita Narasi / Tekstual

Gambar 4. 9 Struktur html halaman berita narasi/tekstual
Gambar 4.9 menggambarkan struktur html halaman berita narasi/tekstual
pada situs www.detik.com. Isi berita pada struktur halaman ini secara umum adalah
<div

class=”teks_detail

detail_area”

id=”detikdetailteks”>Isi

Berita

Narasi</div>. Pola ini hanya digunakan untuk menuliskan isi berita sehingga dapat

dijadikan acuan untuk pembuatan pola untuk mendapatkan konten berupa isi berita.
Sebelum melakukan ekstraksi isi berita, sisipan-sisipan konten yang bukan
merupakan bagian dari isi berita harus dihilangkan terlebih dahulu. Ada 3 jenis
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sisipan konten yang disisipkan pada konten berita, yaitu sisipan iklan, tautan untuk
berita lain, dan sisipan gambar. Berikut adalah hasil analisis untuk menghilangkan
konten sisipan pada isi berita.
1.

Sisipan iklan
Struktur pada Gambar 4.8 menunjukkan adanya sisipan iklan yang

diletakkan pada isi berita. Sisipan iklan ini diletakkan di antara tag <!-s:parallaxindetail-->

dan <!--e:parallaxindetail. Selain menggunakan pola

penulisan itu, sisipan iklan pada detik.com, terkadang ditulis menggunakan tag
<blockquote></blockquote>.

2.

Sisipan tautan lain
Struktur pada Gambar 4.8 menunjukkan adanya sisipan tautan yang

diletakkan pada isi berita. Sisipan tautan ini diletakkan di antara tag <table
class="tautansisip">

dan </table. Selain menggunakan pola itu, terkadang

tautan lain ditulis menggunakan tag <a>.
3.

Sisipan gambar
Struktur pada Gambar 4.8 menunjukkan adanya sisipan gambar yang

diletakkan pada isi berita. Sisipan gambar ini diletakkan di antara tag <table
align="center"

class=”pic_article_sisip_table”>

dan

</table.

Selain

menggunakan pola penulisan tersebut, gambar pada halaman ini juga terkadang
dituliskan menggunakan dua pola penulisan lain, yaitu di antara tag
<iframe></iframe>

dan menggunakan tag <img>.

Setelah semua sisipan non-konten terhapus dari isi berita, maka proses
ekstraksi berita dapat dilakukan. Terkadang, selain berisi tag html untuk pengaturan
paragraf, disisipkan juga tag script di dalam berita. Maka dari itu, sebelum disimpan
semua tag html ataupun tag script yang berada pada hasil ekstraksi harus dihapus
terlebih dahulu.
2.

Liputan 6
Struktur html liputan6.com menunjukkan terdapat 2 jenis berita yaitu berita

video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur isi berita yang
sama. Berikut analisis struktur html halaman berita www.liputan6.com.

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

31

Gambar 4. 10 Struktur halaman berita situs liputan6.com
Gambar 4.10 menggambarkan struktur html halaman berita dari situs
www.liputan6.com. Struktur html pada gambar 4.10 menunjukkan bahwa isi berita
diletakkan di antara tag <div></div>. Isi berita pada situs ini secara umum adalah
<div class="article-raw-content" itemprop="description" data-componentname="mobile:article-raw-content">Isi Berita</div>.

Sebelum melakukan ekstraksi isi berita, sisipan-sisipan konten yang bukan
merupakan bagian dari isi berita harus dihilangkan terlebih dahulu. Ada 3 jenis
sisipan konten yang disisipkan pada konten berita, yaitu sisipan iklan, tautan untuk
berita lain, dan sisipan gambar. Berikut adalah hasil analisis untuk menghilangkan
konten sisipan pada isi berita.
1.

Sisipan iklan
Sisipan iklan pada halaman ini diletakkan di antara tag <div

class="seamless-ads__container">

dan </div. Selain menggunakan pola

penulisan itu, sisipan iklan pada liputan6.com, terkadang ditulis menggunakan tag
<blockquote>.

2.

Sisipan tautan lain
Sisipan tautan pada halaman ini diletakkan di antara tag <div

class="seamless-ads">

dan </div>. Selain menggunakan pola itu, terkadang

tautan lain ditulis menggunakan tag <a> atau di antara tag <div class="bacajuga"></div>.

3.

Sisipan gambar
Sisipan gambar pada halaman ini diletakkan di antara menggunakan tag

<img>. Setelah sisipan gambar berhasil di ekstraksi, hasil ekstraksi tersebut di hapus
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dari isi berita.
Setelah semua sisipan non-konten terhapus dari isi berita, maka proses
ekstraksi berita dapat dilakukan. Terkadang, selain berisi tag html untuk pengaturan
paragraf, disisipkan juga tag <iframe> yang memuat video berita lain di dalam
berita. Maka dari itu, sebelum disimpan semua tag html ataupun sisipan video lain
yang berada pada hasil ekstraksi harus dihapus terlebih dahulu.
3.

Tribunnews
Struktur html Tribunnews.com menunjukkan terdapat dua jenis berita yaitu

berita video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur isi berita
yang sama. Berikut analisis struktur html halaman berita www.liputan6.com.

Gambar 4. 11 Struktur halaman berita www.tribunnews.com
Gambar 4.11 menggambarkan struktur html halaman berita pada situs
www.tribunnews.com. Struktur halaman ini menunjukkan bahwa isi berita
diletakkan pada tag <div> Isi berita pada struktur halaman ini secara umum adalah
<div class=”teks-article mb20” >Isi Berita </div>.

Pola ini hanya digunakan

untuk menuliskan isi berita sehingga dapat dijadikan acuan untuk pembuatan pola
untuk mendapatkan konten berupa isi berita.
Sebelum melakukan ekstraksi isi berita, sisipan-sisipan konten yang bukan
merupakan bagian dari isi berita harus dihilangkan terlebih dahulu. Ada empat jenis
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sisipan konten yang disisipkan pada konten berita, yaitu sisipan tag <span>, tautan
untuk berita lain, sisipan iklan dan sisipan script. Berikut adalah analisis untuk
menghilangkan konten sisipan pada isi berita.
1.

Sisipan tag <span>
Struktur pada Gambar 4.11 menunjukkan adanya sisipan tag <span> yang

diletakkan pada isi berita. Secara umum penulisan sisipan tag ini adalah

<span

id="innity-in-post" style="padding:0px"></span>.

2.

Sisipan iklan
Struktur pada Gambar 4.11 menunjukkan adanya sisipan iklan yang

diletakkan pada isi berita. Sisipan iklan ini diletakkan di antara tag <div></div. Pola
penulisan sisipan iklan secara umum pada halaman berita www.tribunnews.com
adalah

<div id="div-Inside-MediumRectangle" style="teks-align: center; margin:

auto;" data-google-query-id="COyBwKPS9NsCFQcKjgodX7QOlA">Isi Iklan</div>.

Selain

menggunakan pola penulisan itu, sisipan iklan pada halaman ini terkadang ditulis
di antara tag <div class='adspruce-bannerspot'></div>.
3.

Sisipan tautan lain
Struktur pada Gambar 4.11 menunjukkan adanya sisipan tautan yang

diletakkan pada isi berita. Sisipan tautan ini diletakkan di antara tag <p></p>. Pola
penulisan tautan berita lain pada halaman www.tribunnews.com adalah

<p

class=”baca”> Baca :<a href=”Tautan Menuju Berita Lain”>judul berita</a></p>.

Selain menggunakan pola penulisan itu, tautan berita lain terkadang ditulis
mengunakan tag <ul> dan tag <a>.
4.

Sisipan script
Struktur pada Gambar 4.11 menunjukkan adanya sisipan script yang

diletakkan pada isi berita. Sisipan script ini diletakkan di antara tag
<script></script>.

Pola penulisan sisipan gambar pada halaman berita

www.tribunnews.com adalah <script
5.

src=”Sumber Script” async=”true”></script>.

Sisipan Gambar
Sisipan gambar pada halaman ini diletakkan di antara menggunakan tag

<figure>.

Setelah sisipan gambar berhasil di ekstraksi, hasil ekstraksi tersebut di

hapus dari isi berita.
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Setelah semua sisipan non-konten terhapus dari isi berita, maka proses
ekstraksi berita dapat dilakukan. Hasil ekstraksi isi berita akan berupa teks dalam
bentuk paragraf beserta tag html yang berfungsi untuk pengaturannya. Sebelum
disimpan semua tag html yang berada pada hasil ekstraksi harus dihapus terlebih
dahulu.
4.1.4. Observasi Penulisan Penulis Berita
1.

Detik
Analisis struktur html detik.com menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis pola

peletakan penulis / sumber berita, yaitu penulis/sumber berita video dan
penulis/sumber berita narasi. Berita video dan berita narasi memiliki struktur
penulisan penulis/sumber yang berbeda pada halamannya, berikut hasil analisis
kedua jenis berita tersebut.
➢

Berita Video

Gambar 4. 12 Struktur html halaman berita video detik.com
Gambar 4.12 menggambarkan struktur html halaman berita video dari situs
www.detik.com. Secara umum pola penulisan penulis/sumber berita pada situs
www.detik.com yang dapat dijadikan acuan adalah
Penulis/Sumber Berita</span><span>.

➢

Berita Narasi / Tekstual

<span

class=”date”>Nama
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Gambar 4. 13 Struktur html halaman berita narasi/tekstual detik.com
Gambar 4.13 menggambarkan struktur html halaman berita narasi/tekstual
dari situs www.detik.com. Struktur html pada gambar 4.13 menunjukkan bahwa
penulis/sumber berita yang berjenis berita narasi/tekstual diletakkan di antara tag
<div></div>.

Secara umum pola penulisan penulis/sumber berita pada situs

www.detik.com adalah <div
Hasil

ekstraksi

<strong></strong>.

class=”author”>Nama Penulis</div>.

penulis/sumber

berita

akan

mengandung

tag

Sebelum data disimpan ke dalam basis data, maka tag <strong>

harus dihapus terlebih dahulu.
2.

Liputan 6
Struktur html liputan6.com menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis berita yaitu

berita video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur
penulisan penulis/sumber yang sama. Berikut adalah analisis struktur html yang
digunakan.

Gambar 4. 14 Struktur html halaman berita liputan6.com
Gambar 4.14 menggambarkan struktur html halaman berita dari situs
www.liputan6.com. Struktur html pada gambar 4.14 menunjukkan bahwa
penulis/sumber berita diletakkan di antara tag

<a></a>.

Pola penulisan nama
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<span

class=”article-header__author-tautan”>Nama

Pola ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan pola

Regex untuk mengambil nama penulis/sumber berita.
3.

Tribunnews
Struktur html tribunnews.com menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis berita

yaitu berita video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur
penulisan penulis/sumber yang sama. Berikut adalah analisis struktur html yang
digunakan.

Gambar 4. 15 Struktur penulisan nama penulis pada www.tribunnews.com
Gambar 4.15 menggambarkan struktur html halaman berita dari situs
www.tribunnews.com. Struktur html pada gambar 4.15 menunjukkan bahwa
penulis/sumber berita diletakkan di antara tag

<div></div.

Pola penulisan nama

penulis/sumber berita pada situs www.tribunnews.com secara umum adalah
class=”f12 grey mb15”> Nama Penulis/Sumber</div>.

<div

Pola ini dapat dijadikan acuan

untuk mendapatkan pola Regex untuk mengambil nama penulis/sumber berita.
Hasil dari proses esktraksi penulis akan mengandung tag html yang berfungsi untuk
mengatur tampilan nama penulis tersebut, sehingga sebelum nama penulis disimpan
ke dalam basis data maka tag-tag html yang ikut terekstrak harus di hapus terlebih
dahulu.
4.1.5. Observasi Penulisan Tanggal Publikasi Berita
1.

Detik
Analisis struktur html detik.com menunjukkan terdapat 2 jenis pola

peletakan tanggal publikasi berita yang ditemukan, yaitu tanggal publikasi berita
video dan tanggal publikasi berita narasi. Berita video dan berita narasi memiliki
struktur penulisan tanggal publikasi yang berbeda pada halamannya, berikut hasil
analisis kedua jenis berita tersebut.
➢

Berita Video
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Gambar 4. 16 Struktur html halaman berita video detik.com
Gambar 4.16 menggambarkan struktur html halaman berita video dari situs
www.detik.com. Struktur html pada gambar 4.16 menunjukkan bahwa tanggal
publikasi berita yang berjenis berita video diletakkan di antara tag

<span></span>.

Secara umum pola penulisan penulis/sumber berita pada situs www.detik.com
adalah 20DETIK </span><span
➢

class=”date”>Tanggal Publikasi</span>.

Berita Narasi / Tekstual

Gambar 4. 17 struktur html halaman berita narasi/tekstual detik.com
Gambar 4.17 menggambarkan struktur html halaman berita narasi/tekstual
pada situs www.detik.com. Struktur html pada gambar 4.17 menunjukkan bahwa
tanggal publikasi berita diletakkan di antara tag

<div></div>.

Pola penulisan

tanggal publikasi berita pada situs www.detik.com secara umum adalah
class=”date”>Tanggal Publikasi Berita</div>.

<div

Pola ini dapat dijadikan acuan untuk

mendapatkan pola Regex untuk mengambil tanggal publikasi berita. Hasil dari
proses esktraksi tanggal publikasi akan mengandung tag html yang berfungsi untuk
mengatur tampilan tanggal publikasi tersebut, sehingga sebelum tanggal publikasi
disimpan ke dalam basis data maka tag-tag html yang ikut terekstrak harus di hapus
terlebih dahulu.
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Liputan 6
Analisis struktur html liputan6.com menunjukkan terdapat 2 jenis berita

yaitu berita video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur
tanggal publikasi yang sama. Berikut adalah analisis struktur halaman berita yang
digunakan.

Gambar 4. 18 Struktur html halaman berita liputan6.com
Gambar 4.18 menggambarkan struktur html halaman berita dari situs
www.liputan6.com. Struktur html pada gambar 4.18 menunjukkan bahwa tanggal
publikasi berita diletakkan di antara tag

<span></span>.

Pola penulisan tanggal

publikasi berita pada situs www.liputan6.com secara umum adalah
class=”article-header__datetime”>Tanggal Publikasi Berita</span>.

<span

Pola ini dapat

dijadikan acuan untuk mendapatkan pola Regex untuk mengambil tanggal publikasi
berita. Hasil dari proses ekstraksi tanggal publikasi akan mengandung tag html
yang berfungsi untuk mengatur tampilan tanggal publikasi tersebut, sehingga
sebelum tanggal publikasi disimpan ke dalam basis data maka tag-tag html yang
ikut terekstrak harus di hapus terlebih dahulu.
3.

Tribunnews
Analisis struktur html tribunnews.com menunjukkan terdapat 2 jenis berita

yaitu berita video dan narasi/tekstual. Dua jenis berita tersebut memiliki struktur
tanggal publikasi yang sama. Berikut adalah analisis struktur halaman berita yang
digunakan.
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Gambar 4. 19 Struktur Penulisan Tanggal Publikasi www.tribunnews.com
Gambar 4.19 menggambarkan struktur html halaman berita dari situs
www.liputan6.com. Struktur html pada gambar 4.19 menunjukkan bahwa tanggal
publikasi berita diletakkan di antara tag

<time></time>.

Pola penulisan tanggal

publikasi berita pada situs www.tribunnews.com secara umum adalah
class=”grey f13 dip”>Tanggal Publikasi Berita</time>.

<time

Pola ini dapat dijadikan

acuan untuk mendapatkan pola Regex untuk mengambil tanggal publikasi berita.
Hasil dari proses esktraksi tanggal publikasi akan mengandung tag html yang
berfungsi untuk mengatur tampilan tanggal publikasi tersebut, sehingga sebelum
tanggal publikasi disimpan ke dalam basis data maka tag-tag html yang ikut
terekstrak harus di hapus terlebih dahulu.
4.1.6. Observasi Penulisan Tautan Berita Berupa Video
1.

Detik
Tautan berita berupa video hanya akan dicari dan di ekstrak ketika berita

yang ditampilkan merupakan jenis berita video. Pada situs www.detik.com jenis
berita video atau bukan dapat dilihat pada tautan dari berita itu sendiri. Secara
umum

pola

penulisan

tautan

berita

video

pada

https://m.detik.com/20detik/detikflash/video-id/judul-berita
https://m.detik.com/news/detiktv/video-id/judul-berita.

detik

adalah
atau

Berdasarkan dua model

tautan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan tautan video hanya akan
dilakukan jika tautan berita mengandung salah satu dari kata 20detik, detikflash
atau detiktv. Berikut adalah analisis halaman berita berjenis berita video pada situs
www.detik.com.
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Gambar 4. 20 Struktur penulisan tautan berita video detik.com
Gambar 4.20 menggambarkan struktur html halaman berita video dari situs
www.detik.com. Struktur html pada gambar 4.20 menunjukkan bahwa tautan video
berita diletakkan di antara tag <iframe></iframe>. Pola penulisan tautan video pada
situs www.detik.com secara umum adalah
frameborder=”0”

width=”420”

height=”236”></iframe>.

<iframe

scrolling=”no”

src=”tautan

video”

allowfullscreen=”true”

Pola ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan pola

Regex untuk mengambil tautan video pada berita.
2.

Liputan 6
Halaman berita pada situs liputan6.com selalu menyisipkan tautan video di

dalamnya. Sisipan video tidak hanya dilakukan pada jenis berita video saja, namun
juga pada struktur penulisan berita narasi. Pada berita narasi, tautan video yang
disisipkan adalah tautan video berita lain, sedangkan pada berita video, tautan video
yang disisipkan adalah tautan video untuk berita video tersebut. Pola yang
digunakan untuk menampilkan sisipan video pada berita narasi dan berita video
dapat dilihat pada gambar 4.21 dan 4.22.

Gambar 4. 21 Struktur penulisan tautan video berita video www.liputan6.com
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Gambar 4. 22 Struktur penulisan tautan video berita narasi www.liputan6.com
Gambar 4.21 dan 4.22 menggambarkan struktur penulisan tautan video pada
dua jenis berita. Semua elemen html berupa atribut dan value yang digunakan pada
kedua jenis berita tersebut sama persis. Perbedaan tautan pada kedua berita hanya
terletak pada tautan video yang ditautkan pada kedua jenis berita tersebut. Pada
jenis berita video, atribut player_only pada tautan bernilai true, sedangkan pada
berita narasi nilai atribut tersebut adalah false. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk
membedakan tautan video untuk berita video dan tautan video untuk berita narasi.
3.

Tribunnews
Tribunnews mempunyai dua jenis berita, yaitu berita video dan narasi.

Perbedaan kedua jenis berita ini hanya terletak pada ada atau tidaknya tautan video
yang disisipkan ke dalamnya. Berikut adalah analisis halaman berita berjenis berita
video pada situs www.tribunnews.com.

Gambar 4. 23 Struktur Penulisan Tautan Video pada www.tribunnews.com
Gambar 4.23 menggambarkan struktur html halaman berita video dari situs
www.tribunnews.com. Struktur html pada gambar 4.23 menunjukkan bahwa tautan
video berita diletakkan di antara tag <iframe></iframe>. Pola penulisan tautan video
pada situs www.tribunnews.com secara umum adalah <div

class=”video” id=”frame-

resize”><iframe

src="http://www.youtube-

width="300"

height="169"

nocookie.com/embed/HHOckwO7PgA" frameborder="0" allowfullscreen="" style="width:
100%;

height:

202.8px;"></iframe>.

Pola ini dapat dijadikan acuan untuk

mendapatkan pola Regex untuk mengambil tautan video pada berita.
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Pembentukan Pola Ekspresi Reguler
Pola regex dibentuk berdasarkan pola penulisan masing-masing konten

yang ditemukan pada tahap analisis struktur berita. Penyusunan pola regex
menggunakan acuan tag apa yang digunakan untuk menampilkan konten, atribut
dari tag yang digunakan, dan elemen lain yang mendukung agar pola regex yang
dibentuk bersifat unik dan hanya digunakan untuk menampilkan konten yang
bersangkutan. Berikut adalah proses pembentukan pola regex.
4.2.1. Pola Regex Tautan Berita
1.

Detik
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tautan / tautan berita pada halaman indeks yang
dapat dijadikan acuan adalah <a data-category=”Subkanal detikNews” datacation=”Indeks”
Berita”

data-label=”List

class=”list”>Judul

Berita”

Berita

Yang

href=”Tautan
Dituju</a> .

Menuju

Halaman

Berdasarkan pola

penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dari tag <a> beserta
atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak
tautan dari daftar berita yang ditampilkan.
2.

Liputan 6
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tautan / tautan berita pada halaman indeks yang
dapat dijadikan acuan adalah </div><a href=”Tautan Menuju Halaman Berita”
class=”article-snipset__title-tautan” title=”Judul Berita Yang Dituju”
target=”_self”

data-sponsored

Berita Yang Dituju</a>.

data-template-var=”title-tautan”>Judul

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan

menggunakan tag penutup </div> dan tag pembuka dari tag <a> beserta atribut title
yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak tautan
dari daftar berita yang ditampilkan.
3.

Tribunnews
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tautan / tautan berita pada halaman indeks yang
dapat dijadikan acuan adalah <h3 class=”blue”><a href=”Tautan Menuju Halaman
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Berita” title=”Judul Berita” class=”fbo2 f16 ln22 txt-oev-3”>Judul Berita
Yang Dituju</a></h3>. Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dibutuhkan dua

pola regex untuk melakukan ekstraksi.
Pola regex yang pertama berfungsi untuk mencari isi dari tag <h3> yang
memiliki class dengan value “blue”. Pola ini dibentuk berdasarkan hasil analisis
yang menunjukkan bahwa tag <h3 class=”blue”> hanya digunakan untuk
menampilkan judul dan tautan berita saja, sehingga dapat dijadikan acuan bahwa,
tag <a> yang ditemukan di dalam tag <h3 class=”blue”> adalah tag <a> yang
mengandung tautan menuju halaman berita.
Pola regex yang kedua berfungsi untuk mencari tag <a> yang ada pada hasil
ekstraksi pola pertama (yang berada di dalam tag <h3 class=”blue”></h3>). Pola
ini dibentuk untuk mengekstrak tautan berita yang ada pada atribut href milik tag
<a>

yang ditemukan.

4.2.2. Pola Regex Judul Berita
1.

Detik
Struktur html detik.com memiliki dua jenis pola peletakan judul berita, yaitu

judul berita video dan judul berita narasi. Berdasarkan hasil analisis struktur
halaman dari dua jenis berita tersebut, berikut adalah proses pembentukan pola
regex yang dibutuhkan.
➢ Berita Video.
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan judul berita pada halaman berita video yang dapat
dijadikan acuan

adalah

Video</h1></article>.

<article

class=”teks_area”><h1>Judul

Berita

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan

menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag <h1> beserta atribut yang dipakai
sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak judul berita yang
ditampilkan.
➢ Berita Narasi / Tekstual
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan judul berita pada halaman berita narasi yang dapat
dijadikan acuan adalah <h1 class=”jdl”>Judul Berita</h1>. Berdasarkan pola
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penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag
<h1>

beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk

mengekstrak judul berita yang ditampilkan.
2.

Liputan 6
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan judul berita pada halaman berita video dan narasi
yang dapat dijadikan acuan adalah <h1 class=”article-header__title”>Judul
Berita</h1>. Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag

pembuka dan penutup dari tag <h1> beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk
menyusun pola regex untuk mengekstrak judul berita yang ditampilkan.
3.

Tribunnews
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan judul berita pada halaman berita video dan narasi
yang dapat dijadikan acuan adalah <h1 class=”f32 fno crimson” style=”lineheight:40px;font-size:34px”>Judul Berita</h1>.

Berdasarkan pola penulisan

tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag <h1>
beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk
mengekstrak judul berita yang ditampilkan.
4.2.3. Pola Regex Isi Berita
1.

Detik
Struktur html detik.com memiliki dua jenis pola peletakan isi berita, yaitu

isi berita video dan isi berita narasi. Berdasarkan hasil analisis struktur halaman dari
dua jenis berita tersebut, berikut adalah proses pembentukan pola regex yang
dibutuhkan.
➢ Berita Video
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan isi berita pada halaman berita video yang dapat
dijadikan acuan adalah <span
Berita</span>.

class=”desc”>Deskripsi

Video

/

Isi

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan menggunakan

tag pembuka dan penutup dari tag <span> beserta atribut yang dipakai sudah cukup
untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak isi berita yang ditampilkan.
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Deskripsi berita video yang berhasil di ekstrak terkadang memiliki tautan
ke berita lain, yang ditulis di dalam tag <a>, maka dari itu perlu ditambahkan pola
regex yang berfungsi untuk menghapus tautan tersebut dari dalam berita. Selain itu,
dibutuhkan juga pola regex tambahan untuk menghapus tag-tag html yang masih
terdapat pada hasil ekstraksi berita.
➢ Berita Narasi / Tekstual
Hasil analisis struktur halaman ini menunjukkan bahwa isi berita diletakkan
pada tag <div> dengan atribut class yang memiliki value “teks_detail
detail_area” dan id yang memiliki value “detikdetailteks”, sehingga isi berita pada

struktur halaman ini secara umum adalah <div class=”teks_detail detail_area”
id=”detikdetailteks”>Isi Berita Narasi</div>.

Berdasarkan pola penulisan

tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag <div>
beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk
mengekstrak isi berita yang ditampilkan.
Untuk membersihkan berita dari konten non-berita, dibutuhkan pola regex
tersendiri untuk menemukan kemudian menghapusnya. Berikut adalah proses
pembentukan pola regex tersebut.
1.

Sisipan iklan
Sisipan iklan pertama diletakkan di antara tag <!--s:parallaxindetail-->

dan <!--e:parallaxindetail-->. Pola regex yang dibentuk cukup disusun
menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag ini. Sisipan iklan kedua ditulis
menggunakan tag <blockquote></blockquote>. Pola regex yang dibentuk cukup
disusun menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag ini.
2.

Sisipan tautan lain
Sisipan

tautan

class="tautansisip">

pertama

diletakkan

di

antara

tag

<table

dan </table>. Pola regex yang dibentuk cukup disusun

menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag ini. Sisipan tautan kedua ditulis
menggunakan tag <a></a>. Pola regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan
tag pembuka dari tag ini.
3.

Sisipan gambar
Sisipan gambar pertama diletakkan di antara tag <table align="center"
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dan </table>. Pola regex yang dibentuk

cukup disusun menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag ini. Sisipan gambar
kedua ditulis menggunakan tag <img>. Pola regex yang dibentuk cukup disusun
menggunakan tag pembuka dari tag ini.
2.

Liputan 6
Hasil analisis struktur halaman ini menunjukkan bahwa pola penulisan isi

berita yang dapa dijadikan acuan pembuatan pola regex adalah <div
class="article-raw-content"

itemprop="description"

name="mobile:article-raw-content">Isi

Berita</div>.

data-component-

Berdasarkan

pola

penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag
<div>

beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk

mengekstrak isi berita yang ditampilkan.
Untuk membersihkan berita dari konten non-berita, dibutuhkan pola regex
tersendiri untuk menemukan kemudian menghapusnya. Berikut adalah proses
pembentukan pola regex tersebut.
1.

Sisipan iklan
Sisipan iklan pertama diletakkan di antara tag <div class="seamless-

ads__container"></div>.

Pola regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan

tag pembuka dan penutup dari tag ini. Sisipan iklan kedua ditulis menggunakan tag
<blockquote>. Pola regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag pembuka

beserta atribut yang dipakai tag ini.
2.

Sisipan tautan lain
Sisipan tautan pertama diletakkan di antara tag <div class="seamless-

ads">

dan </div>. Pola regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag

pembuka dan penutup dari tag ini. Sisipan tautan kedua ditulis menggunakan tag
<a></a>.

Pola regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag pembuka dari

tag ini. Sisipan tautan ketiga ditulis menggunakan tag <div class="bacajuga"></div>.

Pola regex yang dibentuk cukup menggunakan tag pembuka dan

penutup serta atribut dari tag ini.
3.

Sisipan gambar
Sisipan gambar pada halaman ini diletakkan pada tag <img>. Pola regex
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yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag ini.
3.

Tribunnews
Hasil analisis struktur halaman ini menunjukkan bahwa pola penulisan isi

berita yang dapa dijadikan acuan pembuatan pola regex adalah <div class=”teksarticle mb20” >Isi Berita </div>.

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka

dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag <div> beserta atribut yang
dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak isi berita yang
ditampilkan.
Untuk membersihkan berita dari konten non-berita, dibutuhkan pola regex
tersendiri untuk menemukan kemudian menghapusnya. Berikut adalah proses
pembentukan pola regex tersebut.
1.

Sisipan iklan
Sisipan iklan pertama diletakkan menggunakan tag

<div id="div-Inside-

MediumRectangle" style="teks-align: center; margin: auto;" data-google-queryid="COyBwKPS9NsCFQcKjgodX7QOlA">Isi Iklan</div>.

Pola regex yang dibentuk cukup

disusun menggunakan tag pembuka dan penutup serta beberapa atribut dari tag ini.
Sisipan iklan kedua ditulis menggunakan
bannerspot'></div>.

tag <div

class='adspruce-

Pola regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag

pembuka dan penutup serta beberapa atribut dari tag ini.
2.

Sisipan tautan lain
Sisipan tautan pertama diletakkan di antara tag <p

href=”Tautan Menuju Berita Lain”>judul berita</a></p>.

class=”baca”> Baca :<a

Pola regex yang dibentuk

cukup disusun menggunakan kata “Baca” ditambahkan dengan tag pembuka dan
penutup dari tag ini. Sisipan tautan kedua ditulis menggunakan tag <a></a>. Pola
regex yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag pembuka dari tag ini. Sisipan
tautan ketiga ditulis menggunakan tag <ul></ul>. Pola regex yang dibentuk cukup
menggunakan tag pembuka dan penutup serta atribut dari tag ini.
3.

Sisipan gambar
Sisipan gambar pada halaman ini diletakkan pada tag <figure>. Pola regex

yang dibentuk cukup disusun menggunakan tag pembuka dan penutup tag ini.
4.

Sisipan tag <span>
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id="innity-in-

Pola regex yang dibentuk cukup disusun

menggunakan tag pembuka dan penutup serta atribut dari tag ini.
5.

Sisipan script
Sisipan gambar pada halaman ini diletakkan pada tag

Script”

async=”true”></script>.

<script src=”Sumber

Pola regex yang dibentuk cukup disusun

menggunakan tag pembuka dan penutup serta atribut dari tag ini.
4.2.4. Pola Regex Penulis Berita
1.

Detik
Struktur html detik.com memiliki dua jenis pola peletakan penulis berita,

yaitu penulis berita video dan penulis berita narasi. Berdasarkan hasil analisis
struktur halaman dari dua jenis berita tersebut, berikut adalah proses pembentukan
pola regex yang dibutuhkan.
➢ Berita Video
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan penulis berita pada halaman berita video yang
dapat

dijadikan

acuan

Berita</span><span>.

menggunakan tag

adalah

class=”date”>Nama

Penulis/Sumber

Berdasarkan pola penulisan tersebut,

maka dengan

<span>

<span

pembuka setelahnya digabungkan dengan tag pembuka

dan penutup dari tag <span> beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk
menyusun pola regex untuk mengekstrak judul berita yang ditampilkan.
➢ Berita Narasi / Tekstual
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan penulis berita pada halaman berita narasi yang
dapat dijadikan acuan adalah <div

class=”author”>Nama Penulis</div>.

Berdasarkan

pola penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari
tag <div> beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex
untuk mengekstrak judul berita yang ditampilkan.
2.

Liputan 6
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan penulis berita pada halaman berita video dan
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class=”article-header__authors”><a
Penulis/Sumber</a></span>.

class=”article-header__author-tautan”>Nama

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dibutuhkan dua pola regex untuk
melakukan ekstraksi.
Pola regex yang pertama berfungsi untuk mencari isi dari tag <span
class=”article-header__authors”>.

Isi yang ditemukan di dalam tag ini ada dua

macam, yaitu nama penulis atau tautan menuju blog penulis. Dibutuhkan pola
kedua untuk menghapus tautan blog penulis.
Pola regex yang kedua berfungsi untuk mencari dan menghapus tag <a>
yang ada pada hasil ekstraksi pola pertama (yang berada di dalam tag <span
class=”article-header__authors”></span>).

Pola ini dibentuk cukup dengan tag

pembuka dan penutup dari tag <a> yang digunakan.
3.

Tribunnews
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan penulis berita pada halaman berita video dan
narasi yang dapat dijadikan acuan adalah
Penulis/Sumber</div>.

<div

class=”f12

grey

mb15”>

Nama

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dibutuhkan dua

pola regex untuk melakukan ekstraksi.
Pola regex yang pertama berfungsi untuk mencari isi dari tag
class=”f12 grey mb15”> Nama Penulis/Sumber</div>.

<div

Isi yang ditemukan di dalam tag

ini ada dua macam, yaitu nama penulis atau tautan menuju sumber berita. Jika
hanya nama penulis tanpa tautan sumber berita, maka pola yang dibentuk cukup
menggunakan tag pembuka dan penutup serta atribut dari tag ini. Sedangkan jika
di dalamnya mengandung tautan sumber berita maka dibutuhkan pola kedua untuk
menghapus tautan sumber berita.
Pola regex yang kedua berfungsi untuk mencari dan menghapus tag <a>
yang ada pada hasil ekstraksi pola pertama (yang berada di dalam tag
class=”f12 grey mb15”> Nama Penulis/Sumber</div>).

tag pembuka dari tag <a> yang digunakan.

<div

Pola ini dibentuk cukup dengan
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4.2.5. Pola Regex Tanggal Publikasi Berita
1.

Detik
Struktur html detik.com memiliki dua jenis pola peletakan tanggal publikasi

berita, yaitu untuk berita video dan berita narasi. Berdasarkan hasil analisis struktur
halaman dari dua jenis berita tersebut, berikut adalah proses pembentukan pola
regex yang dibutuhkan.
➢ Berita Video
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan tanggal publikasi berita pada halaman berita video
yang dapat dijadikan acuan adalah
Publikasi</span>.

Berdasarkan

20DETIK </span><span

pola

penulisan

class=”date”>Tanggal

tersebut,

maka

dengan

menggabungkan kata 20DETIK, tag <span> penutup, kemudian digabungkan dengan
tag pembuka dan penutup dari tag <span> beserta atribut yang dipakai sudah cukup
untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak tanggal publikasi berita yang
ditampilkan.
➢ Berita Narasi / Tekstual
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,
ditemukan bahwa pola penulisan tanggal publikasi berita pada halaman berita
narasi yang dapat dijadikan acuan adalah
Berita</div>.

<div class=”date”>Tanggal Publikasi

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag

pembuka dan penutup dari tag <div> beserta atribut yang dipakai sudah cukup
untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak tanggal publikasi berita yang
ditampilkan.
2.

Liputan 6
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tanggal publikasi berita pada halaman berita video
dan narasi

yang dapat

dijadikan acuan adalah

header__datetime”>Tanggal Publikasi Berita</span>.

<span

class=”article-

Berdasarkan pola penulisan

tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag <span>
beserta atribut yang dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk
mengekstrak judul berita yang ditampilkan.
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Tribunnews
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tanggal publikasi berita pada halaman berita video
dan narasi yang dapat dijadikan acuan adalah
Publikasi

Berita</time>.

<time class=”grey f13 dip”>Tanggal

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan

menggunakan tag pembuka dan penutup dari tag <time> beserta atribut yang
dipakai sudah cukup untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak judul berita
yang ditampilkan.
4.2.6. Pola Regex Tautan Berita Berupa Video
1.

Detik
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tautan video berita pada halaman berita video
yang dapat dijadikan acuan adalah
width=”420”

scrolling=”no”

<iframe src=”tautan video” frameborder=”0”

allowfullscreen=”true”

height=”236”></iframe>.

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka dengan menggunakan tag pembuka dan
penutup beserta atribut dari tag <iframe> sudah cukup untuk menyusun pola regex
untuk mengekstrak tanggal publikasi berita yang ditampilkan.
2.

Liputan 6
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tautan video berita pada halaman berita video
yang dapat dijadikan acuan adalah
gallery—item__vidio-embed”
frameborder=”0”

<iframe

src=”Tautan

scrolling

name=”ui:frame:vidio”></iframe>.

class=”vidio-embed

Video”

width=”100%”

allowfullscreen

article-videoheight=”205”
data-component-

Berdasarkan pola penulisan tersebut, maka

dengan menggunakan tag pembuka dan beberapa atribut dari tag

<iframe>

sudah

cukup untuk menyusun pola regex untuk mengekstrak tanggal publikasi berita yang
ditampilkan.
3.

Tribunnews
Pada tahap analisis struktur halaman yang dilakukan sebelumnya,

ditemukan bahwa pola penulisan tautan video berita pada halaman berita video
yang dapat dijadikan acuan adalah

<div class=”video” id=”frame-resize”><iframe

width="300" height="169" src="Tautan Video" frameborder="0" allowfullscreen=""
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Berdasarkan pola penulisan

class=”video” id=”frame-resize”>

dan tag pembuka serta beberapa atribut dari tag

<iframe>

sudah cukup untuk

menyusun pola regex untuk mengekstrak tanggal publikasi berita yang ditampilkan

4.3.

Analisa Kebutuhan Aplikasi
Tahapan analisis ini dilakukan mengacu kepada tujuan pengembangan

aplikasi. Hasil analisis ini berupa kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi
berdasarkan fungsionalitas pada batasan masalah.
Tahapan analisis aplikasi dilakukan secara terpisah antara analisis
kebutuhan untuk aplikasi scraper dan monitoring. Analisis kebutuhan pada scraper
dilakukan dengan melakukan analisis terhadap konten berita apa saja yang diambil,
pola dan navigasi masing-masing halaman situs untuk dijadikan scraping template,
dan bagaimana cara aplikasi untuk mengotomatisasi navigasi dari masing-masing
halaman tersebut. Analisis kebutuhan aplikasi monitoring dilakukan dengan
menganalisis fitur-fitur apa yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsionalitas
aplikasi sesuai dengan batasan masalah.
4.3.1. Kebutuhan Fungsional
1.

Scraper
a. Aplikasi dapat mengambil dan menyimpan konten berita berupa judul,
penulis/sumber, tanggal publikasi, tautan, tautan video (untuk berita video),
isi berita, isi berita beserta tag html yang digunakan kedalam basis data.
b. Aplikasi dapat memisahkan antara isi berita dengan sisipan gambar atau
tautan berita lain yang disisipkan ke dalam konten berita.
c. Aplikasi dapat membedakan jenis berita yang di ekstraksi berupa video atau
teks
d. Aplikasi dapat melakukan scraping terhadap berita baru pada masingmasing situs setiap 5 menit sekali.

2.

Monitoring
a. Aplikasi dapat membedakan akses dari 3 aktor (tamu, anggota, dan admin).
b. Aplikasi dapat menangani pendaftaran tamu menjadi anggota.
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c. Aplikasi dapat menampilkan statistik hasil scraping dalam bentuk grafik
batang.
d. Aplikasi dapat menampilkan informasi berupa nama situs, alamat, rangking,
daily pageviews, traffic from search, daily time, dan site tautaning masingmasing situs berita berdasarkan data dari www.alexa.com.
e. Aplikasi hanya dapat menampilkan daftar dan detail berita hasil scraping
untuk level anggota.
f. Aplikasi hanya dapat menampilkan dan memberikan akses mengubah profil
(password dan foto profil akun) untuk level anggota.
g. Aplikasi dapat menampilkan API untuk level anggota.
h. Aplikasi hanya dapat menampilkan daftar dan detail pendaftaran anggota
baru untuk akses admin.
i. Aplikasi hanya dapat memberikan akses persetujuan / penolakan
keanggotaan untuk level admin.
j. Aplikasi hanya dapat memberikan akses penonaktifan / pengaktifan
kenggotaan untuk level admin
k. Aplikasi dapat membuat API baru untuk anggota pada saat admin
menyetujui kenggotaan.
l. Aplikasi hanya dapat menampilkan daftar anggota untuk level admin.
m. Aplikasi hanya dapat menampilkan, memberikan akses menambah,
merubah, dan menghapus jenis berita untuk level admin
n. Aplikasi hanya dapat menampilkan, memberikan akses menambah,
merubah, dan menghapus pola regex untuk level admin
o. Aplikasi hanya dapat menampilkan, memberikan akses menambah,
merubah, dan menghapus pola khusus untuk level admin
p. Aplikasi hanya dapat menampilkan, memberikan akses menambah,
merubah, dan menghapus filter html berita untuk level admin
4.3.2. Kebutuhan Non-fungsional
1.

Scraper
a. Aplikasi dikembangkan dalam bahasa website c#.
b. Aplikasi berupa Command Line Interface (CLI).
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c. Aplikasi dapat menampilkan log aktivitas pada saat proses scarping
dilakukan
Monitoring

2.

a. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa website c# dan framework
ASP.Net.
b. Aplikasi memiliki tampilan antar muka yang menarik dan mudah bagi
pengguna.
c. Aplikasi dapat dijalankan oleh beberapa software web browser di antaranya
Microsft Edge, Google Chrome, dan Mozilla Firefox.
d. Basis data aplikasi dibangun dengan postgresql.

4.4.

Desain Aplikasi
Tahapan yang dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan aplikasi

adalah tahap perencanaan aplikasi yang digambarkan dalam desain aplikasi. Desain
aplikasi digambarkan melalui usecase skenario, activity diagram, sequence
diagram, class diagram dan entity relationship diagram.
4.4.1. Bussiness Process
Business Process adalah suatu kumpulan aktivitas yang terstruktur untuk
mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk menghasilkan sebuah produk. Ada
beberapa komponen di dalamnya, meliputi data yang menjadi masukan (input), data
masukan yang kemudian diolah menjadi data keluaran (output), media yang
digunakan (uses), tujuan yang ingin dicapai (goal). Business Process aplikasi ini
dapat pada Gambar 4.24.
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Gambar 4. 24 Bussiness Process
Gambar 4.24 menggambarkan ada dua sub aplikasi yang dibangun yaitu sub
aplikasi scraper dan sub aplikasi monitoring. Scraper dibangun menggunakan uses
regex dan berbasis desktop serta membutuhkan satu masukan utama berupa struktur
html dan dua keluaran berupa data situs berita dan data berita. Monitoring dibangun
dengan menggunakan uses API dan berbasis web serta membutuhkan tujuh
masukan berupa data berita, data situs berita, data anggota, data pola regex, data
pola khusus, data jenis berita dan data filter html. Keluaran yang dihasilkan berupa
daftar berita, grafik ekstraksi, daftar situs berita, daftar anggota, detail anggota,
detail berita, daftar pola regex, daftar pola khusus, daftar filter html dan daftar jenis
berita.
Pada sub aplikasi monitoring, terdapat dua proses utama yang ditangani,
yaitu proses pengelolaan anggota dan akses API yang dimiliki, serta pengelolaan
pola regex yang digunakan oleh scraper. Dua proses utama tersebut dapat dilihat
pada Gambar 4.25 dan Gambar 4.26.
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Gambar 4. 25 BPMN pengelolaan anggota
Gambar 4.25 menggambarkan proses utama dalam mengelola anggota.
Pengelolaan anggota dimulai dengan aktor tamu mendaftar kemudian disetujui atau
ditolak admin, jika disetujui maka pendaftar akan menjadi anggota dan
mendapatkan akses API yang dimiliki aplikasi.

Gambar 4. 26 BPMN pengelolaan pola regex
Gambar 4.26 menggambarkan proses utama pada pengelolaan pola regex
yang digunakan oleh sub aplikasi scraper. Pada proses ini aktor yang berperan
adalah admin. Admin dapat mengelola jenis berita yang akan diambil, pola regex
yang digunakan, pola khusus yang dibutuhkan serta filter html yang dipakai.
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4.4.2. Usecase Diagram
Usecase diagram merupakan pemodelan yang dibuat untuk dapat
menggambarkan interaksi antara aktor dengan Sistem Informasi yang akan
dibangun. Melalui usecase diagram dapat diketahui interaksi yang dapat dilakukan
aktor terhadap aplikasi sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing
aktor atau pengguna. Usecase diagram aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 4.27.

Gambar 4. 27 Usecase Diagram
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Penjelasan tentang definisi aktor dan definisi usecase dalam usecase
diagram pada Gambar 4.27 dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4. 1 Deskripsi Aktor
Aktor
Tamu

Anggota

Admin

Deskripsi
Aktor yang hanya bisa mengakses statistik hasil
ekstraksi dan informasi website. Aktor ini juga
memiliki akses untuk mendaftar sebagai
anggota untuk mendapatkan API.
Aktor yang mempunyai akses ke semua fitur
pada level tamu, ditambah dengan akses untuk
membaca berita hasil
scraping dan
mendapatkan akses API aplikasi.
Aktor yang bertanggungjawab terhadap
pengelolaan keanggotaan, pengelolaan jenis
berita, dan pengelolaan pola ekspresi reguler
yang digunakan oleh scraper. Aktor ini juga
memiliki akses ke semua fitur pada level tamu
dan anggota.

Definisi Usecase merupakan penjelasan dari masing-masing Usecase atau
fitur-fitur dari aplikasi yang akan dibangun. Definisi masing-masing Usecase
terdapat pada Tabel 4.2.
Tabel 4. 2 Deskripsi Usecase
Usecase
Mendaftar sebagai anggota
Melihat beranda
Melihat statistik ekstraksi
Melihat daftar situs berita
Masuk
Melihat daftar berita
Melihat detail berita
Melihat profil
Keluar
Melihat pengajuan anggota

Deskripsi
Usecase ini menggambarkan proses aktor tamu
melengkapi formulir pendaftaran sebagai
anggota.
Usecase ini menggambarkan proses semua
aktor untuk melihat rangkuman hasil ekstraksi
dalam bentuk grafik
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat detail hasil ekstraksi terhadap masingmasing situs berita.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat daftar situs berita.
Usecase
ini
menggambarkan
aktor
anggota/admin masuk ke dalam akses level
masing-masing.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat daftar berita yang berhasil di ekstraksi.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat detail berita yang berhasil di ekstraksi.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat profil masing-masing.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
(admin/anggota) keluar dari akses level
masing-masing.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat daftar pendaftar yang masuk dan
mendaftar sebagai anggota.
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Usecase
Melihat detail pengajuan
Menyetujui pengajuan

Menolak pengajuan

Melihat daftar anggota
Melihat detail anggota
Menonkatifkan anggota
Mengaktifkan anggota
Menghapus anggota
Menambahkan jenis berita
Mengubah jenis berita
Menghapus jenis berita

Menambahkan pola ekspresi reguler

Mengubah pola ekspresi reguler
Menghapus pola ekspresi reguler

Menambahkan pola khusus

Mengubah pola khusus
Menghapus pola khusus
Menambahkan filter html
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Deskripsi
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat detail pendaftar
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melakukan persetujuan terhadap pendaftar dan
merubah levelnya menjadi anggota aktif.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melakukan penolakan terhadap pendaftar dan
menghapus data pendaftar dari dalam basis
data.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat daftar anggota yang sudah terdaftar dan
memilki API
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melihat detai anggota.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
menonaktifkan status keanggotaan sekaligus
menonaktifkan akses API.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
mengaktifkan status keanggotaan sekaligus
mengaktifkan akses API.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
menghapus keanggotaan seorang anggota
Usecase ini menggambarkan proses aktor
memasukkan jenis berita baru yang terdapat
pada salah satu situs berita.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
mengubah nama dari jenis berita yang telah
dimasukkan sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
untuk menghapus jenis berita yang telah
dimasukkan sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
untuk menambahkan pola ekspresi reguler baru
untuk digunakan scraper dalam mengekstraksi
situs berita.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
mengubah pola ekspresi reguler yang telah
dimasukkan sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
menghapus pola ekspresi reguler yang telah
dimasukkan sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
untuk menambahkan pola khusus baru untuk
digunakan scraper dalam mengekstraksi situs
berita.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
mengubah pola khusus yang telah dimasukkan
sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
menghapus pola khusus yang telah dimasukkan
sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
untuk menambahkan filter html baru untuk
digunakan scraper dalam mengekstraksi situs
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berita.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
mengubah filter html yang telah dimasukkan
sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
menghapus filter html yang telah dimasukkan
sebelumnya.
Usecase ini menggambarkan proses aktor
melakukan pencarian berita berdasarkan judul
berita yang berhasil diekstrak.

Mengubah filter html
Menghapus filter html
Mencari judul berita

4.4.3. Usecase Skenario
Usecase skenario digunakan untuk menjelaskan alur aplikasi sesuai dengan
yang ada pada usecase diagram seperti gambar 4.27.
1) Melakukan ekstraksi situs berita
Skenario usecase melakukan ekstraksi situs berita dilakukan oleh sub
aplikasi scraper. Skenario ini menjelaskan bagaimana scraper melakukan ekstraksi
konten berita pada masing-masing situs. Proses lengkapnya dapat dilihat pada tabel
4.3.
Tabel 4. 3 Usecase skenario melakukan ekstraksi situs berita
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC1
Melakukan ekstraksi situs berita
Task Scheduler
Task Scheduler menjalankan program setiap 5 menit untuk melakukan
proses scraping data berita.
Task pada task scheduler dalam status ready
Program scraper terbuka dan menampilkan hasil dari proses ekstraksi
Aplikasi
Normal Flow

Run Scraper
2.

Memperbaharui data detik.com berdasarkan data pada situs
www.alexa.com dengan alamat halaman yang dituju adalah
https://www.alexa.com/siteinfo/detik.com
Informasi yang diekstrak berupa :
- Site Rank dengan pola regex
“<img class='img-inline '
src='/images/flags/id.png' title='Indonesia
Flag' alt='Indonesia Flag'><strong
class=\"metrics-data alignvmiddle\">(.*?)</strong>”
- Daily Time dengan pola regex
“<h4 class=\"metrics-title\">Daily Time on
Site</h4><div><strong class=\"metrics-data
align-vmiddle\">(.*?)</strong>”
- Daily Pageviews dengan pola regex berupa
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“<h4 class=\"metrics-title\">Daily
Pageviews per Visitor</h4><div><strong
class=\"metrics-data alignvmiddle\">(.*?)</strong>”
- Site Traffic dengan pola regex berupa
“<h4 class=\"metrics-title\">Search
Visits</h4><div><strong class=\"metricsdata align-vmiddle\">(.*?)</strong>”
- Site Tautaning dengan pola regex berupa
“<h5 class=\"font-1 box1-l\">Total Sites
Tautaning In</h5><span class=\"font-4 box1r\">(.*?)</span>”
3. Menampilkan pesan “detik has been updated”
4. Melakukan proses scraping tautan berita pada situs detik.com
dengan user agent berupa mobile pada halaman indeks berita
narasi dengan alamat halaman indeks pada basis data +
“/berita”
5. Menampilkan pesan “get html page from “+alamat halaman
indeks+” ~SUCCESS~”
6. Melakukan proses scraping data berita pada masing-masing
halaman dari tautan yang sudah di dapatkan dengan pola
pengambilan konten berita dengan langkah :
- Mengambil judul berita sesuai dengan pola ekspresi
reguler pada basis data.
- Mengambil tanggal publikasi berita sesuai dengan pola
ekspresi reguler pada basis data.
- Mengambil penulis berita sesuai dengan pola ekspresi
reguler pada basis data.
- Mengambil isi berita sesuai dengan pola ekspresi reguler
pada basis data.
7. Menampilkan hasil ekstraksi berupa:
a. Judul
b. Penulis
c. Tanggal
d. Tautan
e. Isi Berita
f. Tautan Video (Jika ada)
8. Melakukan langkah 4-7 dengan alamat halaman indeks yang di
rubah menjadi alamat indeks pada basis data + “/detiktv”.
9. Melakukan update data alexa untuk situs liputan6.com seperti
pada langkah 1, dengan alamat halaman alexa
https://www.alexa.com/siteinfo/liputan6.com
10. Melakukan proses scraping mulai dari langkah 4-7 dengan
alamat halaman indeks liputan6 pada basis data.
11. Melakukan update data alexa untuk situs tribunnews.com
seperti pada langkah 1, dengan alamat halaman alexa
https://www.alexa.com/siteinfo/tribunnews.com
12. Melakukan proses scraping mulai dari langkah 4-7 dengan
alamat halaman indeks tribunnews pada basis data.
13. Menampilkan pesan “All site has been scraped”
Alternatif flow : Gagal mengakses tautan
1.

Run Scraper
2.

2) Melihat Beranda

Menampilkan pesan error dari Exception.Web
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Skenario Usecase melihat beranda dilakukan oleh semua aktor. Skenario
Usecase melihat beranda mejelaskan tentang bagaimana aplikasi dapat
menampilakan ringkasan statistik hasil scraping dalam bentuk grafik. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
3) Mendaftar Sebagai Anggota
Skenario Usecase mendaftar sebagai anggota dilakukan oleh semua aktor.
Skenario Usecase mendaftar sebagai anggota menjelaskan bagaimana aplikasi
menampilkan formulir pendaftaran dan menangani pendaftaran aktor sesuai dengan
data yang dimasukkan pada formulir pendaftaran. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran A.
4) Melihat Statistik Ekstraksi
Skenario Usecase melihat statistik ekstraksi dapat dilakukan oleh semua
aktor. Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk
menampilkan detail statistik hasil ekstraksi dalam bentuk grafik harian, bulanan dan
tahunan dari masing-masing situs berita. Proses lengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran A.
5) Mencari Detail Statistik
Skenario mencari detail statistik dapat dilakukan oleh semua aktor, skenario
ini hanya berjalan ketika skenario melihat statistik ekstraksi sudah dijalankan.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
6) Melihat Daftar Situs Berita
Skenario Usecase melihat daftar situs berita dapat dilakukan oleh semua
aktor. Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor pada
proses menampilkan daftar situs berita dan informasi apa saja yang ditampikan oleh
aplikasi. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
7) Masuk Aplikasi
Skenario masuk aplikasi dapat dilakukan oleh anggota dan admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi dapat membedakan hak akses antara anggota
dan admin. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
8) Melihat Daftar Berita
Skenario melihat daftar berita dapat dilakukan oleh anggota dan admin.
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Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam
menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi dari situs berita. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
9) Mencari Daftar Berita
Skenario mencari daftar berita menggambarkan bagaimana aktor
berinteraksi dengan aplikasi pada saat melakukan proses pencarian berita. Skenario
ini hanya bisa berjalan jika skenario melihat daftar berita sudah dijalankan. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
10) Memfilter Daftar Berita
Skenario memfilter daftar berita menggambarkan bagaimana aktor
berinteraksi dengan aplikasi pada saat melakukan proses filter berita. Skenario ini
hanya bisa berjalan jika skenario melihat daftar berita sudah dijalankan. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
11) Melihat Detail Berita
Skenario melihat detail berita dapat dilakukan oleh anggota dan admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam
menampilkan detail dari berita yang telah berhasil di ekstraksi. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran A.
12) Melihat Profil
Skenario melihat profil dapat dilakukan oleh anggota dan admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam menampilkan
profil dari aktor. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
13) Mengubah Profil
Skenario mengubah profil dapat dilakukan oleh anggota dan admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk
proses perubahan profil berupa foto profil dan kata sandi aktor. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran A.
14) Keluar Aplikasi
Skenario keluar aplikasi dapat dilakukan oleh anggota dan admin yang telah
masuk ke dalam aplikasi. Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi menghapus
akses aktor ketika aktor telah keluar dari aplikasi. Proses lengkapnya dapat dilihat
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pada Lampiran A.
15) Melihat Daftar Pengajuan Anggota
Skenario melihat daftar pengajuan anggota dapat dilakukan oleh admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi menampilkan daftar pendaftar yang
mengajukan keanggotaan. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
16) Mencari Daftar Pengajuan
Skenario mencari daftar pengajuan menggambarkan bagaimana aktor
berinteraksi dengan aplikasi pada saat melakukan proses pencarian daftar
pengajuan. Skenario ini hanya bisa berjalan jika skenario melihat daftar pengajuan
anggota sudah dijalankan. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
17) Melihat Detail Pengajuan Anggota
Skenario melihat detail pengajuan anggota dapat dilakukan admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk menampilkan
data diri pendaftar secara detail berdasarkan data pendaftaran. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran A.
18) Menyetujui Pengajuan Anggota
Skenario menyetujui pengajuan anggota dapat dilakukan oleh admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam
mengubah status pendaftar menjadi anggota dan mendapatkan akses API aplikasi.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
19) Menolak Pengajuan Anggota
Skenario menolak pengajuan anggota dapat dilakukan oleh admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam menghapus
data pendaftar dari basis data dan memberikan pemberitahuan terhadap pendaftar
informasi penolakan pengajuan. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
20) Melihat Daftar Anggota
Skenario melihat daftar anggota dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi menampilkan daftar anggota yang tersimpan di
dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
21) Memfilter Daftar Anggota
Skenario memfilter daftar anggota menggambarkan bagaimana aktor
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berinteraksi dengan aplikasi pada saat melakukan proses filter anggota. Skenario
ini hanya bisa berjalan jika skenario melihat daftar anggota sudah dijalankan.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
22) Melihat Detail Anggota
Skenario melihat detail anggota dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk menampilkan
detail anggota beserta log aktivitas API dari anggota tersebut. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran A.
23) Menonaktifkan Keanggotaan
Skenario menonaktifkan keanggotaan dapat dilakukan oleh admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mengubah
status keanggotaan anggota menjadi tidak aktor sekaligus menonaktifkan akses API
dari anggota tersebut. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
24) Mengaktifkan Keanggotaan
Skenario mengaktifkan keanggotaan dapat dilakukan oleh admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mengubah
status keanggotaan anggota menjadi aktor sekaligus mengaktifkan akses API dari
anggota tersebut. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
25) Menghapus Keanggotaan
Skenario menghapus keanggotaan dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam menghapus data
anggota dari basis data dan memberikan pemberitahuan terhadap pendaftar
informasi penghapusan keanggotaan kepada anggota. Proses lengkapnya dapat
dilihat pada Lampiran A.
26) Melihat Daftar Jenis Berita
Skenario melihat daftar jenis berita dapat dilakukan oleh admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam menampilkan
daftar jenis berita yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran A.
27) Menambahkan Jenis Berita Baru
Skenario menambahkan jenis berita baru dapat dilakukan oleh admin.
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Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk
menambahkan jenis berita baru dan menyimpannya ke dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
28) Mengubah Jenis Berita
Skenario mengubah jenis berita dapat dilakukan admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mengubah data
jenis berita yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
29) Menghapus Jenis Berita
Skenario menghapus jenis berita dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk menghapus data
jenis berita yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat
dilihat pada Lampiran A.
30) Melihat Daftar Pola Ekspresi Reguler
Skenario melihat daftar pola ekspresi reguler dapat dilakukan oleh admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam
menampilkan daftar pola ekspresi reguler yang telah tersimpan di dalam basis data.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
31) Menambahkan Pola Ekspresi Reguler
Skenario menambahkan pola ekspresi reguler baru dapat dilakukan oleh
admin. Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor
untuk menambahkan pola ekspresi reguler baru dan menyimpannya ke dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
32) Mengubah Pola Ekspresi Reguler
Skenario mengubah pola ekspresi reguler dapat dilakukan admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mengubah data
pola ekspresi reguler yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
33) Menghapus Pola Ekspresi Reguler
Skenario menghapus pola ekspresi reguler dapat dilakukan oleh admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk
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menghapus data pola ekspresi reguler yang telah tersimpan di dalam basis data.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
34) Melihat Daftar Pola Khusus
Skenario melihat daftar Pola Khusus dapat dilakukan oleh admin. Skenario
ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam menampilkan
daftar Pola Khusus yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran A.
35) Menambahkan Pola Khusus Baru
Skenario menambahkan Pola Khusus baru dapat dilakukan oleh admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk
menambahkan Pola Khusus baru dan menyimpannya ke dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
36) Mengubah Pola Khusus
Skenario mengubah Pola Khusus dapat dilakukan admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mengubah data
Pola Khusus yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
37) Menghapus Pola Khusus
Skenario menghapus Pola Khusus dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk menghapus data
Pola Khusus yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat
dilihat pada Lampiran A.
38) Melihat Daftar Filter HTML
Skenario melihat daftar filter html dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor dalam menampilkan
daftar filter html yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat
dilihat pada Lampiran A.
39) Menambahkan Filter HTML Baru
Skenario menambahkan filter html baru dapat dilakukan oleh admin.
Skenario ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk
menambahkan filter html baru dan menyimpannya ke dalam basis data. Proses
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lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
40) Mengubah Filter HTML
Skenario mengubah filter html dapat dilakukan admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mengubah data
filter html yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.
41) Menghapus Filter HTML
Skenario menghapus filter html dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk menghapus data
filter html yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran A.
42) Mencari Judul Berita
Skenario mencari judul berita dapat dilakukan oleh admin. Skenario ini
menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan aktor untuk mencari judul
berita yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran A.
4.4.4. Sequence Diagram
Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan
interaksi yang terjadi antar objek di dalam aplikasi. Sequence disusun dalam
beberapa class yang terdiri dari view, model dan controller.
1)

Melakukan Ekstraksi Situs Berita
Penggambaran sequence diagram melakukan ekstraksi situs berita

digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang dibuat untuk melakukan
proses ekstraksi berita. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.28.
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2) Mendaftar Sebagai Anggota
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Penggambaran sequence diagram mendaftar sebagai anggota digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses pendaftaran
anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
3) Melihat Beranda
Penggambaran sequence diagram melihat beranda digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat beranda.
Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
4) Melihat Statistik Ekstraksi
Penggambaran sequence diagram melihat statistik ekstraksi digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat
hasil ekstraksi. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
5) Mencari Detail Statistik
Penggambaran sequence diagram mencari statistik ekstraksi digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mencari
detail statistik. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
6) Melihat Daftar Situs Berita
Penggambaran sequence diagram melihat daftar situs berita digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat
daftar situs berita. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
7) Masuk Aplikasi
Penggambaran sequence diagram masuk aplikasi digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor masuk ke dalam
aplikasi. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
8) Melihat Daftar Berita
Penggambaran sequence diagram melihat daftar berita digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat daftar
berita. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
9) Mencari Daftar Berita
Penggambaran sequence diagram mencari daftar berita digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mencari daftar
berita. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
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10) Memfilter Daftar Berita
Penggambaran sequence diagram memfilter daftar berita digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor memfilter daftar
berita. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
11) Melihat Detail Berita
Penggambaran sequence diagram melihat detail berita digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat detail
berita. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
12) Melihat Profil
Penggambaran sequence diagram melihat profil digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat profil.
Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
13) Mengubah Profil
Penggambaran sequence diagram mengubah profil digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mengubah profil
pengguna. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
14) Keluar Aplikasi
Penggambaran sequence diagram keluar aplikasi digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor keluar dari
dalam aplikasi. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
15) Melihat Daftar Pengajuan Anggota
Penggambaran sequence diagram melihat daftar pengajuan anggota
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
melihat daftar pengajuan anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
16) Mencari Daftar Pengajuan Anggota
Penggambaran sequence diagram mencari daftar pengajuan anggota
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
mencari daftar pengajuan anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan
pada Lampiran B.
17) Melihat Detail Pengajuan Anggota
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Penggambaran sequence diagram melihat detail pengajuan anggota
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
melihat detail pengajuan anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
18) Menyetujui Pengajuan Anggota
Penggambaran sequence diagram menyetujui pengajuan anggota digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menyetujui pengajuan anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
19) Menolak Pengajuan Anggota
Penggambaran sequence diagram menolak pengajuan anggota digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor menolak
pengajuan anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
20) Melihat Daftar Anggota
Penggambaran sequence diagram melihat daftar anggota digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat daftar
anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
21) Memfilter Daftar Anggota
Penggambaran sequence diagram memfilter daftar anggota digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor memfilter
daftar anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
22) Melihat Detail Anggota
Penggambaran sequence diagram melihat detail anggota digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat detail
anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
23) Menonaktifkan Keanggotaan
Penggambaran sequence diagram menonaktifkan keanggotaan digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menonaktifkan anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
24) Mengaktifkan Keanggotaan
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Penggambaran sequence diagram mengaktifkan keanggotaan digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
mengaktifkan akses API anggota. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
25) Menghapus Keanggotaan
Penggambaran sequence diagram menghapus keanggotaan digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menghapus anggota dari keanggotaan. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan
pada Lampiran B.
26) Melihat Daftar Jenis Berita
Penggambaran sequence diagram melihat daftar jenis berita digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat
daftar jenis berita. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
27) Menambahkan Jenis Berita Baru
Penggambaran sequence diagram menambahkan jenis berita baru
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menambahkan jenis berita baru. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
28) Mengubah Data Jenis Berita
Penggambaran sequence diagram mengubah data jenis berita digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mengubah
data jenis berita yang telah tersimpan sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang
ditunjukkan pada Lampiran B.
29) Menghapus Data Jenis Berita
Penggambaran sequence diagram menghapus data jenis berita digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menghapus jenis berita yang telah dimasukkan sebelunya. Proses lengkapnya
seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
30) Melihat Daftar Pola Ekspresi Reguler
Penggambaran sequence diagram melihat daftar pola ekspresi reguler
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
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melihat daftar pola regex. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
31) Menambahkan Pola Ekspresi reguler Baru
Penggambaran sequence diagram menambahkan pola ekspresi reguler baru
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menambahkan pola regex baru. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
32) Mengubah Pola Ekspresi Reguler
Penggambaran sequence diagram mengubah pola ekspresi reguler
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
mengubah pola regex yang telah ada sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang
ditunjukkan pada Lampiran B.
33) Menghapus Pola Ekspresi Reguler
Penggambaran sequence diagram menghapus pola ekspresi reguler
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menghapus pola regex yang telah tersimpan sebelumnya. Proses lengkapnya seperti
yang ditunjukkan pada Lampiran B.
34) Melihat Daftar Pola Khusus
Penggambaran sequence diagram melihat daftar pola khusus digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat
daftar pola khusus. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
35) Menambahkan Pola Khusus Baru
Penggambaran sequence diagram menambahkan pola khusus baru
digunakan untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menambahkan pola khusus baru. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
36) Mengubah Pola Khusus
Penggambaran sequence diagram mengubah pola khusus digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mengubah pola
khusus yang telah ada sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan
pada Lampiran B.
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37) Menghapus Pola Khusus
Penggambaran sequence diagram menghapus pola khusus digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor menghapus pola
khusus yang telah tersimpan sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang
ditunjukkan pada Lampiran B.
38) Melihat Daftar Filter HTML
Penggambaran sequence diagram melihat daftar filter html digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor melihat daftar
filter html. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada Lampiran B.
39) Menambahkan Filter HTML Baru
Penggambaran sequence diagram menambahkan filter html baru digunakan
untuk menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor
menambahkan filter html baru. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
40) Mengubah Filter HTML
Penggambaran sequence diagram mengubah filter html digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mengubah filter
html yang telah ada sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang ditunjukkan pada
Lampiran B.
41) Menghapus Filter HTML
Penggambaran sequence diagram menghapus filter html digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor menghapus
filter html yang telah tersimpan sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang
ditunjukkan pada Lampiran B.
42) Mencari Judul Berita
Penggambaran sequence diagram mencari judul berita digunakan untuk
menjelaskan fungsi atau method yang digunakan pada proses aktor mencari judul
berita yang telah tersimpan sebelumnya. Proses lengkapnya seperti yang
ditunjukkan pada Lampiran B.
4.4.5. Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pada aplikasi ekstraksi
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konten pada situs berita dengan mengimplementasikan metode ekspresi reguler
sebagai pencari pola.
1) Melakukan Ekstraksi Situs Berita
Activity Diagram melakukan ekstraksi situs berita dilakukan oleh aplikasi
scraper. Activity ini menjelaskan apa saja aktivitas scraper dalam melakukan
ekstraksi konten berita pada masing-masing situs. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Gambar 4.29.

Gambar 4. 29 Activity Melakukan Ekstraksi Situs Berita
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2) Melihat Beranda
Activity Diagram melihat beranda dilakukan oleh semua aktor. Activity
Diagram melihat beranda menjelaskan tentang aktivitas apa saja pada saat aplikasi
menampilkan ringkasan statistik hasil scraping dalam bentuk grafik. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
3) Mendaftar Sebagai Anggota
Activity Diagram mendaftar sebagai anggota dilakukan oleh semua aktor.
Activity Diagram mendaftar sebagai anggota menjelaskan aktivitas aplikasi pada
saat aplikasi menampilkan formulir pendaftaran dan menangani pendaftaran aktor
sesuai dengan data yang dimasukkan pada formulir pendaftaran. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran C.
4) Melihat Statistik Ekstraksi
Activity Diagram melihat statistik ekstraksi dapat dilakukan oleh semua
aktor. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor untuk menampilkan detail statistik hasil ekstraksi dalam bentuk grafik
harian, bulanan dan tahunan dari masing-masing situs berita. Proses lengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran C.
5) Mencari Statistik Ekstraksi
Activity Diagram mencari statistik ekstraksi dapat dilakukan oleh semua
aktor. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor untuk menampilkan detail statistik hasil ekstraksi dalam bentuk grafik
harian, bulanan dan tahunan dari masing-masing situs berita berdasarkan pencarian
tanggal yang dilakukan pengguna. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran
C.
6) Melihat Daftar Situs Berita
Activity Diagram melihat daftar situs berita dapat dilakukan oleh semua
aktor. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor pada proses menampilkan daftar situs berita dan informasi apa saja
yang ditampikan oleh aplikasi. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
7) Masuk Aplikasi
Activity Diagram masuk aplikasi dapat dilakukan oleh anggota dan admin.
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Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi untuk membedakan hak akses
antara anggota dan admin. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
8) Melihat Daftar Berita
Activity Diagram melihat daftar berita dapat dilakukan oleh anggota dan
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor dalam menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi dari situs
berita. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
9) Mencari Daftar Berita
Activity Diagram mencari daftar berita dapat dilakukan oleh anggota dan
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor dalam menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi dari situs
berita berdasarkan pencarian tanggal yang dilakukan oleh pengguna. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
10) Memfilter Daftar Berita
Activity Diagram melihat daftar berita dapat dilakukan oleh anggota dan
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor dalam menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi dari situs
berita berdasarkan filter yang dipilih pengguna. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran C.
11) Melihat Detail Berita
Activity Diagram melihat detail berita dapat dilakukan oleh anggota dan
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor dalam menampilkan detail dari berita yang telah berhasil di ekstraksi.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
12) Melihat Profil
Activity Diagram melihat profil dapat dilakukan oleh anggota dan admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor dalam menampilkan profil dari aktor. Proses lengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran C.
13) Mengubah Profil
Activity Diagram mengubah profil dapat dilakukan oleh anggota dan admin.
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Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk proses perubahan profil berupa foto profil dan kata sandi aktor. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
14) Keluar Aplikasi
Activity Diagram keluar aplikasi dapat dilakukan oleh anggota dan admin
yang telah masuk ke dalam aplikasi. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas
aplikasi untuk menghapus akses aktor ketika aktor telah keluar dari aplikasi. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
15) Melihat Daftar Pengajuan Anggota
Activity Diagram melihat daftar pengajuan anggota dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat menampilkan
daftar pendaftar yang mengajukan keanggotaan. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran C.
16) Mencari Daftar Pengajuan
Activity Diagram mencari daftar pengajuan menggambarkan aktivitas aktor
berinteraksi dengan aplikasi pada saat melakukan proses pencarian daftar
pengajuan. Skenario ini hanya bisa berjalan jika skenario melihat daftar pengajuan
anggota sudah dijalankan. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
17) Melihat Detail Pengajuan Anggota
Activity Diagram melihat detail pengajuan anggota dapat dilakukan admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk menampilkan data diri pendaftar secara detail berdasarkan data
pendaftaran. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
18) Menyetujui Pengajuan Anggota
Activity Diagram menyetujui pengajuan anggota dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor dalam mengubah status pendaftar menjadi anggota dan mendapatkan
akses API aplikasi. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
19) Menolak Pengajuan Anggota
Activity Diagram menolak pengajuan anggota dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
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aktor dalam menghapus data pendaftar dari basis data dan memberikan
pemberitahuan terhadap pendaftar informasi penolakan pengajuan. Proses
lengkapnnya dapat dilihat pada Lampiran C.
20) Melihat Daftar Anggota
Activity Diagram melihat daftar anggota dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat menampilkan daftar
anggota yang tersimpan di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran C.
21) Memfilter Daftar Anggota
Activity Diagram melihat daftar anggota dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat menampilkan daftar
anggota yang tersimpan di dalam basis data berdasarkan filter yang dilakukan
pengguna. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
22) Melihat Detai Anggota
Activity Diagram melihat detail anggota dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk menampilkan detail anggota beserta log aktivitas API dari anggota
tersebut. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
23) Menonaktifkan Keanggotaan
Activity Diagram menonaktifkan keanggotaan dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk mengubah status keanggotaan anggota menjadi tidak aktif sekaligus
menonaktifkan akses API dari anggota tersebut. Proses lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran C.
24) Mengaktifkan Keanggotaan
Activity Diagram mengaktifkan keanggotaan dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk mengubah status keanggotaan anggota menjadi aktor sekaligus
mengaktifkan akses API dari anggota tersebut. Proses lengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran C.
25) Menghapus Keanggotaan
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Activity Diagram menghapus keanggotaan dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor dalam menghapus data anggota dari basis data dan memberikan
pemberitahuan terhadap pendaftar informasi penghapusan keanggotaan kepada
anggota. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
26) Melihat Daftar Jenis Berita
Activity Diagram melihat daftar jenis berita dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor dalam menampilkan daftar jenis berita yang telah tersimpan di dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
27) Menambahkan Jenis Berita Baru
Activity Diagram menambahkan jenis berita baru dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor untuk menambahkan jenis berita baru dan menyimpannya ke dalam
basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
28) Mengubah Jenis Berita
Activity Diagram mengubah jenis berita dapat dilakukan admin. Activity
Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan aktor
untuk mengubah data jenis berita yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
29) Menghapus Jenis Berita
Activity Diagram menghapus jenis berita dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk menghapus data jenis berita yang telah tersimpan di dalam basis data.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
30) Melihat Daftar Pola Ekspresi Reguler
Activity Diagram melihat daftar pola ekspresi reguler dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor dalam menampilkan daftar pola ekspresi reguler yang telah tersimpan
di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran AC
31) Menambahkan Pola Ekspresi Reguler
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Activity Diagram menambahkan pola ekspresi reguler baru dapat dilakukan
oleh admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat
berinteraksi dengan aktor untuk menambahkan pola ekspresi reguler baru dan
menyimpannya ke dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran
C.
32) Mengubah Pola Ekspresi Reguler
Activity Diagram mengubah pola ekspresi reguler dapat dilakukan admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk mengubah data pola ekspresi reguler yang sebelumnya sudah tersimpan
di dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
33) Menghapus Pola Ekspresi Reguler
Activity Diagram menghapus pola ekspresi reguler dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor untuk menghapus data pola ekspresi reguler yang telah tersimpan di
dalam basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
34) Melihat Daftar Pola Khusus
Activity Diagram melihat daftar pola khusus dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor dalam menampilkan daftar pola khusus yang telah tersimpan di dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran AC
35) Menambahkan Pola Khusus
Activity Diagram menambahkan pola khusus baru dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor untuk menambahkan pola khusus baru dan menyimpannya ke dalam
basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
36) Mengubah Pola Khusus
Activity Diagram mengubah pola khusus dapat dilakukan admin. Activity
Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan aktor
untuk mengubah data pola khusus yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
37) Menghapus Pola Khusus
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Activity Diagram menghapus pola khusus dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk menghapus data pola khusus yang telah tersimpan di dalam basis data.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
38) Melihat Daftar Filter HTML
Activity Diagram melihat daftar filter html dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor dalam menampilkan daftar filter html yang telah tersimpan di dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C
39) Menambahkan Pola Filter HTML
Activity Diagram menambahkan filter html baru dapat dilakukan oleh
admin. Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi
dengan aktor untuk menambahkan filter html baru dan menyimpannya ke dalam
basis data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
40) Mengubah Filter HTML
Activity Diagram mengubah filter html dapat dilakukan admin. Activity
Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan aktor
untuk mengubah data filter html yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis
data. Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
41) Menghapus Filter HTML
Activity Diagram menghapus filter html dapat dilakukan oleh admin.
Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk menghapus data filter html yang telah tersimpan di dalam basis data.
Proses lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
42) Mencari Judul Berita
Activity Diagram mencari judul berita dapat dilakukan oleh admin. Activity
Diagram ini menjelaskan aktivitas-aktivitas aplikasi pada saat berinteraksi dengan
aktor untuk mencari judul berita yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.
43) Class Diagram
Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class beserta
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package yang memiliki hubungan satu sama lain dan digunakan untuk membangun
aplikasi. Pembuatan class diagram sesuai dengan class apa saja yang dibutuhkan
pada saat website aplikasi. Class diagram dari aplikasi yang dibangun dapat dilihat
pada gambar 4.30 dan 4.31.

Gambar 4. 30 Class Diagram Scraper

Gambar 4. 31 Class Diagram Site Monitoring
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4.4.6. Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD merupakan gambaran komponen dan struktur basis data yang
digunakan dalam pembangunan aplikasi. ERD pada aplikasi ekstraksi situs berita
menggunakan metode ekspresi reguler dapat dilihat pada Gambar 4.31

Gambar 4. 32 Entiy Relationship Diagram

4.5.

Implementasi Web Scraping
Setelah tahapan desain aplikasi selesai dilakukan, tahapan selanjutnya

adalah implementasi aplikasi ke dalam bahasa website. Tahap implementasi
dilakukan berdasarkan hasil desain aplikasi yang sudah dilakukan. Aplikasi yang
dikembangkan dibagi menjadi dua sub aplikasi, yaitu scarper dan monitoring.
4.5.1. Scraper
Scraper adalah sub aplikasi yang dikembangkan untuk melakukan teknik
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web scraping. Sub aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa website c# dan dalam
bentuk Comand Line Interface (CLI) seperti pada kebutuhan non-fungsional yang
ada. Sub aplikasi ini akan dijalankan menggunakan windows scheduler setiap lima
menit sekali untuk melakukan web scraping pada masing-masing situs. Pada sub
aplikasi ini, diimplementasikan semua pola-pola regex yang ditemukan pada
masing-masing situs. Berikut class-class yang dibangun pada saat pengembanga
aplikasi.
1.

ConnectionClass
Class ini dibangun untuk menangani koneksi dengan basis data. Pada class

ini digunakan driver library dari postgresql berupa NpgSql. Peperincian atribut dan
method yang dimiliki class ini dapat dilihat pada Gambar 4.33

Gambar 4. 33 Class ConnectioClass
Gambar 4.33 menggambarkan struktur class ConnectionClass yang
dikembangkan. Class ini memiliki dua atribut, yaitu command dan con. Serta
memiliki tujuh method di dalamnya.
2.

ScraperMaster
Class ini dibangun untuk menangani proses ekstraksi konten berita

(melakukan scraping) secara umum. Class ini akan dijadikan superclass dari class
khusus yang menangani proses scraping pada masing-masing situs. Peperincian
atribut dan method yang dimiliki class ini dapat dilihat pada Gambar 4.34

Gambar 4. 34 Class ScraperMaster
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Gambar 4.34 menggambarkan struktur class ScraperMaster yang
dikembangkan. Class ini memiliki 16 atribut, serta memiliki 13 method di
dalamnya.
3.

DetikScraper
Class ini dibangun khusus untuk menangani proses ekstraksi konten berita

(melakukan scraping) pada situs detik.com. Class ini akan dijadikan subclass dari
class ScraperMaster. Perincian atribut dan method yang dimiliki class ini dapat
dilihat pada Gambar 4.35.

Gambar 4. 35 Class DetikScraper
Gambar

4.35

menggambarkan

struktur

class

DetikScraper

yang

dikembangkan. Class ini memiliki satu atribut, yaitu news_tautan serta memiliki
tiga private method dan tujuh method yang didapat dari superclass.
4.

Liputan6Scraper
Class ini dibangun khusus untuk menangani proses ekstraksi konten berita

(melakukan scraping) pada situs liputan6.com. Class ini akan dijadikan subclass
dari class ScraperMaster. Perincian atribut dan method yang dimiliki class ini
dapat dilihat pada Gambar 4.36.

Gambar 4. 36 Class Liputan6Scraper
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Gambar 4.36 menggambarkan struktur class Liputan6Scraper yang
dikembangkan. Class ini memiliki satu atribut, yaitu news_tautan dan classBerita
serta memiliki tiga private method dan tujuh method yang didapat dari superclass.
5.

TribunScraper
Class ini dibangun khusus untuk menangani proses ekstraksi konten berita

(melakukan scraping) pada situs tribunnews.com. Class ini akan dijadikan subclass
dari class ScraperMaster. Perincian atribut dan method yang dimiliki class ini
dapat dilihat pada Gambar 4.37.

Gambar 4. 37 Class TribunScraper
Gambar 4.37 menggambarkan struktur class TribunScraper yang
dikembangkan. Class ini memiliki satu atribut, yaitu news_tautan dan H_3_Berita
serta memiliki tiga private method dan tujuh method yang didapat dari superclass.
6.

Program
Class ini adalah class utama yang berfungsi untuk membentuk objek dari

masing-masing class yang telah dibentuk sebelumnya. Perincian class Program
dapat dilihat pada Gambar 4.38.

Gambar 4. 38 Class Program
Gambar 4.38 menggambarkan struktur class Program yang dikembangkan.
Class ini hanya memiliki satu method utama yang dijalankan ketika aplikasi
dijalankan.
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4.5.2. Monitoring
Monitoring adalah sub aplikasi yang dikembangkan sebagai tools untuk
melakukan monitoring terhadap hasil ekstraksi yang dilakukan scraper. Sub
aplikasi ini dibangun berbasis web menggunakan bahasa website c# dan frame-work
ASP.Net. Pola-pola regex yang digunakan oleh scraper dapat diatur melalui sub
aplikasi ini, sehingga memudahkan pengguna dalam mengatur pola apa saja yang
akan digunakan oleh scraper agar dapat melakukan proses scraping dengan baik.
Berikut class-class utama yang dibangun pada saat pengembangan aplikasi.
1.

connectionClass
Class ini dibangun untuk menangani koneksi dengan basis data. Pada class

ini digunakan driver library dari postgresql berupa NpgSql. Perincian atribut dan
method yang dimiliki class ini dapat dilihat pada Gambar 4.39.

Gambar 4. 39 Class connectionClass
Gambar 4.39 menggambarkan struktur class ConnectionClass yang
dikembangkan. Class ini memiliki dua atribut, yaitu command dan con. Serta
memiliki lima method di dalamnya.
2.

MainGuest
Class ini dibangun untuk menangani hak akses yang dimiliki oleh pengguna

dengan level akses tamu. Class ini berhubungan langsung dengan class-class lain
yang menangani fitur-fitur yang dapat diakses oleh tamu. Perincian method dan
class apa saja yang berhubungan dengan MainGuest dapat dilihat pada Gambar
4.40.
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class Rincian Class

MainGuest
#
#
#
#
+
+
#
#
#
#

Beranda_Click(object, EventArgs): void
changeActiveMenu(string): void
Daftar_Click(object, EventArgs): void
Detik_Click(object, EventArgs): void
Liputan6_Click(object, EventArgs): void
LoadAlert(string, string): void
LoadBeranda(): void
loadControl(string, Boolean): void
Masuk_Click(object, EventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Situs_Click(object, EventArgs): void
Tribun_Click(object, EventArgs): void

Statistik
-

con: connectionClass

#
#
#
#
+

cari_bulan_click(object, EventArgs): void
cari_hari_click(object, EventArgs): void
cari_tahun_click(object, EventArgs): void
getDataBulanan(string): string
getDataHarian(string): string
getDataKeseluruhan(): string
getDataTahunan(string): string
getDayChartData(string, string): DataTable
getMonthChartData(string, string): DataTable
getSiteData(string): DataTable
getYearChartData(string, string): DataTable
loadChartBulanan(string, string): void
loadChartHarian(string, string): void
loadChartTahunan(string, string): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(): void
setPage(string, string, string, string): void
setSite(string): void

SitusBerita
-

con: connectionClass

#

Page_Load(object, EventArgs): void

Pendaftaran
-

con: connectionClass

#
#
-

agamaID(string): string
AlamatEmpty(string): Boolean
AlasanEmpty(string): Boolean
EmailEmpty(string): Boolean
EmailRegistered(string): Boolean
EmailValid(string): Boolean
FileEmpty(string): Boolean
FileValid(string): Boolean
getFile(FileUpload, string): string[]
insert(string[], string, string): void
NameEmpty(string): Boolean
Page_Load(object, EventArgs): void
PasswordEmpty(string): Boolean
PekerjaanEmpty(string): Boolean
Submit_Click(object, EventArgs): void
TelpEmpty(string): Boolean
TelpValid(string): Boolean
TglLahirEmpty(string): Boolean
TglLahirValid(string): Boolean
TmpLahirEmpty(string): Boolean

Gambar 4. 40 Class MainGuest dan relasinya
Gambar 4.40 menggambarkan struktur class MainGuest dan relasinya
dengan class lain. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa class ini memiliki
delapan protected method, dua private method, dan dua public method. Class ini
berhubungan secara langsung dengan class Pendaftaran, Statistik, dan SitusBerita.
3.

MainMember
Class ini dibangun untuk menangani hak akses yang dimiliki oleh pengguna

dengan level akses anggota. Class ini berhubungan langsung dengan class-class
lain yang menangani fitur-fitur yang dapat diakses oleh anggota. Perincian method
dan class apa saja yang berhubungan dengan MainMember dapat dilihat pada
Gambar 4.41.
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class Rincian Class

Profil

UserControl
Statistik

DetailBerita

-

con: connectionClass

#
#
#
#
+

cari_bulan_click(object, EventArgs): void
cari_hari_click(object, EventArgs): void
cari_tahun_click(object, EventArgs): void
getDataBulanan(string): string
getDataHarian(string): string
getDataKeseluruhan(): string
getDataTahunan(string): string
getDayChartData(string, string): DataTable
getMonthChartData(string, string): DataTable
getSiteData(string): DataTable
getYearChartData(string, string): DataTable
loadChartBulanan(string, string): void
loadChartHarian(string, string): void
loadChartTahunan(string, string): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(): void
setPage(string, string, string, string): void
setSite(string): void

-

con: connectionClass

#
#
+

getData(string): DataTable
getSiteName(string): string
Home_Click(object, EventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(string): void

#

Page_Load(object, EventArgs): void

getFile(FileUpload, string): string[]
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(string): void
Update_Click(object, EventArgs): void

UserControl
System.Web.UI.Page

SitusBerita
con: connectionClass

con: connectionClass

#
#
+
#

Pendaftaran

MainMember

System.Web.UI.UserControl

-

-

DaftarBerita
-

con: connectionClass

#
#
#
#
#
+

Cari_Click(object, EventArgs): void
getData(string, string): DataTable
getSiteName(string): string
loadData(string, string): void
News_Grid_Command(object, EventArgs): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Radio_Click(object, EventArgs): void
setDate(string): void
setPage(string): void

-

con: connectionClass

#
#
#
#
#
#
#
+
+
+
+
#
#
#
#

Beranda_Click(object, EventArgs): void
Berita_Detik_Click(object, EventArgs): void
Berita_Liputan_Click(object, EventArgs): void
Berita_Tribun_Click(object, EventArgs): void
changeActiveMenu(string): void
Detik_Click(object, EventArgs): void
Keluar_Click(object, EventArgs): void
Liputan6_Click(object, EventArgs): void
loadAlert(string, string, string): void
loadBerita(string): void
loadControl(string, bool): void
loadDetail(string): void
loadProfil(): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Profil_Click(object, EventArgs): void
removeSessionBerita(): void
Situs_Click(object, EventArgs): void
Tribun_Click(object, EventArgs): void

-

con: connectionClass

#
#
-

agamaID(string): string
AlamatEmpty(string): Boolean
AlasanEmpty(string): Boolean
EmailEmpty(string): Boolean
EmailRegistered(string): Boolean
EmailValid(string): Boolean
FileEmpty(string): Boolean
FileValid(string): Boolean
getFile(FileUpload, string): string[]
insert(string[], string, string): void
NameEmpty(string): Boolean
Page_Load(object, EventArgs): void
PasswordEmpty(string): Boolean
PekerjaanEmpty(string): Boolean
Submit_Click(object, EventArgs): void
TelpEmpty(string): Boolean
TelpValid(string): Boolean
TglLahirEmpty(string): Boolean
TglLahirValid(string): Boolean
TmpLahirEmpty(string): Boolean

Gambar 4. 41 Class MainMember dan relasinya
Gambar 4.41 menggambarkan struktur class MainMember dan relasinya
dengan class lain. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa class ini memiliki 11
protected method, tiga private method, dan empat public method. Class ini
berhubungan secara langsung dengan class Pendaftaran, Statistik, SitusBerita,
DaftarBerita, DetailBerita dan Profil.
4.

MainAdmin
Class ini dibangun untuk menangani hak akses yang dimiliki oleh pengguna

dengan level akses admin. Class ini berhubungan langsung dengan class-class lain
yang menangani fitur-fitur yang dapat diakses oleh admin. Perincian method dan
class apa saja yang berhubungan dengan MainAdmin dapat dilihat pada Gambar
4.42.
class Rincian Class

Profil
DetailBerita
UserControl
Statistik
-

con: connectionClass

#
#
#
#
+

cari_bulan_click(object, EventArgs): void
cari_hari_click(object, EventArgs): void
cari_tahun_click(object, EventArgs): void
getDataBulanan(string): string
getDataHarian(string): string
getDataKeseluruhan(): string
getDataTahunan(string): string
getDayChartData(string, string): DataTable
getMonthChartData(string, string): DataTable
getSiteData(string): DataTable
getYearChartData(string, string): DataTable
loadChartBulanan(string, string): void
loadChartHarian(string, string): void
loadChartTahunan(string, string): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(): void
setPage(string, string, string, string): void
setSite(string): void

-

con: connectionClass

#
#
+

getData(string): DataTable
getSiteName(string): string
Home_Click(object, EventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(string): void

-

con: connectionClass

#
#
+
#

getFile(FileUpload, string): string[]
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(string): void
Update_Click(object, EventArgs): void

Page_Load(object, EventArgs): void

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
+
+
+
+
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DaftarBerita
-

con: connectionClass

#
#
#
#
#
+

Cari_Click(object, EventArgs): void
getData(string, string): DataTable
getSiteName(string): string
loadData(string, string): void
News_Grid_Command(object, EventArgs): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Radio_Click(object, EventArgs): void
setDate(string): void
setPage(string): void

SpesialKarakter
-

con: connectionClass

#
#
#
#
#
#
+
#

Edit_Click(object, EventArgs): void
getData(): DataTable
getJenisBerita(): DataTable
getJenisPola(): DataTable
Hapus_Click(object, EventArgs): void
Jenis_Berita_Change_Index(object, EventArgs): void
Load_Table(): void
loadData(): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Reset(object, EventArgs): void
setPage(string): void
setSiteName(string): void
Simpan(object, EventArgs): void

UserControl
Pendaftaran

System.Web.UI.Page

SitusBerita
con: connectionClass

#

con: connectionClass
getData(string): DataTable
loadData(string): void
News_Grid_Command(object, EventArgs): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Radio_Click(object, EventArgs): void
setPage(): void

MainAdmin

System.Web.UI.UserControl

-

DaftarAnggota
#
#
#
#
+

Filter

Anggota_Baru_Click(object, EventArgs): void
Beranda_Click(object, EventArgs): void
Berita_Detik_Click(object, EventArgs): void
Berita_Liputan_Click(object, EventArgs): void
Berita_Tribun_Click(object, EventArgs): void
changeActiveMenu(string): void
Daftar_Anggota_Click(object, EventArgs): void
Detik_Click(object, EventArgs): void
Filter_Click(object, EventArgs): void
Filter_Detik_Click(object, EventArgs): void
Filter_Liputan6_Click(object, EventArgs): void
Filter_Tribun_Click(object, EventArgs): void
Jenis_Detik_Click(object, EventArgs): void
Jenis_Liputan6_Click(object, EventArgs): void
Jenis_Tribun_Click(object, EventArgs): void
Keluar_Click(object, EventArgs): void
Liputan6_Click(object, EventArgs): void
loadAlert(string, string, string): void
loadAnggotaBaru(): void
loadBerita(string): void
loadControl(string, bool): void
loadDaftarAnggota(): void
loadDetail(string): void
loadDetailAnggota(string): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Profil_Click(object, EventArgs): void
Regex_Detik_Click(object, EventArgs): void
Regex_Liputan6_Click(object, EventArgs): void
Regex_Tribun_Click(object, EventArgs): void
removeSessionBerita(): void
Situs_Click(object, EventArgs): void
Spesial_Detik_Click(object, EventArgs): void
Spesial_Liputan6_Click(object, EventArgs): void
Spesial_Tribun_Click(object, EventArgs): void
Tribun_Click(object, EventArgs): void

-

con: connectionClass

#
#
#
#
#

Cari_Click(object, EventArgs): void
getData(string, string): DataTable
jumlah(string, string): int
loadData(string, string): void
loadData(): void
OnPageIndexChangingDetik(object, GridViewPageEventArgs): void
OnPageIndexChangingLiputan6(object, GridViewPageEventArgs): void
OnPageIndexChangingTribun(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void

con: connectionClass

#
#
#
#
#
+
#
#
#

Edit_Click(object, EventArgs): void
getData(): DataTable
Hapus_Click(object, EventArgs): void
loadData(): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Reset(object, EventArgs): void
setPage(string): void
setSiteName(string): void
Simpan(object, EventArgs): void
Ubah_Indeks(object, EventArgs): void
Ubah_Pola(object, EventArgs): void

con: connectionClass

#
#
-

agamaID(string): string
AlamatEmpty(string): Boolean
AlasanEmpty(string): Boolean
EmailEmpty(string): Boolean
EmailRegistered(string): Boolean
EmailValid(string): Boolean
FileEmpty(string): Boolean
FileValid(string): Boolean
getFile(FileUpload, string): string[]
insert(string[], string, string): void
NameEmpty(string): Boolean
Page_Load(object, EventArgs): void
PasswordEmpty(string): Boolean
PekerjaanEmpty(string): Boolean
Submit_Click(object, EventArgs): void
TelpEmpty(string): Boolean
TelpValid(string): Boolean
TglLahirEmpty(string): Boolean
TglLahirValid(string): Boolean
TmpLahirEmpty(string): Boolean

AnggotaBaru
-

con: connectionClass

#
#
#
#
+

Cari_Click(object, EventArgs): void
getData(string): DataTable
loadData(string): void
News_Grid_Command(object, EventArgs): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setDate(string): void
setPage(): void

DetailAnggotaBaru

JenisBerita
-

-

-

con: connectionClass

#
#
#
+
#
#
#

CalculateMD5Hash(string): string
Home_Click(object, EventArgs): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(string): void
Setujui_Click(object, EventArgs): void
Tolak_Click(object, EventArgs): void
Update_Status(object, EventArgs): void

FilterHTML
-

con: connectionClass

#
#
#
#
#
+
#

Edit_Click(object, EventArgs): void
getData(): DataTable
Hapus_Click(object, EventArgs): void
loadData(): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
Reset(object, EventArgs): void
setPage(string): void
setSiteName(string): void
Simpan(object, EventArgs): void

PolaRegex
-

con: connectionClass

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

getCode(string): string
getDetailPola(string, string): DataTable
getJenisPola(): DataTable
getJenisPolaPengambilan(): DataTable
getPola(string): DataTable
getRegex(string): DataTable
getSiteName(string): string
Hapus_Click(object, EventArgs): void
Jenis_Pola_Change_Index(object, EventArgs): void
Jenis_Pola_Edit_Change_Index(object, EventArgs): void
loadData(string): void
News_Grid_Command(object, EventArgs): void
OnPageIndexChanging(object, GridViewPageEventArgs): void
Page_Load(object, EventArgs): void
setPage(): void
Tambah_Click(object, EventArgs): void
Tampilkan_Click(object, EventArgs): void
Ubah_Click(object, EventArgs): void
Unduh_Halaman_Click(object, EventArgs): void

Gambar 4. 42 Class MainAdmin dan relasinya
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Gambar 4.42 menggambarkan struktur class MainAdmin dan relasinya
dengan class lain. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa class ini memiliki 26
protected method, tiga private method, dan empat public method. Class ini
berhubungan secara langsung dengan class Pendaftaran, Statistik, SitusBerita,
DaftarBerita, DetailBerita, Profil, DaftarAnggota, AnngotaBaru, Filter, FilterHtml,
DetailAnggotaBaru, PolaRegex, JenisBerita dan SpesialKarakter.
5.

SiteController
Class ini dibangun untuk mengani layanan API yang disediakan oleh

aplikasi. Data yang ditangani oleh class ini adalah data situs berita yang ada di
dalam basis data. Perincian method yang dimiliki class ini dapat dilihat pada
Gambar 4.43

Gambar 4. 43 Class SiteController
Gambar 4.43 menggambarkan perincian class SiteController yang
dibangun. Class ini memiliki dua public method dengan masing-masing
mengembalikan data dalam bentuk JsonResult.
6.

NewsController
Class ini dibangun untuk mengani layanan API yang disediakan oleh

aplikasi. Data yang ditangani oleh class ini adalah data berita yang ada di dalam
basis data. Perincian method yang dimiliki class ini dapat dilihat pada Gambar 4.44

Gambar 4. 44 Class NewsController
Gambar 4.44 menggambarkan perincian class NewsController yang
dibangun. Class ini memiliki dua public method dengan masing-masing
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mengembalikan data dalam bentuk JsonResult.
Setelah tahap implementasi selesai dilakukan, peneliti melakukan pengujian
aplikasi menggunakan metode black box. Penguji yang melakukan pengujian
aplikasi adalah salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang
analisis konten berita dengan menggunakan metode text-mining. Pengujian ini
peneliti lakukan dua kali, pada pengujian pertama ditemukan dua kesalahan aplikasi
yang tidak sesuai dengan skenario yang ada. Pada pengujian dua, tidak ditemukan
kesalahan pada aplikasi, sehingga pengujian hanya dilakukan dua kali.

4.6.

Uji Akurasi
Untuk melakukan uji akurasi, peneliti menggunakan metode perbandingan

precision dan recall, serta digabungkan dengan menggunakan perhitungan fmeasure. Pada tahap ini peneliti melakukan uji akurasi berdasarkan data berita pada
masing-masing situs pada tanggal 04 Juli 2018 pada jam 08.56 - 08.57 WIB. Pada
tanggal tersebut, daftar berita yang ada pada masing-masing halaman indeks situs
sejumlah 20 berita pada liputan6 dan tribunnuews, serta 21 berita pada detik.
Langkah pengujian dilakukan dengan melakukan proses scraping terhadap
masing-masing situs. Setelah proses scraping selesai, peneliti melakukan
pengecekan terhadap berapa jumlah data yang berhasil di ekstraksi, dan berapa
jumlah data hasil ekstraksi yang sesuai dengan berita asli pada masing-masing situs.
Tahap akhir uji akurasi adalah menghitung nilai precision dan recall dari masingmasing situs berdasarkan data yang sudah ada. Setelah nilai precision dan recall
diketahui, maka dilakukan perhitungan f-measure dan akurasi dari masing-masing
situs. Nilai akurasi yang didapatkan akan berbeda pada masing-masing situs,
bergantung pada nilai precision dan recall masing-masing situs berita.
Relevant Document yang digunakan pada perhitungan recall dan precision
berupa data asli dari ketiga situs yang diambil secara manual dari situs, sedangkan
Retrieved Document adalah data berita yang berhasil diambil oleh scraper. Irisan
dari kedua jenis dokumen ini berupa Relevant Document Retrieved adalah data
berita yang berhasil di ekstraksi oleh scraper dan sesuai dengan data asli yang ada
di masing-masing situs.
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Aplikasi akan di uji menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi
perangkat sebagai berikut:
1)

Prosesor core-i5

2)

RAM (memory) 4GB

3)

Sistem Operasi Windows 10
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BAB 6 PENUTUP
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti tentang
penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat
disimpulkan beberapa kesimpulan berikut:
1.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masing-masing situs berita, ditemukan
beberapa pola regex yang dapat digunakan untuk melakukan proses ekstraksi
konten dari halaman berita. Pola-pola yang ditemukan dapat dilihat pada Tabel
6.1
Tabel 6. 1 Pola regex yang ditemukan
Jenis
Pola

Tautan

Judul

Isi

Video

Detik
Narasi

<a
datacategory="Subkanal
detikNews"
dataaction="Indeks"
data-label="List
Berita" href="(.*?)"
class="list">

<h1>(
.*?)<
/h1>

<h1
class=\"jdl\
">(.*?)</h1>

<a(.*?
)>

<!-s:parallaxind
etail->(.*?)<!-e:parallaxind
etail-->
<table
class=\"tauta
nsisip\">(.*?
)</table>
<table
align=\"cente
r\"
class=\"pic_a
rtikel_sisip_
table\">(.*?)
</table>

<span
class=
\"desc
\">(.*
?)</sp
an>

Liputan6
Video
Narasi
</div>(.*?)<div
class="articlesnippet__wrappercontent">
</div><a
href="(.*?)"
class="articlesnippet__titletautan"
<h1
class=\"articleheader__title\">(
.*?)</h1>

Tribunnews
Video
Narasi
<h3
class="blue">(.*?
)</h3>
<a
href="(.*?)"
title

<h1 class=\"f32 fno
crimson\"
style=\"lineheight:40px;fontsize:34px\">(.*?)<
/h1>

<div
class=\"seamlessads__container\">(.
*?)</div></div>

<div class='adsprucebannerspot'(.*?)</di
v>

<div
class=\"seamlessads\"(.*?)</div>

<span id='innity-inpost'(.*?)</span>

<div class=\"bacajuga\"(.*?)</div>

<div id='div-InsideMediumRectangle'(.*?
)</div>
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Jenis
Pola

Video

Detik
Narasi
<img (.*?) />

<img(.*?)>

<div
class=\"teks_
detail
detail_area\"
id=\"detikdet
ailteks\" >(.
*?)</div>

<div
class=\"articleraw-content\"
itemprop=\"descript
ion\"
datacomponentname=\"mobile:artic
le-rawcontent\">(.*?)</di
v>
<a(.*?)>

<iframe(.*?)<
/iframe>
<a (.*?)>
<blockquote(.
*?)</blockquo
te>
<script(.*?)<
/script>

Penulis

Tanggal

Tautan
Video

<span
class
=\"da
te\">
(.*?)
</spa
n>
\t\t\
t<spa
n
20DET
IK
</spa
n>
\t\t\
t<spa
n
class
=\"da
te\">
(.*?)
</spa
n>
\t\t<
/div>
<ifra
me
src=\
"(.*?
)\"

Liputan6
Video
Narasi

<blockquote(.*?)100
%;\">
<iframe
class=\"vidio-embed
\"(.*?)</iframe>

127

Tribunnews
Video
Narasi
<div
class=\"txt-article
mb20\" >(.*?)</div>
Baca: <a(.*?)</a>

<ul>(.*?)</ul>
<figure(.*?)</figure
>
<script(.*?)</script
>
<a(.*?)>

<div
class=\"auth
or\">(.*?)</
div>

<span
class=\"articleheader__authors\"
>(.*?)</span>
>(.*?)</a>

<div
class=\"f12
grey
mb15\" >(.*?)</div
>
<a
href='(.*?)'
target='_blank'>

<div
class=\"date
\">(.*?)</di
v>

<span
class=\"articleheader__datetime\
">(.*?)</span>

<time class=\"grey
f13
dip\">(.*?)</time>

<ifram
e
class=
\"vidi
oembed
articl
evideogaller
y-item__
vidio-

<div
class=\"
video\"
id=\"ifr
ameresize\"
><iframe
width=\"
300\"
height=\
"169\"
src=\"(.
*?)\"

-

-

-
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Jenis
Pola

Video

Detik
Narasi

Liputan6
Video
Narasi

128

Tribunnews
Video
Narasi

embed\
"
src=\"
(.*?)\
"

2.

Berdasarkan pola-pola regex yang ditemukan, terdapat perbedaan pola pada
masing-masing situs berita. Perbedaan tersebut terletak pada tag apa yang
digunakan, atribut apa saja yang dipakai, dan ada berapa pola regex yang
dibutuhkan untuk mengekstrak satu jenis konten dari halaman situs berita.

3.

Berdasarkan hasil uji akurasi yang dilakukan peneliti terhadap aplikasi yang
dikembangkan, didapat hasil uji akurasi pada ketiga situs berita lebih besar dari
90%, yaitu Detik memiliki akurasi 100%, Liputan6 memiliki akurasi 100% dan
Tribunnews memiliki akurasi 100%.

6.2. Saran
Berdasarkan hasil yang dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, berikut
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.
1.

Pola regex dalam penelitian ini masih dibentuk secara manual oleh peneliti,
untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika aplikasi yang dibentuk secara
otomatis dapat membentuk pola regex tersendiri berdasarkan struktur html
halaman yang diakses.

2.

Agar data hasil ekstraksi dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan
penelitian lanjutan baik melalui teknik text-mining maupun data-mining.
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LAMPIRAN
Lampiran A. Skenario
Melihat Beranda

A.1.

Tabel A. 1 Skenario melihat beranda
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC2
Melihat beranda
Tamu, Anggota, Admin
Aktor melihat beranda aplikasi
Aktor mengakses tautan aplikasi
Aplikasi menampilkan statistik scraping dari 3 situs dalam satu
hari
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.

Klik beranda
2.

Menampilkan halaman beranda yang berisi
Grafik statistik scraping 3 situs dalam satu hari
(sumbu y jumlah ekstraksi, sumbu x jam
melakukan ekstraksi)
Informasi total hasil ekstraksi masing-masing
situs dalam satu hari
Informasi total ekstraksi dari ketiga situs dalam
satu hari

Mendaftar sebagai Anggota

A.2.

Tabel A. 2 Skenario mendaftar sebagai anggota
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC1
Mendaftar sebagai anggota
Tamu
Aktor mengisi identitas pada formulir yang disediakan untuk
proses pendaftaran sebagai anggota
Aktor mengakses tautan aplikasi
Data identitas pendaftar tersimpan di dalam basis data dengan
status menunggu persetujuan keanggotaan dari admin.
Aplikasi
Normal Flow

Klik menu daftar
2.

Menampilkan halaman pendaftaran yang berisi
formulir pendaftaran berupa :
a. Informasi nomor telephone admin
b. Pilihan jenis kartu identitas yang digunakan
untuk mendaftar
KTP
(type: radio button, selected)
SIM (type: radio button)
c. Formulir Informasi akun
E-Mail (type: e-mail, required)
Password
(type: password, required)
Foto profil
(type: file, jpg/jpeg, required)
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d.

e.
f.
3.
4.

4.

Formulir Informasi Pendaftar
Nama (type: teks, required)
Tempat lahir
(type: teks, required)
Tanggal lahir
(type: date, dd MM YYYY, required)
Jenis kelamin (type: radio button)
• Laki-laki (selected)
• Perempuan
Alamat (type: teksarea, required)
Nomor telepon
(type: number, required)
Agama (type: select)
• Islam (selected)
• Kristen protestan
• Kristen katolik
• Hindu
• Budha
• Konghucu
Status Perkawinan (type : radio)
• Belum Kawin (selected)
• Kawin
Pekerjaan (type: teks, required)
Kewarganegaraan (type: radio)
• WNI (selected)
• WNA
Alasan pengajuan
(type: teksarea, required)
Bukti scan kartu identitas
(type: file, jpg/jpeg, required)
Tombol daftar (type: submit)
Tombol batal (type: reset)

Mengisi formulis
pendaftaran
Klik daftar
Melakukan validasi dengan metode HTML required
Malakukan validasi back end
Menyimpan data pendaftar kedalam basis data
dengan status menunggu persetujuan admin
8. Menampilkan pesan “Pendaftaran Sukses, Sedang
Menunggu Persetujuan Admin”
9. Redirect ke halaman beranda.
Alternatif flow : E-Mail tidak sesuai format / tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : E-Mail tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Alamat Email Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
5.
6.
7.

4.
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4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.
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Alternatif flow : E-Mail tidak sesuai format (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Alamat Email Sesuai Format !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : E-Mail sudah terdaftar (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Alamat Email sudah
terdaftar !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Password tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Password tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Password
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Foto profil tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Foto profil tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Foto untuk
Profil Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Foto profil tidak sesuai format (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan File
JPEG/JPG Sebagai Profil Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Nama tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Nama tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
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Menampilkan pesan “Harap Masukkan Nama
Lengkap Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Tempat lahir tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Tempat lahir tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Tempat Lahir
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Tanggal lahir tidak sesuai format / tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Tanggal lahir tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Tanggal Lahir
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Tanggal lahir tidak sesuai format (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Tanggal Lahir
sesuai Format (dd MM YYYY) !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Alamat tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Alamat tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Alamat
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Nomor telepon tidak sesuai format / tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Nomor telepon tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
7.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.
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Malakukan validasi back end
Menampilkan pesan “Harap Masukkan Nomor
Telepon Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Nomor telepon tidak sesuai format (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Nomor
Telepon berupa Angka !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Pekerjaan tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Pekerjaan tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Pekerjaan
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Alasan tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Alasan tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Alasan
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Bukti scan tidak tidak terisi (validasi HTML)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Menampilkan pesan error
7. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Bukti scan tidak terisi (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan Bukti Scan
Kartu Identitas Anda !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
Alternatif flow : Bukti scan tidak sesuai format (validasi back end)
Klik daftar
5. Melakukan validasi degan metode HTML required
6. Malakukan validasi back end
7. Menampilkan pesan “Harap Masukkan File
JPEG/JPG Pada Bukti Scan !”
8. Tetap berada pada halaman pendaftaran
6.
7.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.
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Alternatif flow : Reset form
4.

Klik reset
5.

Menghapus semua isian pada formulir pendaftaran.

Melihat Statistik Ekstraksi

A.3.

Tabel A. 3 Skenario melihat detail statistik
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik detail statistik

3.

Klik salah satu situs

USC2
Melihat detail statistik
Tamu, Anggota, Admin
Aktor melihat detail statistik ekstraksi dari salah satu situs
berita
Aktor mengakses tautan aplikasi
Aplikasi menampilkan detail statistik scraping dari salah satu
situs berita.
Aplikasi
Normal Flow
2.

Menampilkan pilihan situs

Menampilkan halaman detail statistik yang berisi :
Total hasil ekstraksi pada tanggal akses
Total seluruh berita hasil ekstraksi dari situs
Rata-rata jumlah berita yang dapat di ekstraksi per
tahun.
d. Tiga Grafik statistik :
Grafik statistik scraping situs harian (sumbu y
jumlah ekstraksi, sumbu x jam melakukan
ekstraksi)
➢ Rata-rata hasil ekstraksi perjam dalam satu
hari
➢ Informasi prosentase harian dibandingkan
dengan hasil ekstraksi satu bulan.
4.
a.
b.
c.

➢

-

Informasi total hasil ekstraksi dalam satu
bulan
➢ Form pencarian
(type: date, dd MM YYYY, required)
Grafik statistik scraping situs bulanan (sumbu y
jumlah ekstraksi, sumbu x tanggal melakukan
ekstraksi)
➢ Rata-rata hasil ekstraksi perhari dalam satu
bulan
➢ Informasi prosentase bulanan dibandingkan
dengan hasil ekstraksi satu tahun.
➢

-

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛

Informasi total hasil ekstraksi dalam satu
tahun
➢ Form pencarian
(type: date, MM YYYY, required)
Grafik statistik scraping situs tahunan (sumbu y
jumlah ekstraksi, sumbu x bulan melakukan
ekstraksi)
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➢

➢
➢
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Rata-rata hasil ekstraksi perbulan dalam satu
tahun
Informasi prosentase tahunan dibandingkan
dengan hasil ekstraksi keseluruhan.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛

Informasi total hasil ekstraksi keseluruhan
Form pencarian
(type: date, YYYY, required)

Mencari Detail Statistik

A.4.

Tabel A. 4 Skenario mencari detail statistik
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

2.

USC3
Mencari detail statistik
Tamu, Anggota, Admin
Aktor melakukan pencarian detail statistik pada waktu tertentu
Aktor telah berada pada halaman detail statistik
Aplikasi menampilkan detail statistik scraping dari salah satu
situs berita.
Aplikasi
Normal flow

Masukkan tanggal /
bulan / tahun pada
form pencarian
Klik cari
Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan hasil ekstraksi sesuai pencarian
Alternatif flow : Masukan tanggal tidak terisi (validasi HTML)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Menampilkan pesan eror
5. Tetap berada pada halaman detail statistik
Alernatif flow : Masukan tanggal tidak terisi (validasi back end)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan pesan “Masukkan Waktu pada Form
Pencarian”
6. Tetap berada pada halaman detail statistik
Alernatif flow : Masukan tanggal tidak sesuai format (validasi back end)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan pesan “Masukkan Waktu Sesuai
Format Pencarian”
6. Tetap berada pada halaman detail statistik
3.

2.

2.

2.
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Melihat Daftar Situs Berita

A.5.

Tabel A. 5 Skenario melihat daftar situs berita
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC4
Melihat daftar situs berita
Tamu, Anggota, Admin
Aktor melihat informasi tentang 3 situs berita.
Aktor mengakses tautan aplikasi
Aplikasi menampilkan informasi tentang masing-masing situs
berdasarkan data real-time dari www.alexa.com
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.

Klik menu situs
berita
2.

Menampilkan halaman situs berita yang berisi :
a. Tanggal terakhir singkronisasi dengan
www.alexa.com
(dd MM YYYY hh:mm:ss)
b. Informasi Alexa Rank masing-masing situs.
c. Informasi Daily Time masing-masing situs
(MM:SS)
d. Informasi Daily Page Views masing-masing situs
(decimal)
e. Informasi Traffic From Search masing-masing
situs (prosentase)
f. Informasi Site Tautaning masing-masing situs

Masuk Aplikasi

A.6.

Tabel A. 6 Skenario masuk aplikasi
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

3.
4.

USC5
Masuk
Anggota, Admin
Aktor memasukkan email dan password untuk masuk kedalam
aplikasi.
Aktor mengakses tautan aplikasi
Aktor telah masuk kedalam aplikasi dan mendapatkan akses
sesuai dengan hak akses masing-masing.
Aplikasi
Normal Flow

Klik masuk
2.

Menampilkan halaman masuk aplikasi yang berisi :
a. Masukan e-mail (type: email, required)
b. Masukkan password
(type: password, required)
c. Tombol masuk (type: submit)

5.

Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
Melakukan validasi masukan di bagian back end
Melakukan validasi akun pengguna
Membuat session untuk pengguna

Mengisi masukan
email dan password.
Klik tombol masuk

6.
7.
8.
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Menampilkan halaman beranda serta hak akses lain
sesuai dengan level pengguna
Alternatif flow : Email tidak sesuai format / tidak terisi (validasi HTML)
Klik tombol masuk
5. Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
6. Menampilkan pesan eror
7. Tetap berada pada halaman masuk aplikasi
Alternatif flow : Email tidak terisi (validasi back end)
Klik tombol masuk
5. Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
6. Melakukan validasi masukan di bagian back end
7. Menampilkan pesan “Silahkan Masukkan Alamat Email Anda !”
8. Tetap berada pada halaman masuk
Alternatif flow : Email tidak sesuai format (validasi back end)
Klik tombol masuk
5. Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
6. Melakukan validasi masukan di bagian back end
7. Menampilkan pesan “Silahkan Masukkan Alamat Email Sesuai Format !”
8. Tetap berada pada halaman masuk
Alternatif flow : Password tidak terisi (validasi HTML)
Klik tombol masuk
5. Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
6. Menampilkan pesan eror
7. Tetap berada pada halaman masuk aplikasi
Alternatif flow : Password tidak terisi (validasi back end)
Klik tombol masuk
5. Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
6. Melakukan validasi masukan di bagian back end
7. Menampilkan pesan “Silahkan Masukkan Password
Anda !”
8. Tetap berada pada halaman masuk
Alternatif flow : Email / Password salah (validasi akun)
Klik tombol masuk
5. Malakukan validasi masukan dengan menggunakan
metode HTML required
6. Melakukan validasi masukan di bagian back end
7. Melakukan validasi akun pengguna
8. Menampilkan pesan “Maaf, Email atau Password
yang Anda Masukkan Salah !”
9. Tetap berada pada halaman masuk
9.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

A.7.
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Melihat Daftar Berita
Tabel A. 7 Skenario melihat daftar berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor

USC6
Melihat daftar berita
Anggota, Admin
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Deskripsi Singkat

140

Aktor melihat daftar berita yang berhasil di ekstraksi dari salah
satu situs.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi
Aplikasi menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi
dari salah satu situs.
Aplikasi
Normal Flow

Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik menu daftar
berita

3.

Klik salah satu situs

2.

Menampilkan pilihan situs berita

Menampilkan halaman daftar berita yang berisi :
Informasi tanggal ekstraksi dari daftar berita yang
ditampilkan.
b. Form pencarian
(type: date, dd MM YYYY, required)
c. Tabel daftar berita tanpa video
No.
Judul (berisi judul berita)
Tautan (berisi tautan menuju halaman berita
pada situs)
Aksi (berisi tombol detail yang berfungsi
untuk melihat detail berita)
d. Tabel daftar berita dengan video
Judul berita (berisi tautan ke halaman berita
di situs)
Informasi berita (Penulis – Tanggal
Publikasi)
Video (type: iframe)
Tombol detail
e. Filter berita
Semua Berita, berfungsi menampilkan
semua daftar berita (type: radio, selected)
Berita tanpa video, berfungsi hanya
menampilkan berita tanpa video (type:
radio)
Berita dengan video, berfungsi hanya
menampilkan berita dengan video (type:
radio)

4.
a.

A.8.

Mencari Daftar Berita
Tabel A. 8 Skenario mencari daftar berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor

USC7
Mencari daftar berita
Anggota, Admin
Aktor melakukan pencarian terhadap daftar berita yang berhasil
di ekstraksi dari salah satu situs berdasarakan waktu tertentu.
Aktor telah berada pada halaman daftar berita
Aplikasi menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi
dari salah satu situs berdasarakan waktu tertentu sesuai
pencarian.
Aplikasi
Normal Flow
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1.

2.
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Masukkan tanggal /
bulan / tahun pada
form pencarian
Klik cari
Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan berita hasil ekstraksi sesuai pencarian
Alternatif flow : Masukan tanggal tidak terisi (validasi HTML)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Menampilkan pesan eror
5. Tetap berada pada halaman daftar berita
Alernatif flow : Masukan tanggal tidak terisi (validasi back end)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan pesan “Masukkan Waktu pada Form
Pencarian”
6. Tetap berada pada halaman daftar berita
Alernatif flow : Masukan tanggal tidak sesuai format (validasi back end)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan pesan “Masukkan Waktu Sesuai
Format Pencarian”
6. Tetap berada pada halaman daftar berita
3.

2.

2.

2.

Memfilter Daftar Berita

A.9.

Tabel A. 9 Skenario memfilter daftar berita
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC8
Memfilter daftar berita
Anggota, Admin
Aktor melakukan filtering terhadap daftar berita yang
ditampilkan.
Aktor telah berada pada halaman daftar berita
Aplikasi menampilkan daftar berita yang berhasil di ekstraksi
dari salah satu situs berdasarakan filter yang dipilih.
Aplikasi
Normal Flow

Klik salah satu filter
(semua berita, berita
tanpa video, berita
dengan video)
2.

Menampilkan berita sesuai dengan filter yang dipilih
pengguna
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A.10.
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Melihat Detail Berita
Tabel A. 10 Skenario melihat detail berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat

USC9
Melihat detail berita
Anggota, Admin
Aktor melihat detail berita yang di pilih pada halaman daftar
berita
Aktor telah berada pada halaman daftar berita
Aplikasi menampilkan detail isi berita yang berhasil di
ekstraksi dari salah satu situs berdasarakan berita yang dipilih
pada daftar berita.
Aplikasi
Normal Flow

Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik detail pada salah
satu daftar berita
2.

A.11.

Menampilkan halaman detail berita yang berisi :
a. Judul berita
b. Informasi publikasi berita
Penulis / editor
Tanggal publikasi
c. Isi berita
d. Informasi tanggal ekstraksi
e. Tombol daftar berita yang berfungsi untuk
kembali ke halaman daftar berita.

Melihat Profil
Tabel A. 11 Skenario melihat profil

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC10
Melihat profil
Anggota, Admin
Aktor melihat profil akun yang dimiliki.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi
Aplikasi menampilkan profil pengguna.
Aplikasi
Normal Flow

Klik profil
2.

Menampilkan halaman profil yang berisi :
a. Hak akses anggota berisi :
Foto profil
Identitas lengkap sesuai data pendaftaran
Alamat API masing-masing
Tanggal pendaftaran
Tombol ubah profil
Tabel log aktivitas API, yang berisi kolom
➢ No.
➢ Judul berita
➢ Tanggal akses
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A.12.

Mengubah Profil
Tabel A. 12 Skenario mengubah profil anggota

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC11
Mengubah profil
Anggota
Aktor melihat profil akun yang dimiliki.
Aktor telah berada pada halaman profil
Aplikasi menampilkan profil pengguna.
Aplikasi
Normal Flow

Klik ubah
2.

3.
4.

Menampilkan formulir ubah data dalam bentuk
modal berisi:
a. Formulis isian berupa:
Foto profil (type: file)
Password (type: password)
b. Tombol simpan
c. Tombol batal

Isi form isian
Klik simpan
5. Simpan perubahan kedalam basis data
6. Tampilkan pesan “data berhasil di simpan”
Alternatif flow: form isian kosong

4.

Klik simpan
5.

Tidak melakukan perubahan data pada basis data.

Tabel A. 13 Skenario mengubah profil admin
No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC11
Melihat profil
Anggota, Admin
Aktor melihat profil akun yang dimiliki.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi
Aplikasi menampilkan profil pengguna.
Aplikasi
Normal Flow

Klik profil
2.

3.
4.

Menampilkan form ubah data dalam bentuk modal
yang berisi:
a. Formulir isian berupa:
Foto profil (type: file)
Username (type: teks)
Password (type: password)
b. Tombol simpan
c. Tombol batal

Isi form isian
Klik simpan
5. Simpan perubahan kedalam basis data
6. Tampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: form-isian kosong

4.

Klik simpan
5.

Tidak melakukan pribahan data pada basis data
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Keluar Aplikasi
Tabel A. 14 Skenario keluar aplikasi

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC12
Keluar
Anggota, Admin
Aktor keluar dari aplikasi.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi
Aktor keluar dari aplikasi dan berada pada halaman beranda
dengan akses tamu.
Aplikasi
Normal Flow

Klik keluar
2.
3.

A.14.

Menghapus semua session pengguna.
Menampilkan halaman beranda dengan hak akses
tamu.

Melihat Daftar Pengajuan Anggota
Tabel A. 15 Skenario melihat daftar pengajuan anggota

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

3.

USC13
Melihat daftar pengajuan anggota
Admin
Aktor melihat daftar pengajuan anggota yang telah mendaftar
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi
Aplikasi menampilkan daftar permintaan keanggotaan sesuai
data pendaftar yang masuk
Aplikasi
Normal Flow

Klik menu anggota
2.

Menampilkan sub menu
Anggota baru
Daftar anggota

4.

Manampilkan halaman daftar pengajuan keanggotaan
yang berisi:
a. Form pencarian berdasarkan waktu pendaftaran
b. Tabel daftar pengajuan keanggotaan
No.
Nama
Alasan Pengajuan
Aksi (berisi tombol detail yang berfungsi
untuk menampilkan detail pengajuan
keanggotaan)
c. Informasi jumlah pendaftar baru dalam satu hari
sesuai data yang ditampilkan.
d. Informasi jumlah anggota baru dalam satu bulan
sesuai data yang ditampilkan
e. Informasi jumlah anggota baru dalam satu tahun
sesuai data yang ditampilkan

Kilk anggota baru
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A.15.
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Mencari Daftar Pengajuan
Tabel A. 16 Skenario mencari daftar pengajuan

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat

USC14
Mencari daftar pengajuan
Admin
Aktor melakukan pencarian terhadap daftar pengajuan yang
masuk berdasarakan waktu tertentu.
Aktor telah berada pada halaman daftar berita
Aplikasi menampilkan daftar pengajuan yang masuk
berdasarakan waktu tertentu sesuai pencarian.
Aplikasi
Normal Flow

Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

2.

Masukkan tanggal /
bulan / tahun pada
form pencarian
Klik cari
Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan daftar pengajuan sesuai pencarian
Alternatif flow : Masukan tanggal tidak terisi (validasi HTML)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Menampilkan pesan eror
5. Tetap berada pada halaman daftar pengajuan
keanggotaan
Alernatif flow : Masukan tanggal tidak terisi (validasi back end)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan pesan “Masukkan Waktu pada Form
Pencarian”
6. Tetap berada pada halaman pengajuan keanggotaan
Alernatif flow : Masukan tanggal tidak sesuai format (validasi back end)
Klik cari
3. Melakukan validasi masukan menggunakan metode
HTML required
4. Melakukan validasi di bagian back end
5. Menampilkan pesan “Masukkan Waktu Sesuai
Format Pencarian”
6. Tetap berada pada halaman pengajuan keanggotaan
3.

2.

2.

2.

A.16.

Melihat Detai Pengajuan
Tabel A. 17 Skenario melihat detail pengajuan

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi

USC15
Melihat detail pengajuan anggota
Admin
Aktor melihat detail salah satu pengajuan keanggotaan yang
telah masuk
Aktor telah berada pada halaman daftar pengajuan
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Paskakondisi

Aplikasi menampilkan detail pengajuan sesuai dengan
pengajuan yang dipilih.
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.

Klik detail pada salah
satu daftar pengajuan
2.

A.17.
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Menampilkan halaman detail pengajuan yang berisi :
a. Informasi pendaftar
Foto profil
Nama
Nomor identitas
Jenis kelamin
Tempat lahir
Tanggal lahir
Alamat
Status perkawinan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Nomor telepon
Email
Alasan pengajuan
b. Jenis identitas yang digunakan
c. Bukti scan kartu identitas
d. Tanggal daftar
e. Tombol Setujui
f. Tombol Tolak

Menyetujui Pengajuan Anggota
Tabel A. 18 Skenario menyetujui keanggotaan

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat

USC16
Menyetujui pengajuan keanggotaan
Admin
Aktor menyetujui pengajuan keanggotaan dan mengubah status
pendaftar menjadi anggota
Aktor telah berada pada halaman detail pengajuan
Aplikasi mengubah status pendaftar menjadi anggota dan
menampilkan halaman daftar pengajuan anggota
Aplikasi
Normal Flow

Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik setujui
2.
3.
4.
5.

A.18.

Membuat API read data untuk anggota
Mengubah status pendaftar menjadi anggota
Menampilkan pesan “Pengajuan Berhasil Diterima”
Menampilkan halaman daftar pengajuan

Menolak Pengajuan Anggota
Tabel A. 19 Skenario menolak pengajuan anggota

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat

USC17
Menolak pengajuan keanggotaan
Admin
Aktor menolak pengajuan keanggotaan dan menghapus data
pendaftaran
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Prakondisi
Paskakondisi

Aktor telah berada pada halaman detail pengajuan
Aplikasi menghapus data pendaftaran dan menampilkan
halaman daftar pengajuan anggota
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.

Klik Tolak
2.
3.
4.

A.19.
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Menghapus data pendaftar
Menampilkan pesan “Pengajuan Berhasil Ditolak”
Menampilkan halaman daftar pengajuan

Melihat Daftar Anggota
Tabel A. 20 Skenario melihat daftar anggota

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

3.

USC18
Melihat daftar anggota
Admin
Aktor melihat daftar anggota yang mendapatkan akses API
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi
Aplikasi menampilkan daftar anggota yang mendapatkan akses
API
Aplikasi
Normal Flow

Klik menu anggota
2.

Menampilkan sub menu
Anggota baru
Daftar anggota

4.

Manampilkan halaman daftar anggota yang berisi :
a. Informasi Anggota Aktif
Jumlah anggota laki-laki
Jumlah anggota perempuan
b. Informasi Anggota Nonaktif
Jumlah anggota laki-laki
Jumlah anggota perempuan
c. Form pencarian (data table)
d. Tabel daftar pengajuan keanggotaan
No.
Nama
Alasan Pengajuan
Aksi (berisi tombol detail yang berfungsi
untuk menampilkan detail pengajuan
keanggotaan)
e. Filter (radio button)
Semua (type: radio)
Berfungsi menampilkan semua anggota
(aktif dan non aktif)
Aktif (type: radio, selected)
Berfungsi menampilkan hanya anggota yang
berstatus aktif
Nonaktif (type: radio)
Berfungsi menampilkan hanya anggota yang
berstatus nonaktif
f. Informasi total jumlah anggota
g. Informasi total anggota aktif

Kilk daftar anggota
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h.

A.20.
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Informasi total anggota nonaktif

Memfilter Daftar Anggota
Tabel A. 21 Skenario memfilter daftar anggota

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat

USC19
Memfilter daftar anggota
Admin
Aktor melakukan filtering terhadap daftar anggota yang
ditampilkan.
Aktor telah berada pada halaman daftar anggota
Aplikasi menampilkan daftar anggota berdasarakan filter yang
dipilih.
Aplikasi
Normal Flow

Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik salah satu filter
(semu, aktif,
nonaktif)
2.

A.21.

Menampilkan daftar anggota sesuai dengan filter
yang dipilih pengguna

Melihat Detail Anggota
Tabel A. 22 Skenario melihat detail anggota

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC20
Melihat detail anggota
Admin
Aktor melihat detail salah satu anggota
Aktor telah berada pada halaman daftar anggota
Aplikasi menampilkan detail anggota sesuai dengan anggota
yang dipilih.
Aplikasi
Normal Flow

Klik detail pada salah
satu daftar anggota
2.

Menampilkan halaman detail anggota berisi :
a. Informasi pendaftar
Foto profil
Nama
Nomor identitas
Jenis kelamin
Tempat lahir
Tanggal lahir
Alamat
Status perkawinan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Nomor telepon
Email
Alasan pengajuan
b. Jenis identitas yang digunakan
c. Bukti scan kartu identitas
d. Tanggal menjadi anggota
e. Tombol Bolkir (jika anggota aktif)
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f.
g.

A.22.
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Tombol Aktifkan (jika anggota nonaktif)
Tombol hapus

Menonaktifkan Keanggotaan
Tabel A. 23 Skenario menonaktifkan keanggotaan

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC21
Menonaktifkan anggota
Admin
Aktor menonaktifkan keanggotaan salah satu anggota
Aktor telah berada pada halaman detail anggota
Aplikasi mengubah status anggota menjadi tidak aktif dan
meblokir akses API
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.

Klik bolkir
2.
3.
4.

A.23.

Mengubah status anggota menjadi tidak aktif
Menampilkan pesan “Anggota Dinonaktifkan”
Tetap berada pada halaman detail anggota dan
mengubah tombol “blokir” manjadi “aktifkan”

Mengaktifkan Keanggotaan
Tabel A. 24 Skenario mengaktifkan keanggotaan

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC22
Mengaktifkan anggota
Admin
Aktor mengaktifkan keanggotaan salah satu anggota
Aktor telah berada pada halaman detail anggota
Aplikasi mengubah status anggota menjadi aktif dan membuka
akses API
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.

Klik aktifkan
2.
3.
4.

A.24.

Mengubah status anggota menjadi aktif
Menampilkan pesan “Anggota Diaktifkan”
Tetap berada pada halaman detail anggota dan
mengubah tombol “aktifkan” manjadi “blokir”

Menghapus Keanggotaan
Tabel A. 25 Skenario mengahapus keanggotaan

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

USC23
Menghapus anggota
Admin
Aktor menghapus data anggota dari basis data
Aktor telah berada pada halaman detail anggota
Aplikasi menghapus data anggota dari basis data
Aplikasi
Normal Flow

Klik hapus
2.

Menampilkan pop up konfirmasi penghapusan
anggota dengan pesan “Seluruh data tentang anggota
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ini akan dihapus ! Apakah anda yakin melanjutkan
proses ?” dan pilihan “yakin” serta “tidak”
3.

Klik yakin
Menghapus seluruh data anggota dari dalam basis
data
5. Menampilkan pesan “Data anggota berhasil di
hapus”
6. Menampilkan halaman daftar anggota
Alternatif flow : batal hapus
4.

3.

Klik tidak
4.

A.25.

Tetap berada pada halaman detail anggota

Melihat Daftar Jenis Berita
Tabel A. 26 Skenario melihat daftar jenis berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor

USC24
Melihat daftar jenis berita
Admin
Aktor melihat daftar jenis berita dari salah satu situs.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi dengan akses admin
Aplikasi menampilkan daftar jenis berita salah satu situs.
Aplikasi
Normal Flow

1.

Klik menu jenis pola

3.

Klik salah satu situs

A.26.

2.

Menampilkan pilihan situs berita

4.

Menampilkan halaman daftar jenis berita yang berisi:
a. Form isian alamat indeks (langsung terisi dengan
alamat indeks masing-masing situs sesuai basis
data).
b. Tombol ubah alamat indeks
c. Form isian pola regex (langsung terisi dengan
pola regex untuk ekstraksi tautan masing-masing
situs sesuai dengan basis data)
d. Tombol ubah pola tautan indeks.
e. Tabel daftar jenis berita tanpa
No.
Nama Pola Berita (berisi nama pola)
Aksi (berisi tombol ubah dan tombol hapus)
f. Form penambahan jenis berita baru
Nama jenis/pola berita (type: teks)
Tombol reset
Tombol simpan

Menambahkan Jenis Berita Baru
Tabel A. 27 Skenario menambah jenis berita baru

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor

USC25
Menambahkan jenis berita baru
Admin
Aktor menambahkan jenis berita baru ke dalam basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar jenis berita
Aplikasi menyimpan jenis berita baru ke dalam basis data.
Aplikasi
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Normal Flow
1.
2.

2.

2.

A.27.

Isi form penambahan
jenis berita
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Melakukan validasi back-end
5. Menyimpan jenis berita baru ke dalam basis data.
6. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “nama pola tidak boleh kosong”

Mengubah Jenis Berita
Tabel A. 28 Skenario mengubah jenis berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.
2.

USC26
Mengubah jenis berita
Admin
Aktor mengubah data jenis berita yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar jenis berita
Aplikasi menyimpan perubahan data jenis berita dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Pilih salah satu jenis
berita
Klik ubah
3.

4.
5.

5.

5.

Menampilkan nama jenis berita dari basis data pada
form tambah data.

Ubah data
Klik Simpan
6. Melakukan validasi front-end
7. Melakukan validasi back-end
8. Menyimpan perubahan ke dalam basis data.
9. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
6. Melakukan validasi front-end
7. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
6. Melakukan validasi front-end
7. Malakukan validasi back-end
8. Menampilkan pesan “nama pola tidak boleh kosong”
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Menghapus Jenis Berita
Tabel A. 29 Skenario menghapus jenis berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC27
Menghapus jenis berita
Admin
Aktor menghapus data jenis berita yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar jenis berita
Aplikasi menyimpan perubahan data jenis berita dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.
2.

4.

A.29.

Pilih salah satu jenis
berita
Klik hapus
3.

Menampilkan alert konfirmasi “Semua Pola dari
Jenis Berita ini akan dihapus, apakah anda yakin ?”.

5.
6.

Menghapus data dari dalam basis data.
Menampilkan pesan “data berhasil dihapus”

Klik ok

Melihat Daftar Pola Ekspresi Regular
Tabel A. 30 Skenario melihat daftar pola regex

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik menu pola regex

3.

Klik salah satu situs

USC28
Melihat daftar pola regex
Admin
Aktor melihat daftar pola regex dari salah satu situs.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi dengan akses admin
Aplikasi menampilkan daftar pola regex salah satu situs.
Aplikasi
Normal Flow
2.

Menampilkan pilihan situs berita

4.

Menampilkan halaman daftar pola regex yang berisi:
a. Form masukan tautan halaman situs.
b. Tombol unduh halaman.
c. Inspector html
d. Form penambahan pola regex baru
Jenis Berita (type: dropdownlist)
Jenis Konten (type: dropdownlist)
Urutan eksekusi (type: dropdownlist)
Checklist Membutuhkan Pola Khusus (type:
chekbox)
Checklist Pola utama (type: checkbox)
Nama pola regex (type: teks)
Pola regex
Tombol simpan
e. Pilihan jenis berita (type: dropdownlist)
f. Tombol tampilkan
g. Tabel daftar pola regex
No.
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5.
6.

Nama Pola Berita (berisi nama pola)
Pola regex (berisi pola regex)
Pola pengambilan (berisi jenis konten)
Urutan eksekusi (berisi urutan eksekusi)
Aksi (berisi tombol ubah dan tombol hapus)

Pilih jenis berita
Klik tampilkan
7.
8.

A.30.
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Tetap berada pada halaman daftar pola regex
Menampilkan semua pola regex dengan jenis berita
yang dipilih pada tabel daftar pola regex.

Menambahkan Pola Eskpresi Regular
Tabel A. 31 Skenario menambah pola regex

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.
2.

2.

2.

2.

2.

A.31.

USC29
Menambahkan pola regex baru
Admin
Aktor menambahkan pola regex baru ke dalam basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar pola regex
Aplikasi menyimpan pola regex baru ke dalam basis data.
Aplikasi
Normal Flow

Isi form penambahan
pola regex
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Melakukan validasi back-end
5. Menyimpan jenis berita baru ke dalam basis data.
6. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “nama pola tidak boleh kosong”
Alternatif flow: pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “pola tidak boleh kosong”

Mengubah Pola Ekspresi Regular
Tabel A. 32 Skenario mengubah pola regex

No Usecase

USC30
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Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

Mengubah pola regex
Admin
Aktor mengubah data pola regex yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar pola regex
Aplikasi menyimpan perubahan data pola regex dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.
2.

Pilih salah satu pola
regex
Klik ubah
3.

4.
5.

2.

2.

2.

2.

A.32.
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Menampilkan form ubah data pola yang sudah terisi
data sesuai basis data yang berupa:
- Jenis berita (type: dropdownlist)
- Jenis konten (type: dropdownlist)
- Urutan eksekusi (type: dropdownlist)
- Nama pola (type: teks)
- Pola regex (type: teks)

Ubah data
Klik Simpan
6. Melakukan validasi front-end
7. Melakukan validasi back-end
8. Menyimpan perubahan ke dalam basis data.
9. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
10. Kembali menampilkan tabel daftar pola regex
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: nama pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “nama pola tidak boleh kosong”
Alternatif flow: pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “pola tidak boleh kosong”

Menghapus Pola Ekspresi Reular
Tabel A. 33 Skenario menghapus pola regex

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC31
Menghapus pola regex
Admin
Aktor menghapus data pola regex yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar pola regex
Aplikasi menyimpan perubahan data pola regex dalam basis
data
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Aplikasi
Normal Flow

1.
2.

4.

A.33.

Pilih salah satu pola
regex
Klik hapus
3.

Menampilkan alert konfirmasi “Pola regex ini akan
dihapus dari basis data secara permanen, apakah anda
yakin ?”.

5.
6.

Menghapus data dari dalam basis data.
Menampilkan pesan “data berhasil dihapus”

Klik ok

Melihat Daftar Pola Khusus
Tabel A. 34 Skenario melihat daftar Pola Khusus

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor

USC32
Melihat daftar Pola Khusus
Admin
Aktor melihat daftar pola khusus dari salah satu situs.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi dengan akses admin
Aplikasi menampilkan daftar pola khusus salah satu situs.
Aplikasi
Normal Flow

1.

Klik menu Pola
Khusus

3.

Klik salah satu situs

A.34.

2.

Menampilkan pilihan situs berita

4.

Menampilkan halaman daftar pola khusus yang
berisi:
a. Pilihan jenis berita (type: dropdownlist)
b. Tabel daftar pola khusus
No.
Nama pola khusus (nama Pola Khusus)
Pola khusus untuk (pola regex yang
membutuhkan karater tersebut)
Aksi (berisi tombol ubah dan tombol hapus)
c. Form penambahan jenis berita baru
Pilihan pola regex yang membutuhkan
(type: dropdownlist)
Nama jenis/pola berita (type: teks)
Tombol reset
Tombol simpan

Menambahkan Pola Khusus
Tabel A. 35 Skenario menambahkan pola khusus

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor

USC33
Menambahkan pola khusus baru
Admin
Aktor menambahkan pola khusus baru ke dalam basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar pola khusus
Aplikasi menyimpan pola khusus baru ke dalam basis data.
Aplikasi
Normal Flow

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

1.
2.

156

Isi form penambahan
pola khusus
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Melakukan validasi back-end
5. Menyimpan jenis berita baru ke dalam basis data.
6. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: pola kosong (validasi front-end)

2.

Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: pola kosong (validasi back-end)

2.

Klik simpan
3.
4.
5.

A.35.

Melakukan validasi front-end
Malakukan validasi back-end
Menampilkan pesan “nama pola tidak boleh kosong”

Mengubah Pola Khusus
Tabel A. 36 Skenario mengubah pola khusus

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC34
Mengubah pola khusus
Admin
Aktor mengubah data pola khusus yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar pola khusus
Aplikasi menyimpan perubahan data pola khusus dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.
2.

Pilih salah satu pola
khusus
Klik ubah
3.

4.
5.

Menampilkan pola khusus dari basis data pada form
tambah data.

Ubah data
Klik Simpan
6. Melakukan validasi front-end
7. Melakukan validasi back-end
8. Menyimpan perubahan ke dalam basis data.
9. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: pola kosong (validasi front-end)

8.

Klik simpan
9. Melakukan validasi front-end
10. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: pola kosong (validasi back-end)

9.

Klik simpan
10. Melakukan validasi front-end
11. Malakukan validasi back-end
12. Menampilkan pesan “nama pola tidak boleh kosong”

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

A.36.

157

Menghapus Pola Khusus
Tabel A. 37 Skenario menghapus pola khusus

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC35
Menghapus pola khusus
Admin
Aktor menghapus data pola khusus yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar pola khusus
Aplikasi menyimpan perubahan data pola khusus dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.
2.

4.

A.37.

Pilih salah satu pola
khusus
Klik hapus
3.

Menampilkan alert konfirmasi “Pola khusus akan
dihapus dari dalam basis data, apakah anda yakin ?”.

5.
6.

Menghapus data dari dalam basis data.
Menampilkan pesan “data berhasil dihapus”

Klik ok

Melihat Daftar Filter HTML
Tabel A. 38 Skenario melihat daftar filter HTML

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik menu filter html

3.

Klik salah satu situs

A.38.

USC36
Melihat daftar filter html
Admin
Aktor melihat daftar filter html dari salah satu situs.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi dengan akses admin
Aplikasi menampilkan daftar filter html salah satu situs.
Aplikasi
Normal Flow
2.

Menampilkan pilihan situs berita

4.

Menampilkan halaman daftar filter html yang berisi:
a. Tabel daftar filter html tanpa
No.
Ekspresi (ekspresi)
Aksi (berisi tombol ubah dan tombol hapus)
b. Form penambahan jenis berita baru
Expresi (type: teks)
Tombol reset
Tombol simpan

Menambahkan Filter HTML Baru
Tabel A. 39 Skenario menambahkan filter html baru

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi

USC37
Menambahkan filter html baru
Admin
Aktor menambahkan filter html baru ke dalam basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar filter html
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Paskakondisi
Aktor
1.
2.

2.

2.

A.39.
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Aplikasi menyimpan filter html baru ke dalam basis data.
Aplikasi
Normal Flow

Isi form penambahan
filter html
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Melakukan validasi back-end
5. Menyimpan jenis berita baru ke dalam basis data.
6. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: ekspresi pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: ekspresi pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “ekspresi tidak boleh kosong”

Mengubah Filter HTML
Tabel A. 40 Skenario mengubah filter html

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.
2.

USC38
Mengubah filter html
Admin
Aktor mengubah data filter html yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar filter html
Aplikasi menyimpan perubahan data filter html dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Pilih salah satu filter
html
Klik ubah
3.

4.
5.

2.

2.

Menampilkan filter html dari basis data pada form
tambah data.

Ubah data
Klik Simpan
6. Melakukan validasi front-end
7. Melakukan validasi back-end
8. Menyimpan perubahan ke dalam basis data.
9. Menampilkan pesan “data berhasil disimpan”
Alternatif flow: ekspresi pola kosong (validasi front-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Menampilkan pesan error (html required)
Alternatif flow: ekspresi pola kosong (validasi back-end)
Klik simpan
3. Melakukan validasi front-end
4. Malakukan validasi back-end
5. Menampilkan pesan “ekspresi pola tidak boleh
kosong”
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Menghapus Filter HTML
Tabel A. 41 Skenario menghapus filter html

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi

USC39
Menghapus filter html
Admin
Aktor menghapus data filter html yang ada pada basis data.
Aktor telah berada pada halaman daftar filter html
Aplikasi menyimpan perubahan data filter html dalam basis
data
Aplikasi
Normal Flow

Aktor
1.
2.

4.

A.41.

Pilih salah satu filter
html
Klik hapus
3.

Menampilkan alert konfirmasi “Filter html ini akan
dihapus, apakah anda yakin ?”.

5.
6.

Menghapus data dari dalam basis data.
Menampilkan pesan “data berhasil dihapus”

Klik ok

Mencari judul berita
Tabel A. 42 Skenario mencari judul berita

No Usecase
Nama Usecase
Aktor
Deskripsi Singkat
Prakondisi
Paskakondisi
Aktor
1.

Klik menu berita

3.

Klik filter berita

5.
6.

USC40
Mencari judul berita
Admin
Aktor mencari judul berita dari data berita yang sudah berhasil
di ekstraksi.
Aktor telah masuk ke dalam aplikasi dengan akses admin
Aplikasi menampilkan berita berdasarkan kata kunci yang
dimasukkan.
Aplikasi
Normal Flow
2.

Menampilkan pilihan filter berita

4.

Menampilkan halaman filter berita yang berisi:
a. Form isian judul berita (type: teks)
b. Tombol cari judul berita

7.

Menampilkan hasil pencarian berdasarkan kata kunci
dalam bentuk tabel masing-masing situs.
- No.
- Judul Berita
Menampilkan jumlah dan prosentase jumlah berita
yang ditemukan pada masing-masing situs.

Masukkan kata kunci
Klik cari judul berita

8.
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Lampiran B. Sequence Diagram
Melihat Beranda

B.1.

sd USC2-Melihat Berdanda
MainGuest

Beranda

Aktor
Beranda_Click()
changeActiveMenu("beranda")

loadControl(beranda)
Page_Load()

Gambar B. 1 Sequence diagram melihat beranda
Mendaftar sebagai Anggota

B.2.

sd USC1-Mendaftar Sebagai Anggota
MainGuest

Pendafatarn

ConnectionClass

Beranda

Aktor
Daftar_Click()
changeActiveMenu("daftar")

loadControl(Pendaftaran, false)
Page_Load()

Submit_Click()
getData(): data[ ]

getFile(photo_profil, "profil"): photo_profil[ ]

getFile(scan_card, "scan_card"): scan_card[ ]

validasiBackEnd(data[ ], photo_profil[ ], scan_card[ ]): valid

alt Validasi Back End

insert(data[ ], photo_profil[1], scan_card[1])

[true]

executeQuery(insertQuery)

loadBeranda()

Page_Load()

[false]
loadControl(Alert)

Gambar B. 2 Sequence diagram mendaftar sebagai anggota
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B.3.

Melihat Statistik Ekstraksi
sd USC2-Melihat Statistik Ekstraksi
MainGuest

Statistik

Aktor
Site_Click()
changeActiveMenu
("statistik")
loadControl(Statistik)
Page_Load()

Gambar B. 3 Sequence diagram melihat statistik ekstraksi
B.4.

Mencari Detail Statistik
sd USC20-Melihat Detail Anggota
DaftarAnggota

MainAdmin

DetailAnggota

ConnectionClass

Aktor

News_Grid_Command()
LoadDetail(member_id)
LoadControl(DetailAnggota)
setPage(member_id)
getData(member_id)
getResult(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])

Gambar B. 4 Sequence diagram detail statistik
B.5.

Melihat Daftar Situs Berita
sd USC4-Melihat Daftar Situs Berita
MainGuest

SitusBerita

Aktor
Situs_Click()
changeActiveMenu("situs_berita")

loadControl(SitusBerita)
Page_Load()

Gambar B. 5 Sequence diagram melihat daftar situs berita
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Masuk Aplikasi

B.6.

sd USC5-Masuk Aplikasi
MainAdmin

MainMember

ConnectionClass

Login

MainGuest
Aktor
Masuk_Click()

changeActiveMenu("masuk")

loadControl(Login)
Page_Load()

Masuk_Click()
validasiBackEnd()
alt v alidasi back end
getDataUser(email, passwrod)

[true]

getResult(selectQuery): data[ ]
checkLevel(data[ ])
alt check Lev el
Page_Load()
[member]
Page_Load()

[admin]

[false]

LoadAlert(message)

Gambar B. 6 Sequence diagram masuk aplikasi
B.7.

Melihat Daftar Berita

sd USC6-Melihat Daftar Berita
MainMember

DaftarBerita

ConnectionClass

Aktor
Site_Click()
changeActiveMenu("daftarBerita")

loadControl(DaftarBerita)
Page_Load()
setPage(siteId)

getData()
getResult(selectQuery): news[ ]
loadData(news[ ])

Gambar B. 7 Sequence diagram melihat daftar berita
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Mencari Daftar Berita

B.8.

sd USC7-Mencari Daftar Berita
Daftar Berita

ConnectionClass

MainMember

Aktor
cari_click()
getTanggal(): tanggal
validasiBackEnd()
alt v alidasi back end
getData(tanggal)

[true]

executeQuery(selectQuery): data[ ]
loadData(data[ ])

loadAlert("warning", Message)

[false]

Gambar B. 8 Sequence diagram mencari daftar berita
B.9.

Memfilter Daftar Berita
sd USC8-Memfilter Daftar Berita
Daftar Berita

ConnectionClass

Aktor
Radio_Click()
getData(jenis)
executeQuery(selectQuery): data[ ]
loadData(data[ ])

Gambar B. 9 Sequence diagram memfilter daftar berita
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B.10.
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Melihat Detail Berita

sd USC9-Melihat Detail Berita
Daftar_Berita

MainMember

DetailBerita

ConnectionClass

Aktor

News_Grid_Command()
LoadDetail(news_id)
LoadControl(DetailBerita)
setPage(news_id)
getData(news_id)
getResult(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])

Gambar B. 10 Sequence diagram melihat detail berita
B.11.

Melihat Profil

sd USC10-Melihat Profil
MainMember

Profil

ConnectionClass

Aktor

Profil_Click()
changeActiveMenu(profil)

loadProfil()
setPage(Session[member])
getResult(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])

Gambar B. 11 Sequence diagram melihat profil
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B.12.

Mengubah Profil
sd USC11-Mengubah Profil (Admin)
Profil

ConnectioClass

MainAdmin

Anggota
Update_Click()
getData(): data[ ]

getFile(photo_profil)

validasiBackEnd(data[ ], photo_profil)
alt v alidasi back end
[true]

executeQuery(updateQuery)
LoadAlert(success, message)

[false]

LoadAlert("warning", Message)

Gambar B. 12 Sequence diagram mengubah foto profil (admin)
sd USC11-Mengubah Profil (Anggota)
Profil

ConnectioClass

MainMember

Anggota
Update_Click()
getData(): data[ ]

getFile(photo_profil)

validasiBackEnd(data[ ], photo_profil)
alt v alidasi back end

executeQuery(updateQuery)

[true]
LoadAlert(success, message)

[false]

LoadAlert("warning", Message)

Gambar B. 13 Sequence diagram mengubah foto profil (anggota)
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B.13.

Keluar Aplikasi
sd USC12-Keluar Aplikasi
MainAdmin

MainGuest

Aktor

Keluar_Click()
RemoveSession()
Page_Load()

Gambar B. 14 Sequence diagram keluar aplikasi
B.14.

Melihat Daftar Pengajuan Anggota
sd USC13-Melihat Daftar Pengaj uan Anggota
MainAdmin

AnggotaBaru

ConnectionClass

Aktor
Anggota_Baru_Click()
changeActiveMenu("anggota_baru")

loadControl(AnggotaBaru)
Page_Load()
setPage()

getData()
getResult(selectQuery): new_member[ ]
loadData(new_member[ ])

Gambar B. 15 Sequence diagram melihat daftar anggota
B.15.

Mencari Daftar Pengajuan
sd USC13-Melihat Daftar Pengaj uan Anggota
MainAdmin

AnggotaBaru

ConnectionClass

Aktor
Anggota_Baru_Click()
changeActiveMenu("anggota_baru")

loadControl(AnggotaBaru)
Page_Load()
setPage()

getData()
getResult(selectQuery): new_member[ ]
loadData(new_member[ ])

Gambar B. 16 Sequence diagram mencari daftar pengajuan
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B.16.
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Melihat Detail Pengajuan

sd USC15-Melihat Detail Pengaj uan
AnggotaBaru

MainAdmin

DetailAnggota

ConnectionClass

Aktor

News_Grid_Command()
LoadDetail(member_id)
LoadControl(DetailAnggota)
setPage(member_id)
getData(member_id)
getResult(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])

Gambar B. 17 Sequence diagram melihat detail pengajuan

B.17.

Menyetujui Pengajuan Anggota

sd USC16-Menyetuj ui Pengaj uan
DetailAnggota

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor
Setujui_Click()
Create_API(dataUser)
executeQuery(updateQuery)

LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 18 Sequence diagram menyetujui pengajuan anggota
B.18.

Menolak Pengajuan Anggota

sd USC17-Menolak Pengaj uan Anggota
DetailAnggota

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor
Tolak_Click()
executeQuery(updateQuery)

LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 19 Sequence diagram menolak pengajuan anggota
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B.19.

Melihat Daftar Anggota

sd USC18-Melihat Daftar Anggota
MainAdmin

DaftarAnggota

ConnectionClass

Aktor
Daftar_Anggota_Click()
changeActiveMenu("daftar_anggota")

loadControl(DaftarAnggota)
Page_Load()
setPage()

getData()
getResult(selectQuery): member[ ]
loadData(member[ ])

Gambar B. 20 Sequence diagram melihat daftar anggota
B.20.

Memfilter Daftar Anggota

sd USC19-Memfilter Daftar Anggota
DaftarAnggota

ConnectionClass

Aktor
Radio_Click()
getData(jenis)
executeQuery(selectQuery): data[ ]
loadData(data[ ])

Gambar B. 21 Sequence diagram memfilter daftar anggota
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B.21.

169

Melihat Detail Anggota

sd USC20-Melihat Detail Anggota
DaftarAnggota

MainAdmin

DetailAnggota

ConnectionClass

Aktor

News_Grid_Command()
LoadDetail(member_id)
LoadControl(DetailAnggota)
setPage(member_id)
getData(member_id)
getResult(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])

Gambar B. 22 Sequence diagram melihat detail anggota
B.22.

Menonaktifkan Keanggotaan

sd USC21-Menonaktifkan Keanggotaan
DetailAnggota

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor
Update_Status()
Block(member_id)
executeQuery(updateQuery)

LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 23 Sequence diagram menonaktifkan keanggotaan
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B.23.

Mengaktifkan Keanggotaan

sd USC22-Mengaktifkan Keanggotaan
DetailAnggota

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor
Update_Status()
Unblock(member_id)
executeQuery(updateQuery)

LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 24 Sequence diagram mengaktifkan keanggotaan
B.24.

Menghapus Keanggotaan

sd USC23-Menghapus Keanggotaan
DetailAnggota

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor
Hapus_Click()
OpenConfirmationModal()
opt Konfirmasi
Tolak_Click()
[Yakin]
delete(member_id)
executeQuery(updateQuery)

LoadAlert("succes", message)
[Tidak]

Batal_Click()
closeModal()

Gambar B. 25 Sequence diagram menghapus keanggotaan
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B.25.

Melihat Daftar Jenis Berita

sd USC24-Melihat Daftar Jenis Berita
MainAdmin

JenisBerita

ConnectionClass

Aktor
Site_Click()
changeActiveMenu("jenis_berita")

loadControl(JenisBerita)
Page_Load()
setPage(siteId)

getData()
getResult(selectQuery): news_type[ ]
loadData(news_type[ ])

Gambar B. 26 Sequence diagram melihat jenis berita
B.26.

Menambahkan Jenis Berita Baru
sd USC25-Menambah Jenis Berita
JenisBerita

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Simpan()
getNama(): nama

validasiBackEnd(nama): valid
alt v alidasi back end
[true]

executeQuery(insertQuery)
LoadAlert("success", message)

[false]

LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 27 Sequence diagram menambahkan jenis berita
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B.27.

Mengubah Jenis Berita
sd USC26-Mengubah Jenis Berita
JenisBerita

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Edit_Click()
getResullt(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])
Simpan()
getNama(): nama

validasiBackEnd(nama): valid
alt v alidasi back end

executeQuery(updateQuery)

[true]
LoadAlert("success", message)
[false]

LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 28 Sequence diagram mengubah jenis berita
B.28.

Menghapus Jenis Berita
sd USC27-Menghapus Jenis Berita
JenisBerita

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Hapus_Click()
showConfirm(message): sure
alt konfirmasi hapus
[true]

executeQuery(deleteQuery)

LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 29 Sequence diagram menghapus jenis berita
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B.29.

Melihat Daftar Pola Ekspresi Regular

sd USC28-Melihat Daftar Pola Regex
MainAdmin

PolaRegex

ConnectionClass

Aktor
Site_Click()
changeActiveMenu("pola_regex")

loadControl(PolaRegex)
Page_Load()
setPage(siteId)

getData()
getResult(selectQuery): regex[ ]
loadData(regex[ ])

Gambar B. 30 Sequence diagram melihat daftar pola regex
B.30.

Menambahkan Pola Eskpresi Regular
sd USC29-Menambahkan Pola Regex
PolaRegex

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Tambah_Click()
getData(): data[ ]

validasiBackEnd(data[ ]): valid

alt v alidasi back end
[true]

[false]

executeQuery(insertQuery)
LoadAlert("success", message)
LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 31 Sequence diagram menambahkan pola regex
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B.31.

Mengubah Pola Ekspresi Regular
sd USC30-Mengubah Pola Regex
PolaRegex

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

News_Grid_Command()
getResullt(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])
Ubah_Click()
getData(): data[ ]

validasiBackEnd(data[ ]): valid
alt v alidasi back end

executeQuery(updateQuery)

[true]
LoadAlert("success", message)
[false]

LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 32 Sequence diagram mengubah pola regex
B.32.

Menghapus Pola Ekspresi Regular
sd USC31-Menghapus Pola Regex
PolaRegex

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Hapus_Click()
showConfirm(message): sure

alt Konfirmasi

executeQuery(deleteQuery)

[true]
LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 33 Sequence diagram menghapus pola regex
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B.33.

Melihat Daftar Pola Khusus

sd USC32-Melihat Daftar pola Khusus
MainAdmin

SpesialKarakter

ConnectionClass

Aktor
Site_Click()
changeActiveMenu("spesial_karakter")

loadControl(SpesialKarakter)
Page_Load()
setPage(siteId)

getData()
getResult(selectQuery): special_karakter[ ]
loadData(special_karakter[ ])

Gambar B. 34 Sequence diagram melihat daftar pola khusus
B.34.

Menambahkan Daftar Pola Khusus
sd USC33-Menambahkan Pola Khusus
SpesialKarakter

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Simpan()
getData(): data[ ]

validasiBackEnd(data[ ]): valid
alt v alidasi back end
executeQuery(insertQuery)
[true]
LoadAlert("success", message)
[false]

LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 35 Sequence diagram menambahkan pola khusus
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B.35.

Mengubah Pola Khusus
sd USC34-Mengubah Pola Khusus
SpesialKarakter

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Edit_Click()
getResullt(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])
Simpan()
getData(): data[ ]

validasiBackEnd(data[ ]): valid
alt v alidasi back end
executeQuery(updateQuery)

[true]

LoadAlert("success", message)
LoadAlert("warning", message)

[false]

Gambar B. 36 Sequence diagram mengubah pola khusus
B.36.

Menghapus Pola Khusus
sd USC35-Menghapus Pola Khusus
SpesialKarakter

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Hapus_Click()
showConfirm(message): sure

alt Konfrimasi

executeQuery(deleteQuery)

[true]
LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 37Sequence diagram menghapus pola khusus
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B.37.

Melihat Daftar Filter HTML

sd USC36-Melihat Daftar Filter Berita
MainAdmin

FilterHTML

ConnectionClass

Aktor
Site_Click()
changeActiveMenu("filter_html")

loadControl(FilterHTML)
Page_Load()
setPage(siteId)

getData()
getResult(selectQuery): filter_html[ ]
loadData(filter_html[ ])

Gambar B. 38 Sequence diagram melihat filter html
B.38.

Manambahkan Filter HTML Baru
sd USC37-Menambahkan Filter Html Baru
FilterHTML

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Simpan()
getData(): data[ ]

validasiBackEnd(data[ ]): valid
alt v alidasi back end

executeQuery(insertQuery)

[true]
LoadAlert("success", message)
[false]

LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 39 Sequence diagram menambahkan filter html
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B.39.

Mengubah Filter HTML
sd USC38-Mengubah Filter HTML
FilterHTML

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Edit_Click()
getResullt(selectQuery): data[ ]
setData(data[ ])
Simpan()
getData(): data[ ]

validasiBackEnd(data[ ]): valid
alt v alidasi back end

executeQuery(updateQuery)

[true]
LoadAlert("success", message)
[false]

LoadAlert("warning", message)

Gambar B. 40 Sequence diagram mengubah filter html
B.40.

Menghapus Filter HTML
sd USC39-Menghapus Filter Html
FilterHTML

ConnectionClass

MainAdmin

Aktor

Hapus_Click()
showConfirm(message): sure

alt konfirmasi

executeQuery(deleteQuery)

[true]
LoadAlert("succes", message)

Gambar B. 41 Sequence diagram menghapus filter html
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B.41.

Mencari Judul Berita

sd USC40-Mencari Judul Berita
ConnectionClass

Filter

MainAdmin
Aktor

Filter_Click()
changeActiveMenu(filter_berita)

LoadControl(Filter)
Page_Load()

Cari_Click()
getJudul(): judul
getResult(selectQuery): news[ ]
loadData(data[ ])

Gambar B. 42 Sequence diagram mencari judul berita

Lampiran C. Activity Diagram
C.1.

Melihat Beranda

Gambar C. 1 Activity Diagram Melihat Beranda
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C.2.

Mendaftar sebagai Anggota
act Mendaftar Sebagai Anggota
Aktor

Aplikasi

Mulai
Klik Menu Daftar

Menampilkan Halaman Pendaftaran
(No. Tlp Admin, Formulir
Pendaftaran)

Mengisi Formulir
Pendaftaran
tidak

Validasi HTML Required

Menampilkan Pesan Error

Pilih Tombol
Valid
Daftar
ya

ya
Klik daftar

Kosong ?

Validasi Back End (email
kosong)

Validasi Back End
(format email)

Menampilkan Pesan
tidak "Harap Masukkan Alamat
Email Sesuai Format"

sesuai ?
ya
Reset Formulir

Menampilkan pesan "Harap
Masukkan Alamat Email
Anda !"

tidak

Validasi Back End (email terdaftar)
ya

Klik Reset
terdaftar ?

Menampilkan Pesan "Alamat
Email Sudah Terdaftar"

belum
Validasi Back End (passw ord kosong)
ya Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Pssw ord Anda"

kosong ?
tidak
Validasi Back End (Foto Profil Kosong)
ya

Kosong ?

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Foto untuk Profil Anda !"

tidak
Validasi Back End (Format
Foto Bukan JPG/JPEG)
tidak

Menampilkan Pesan "Harap Masukkan File
JPG/JPEG sebagai Foto Profil Anda !"

sesuai ?
sesuai

Validasi Back End (nama kosong)
ya

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Nama Lengkap Anda"

kosong ?
tidak

Validasi Back End (Tempat Lahir Kosong)
ya

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Tempat Lahir Anda"

kosong ?
tidak

Validasi Back End (Format Tgl Lahir Salah)
Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Tanggal Lahir Sesuai
Format (dd MM YYYY)"

tidak
sesuai ?
sesuai

Validasi Back End (Alamat Kosong)
ya
kosong ?
tidak

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Alamat Anda"

Validasi Back End (No Tlp Kosong)
ya
kosong ?

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Nomor Telephone Anda"

tidak
Validasi Back End (No Telp Bukan Angka)
bukan

Menampilkan Pesan "Harap Masukkan
Nomor Telephone Anda Berupa Angka"

angka ?
angka

Validasi Back End (Pekerj aan Kosong)

ya
kosong ?

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Pekerj aan Anda"

tidak
Validasi Back End (Alasan Kosong)
ya

kosong ?

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Alasan Anda"
tidak
Validasi Back End (Bukti Scan Kosong)
ya

kosong ?
tidak

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan Bukti Scan Kartu Anda"

Validasi Back End (Bukti Scan JPG/JPEG)
JPG/JPEG ?
bukan
ya
Menampilkan Halaman Beranda

Menampilkan Pesan "Pendaftaran
Sukses, Menunggu Persetuj uan Admin"

Menampilkan Pesan "Harap
Masukkan File JPG/JPEG pada bukti
scan"

Selesai
Tetap Berada Pada Halaman Pendaftaran

Mengosongkan Semua Formulir Pendaftaran

Gambar C. 2 Activity Diagram Mendaftar Anggota
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C.3.

Melihat Statistik Ekstraksi
act Melihat Statistik Ekstraksi
Aktor

Aplikasi

Mulai
Menampilkan
pilihan situs

Klik Detail Statistik

Klik Salah
Satu Situs
Menampilkan halaman
detail statistik (Grafik
harian, grafik bulanan,
grafik tahunan)

Selesai

Gambar C. 3 Activity Diagram Melihat Statistik
C.4.

Mencari Detail Statistik
act USC3-Mencari Detail Statistik
Aktor

Aplikasi

valid ?
Klik Cari

tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan
Pesan Error

ya
Masukkan Tanggal

Validasi Back End
(Tanggal Kosong)

ya
Mulai

Kosong ?

Menampilkan Pesan
"Masukkan Waktu Pada
Form Pencarian"

tidak
Validasi Back End
(Format Tanggal)

sesuai ?

tidak

Menampilkan Pesan
"Masukkan Waktu Sesuai
Format Pencarian"

sesuai
Menampilkan Statistik
Hasil Ektraksi Sesuai
Waktu Yang dicari

Tetap Berada Pada Halaman
Detail Statistik

Selesai

Gambar C. 4 Activity Diagram Mencari Detail Statistik
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C.5.

Melihat Daftar Situs Berita
act USC4-Melihat Daftar Situs Berita
Aktor

Aplikasi

Mulai
Menampilkan Halaman
Situs Berita (Data Alexa
Rank)

Klik menu situs
berita

Selesai

Gambar C. 5 Activity Diagram Melihat Daftar Situs Berita
C.6.

Masuk Aplikasi
act USC5-Masuk Aplikasi
Aktor

Aplikasi

Mulai

Menampilkan
halaman masuk

Klik Masuk

Mengisi Username
dan Passw ord
valid ?
Klik Masuk

tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan Pesan Error

ya
Validasi Back End (email kosong)

ya Menampilkan pesan "Silahkan
Masukkan Email Anda !"

kosong ?
tidak

Validasi Back End (Format Email)

Menampilkan Pesan "Silahkan
masukkan alamat email sesuai
format"

tidak
sesuai ?
sesuai

Validasi Back End (Passw ord Kosong)
ya
Kosong ?

Menampilkan Pesan "Silahkan
Masukkan Passw rod Anda"

tidak
Validasi Akun

tidak

valid ?

Menampilkan Pesan "Maaf, Email /
Passw ord yang anda masukkan salah"

ya
Membuat Session Pengguna

Tetap Berada Pada Halaman Masuk
Menampilkan Halaman
Beranda Serta Akses
Sesuai dengan Lev el
Pengguna
Selesai

Gambar C. 6 Activity Diagram Masuk Aplikasi
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C.7.

Melihat Daftar Berita

Gambar C. 7 Activity Diagram Melihat Daftar Berita
C.8.

Mencari Daftar Berita
act USC7-Mencari Daftar Berita
Aktor

Aplikasi

valid ?
Klik Cari

tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan
Pesan Error

ya
Masukkan Tanggal

Validasi Back End
(Tanggal Kosong)

ya
Mulai

Kosong ?

Menampilkan Pesan
"Masukkan Waktu Pada
Form Pencarian"

tidak
Validasi Back End
(Format Tanggal)

sesuai ?

tidak

Menampilkan Pesan
"Masukkan Waktu Sesuai
Format Pencarian"

sesuai
Menampilkan Daftar
Berita Hasil Ektraksi
Sesuai Waktu Yang
dicari

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Berita

Selesai

Gambar C. 8 Activity Diagram Mencari Daftar Berita
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C.9.

Memfilter Daftar Berita
act USC8-Memfilter Berita
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik salah satu
filter

Menampilkan Daftar
Berita Sesuai Filter

Tetap berada Pada
Halaman daftar Berita

Selesai

Gambar C. 9 Activity Diagram Memfilter Daftar Berita
C.10.

Melihat Detail Berita
act USC9-Melihat Detail Berita
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik detail pada
salah satu berita

Menampilkan Halaman
Detail Berita (Konten
Berita, Tanggal
Ekstraksi)

Selesai

Gambar C. 10 Activity Diagram Melihat Detail Berita
C.11.

Melihat Profil

Gambar C. 11 Activity Diagram Melihat Profil
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C.12.

Mengubah Profil
act USC11-Mengubah Profil (Anggota)
Aktor

Aplikasi

Menampilkan Formulir
Ubah Data dalam Bentuk
Modal

Klik Ubah

Mulai
Validasi Data
Kosong
Mengubah Data

Tidak Melakukan
Perubahan Apapun

kosong ?

Menampilkan
Pesan "Data
Berhasil
Disimpan"

Klik Simpan

Menyimpan Perubahan
ke dalam Basis Data

Tetap Berada Pada
Halaman Profil

Selesai

Gambar C. 12 Activity Diagram Mengubah Profil (admin)
act USC11-Mengubah Profil (admin)
Aktor

Aplikasi

Menampilkan Formulir
Ubah Data dalam Bentuk
Modal

Klik Profil

Mulai
Validasi Data
Kosong
Mengubah Data

Tidak Melakukan
Perubahan Apapun

kosong ?

Menampilkan
Pesan "Data
Berhasil
Disimpan"

Klik Simpan

Menyimpan Perubahan
ke dalam Basis Data

Tetap Berada Pada
Halaman Profil

Selesai

Gambar C. 13 Activity Diagram Mengubah Profil (anggota)
C.13.

Keluar Aplikasi
act USC12-Keluar Aplikasi
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik Keluar

Menghapus
Session
Pengguna

Menampilkan
halaman
beranda
dengan hak
akases tamu

Selesai

Gambar C. 14 Activity Diagram Keluar Aplikasi
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C.14.

Melihat Daftar Pengajuan Anggota
act USC13-Melihat Daftar Pengaj uan Anggota
Aktor

Aplikasi

Mulai
Menampilkan Sub Menu
(Anggota Baru, Daftar
Anggota)

Klik menu
anggota

Klik Anggota Baru

Menampilkan Halaman
daftar Berita (Tabel, Form
Pencarian)

Selesai

Gambar C. 15 Activity Diagram Melihat Daftar Pengajuan Anggota
C.15.

Mencari Daftar Pengajuan
act USC14-Mencari Daftar Pengaj uan
Aktor

Aplikasi

valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Klik Cari

Menampilkan
Pesan Error

ya
Masukkan Tanggal

Validasi Back End
(Tanggal Kosong)

ya
Kosong ?

Mulai

Menampilkan Pesan
"Masukkan Waktu Pada
Form Pencarian"

tidak
Validasi Back End
(Format Tanggal)

sesuai ?

tidak

Menampilkan Pesan
"Masukkan Waktu Sesuai
Format Pencarian"

sesuai
Menampilkan Daftar
Pengaj uan Anggota
Sesuai Waktu Yang
dicari

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Pengaj uan Anggota

Selesai

Gambar C. 16 Activity Diagram Mencari Daftar Pengajuan
C.16.

Melihat Detail Pengajuan
act USC15-Melihat Detail Pengaj uan Anggota
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik detail pada
salah satu daftar
pengaj uan

Menampilkan Halaman
Detail Pengaj uan
(Identitas, tanggal daftar)

Selesai

Gambar C. 17 Activity Diagram Melihat Detail Pengajuan
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C.17.

Menyetujui Pengajuan Anggota
act USC16-Menyetuj ui Pengaj uan Anggota
Aktor

Aplikasi

Membuat
API

Mulai

Mengubah Status
Pendaftar
Menj adi Anggota

Klik Setuj ui

Menampilkan Pesan "Pengaj uan
Berhasil Diterima"

Menampilkan Halaman Daftar
Pengaj uan Anggota

Selesai

Gambar C. 18 Activity Diagram Menyetujui Pengajuan
C.18.

Menolak Pengajuan Anggota
act USC17-Menolak Pengaj uan Anggota
Aktor

Aplikasi

Menghapus Data
Pendaftar

Mulai

Klik Tolak

Menampilkan Pesan "Pengaj uan
Berhasil Ditolak"

Menampilkan Halaman Daftar
Pengaj uan Anggota

Selesai

Gambar C. 19 Activity Diagram Menolak Pengajuan Anggota
C.19.

Melihat Daftar Anggota
act USC18-Melihat Daftar Anggota
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik menu
Anggota

Klik Daftar Anggota

Menampilkan Sub Menu
(Anggota Baru, Daftar
Anggota)

Menampilkan Halaman
daftar Berita (Tabel,
Filter)

Selesai

Gambar C. 20 Activity Diagram Melihat Daftar Anggota
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C.20.

Memfilter Daftar Anggota
act USC19-Memfilter Daftar Anggota
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik salah satu
filter

Menampilkan Daftar
Anggota Sesuai Filter

Tetap berada Pada
Halaman daftar Anggota

Selesai

Gambar C. 21 Activity Diagram Memfilter Daftar Anggota
C.21.

Melihat Detail Anggota
act USC20-Melihat Detail Anggota
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik detail pada
salah satu
anggota
Menampilkan Halaman
Detail Anggota (Identitas,
Menu menonaktifkan
anggota)

Selesai

Gambar C. 22 Activity Diagram Melihat Detail Anggota
C.22.

Menonaktifkan Keanggotaan
act USC21-Menonaktifkan Keanggotaan
Aktor

Aplikasi

Mengubah Status
Anggota Menj adi
Tidak Aktif

Mulai

Klik Blokir

Menampilkan Pesan "Anggota Dinonaktifkan"

Menampilkan Halaman Detail
Anggota

Selesai

Gambar C. 23 Activity Diagram Menonaktifkan Keanggotaan
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C.23.

Mengaktifkan Keanggotaan
act USC22-Mengaktifkan Keanggotaan
Aktor

Aplikasi

Mengubah Status
Anggota Menj adi
Aktif

Mulai

Klik Aktifkan

Menampilkan Pesan "Anggota
Diaktifkan"

Menampilkan Halaman Detail
Anggota

Selesai

Gambar C. 24 Activity Diagram Mengaktifkan Keanggotaan
C.24.

Menghapus Keanggotaan
act USC23-Menghapus Anggota
Aktor

Aplikasi

Menampilkan Pesan Konfirmasi
"Seluruh Data Tentang Anggota
ini akan dihapus, Apakah Anda
Yakin melanj utkan Proses ?"

Mulai

Klik Hapus
Pilihan
Menghapus Seluruh Data
Anggota dari dalam Basis Data
Klik Tidak

Klik Ya
Menampilkan Pesan "Data Berhasil
Dihapus"

Menampilkan Halaman Daftar
Anggota

Selesai

Tetap Berada Pada Halaman
Detail Anggota

Gambar C. 25 Activity Diagram Menghapus Keanggotaan
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C.25.

Melihat Daftar Jenis Berita
act USC24-Melihat Daftar Jenis Berita
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik menu Jenis
Pola

Menampilkan Pilihan
Situs

Klik Salah Satu Situs

Menampilkan Halaman daftar
j enis Berita (Tabel, Formulir
Tambah Jenis Berita)

Selesai

Gambar C. 26 Activity Diagram Melihat Daftar Jenis Berita
C.26.

Menambahkan Jenis Berita Baru
act USC25-Menambahkan Jenis Berita Baru
Aktor

Aplikasi

valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Klik Simpan

Menampilkan
Pesan Error

ya
Mengisi Formulir
Tambah Jenis
Berita

Validasi Back End (Nama
Jenis Berita Kosong)

ya Menampilkan Pesan "Nama
Pola Tidak Boleh Kosong"

Kosong ?
Mulai
tidak

Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Jenis Berita

Selesai

Gambar C. 27 Activity Diagram Menambah Jenis Berita
C.27.

Mengubah Jenis Berita
act USC26-Mengubah Jenis Berita
Aktor

Aplikasi

Menampilkan Data
Jenis Berita pada Form
Tambah Jenis Berita

Klik Ubah
Ubah Data

Pilih salah satu
j enis berita

Mulai

valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan
Pesan Error

ya

Klik
Simpan

Validasi Back End (Nama
Jenis Berita Kosong)
ya

Kosong ?

Menampilkan Pesan "Nama
Pola Tidak Boleh Kosong"
tidak
Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Jenis Berita

Selesai

Gambar C. 28 Activity Diagram Mengubah Jenis Berita
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C.28.

Menghapus Jenis Berita
act USC27-Menghapus Jenis Berita
Aktor

Aplikasi

Pilih Salah
Satu Jenis
Berita

Mulai

Menampilkan Pesan Konfirmasi
"Semua Pola Dari j enis Berita
ini Akan Dihapus, Apakah Anda
yakin ?"

Klik Hapus
Pilihan
Menghapus Seluruh Data dari
dalam Basis Data
Klik Tidak

Klik Ya
Menampilkan Pesan "Data Berhasil
Dihapus"

Selesai

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Jenis Berita

Gambar C. 29 Activity Diagram Menghapus Jenis Berita
C.29.

Melihat Daftar Pola Ekspresi Regular
act USC28-Melihat Daftar Pola Regex
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik menu Pola
regex

Menampilkan Pilihan
Situs

Klik Salah Satu Situs

Menampilkan Halaman daftar
Pola Regex(Tabel, Formulir
Tambah Jenis Pola regex)

Pilih Jenis Berita

Menampilkan Pola regex
Berdasarkan Jenis Berita Yang
Dipilih

Klik Tampilkan

Tetap berada pada halaman dafar
pola regex

Selesai

Gambar C. 30 Activity Diagram Melihat Pola Regex
C.30.

Menambahkan Pola Eskpresi Regular
act USC29-Menambahkan Pola Regex Baru
Aktor

Aplikasi

valid ?
Klik Simpan

tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan
Pesan Error

ya
Mengisi Formulir
Tambah Pola

Validasi Back End (Nama
Pola Kosong)

ya Menampilkan Pesan "Nama
Pola Tidak Boleh Kosong"

Kosong ?
Mulai

tidak
Validasi Back End (Pola
Kosong)

Kosong ?

ya

Menampilkan Pesan "Pola
Tidak Boleh Kosong"

tidak
Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Poa regex

Selesai

Gambar C. 31 Activity Diagram Menambah Pola Regex
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C.31.

Mengubah Pola Ekspresi Regular
act USC30-Mengubah Pola Regex
Aplikasi

Aktor
Mulai
Pilih Salah Satu
Pola regex

Menampilkan Form Ubah
Data yang sudah Terisi
data sesuai Basis Data

Klik Ubah

Ubah Data
valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Klik Simpan

Menampilkan
Pesan Error

ya
Validasi Back End (Nama
Pola Kosong)

ya Menampilkan Pesan "Nama
Pola Tidak Boleh Kosong"

Kosong ?
tidak

Validasi Back End (Pola
Kosong)

Kosong ?

ya

Menampilkan Pesan "Pola
Tidak Boleh Kosong"

tidak
Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Poa regex

Selesai

Gambar C. 32 Activity Diagram Mengubah Pola Regex
C.32.

Menghapus Pola Ekspresi Reular
act USC31-Menghapus Pola Regex
Aktor

Aplikasi

Pilih Salah
Satu Pola
Mulai

Menampilkan Pesan Konfirmasi
"Pola Regex Akan Dihapus,
Apakah Anda yakin ?"
Klik Hapus
Pilihan
Menghapus Seluruh Data dari
dalam Basis Data

Klik Tidak

Klik Ya
Menampilkan Pesan "Data Berhasil
Dihapus"

Selesai

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Pola regex

Gambar C. 33 Activity Diagram Menghapus Pola Regex
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C.33.

Melihat Daftar Pola Khusus
act USC32-Melihat Daftar Pola Khusus
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik menu Pola
Khusus

Menampilkan Pilihan
Situs

Klik Salah Satu Situs

Menampilkan Halaman daftar
Pola Khusus (Tabel, Formulir
Tambah Pola Khusus)

Selesai

Gambar C. 34 Activity Diagram Melihat Daftar Pola Khusus
C.34.

Menambahkan Daftar Pola Khusus
act USC33-Menambah Pola Khusus
Aktor

Aplikasi

valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Klik Simpan

Menampilkan
Pesan Error

ya
Mengisi Formulir
Tambah Pola
Khusus

Validasi Back End (Pola
Kosong)

ya

Menampilkan Pesan "Pola
Tidak Boleh Kosong"

Kosong ?
Mulai
tidak

Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Pola Khusus

Selesai

Gambar C. 35 Activity Diagram Menambah Pola Khusus
C.35.

Mengubah Pola Khusus
act USC34-Mengubah Pola Khusus
Aktor

Aplikasi

Menampilkan Data
Jenis Berita pada Form
Tambah Pola Khusus

Klik Ubah
Ubah Data

Pilih salah satu
pola khusus

Mulai

valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan
Pesan Error

ya

Klik
Simpan

Validasi Back End
(PolaKosong)
ya

Kosong ?

Menampilkan Pesan "Pola
Tidak Boleh Kosong"
tidak
Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Pola Khusus

Selesai

Gambar C. 36 Activity Diagram Mengubah Pola Khusus
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C.36.

Menghapus Pola Khusus
act USC35-Menghapus Pola Khusus
Aktor

Aplikasi

Pilih Salah
Satu Pola
Khusus

Mulai

Menampilkan Pesan Konfirmasi
"Pola ini Akan Dihapus, Apakah
Anda yakin ?"

Klik Hapus
Pilihan
Menghapus Seluruh Data dari
dalam Basis Data
Klik Tidak

Klik Ya
Menampilkan Pesan "Data Berhasil
Dihapus"

Selesai

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Pola Khusus

Gambar C. 37 Activity Diagram Mengahapus Pola Khusus
C.37.

Melihat Daftar Filter HTML
act USC36-Melihat Daftar Filter HTML
Aktor

Aplikasi

Mulai

Klik menu Filter
HTML

Menampilkan Pilihan
Situs

Klik Salah Satu Situs

Menampilkan Halaman daftar
Filter HTML (Tabel, Formulir
Tambah Filter HTML)

Selesai

Gambar C. 38 Activity Diagram Melihat Daftar Filter HTML
C.38.

Menambahkan Filter HTML Baru
act USC37-Menambah Filter HTML Baru
Aktor

Aplikasi

valid ?
Klik Simpan

tidak

Validasi HTML
Required

Menampilkan
Pesan Error

ya
Mengisi Formulir
Tambah Filter HTML

Validasi Back End (Pola
Kosong)

ya
Kosong ?

Menampilkan Pesan "Pola
Tidak Boleh Kosong"

Mulai
tidak
Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Filter HTML

Selesai

Gambar C. 39 Activity Diagram Menambah Filter HTML
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C.39.

Mengubah Filter HTML
act USC38-Mengubah Filter HTML
Aktor

Aplikasi

Menampilkan Data
Jenis Berita pada Form
Tambah Filter HTML

Klik Ubah
Ubah Data

valid ?
tidak

Validasi HTML
Required

Pilih salah satu
Filter HTML

Validasi Back End
(PolaKosong)
ya

Kosong ?

Mulai

Menampilkan
Pesan Error

ya

Klik
Simpan

Menampilkan Pesan "Pola
Tidak Boleh Kosong"
tidak
Menyimpan data ke
dalam basis data

Menampilkan Pesan
"Data Berhasil
Disimpan"

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Filter HTML

Selesai

Gambar C. 40 Activity Diagram Mengubah Filter HTML
C.40.

Menghapus Filter HTML
act USC39-Menghapus Filter HTML
Aktor

Aplikasi

Pilih Salah
Satu Filter
HTML

Mulai

Menampilkan Pesan Konfirmasi
"Filter ini Akan Dihapus,
Apakah Anda yakin ?"

Klik Hapus
Pilihan
Menghapus Seluruh Data dari
dalam Basis Data
Klik Tidak

Klik Ya
Menampilkan Pesan "Data Berhasil
Dihapus"

Selesai

Tetap Berada Pada Halaman
Daftar Filter HTML

Gambar C. 41 Menghapus Filter HTML Menghapus Filter HTML
C.41.

Mencari Judul Berita
act USC40-Mencari Judul Berita
Aktor

Mulai

Aplikasi

Klik Menu
Berita

Menampilkan Pilihan Situs dan Filter Berita
Klik Filter
Berita
Menampilkan Halaman
Filter Berita

Masukkan Judul
Berita Pada Form
Pencarian

Menampilkan Daftar
Berita Dengan Judul
Yang Dicari

Klik Cari Judul
Berita
Tetap Berada Pada Halaman
Filter Berita

Selesai

Gambar C. 42 Activity Diagram Mencari Judul Berita
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