
 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Tahap ini merupakan bagian dari awal pembuatan aplikasi yang akan 

disesuaikan dengan permasalahan yang ada di bab sebelumnya, pada bagian analisa 

akan dilakukan beberapa tahapan guna menghasilkan bagaimana agar sistem 

melakukan klasifikasi data yang kemudian dilakukan perancangan yang sesuai 

dengan kebutuhan data dan interface terhadap klasifikasi. 

4.1 Analisa Sistem Klasifikasi 

Klasifikasi yang akan dibangun menggunakan algoritma Modified K-Nearest 

Neighbor, proses pengimputan data dilakukan dengan mengetik data inputan pada 

basis data, disebabkan data inputan berupa Tranformasi data menjadi variabel 

angka pada form inputannya, data imputan berupa variabel angka yang memiliki 

ketetanggaan, sedangkan untuk data absolut tanpa mengalami proses tranformasi 

data 

Adapun untuk rincian tahapan prosesnya sebagai berikut : 

1. Data diambil dengan cara melakukan inputan manual (form input aplikasi) 

pada aplikasi yang akan dibangan. 

2. Data inputan lalu ditransformasikan ke dalam variabel angka guna 

pemyesuaian dengan data klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor. 

3. Data yang telah melalui proses transformasi kemudian dilakukan proses 

normalisasi sehingga menghasilkan data yang besar dari sama dengan nol 

dan kecil dari sama dengan satu. 

4. Normalisasi data cleaning maka data lalu dilakukan proses rumus 

normalisasi dengan rentang angka kecil dari sama dengan satu dan besar 

dari sama dengan nol.  

5. Klasifikasi data dengan  algoritma Modified K-Nearest Neighbor, pada 

tahap ini data akan dilakukan perhitungan ecludian, validitas, dan weight 
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voting, nilai mayoritas dari tetangga yang dibentuk berdasarkan nilai k-

nya.  Hasil klasifikasi ini nantinya akan dievaluasi untuk menentukan 

tingkat keakuratan klasifikasi dengan metode Modified K-Nearest 

Neighbor. 

4.2 Analisa Kebutuhan Data 

Analisa kebutuhan data akan dilakukan dengan dua tahap yaitu : 

1. Pengambilan data dilakukan berdasar pada sebuah akun yang akan 

dilakukan rekomendasinya. 50% data diambil berdasarkan pada teman 

yang telah ditambahkan dan 50% data dari data yang tidak ditambahkan 

sebagai teman dan atau konfirmasi permintaan pertemanan yang ditolak. 

Berdasarkan ketetapan di atas maka akan dibentuk dua kelas yaitu 

rekomendasi dan tidak direkomendasikan. 

2. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kelas saja 

yaitu kelas rekomendasi dan kelas nonrekomendasi ( tidak rekomendasi) 

Pada penelitian kali ini akan menggunakan data dari profil pengguna 

Facebook, untuk rincian data yang digunakan dalam penelitian akan dijabarkan 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 Data Penelitian 

Nama Jk Umur Alamat Sekolah Musik Buku 
Status 

Hub 

Khalima 

Mujahidah 

Tangguh 

Pr 90 Riau Riau Pop Ilmu Nikah 

Armi Ana Pr 92 Riau Riau Pop Novel Pacaran 

Suci Mila Sari Pr 93 Riau Riau Pop Sastra Nikah 

Abdul Zailani Lk 92 Riau Riau Lain Lain Tunangan 

Siti Hajar Siregar Pr 94 Sumut Riau Pop Kisah Lain 

Annisa Marl Pr 95 Sumbar Sumut Pop Novel Lain 

Bayu Syahputra Lk 92 Riau Riau Pop Kisah Nikah 
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  Pada pernelitian kali ini, kelas dibagi menjadi dua yaitu kelas Rekom dan 

kelas Nonrekom, sedangkan untuk atributnya dengan rincian tipe data yang di 

gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Tipe Data 

No Variabel Keterangan Jenis Data 

1 id Identitas tabel Numerik 

2 namapengguna Nama user pada profil pengguna Teks  

3 nama Nama alias Teks 

4 jk Jenis Kelamin Teks 

5 umur Umur Numerik 

6 alamat Provinsi Alamat tinggal Teks  

7 sekolah Prpvinsi sekolah Teks  

8 musik Genre musik Teks  

9 statushub Status hubunagan pada sosial media Teks  

10 kelas Label kelas Teks 

4.2.1 Data Transformation 

Transformasi data yaitu dengan mengubah atribut yang berbentuk teks 

menjadi numerik agar bisa diproses sesuai dengan algoritma yang digunakan yaitu 

Modified K-Nearest Neighbor. Atribut merupakan bagian data yang mewakili 

karakteristik atau feature dari objek data (M. K. Jiawei Han, 2012). Adapun atribut 

yang di transformasikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Transformasi Data 

4.2.2 Normalisasi 

Agar data dapat diproses pada algoritma maka dibutuhkan nilai rentang antara 

>=0 dan <=1 (besar dari sama dengan nol dan kecil dari sama dengan satu) 

Selanjutnya adalah normalisasi data (Persamaan 2.1), dimana data yang memiliki 

sebaran yang jauh dinormalisasikan agar sebaran data yang jauh tersebut menjadi 

 Data Transformasi 

Jk Teks  Menjadi  Numerik 

alamat Teks Menjadi Numerik 

sekolah Teks Menjadi Numerik 

musik Teks Menjadi Numerik 

statushub Teks Menjadi Numerik 

Kelas Teks Menjadi Numerik 
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rentang [0-1]. Berikut adalah perhitungan normalisasi data, Untuk data diatas 

berlaku untuk semua data, baik data uji maupun data latih : 

𝑣′
1 (𝑢𝑚𝑢𝑟) =

25−16

(36−16)
(1 − 0) + 0  =

9

20
 =  0.450 

𝑣′
1 (𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡) =

3−0

(14−1)
(1 − 0) + 0  =

3

13
 =  0.214 

𝑣′
1 (𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ) =

4−0

(7−0)
(1 − 0) + 0 =

3

7
 =  0.429 

𝑣′
1 (𝑚𝑢𝑠𝑖𝑘) =

1−0

(8−1)
(1 − 0) + 0  =

1

7
=  0.125 

𝑣′
1 (𝑏𝑢𝑘𝑢) =

3−0

(9−0)
(1 − 0) + 0  =

3

9
 =  0.333 

𝑣′
1 (𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠) =

2−0

(3−0)
(1 − 0) + 0  =

2

3
 =  0.667 

4.3 Klasifikasi dengan Modified K-Nearest Neighbor 

Berdasarkan data dan atribut yang telah didapatkan pada proses sebelumnya, 

pada tahap ini akan dijelaskan bagaimana mengklasifikasikan data menggunakan 

algoritma Modified K-Nearest Neighbor. Adapun data yang akan digunakan 

nantinya adalah data yang telah melewati proses transformasi dan normalisasi, 

adapun untuk penelitian kali ini maka data dibagi menjadi dua bagian sebagai 

berikut: 

1. Data latih 

Data latih di ambil dari  90, 80, 70 dan 60 persen data.   

2. Data Uji 

Data uji diambil dari 10, 20, 30 dan 40 persen data 

Degan ketetapan perseratus dari jumlah seluruh data, data dikurang data 

uji samadengan data latih. 
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4.3.1 Euclidean Distance  

Pada tahapan ini maka dilakukan perhitungan jarak euclidean (Persamaan 

2.2) dari setiap atribut pada data latih dan data uji. Adalah contoh perhitungan jarak 

euclidean: 

Misalkan data  sebagai berikut : 

1. Untuk data latih pertama : 

  √
(0 − 1)2(0,450 − 0,450)2 + (0,214 − 0,214)2 + (0,429 − 0,429)2 +

(0,125 − 0,125)2 + (0,333 − 0.111)2 + (0,667 − 1)2 + (1 − 1)2  

=  1.107 

 

2. Untuk data latih kedua 

√
(0.69 − 0.69)2 + (0.15 − 0.23)2 + (0 − 0.33)2 + (0,125 − 0,125)2

(0,125 − 0,125)2 + (0.75 − 0.25)2 + (1 − 0.5)2(0,667 − 1)2 + (1 − 0)2 

=  0.917 

 

3. Untuk data latih ketiga 

√
(0.69 − 1)2 + (0.15 − 0.23)2 + (0,125 − 0,125)2(0,667 − 1)2(0 − 0)2 +

(0,125 − 0,125)2(0.75 − 0.25)2 + (1 − 1)2 + (1 − 0)2  

=  1.467 

 

4. Untuk data latih keempat 

√
(0.69 − 1)2 + (0.15 − 0.23)2+(0,125−0,125)2

(0,667 − 1)2 + (0 − 0)2 +

(0.75 − 0.25)2 + (1 − 1)2 + (0,667 − 1)2(1 − 0)2
 

=  1.167 
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5. Untuk data latih kelima 

 

√
(0.69 − 1)2 + (0.15 − 0.23)2 + (0,125 − 0,125)2 + (0,667 − 1)2

(0.75 − 0.25)2 + (0,667 − 1)2+(0,125 − 0,125)2 + (1 − 0)2  

=  1.265 

Lakukan hal tersebut untuk setiap data latih terhadap data uji, untuk nilai 

euclidean dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. (selengkapnya untuk 

prehitungan nilai euclidean dapat dilihat pada lampiran E) 

Tabel 4.4 Data Euclidean 

No 𝒅𝒆 data uji 1 𝒅𝒆 data uji 2 𝒅𝒆 data uji 3 𝒅𝒆 data uji 4 𝒅𝒆 data uji 5 

1 1,077 0,917 1,467 1,167 1,265 

2 1,015 0,897 1,444 1,219 1,358 

3 1,421 0,827 1,422 1,194 1,396 

4 1,427 0,692 1,429 1,352 1,476 

5 0,355 0,928 1,525 1,140 1,279 

6 1,196 1,006 1,483 0,991 1,456 

7 1,158 0,943 1,436 0,884 1,552 

8 1,116 0,976 1,484 1,430 1,601 

9 1,014 0,778 1,429 1,182 1,657 

10 1,099 1,145 1,622 1,115 1,530 

... 0,702 0,944 1,191 0,982 1,245 

4.3.2 Validitas 

Dalam algoritma Modified K-Nearest Neighbor setiap data latih akan 

melalui tahap validitas terlebih dahulu. Menghitung nilai validitas (Persamaan 2.3) 

dari setiap parameter untuk setiap kelas pada data latih. Berikut adalah perhitungan 

untuk mencari nilai validitas untuk k=3, 

Validitas (x) = 
1

𝑘
∑ 𝑆𝑘

𝑖=1 (𝑙𝑏𝑙(𝑥), (𝑙𝑏𝑙(𝑁𝑖(𝑥)) 

Data ke-1 = 
1

3
(1+1+1) = 1 

Data ke-2 = 
1

3
(1+1+1) = 1 
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Data ke-3 = 
1

3
(1+1+1) = 1 

Lakukan langkah tersebut untuk setiap data latih, untuk nilai validitas dapat 

dilihat pada tabel 4.5  

Tabel 4.5 Validitas Data Latih   

Data ke- Validitas 

1 1 

2 1 

3 1 

.... 0,667 

4.3.3 Weight Voting (WV) 

Menghitung nilai weight voting (Persamaan 2.5) dari setiap parameter untuk 

setiap kelas pada data latih. Berikut adalah perhitungan untuk mencari nilai weight 

voting: 

WV1.1 (datalatih1, datauji1) = 0,333 ∗  
1

1,077+0,5
 = 0,634 

WV1.2 (datalatih1, datauji2) = 0,333 ∗  
1

1,917+0,5
= 0,706 

WV1.3 (datalatih1, datauji3) = 0 ∗ 
1

1,467+0,5
= 0,508 

WV1.2 (datalatih … , datauji … ) … 

Lakukan perhitungan weight voting di atas untuk setiap hasil euclidean, 

untuk nilai dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. (selengkapnya untuk 

prehitungan nilai euclidean dapat dilihat pada lampiran D) 

Tabel 4.6 Hasil Weight Voting 

No WV Data 

Uji 1 

WV Data 

Uji 2 

WV Data 

Uji 3 

WV Data 

Uji 4 

WV Data 

Uji 5 

1 0,634 0,706 0,508 0,600 0,566 

2 0,660 0,716 0,514 0,582 0,538 

3 0,520 0,754 0,520 0,590 0,527 

4 0,519 0,839 0,518 0,540 0,506 

... 1,170 0,700 0,494 0,610 0,562 
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4.3.4 Evaluasi 

Berdasarkan contoh perhitungan klasifikasi MKNN maka data latih dan  

data uji, maka dilakukan pengujian dengan Confussion matrix. Untuk lebih 

jelasnya tentang perhitungan nilai akurasi dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.4 Prediksi Klasifikas Confusion matrix 

 

 

Prediksi  

Total  rekom nonrekom 

 rekom 2 0 2 

nonrekom 1 2 3 

Total 3 2 5 

Untuk menghitung nilai akurasi menggunakan confussion matrix dapat di 

hitung dengan persamaan 2.6 Sebagai berikut : 

Akurasi =
(2+2)

(1+0)
 𝑥 (100%) =   80% 

Nilai akurasi yang didapat dengan confussion matrix pada pengujian 

klasifikasi data profil pengguna dengan jumlah data sebanyak 100 data profil yang 

kemudian dibagi kedalah dua kelas, 50 kelas rekomnedasi dan 50 kelas tidak 

rekomendasi dengan melakukan perhitungan nilai K = 3 dan  dan 5 data uji di atas 

dimana nilai klasifikasi pada kelas rekomendasi yang benar adalah data  pertama 

dan kedua, untuk kelas tidak rekomendasi yang benar adalah kelas keempat dan 

kelima, sedangkan untuk kelas keempat adalah kelas yang salah dimana harusnya 

kelas keempat adalah kelas rekomendasi, namun berada pada kelas tidak 

rekomendasi pada klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor, berdasarkan 

perhitungan di atas maka nilai akurasi adalah sebesar 80%. 
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4.4 Data Flow Diagram  

Analisa fungsional sistem akan menjelaskan mengenai perancangan sistem 

yang akan dibangun menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Data Flow 

Diagram (DFD) merupakan diagram untuk menampilkan aliran data pada proses 

berbentuk  simbol untuk menggambarkan arus data sistem. adapun level pada 

tahapannya berbeda-beda dan dapat dilihat berdasarkan pada Data Flow Diagram 

berikut: 

4.4.1 Context Diagram 

Adapun aliran data pada proses context diagram berikut.  

ADMINISTRATOR

SISTEM 

REKOMENDASI 

TEMAN

Data

Akses

Uji

Latih

Hasil 

Nilai k

Rasio

Info Data

Info Akses

Info Uji

Info Latih

Info Nilai k

Info rasio

Info hasil
 

Gambar 4.1  Context Diagram 

Entitas yang berinteraksi dengan sistem berdasarkan Context Diagram  

adalah Administrator. Aministrator berperan sebagai pengelola sistem yang dapat 

mengelola data penelitian, data latih, data uji, data hasil klasifikasi dalam pengujian 

sistem. 
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4.4.2 DFD Level 1 

DFD level 1 dari sistem klasifikasi. Pada DFD level 1 terdapat 4 proses yaitu 

proses login, proses data, proses pengujian MKNN, menampilkan riwayat hasil 

pengujian MKNN dan proses pengujian, untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.2: 

1
Login

2
Pengelolaan Data

3
Klasifikasi MK-NN

Administrator

Login
akses

Info login

4
Riwayat Klasifikasi 

akses

data

data

data

Info data

Info data

latih
ujii

Masuk Nilai k

Info latih
Info uji
akurasi

Info data

latih

uji

latih

hasil

Riwayat pengujian

Info riwayat pengujian

uji

Info riwayat Klasifikasi

Riwayat klasifikasi

Akses

Gambar 4.2 DFD Level 1proses 1 

Adapun untuk penjelasan tentang rincian pada tiap-tiap proses DFD  di atas 

dapat dilihat pada Tabel 4.8  

Tabel 4.8 Deskripsi DFD Level 1 

N o Proses Deskripsi 

1 Login 

a. Terjadi inputan data login oleh Administrator. 

b. Data  yang di-input-kan kemudian diproses dan 

dicek kedalam database apakah ada data 

pengguna dengan kategori Administrator. 
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N o Proses Deskripsi 

c. Jika data pengguna ada di database, maka login 

sukses dan jika tidak ada maka gagal 

 

 

2 
Pengelolaan Data 

 

a. Terjadi inputan data penelitian oleh 

Administrator. 

b. Data penelitian yang diinputkan diproses dan 

disimpan kedalam database. 

c. Administrator mendapat umpan balik berupa data 

penelitian. 

3 Pengujian MKNN 

a. Terjadi inputan data latih, data uji dan nilai k oleh 

Administrator. 

b. Data penelitian yang ada dalam database 

kemudian diproses menjadi data latih dan data 

uji. 

c. Setelah diproses kemudian data latih dan nilai 

validitas disimpan kedalam tabel data latih dan 

data uji disimpan kedalam tabel data uji. 

d. Administrator mendapat umpan balik berupa data 

latih dan data uji. 

e. administrator memperoleh hasil klasifikasi 

berupa prediksi kelas yang cocok  

f. Terjadi proses perhitungan akurasi 

4 

Riwayat 

Pengujian 
Menampilkan hasil dari pengujian MKNN 
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4.4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 (Pengelolaan Data) 

Pada DFD level 2 proses 2 ini terdiri dari proses data penelitian, 

transformasi data, normalisasi data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini 

2.1
Proses Data

Administrator

data

Info data

Info data

data

2.2 
Transformasi 

2.3
 Normalisasi

Info transformasiInfo transformasi

Info normalisasi

data

iNfo normalisasi

 

Gambar 4.3  DFD Level 2 Proses 2 (Pengelolaan Data) 

Tabel 4.8 DFD Level 2 Proses 2 

No Proses Deskripsi 

1 

 

Proses Data 

Penelitian 

a. Terjadi inputan data penelitian oleh 

Administrator. 

b. Data penelitian yang diinputkan diproses dan 

disimpan kedalam database.  

c. Administrator mendapat umpan balik berupa 

data penelitian. 
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No Proses Deskripsi 

2 

 

 

 

Proses 

Transformasi Data 

a. Terjadi inputan data penelitian oleh 

Administrator. 

b. Data penelitian yang diinputkan dilakukan 

proses transformasi dengan mengubah bentuk 

data penelitian menjadi numerik. 

c. Administrator mendapat umpan balik berupa 

data penelitian yang telah ditransformasi. 

 

 

 

3 

 

 

Proses Normalisasi 

Data 

a. Terjadi inputan data penelitian oleh 

Administrator. 

b. Data penelitian yang di-input-kan dilakukan 

proses normalisasi dengan mengubah nila range 

data berada pada rentang [0-1]. 

c. Administrator mendapat umpan balik berupa 

data penelitian yang telah dinormalisasi. 

4.4.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 ( Pengujian MKNN) 

DFD level 2 proses 3 pengujian MKNN. 

3.1
Pengolahan 
Data Latih

Administrator

Input rasio
Input nilai k

3.2
Pengolahan 

Data Uji

latih
Nilai validitas

data

uji

Info latih

Info uji

data

latih

uji

Info latih
Info nilai validitas

Info ujiInfo Hasil klasifikasi
akurasi

data

 

Gambar 4.4 DFD Level 2 Proses 3 (Pengujian MKNN) 
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Pada DFD level 2 proses 3 terdiri dari proses pengolahan data latih, 

pengolahan data uji. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses 3 (Pengujian) 

No Proses Deskripsi 

1 Pengolahan Data Latih 

a. Terjadi input-an data latih dan nilai k oleh 

Administrator. 

b. Data penelitian yang ada dalam database 

kemudian diproses untuk mengolah data latih.  

c. Data latih dan nilai validitas yang diperoleh 

setelah dilkukan proses perhitungan sesuai  

dengan nilai k yang diinputkan kemudian 

disimpan kedalam database.  

d. Administrator mendapat umpan balik berupa 

data latih yang sudah diproses. 

2 Pengolahan Data Uji 

a. Terjadi inputan data uji oleh Administrator. 

b. Data penelitian yang ada dalam database 

kemudian diproses untuk mengolah data uji.  

c. Data uji kemudian diproses dan disimpan 

kedalam database.  

d. Administrator mendapat umpan balik berupa 

data hasil klasifikasi data uji. 

e. Administrator mendapat umpan balik berupa 

nilai akurasi 
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4.5 Perancangan Basis Data (Database) 

Berikut ini adalah perancangan table pada data penelitian sistem klasifikasi 

a) Tabel Pengguna 

Nama tabel : akses 

Deskripsi   : Berisi data admin yang berhak mengakses sistem 

Penjelasan struktur tabel akses dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 4.11  

Tabel 4.11 Struktur Tabel Akses 

b) Tabel Data Penelitian 

Nama tabel : data 

Deskripsi   : Berisi data penelitian yang digunakan sebagai   

   pembelajaran dalam pengujian sistem 

Penjelasan struktur tabel data dapat dilihat pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 Struktur Tabel Data Penelitian 

 

No Kolom Type  Null Keterangan 

1 Username Varchar (15) No  

2 Password Varchar (20) No  

3 Nama Varchar (25) No  

4 Status Varchar (5) No  

No Kolom Type Null Keterangan 

1 id Int (5) No  

2 namapengguna Varchar (50) No  

3 nama  Varchar (30) No  

4 jk  Varchar(3) No  

5 umur Int (3) No  

6 alamat  Int (3)  No  

7 sekolah Int (3) No  

8 musik Int (3) No  

9 buku Int (3) No  

10 statushub Varchar (11) No  

11 Kelas Varchar (10) No  

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60nama%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60umur%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60alamat%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60sekolah%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60musik%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
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c) Tabel Data Latih 

Nama tabel : latih 

Deskripsi   : Berisi data latih untuk pengujian sistem 

Penjelasan struktur tabel latih dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 4.13 

Tabel  4.13 Tabel Data Latih 

d) Tabel Data Uji 

Nama tabel : uji 

Deskripsi   : Berisi data uji untuk pengujian sistem 

Penjelasan struktur tabel uji dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 4.14  

Tabel 4.14 Tabel Data Uji 

 

 

No Kolom Type Null Keterangan 

1 Id Int (5) No Primary Key 

2 jk  Varchar (12) No  

3 umur Int (3) No  

4 alamat Int (3) No  

5 sekolah Int (3) No  

6 musik Int (3) No  

7 buku Int (3) No  

8 statushub Int (3) No  

9 kelas Varchar(10) No  

10 validitas Float No  

No Kolom Type Null Keterangan 

1 Id Int(5) No Primary Key 

2 jk  Varchar(12) No  

3 umur Int (3) No  

4 alamat Int (3) No  

5 sekolah Int (3) No  

6 musik Int (3) No  

7 buku Int (3) No  

8 statushub Int (3) No  

9 kelas Varchar(10) No  

10 prediksi Varchar(10) No  

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60umur%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60alamat%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60sekolah%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60musik%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60umur%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60alamat%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60sekolah%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=db_rekomendasi&table=data&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60data%60%0AORDER+BY+%60data%60.%60musik%60+ASC&session_max_rows=30&token=049a697d8e914e15f6c38d5345b160f1
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e) Tabel Hasil 

Nama tabel : hasil 

Deskripsi   : Berisi data hasil pengujian sistem 

Penjelasan struktur tabel hasil dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 4.15  

Tabel 4.55 Struktur Tabel Hasil 

4.6 Perancangan Antarmuka (Interface) 

Interface system adalah sarana pengembangan sistem yang digunakan untuk 

membuat komunikasi lebih mudah, konsisten antara system dengan pemakaiannya. 

Rancangan antar muka meliputi tampilan yang menarik dan mudah dipahami 

sehingga sistem tersebut nyaman untuk digunakan. 

4.6.1 Perancangan Halaman Login 

Halaman login digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Dengan demikian 

pengguna sistem yaitu admin dapat mengakses sistem. Pada menu ini terdapat 

bagian Username dan Passsword yang merupakan kunci untuk masuk ke dalam 

sistem. Perancangan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 username

 password

masuk

 

Gambar 4.5 Perancangan Halaman Login 

No Kolom Type Null Keterangan 

1 id Int(11) No Primary key 

2 rasio Varchar(30) No  

3 k Int(3) No  

4 akurasi Double No  

logo 
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4.6.2 Perancangan Halaman Beranda 

Halaman beranda adalah halaman pertama yang muncul saat pengguna 

mengakses sistem. Halaman ini dapat diakses setelah pengguna login. Secara 

umum, isi dari halaman beranda ini adalah penjelasan tentang menu-menu yang 

dapat diakses pengguna seperti data penelitian, pengujian MKNN, riwayat 

pengujian, dan hasil . Perancangan halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

Informasi Tentang Sistem

MK-NN

FOOTER

 Gambar 4.6 Perancangan Halaman Beranda 
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4.6.3 Perancangan Halaman Data Administrator 

Halaman ini dapat diakses oleh Administrator setelah berhasil login untuk 

mengelola data penelitian yang digunakan dalam sistem. Pada halaman ini 

administrator dapat melakukan penambahan data penelitian, menghapus data, 

melihat data, maupun mengedit data. Perancangan halaman data administrator 

dapat dilihat pada Gambar 4.3  

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

DATA

MK-NN

FOOTER

TAMBAH

TABEL DATA

Gambar 4.7  Perancangan Halaman Data Penelitian 
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4.6.4 Perancangan Antar Muka Tombol Tambah Data 

Halaman ini memuat sebuah form inputan data dimana administrator dapat 

menambahkan data penelitian, ini berfungsi sebagai tempat menambahkan data 

utuk klasifikasi, untuk halaman pada tombol tambah data penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Perancangan Halaman Tambah Data Penelitian 

 

 

 

 

 

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

Tambah data

MK-NN

FOOTER

X

ID

Nama user

nama

Jenis kelamin

umur

alamat

sekolah

buku

status

musik

kelas

SIMPAN
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4.6.5 Perancangan Antar Muka Tabulasi Data Proses 

Antar muka untuk data proses mengunakan heading dengan tabulasi menu, 

dimana pada tab yang diklik akan menampilkan hasil dari informasi data yang telah 

diproses serta menampilkan hasil dari data transformasi dan normalisasi, untuk 

antar muka dapat dilihar pada Gambar 4.9. 

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

Data prose

MK-NN

FOOTER

> Data Proses

> Hasil

normalisasitransformasidata

Tabel tabulasi atas

Gambar 4.9 Perancangan Antar Muka Data Proses 
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4.6.6 Perancangan antar muka data tabulasi hasil 

Antar muka untuk data proses mengunakan heading dengan tabulasi menu, 

dimana pada tab yang diklik akan menampilkan hasil dari informasi data yang telah 

diproses, namun ia hanya menampilkan data yang terakhir diproses pada klasifikasi 

data, untuk antar muka dapat dilihar pada Gambar 4.10. 

HEADER ADMIN 

Beranda 
hasil

MK-NN

FOOTER

Data ujiData latihhasil

Tabel tabulasi atas

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

> Data Proses

> Hasil

Gambar 4.10 Perancangan Antar Muka Data Hasil 
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4.6.7  Perancangan Halaman Klasifikasi MK-NN 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk melakukan 

pengujian terhadap kinerja sistem dengan menggunakan metode Modified K-

Nearest Neighbor (MKNN) dalam mengklasifikasikan rekomendasi pertemanan 

pada jejaring sosial. Perancangan halaman pengujian MKNN dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

KLASIFIKASI

MK-NN

FOOTER

Pilih Perbandingan

Nilai k

Hitung

Gambar 4.11 Perancangan Halaman Pengujian MKNN 
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4.6.8 Perancangan Halaman akurasi klasifikasi 

Halaman Akurasi berisi tentang nilai akurasi dari klasifikasi yang 

dilakukan, Untuk halaman akurasi confussion matrix dapat dilihat pada gambar 4.8 

di bawah ini. 

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

MK-NN

FOOTER

Tabel Confussion Matrix 

Pengujian :
Nilai k :

rekom nonrekom

rekom

nonrekom

Prediksi 

Akurasi :

Data ujiData latih
akurasi

 

Gambar 4.12 Perancangan Halaman Tampilan Akurasi Confussion Matrix 
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4.6.9 Perancangan Halaman Pengujian 

Halaman ini merupakan halaman contoh pengujian yang berfungsi untuk 

melakukan pengujian terhadap kinerja sistem dengan menggunakan metode 

Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) yang menggunakan rasio data sebanyak 

60:40, 70:30, 80:20, 90:10 persen data latih : data uji dengan rumus data dikurang 

data uji sama dengan data latih. Perancangan halaman pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

MK-NN

FOOTER

Tabel Confussion Matrix 

Pengujian :
Nilai k :

rekom nonrekom

rekom

nonrekom

Prediksi 

Akurasi :

Data ujiData latih
akurasi

Gambar 4.13  Perancangan Halaman Pengujian 
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4.6.10  Perancangan Halaman Riwayat Pengujian 

  Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan hasil dari pengujian 

MKNN. Untuk melakukan perbandingan dan perincian hasil klasifikasi maka 

halaman riwayat, dapat menampilkan hasil pada tiap proses klasifikasi yang 

dilakukan, rincian rasio perbandingan serta rincian jumlah nilai K untuk tiap rasio 

perbandingan. Perancangan halaman hasil dapat dilihat pada Gambar 4.14

HEADER ADMIN 

Beranda 

Data Administrator

Data 

Klasifikasi MK-NN

Riwayat Klasifikasi

MK-NN

FOOTER

Riwayat Pengujian Akurasi

Rasio Pengujian Nilai k Akurasi AksiNo

  Gambar 4.14 Perancangan Halaman Riwayat Pengujian 




