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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

3.1 Requirements 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan hal – hal yang dibutuhkan dalam proses 

rancang bangun aplikasi Get Your Music, yang meliputi pemilihan perangkat 

keras, perangkat lunak, dan tools – tools lainnya. Sub bab ini akan menjelaskan 

tahap pertama pada metode Rapid Application Development (RAD) yang 

digunakan, yaitu membuat sebuah rencana dari kebutuhan perangkat lunak yang 

harus dibuat. 

3.1.1 Hardware 

Hardware dan device yang  digunakan untuk menjalankan aplikasi ini 

adalah iPhone 4 dengan sistem operasi iOS 4.2. Aplikasi ini akan bekerja optimal 

pada iPhone dikarenakan iPhone dapat memiliki koneksi internet kapan pun dan 

dimanapun dengan menggunakan teknologi 3G. Namun aplikasi ini masih dapat 

berjalan di device iOS lain seperti iPod touch dan iPad asalkan masih 

mendapatkan koneksi internet.  
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Gambar 3.1 iPhone 4 

iPhone 4 

 

3.1.2 Software 

3.1.2.1 Sistem Operasi 

Aplikasi ini akan dioptimalkan untuk iPhone dengan menggunakan sistem 

operasi iOS versi 4.2. Namun demikian aplikasi ini masih dapat bekerja dengan 

baik pada sistem operasi iOS versi lain. 

 

3.1.2.2 Framework 

Dalam membangun sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

sistem aplikasi server dan aplikasi mobile yang digunakan untuk mengakses 

server yang telah dibuat terlebih dahulu. Dikarenakan platformnya berbeda, 

framework yang digunakan pun berbeda pula. Berikut ini adalah framework – 

framework yang akan digunakan dalam membangun sistem ini. 
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 Server 

Framework yang akan digunakan untuk membangun sistem ini dalam 

rancang bangun aplikasi server adalah PHP 5.2 dengan menggunakan database 

MySQL. PHP adalah bahasa pemrogaman yang cukup populer dan dapat dijumpai 

hampir di setiap web hosting. Database MySQL merupakan salah satu database 

terkecil yang ada di dunia. MySQL banyak digunakan di beberapa website 

ternama seperti Facebook, Google, dan sebagainya. 

 

 Mobile 

Framework yang akan digunakan untuk membangun sistem ini dalam 

rancang bangun aplikasi mobile pada platform iPhone dengan sistem operasi iOS 

4.2 adalah Objective C. 

 

3.1.2.3 Tools 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam membangun 

sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem aplikasi yang berjalan di 

server dan aplikasi mobile yang digunakan untuk mengakses aplikasi server yang 

telah dibuat sebelumnya. Dikarenakan bahasa pemrogaman yang digunakan 

berbeda satu sama lain, maka tools yang digunakan dalam membangun aplikasi 

pun berbeda. Berikut ini adalah tools yang digunakan dalam membangun sistem 

ini. 
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 Server 

Tools atau software yang digunakan untuk membangun sistem aplikasi 

server adalah Netbeans versi 6.9.1 dan XAMPP versi 1.7.3. Netbeans adalah 

sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh programmer untuk mempermudah 

dalam membuat aplikasi berbasis PHP. Dikarenakan komunikasi data yang 

digunakan menggunakan protocol HTTP, maka perlu digunakan aplikasi HTTP 

Web Server. XAMPP adalah gabungan antara Apache HTTP Web Server, 

MySQL, dan PHP. 

 

 Mobile 

Tools atau software yang digunakan untuk membangun sistem aplikasi 

mobile adalah Xcode IDE 3.2.6 dengan iOS SDK 4.2. Xcode IDE adalah sebuah 

perangkat lunak yang digunakan oleh programmer untuk mempermudah dalam 

membuat aplikasi berbasis Objective – C. Xcode IDE selalu digabungkan dengan 

iOS SDK versi terbaru. Xcode IDE versi 3.2.6 dengan iOS SDK 4.2 adalah Xcode 

terbaru pada saat aplikasi ini dibuat. 

 

3.1.3 Web API 

Dalam membangun sistem aplikasi ini diperlukan data yang cukup banyak. 

Data tersebut akan diambil pada Echonest API dan Youtube API. Echonest API 

akan digunakan untuk training data lagu berdasarkan delapan variabel, yaitu: 

 Songkey 
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 Energy 

 Tempo 

 Loudness 

 Danceability 

 Mode 

 Genre 

 Artist 

Youtube API akan digunakan untuk streaming video lagu yang ingin 

didengarkan.  

 

3.2 Sistem Arsitektur 

Sub bab berikut ini merupakan tahap kedua dari Rapid Application 

Development yang digunakan, yaitu mengembangkan desain sistem sesuai dengan 

spesifikasi yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan analisa dari sistem 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dibuatlah sistem arsitektur dari aplikasi 

Get Your Music seperti pada gambar 3.2 di bawah ini. 
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Gambar 3.2 Diagram arsitektur sistem Get Your Music 

Diagram arsitektur sistem Get Your Music 

 

Keterangan :  

 Mobile application adalah aplikasi mobile yang merupakan bagian dari 

sistem yang berinteraksi dengan pengguna. Aplikasi mobile ini juga 

berguna untuk mengumpulkan data – data dari pengguna. 

 Recommender Server adalah sebuah server yang bertugas untuk 

menyimpan dan mengolah data – data lagu untuk dapat menghasilkan 

rekomendasi lagu sesuai dengan selera dari pengguna. 

 Web API adalah penyedia data yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah data 

lagu. 

 

3.3 Use Case 

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan diagram – diagram dan scenario 

penggunaan aplikasi. 
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3.3.1 Use Case menggunakan menu search artist 

Pada gambar 3.3 di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari 

pengguna dalam menggunakan menu “search by artist”. Use Case ini digunakan 

pada saat pengguna ingin mencari artis yang diinginkannya. 

 

 

Gambar 3.3 Use Case menggunakan menu search by artist 

Use Case menggunakan menu search by artist. 

Use case menu “search by artist” akan dijelaskan dan diperinci seperti pada tabel 

3.1 
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Tabel 3.1 Deskripsi use case search by artist 

Deskripsi use case search by artist 

Nama use case Menggunakan menu search by artist 

Hubungan Ketergantungan Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai Pengguna mendapatkan kumpulan lagu dari artist yang dicari 

Prekondisi Pengguna berada pada layar menu search by artist 

Kondisi sukses akhir Pengguna mendapatkan kumpulan lagu dari artist yang dicari 

Kondisi gagal akhir Artist atau lagu yang dicari tidak ditemukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Aktor ketiga - 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih menu search by artist pada layar menu 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Pengguna memasukkan keyword untuk mencari 

artist yang diinginkan 

2 

Pengguna memilih salah satu artist yang 

diinginkan dari kumpulan artist yang ada. 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

    

Deskripsi 

 Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan pengguna dalam 

menggunakan menu search by artist 

 

3.3.2 Use Case menggunakan menu search by song. 

Pada gambar 3.4 di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari 

pengguna dalam menggunakan menu “search by song”. Use Case ini digunakan 

pada saat pengguna ingin mencari lagu yang diinginkannya. 

 

 

Gambar 3.4 Use Case menggunakan menu search by song 

Use Case menggunakan menu search by song. 
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Use case menu “search by song” dijelaskan dan diperinci seperti pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Deskripsi use case search by song 

Deskripsi use case search by song 

Nama use case Menggunakan menu search by song 

Hubungan Ketergantungan Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai 

Pengguna mendapatkan kumpulan lagu berdasarkan title yang 

dicari 

Prekondisi Pengguna berada pada layar menu search by artist 

Kondisi sukses akhir 

Pengguna mendapatkan kumpulan lagu berdasarkan title yang 

dicari 

Kondisi gagal akhir Lagu yang dicari tidak ditemukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Aktor ketiga - 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih menu search by song pada layar menu 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Pengguna memasukkan keyword untuk mencari 

lagu yang diinginkan 

2 

Pengguna memilih salah satu lagu yang 

diinginkan dari kumpulan lagu yang ada. 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

    

Deskripsi 

 Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan pengguna dalam 

menggunakan menu search by song 

 

3.3.3 Use Case memberikan rating like / dislike pada sebuah lagu. 

Pada gambar 3.5 di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari 

pengguna dalam memberikan rating like / dislike. Use Case ini digunakan pada 

saat pengguna ingin memberikan rating pada lagu yang diinginkannya. 
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Gambar 3.5 Use Case memberikan rating like / dislike pada sebuah lagu 

Use Case memberikan rating like / dislike pada sebuah lagu. 

Use case memberikan rating like / dislike akan dijelaskan dan diperinci seperti 

pada tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Deskripsi use case set favourite 

Deskripsi use case set favourite 

Nama use case Memberikan rating like / dislike pada sebuah lagu 

Hubungan Ketergantungan Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai 

Pengguna dapat memberikan rating like / dislike pada sebuah 

lagu 

Prekondisi Pengguna berada pada layar play video streaming 

Kondisi sukses akhir Feedback dari pengguna telah disimpan 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Aktor ketiga Youtube API 

Pemicu (trigger) 

Pengguna melihat video streaming pada lagu yang dipilih 

sebelumnya 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Pengguna melihat streaming video lagu yang 

dipilih. 

2 Pengguna memberikan rating like atau dislike. 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

    

Deskripsi 

 Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan pengguna dalam 

memberikan rating like / dislike pada sebuah lagu 
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3.3.4 Use Case menggunakan menu random play 

Pada gambar 3.6 di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari 

pengguna dalam menggunakan menu “random play”. Use Case ini digunakan 

pada saat pengguna meminta rekomendasi lagu pada sistem. 

 

 

Gambar 3.6 Use Case menggunakan menu random play. 

Use Case menggunakan menu random play. 

Use case menu “random play” akan dijelaskan dan diperinci seperti pada tabel 3.4 
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Tabel 3.4 Deskripsi use case random play 

Deskripsi use case random play 

Nama use case Menggunakan menu random play 

Hubungan Ketergantungan Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai 

Pengguna mendapatkan kumpulan lagu yang direkomendasikan 

oleh sistem 

Prekondisi Pengguna berada pada layar menu random play 

Kondisi sukses akhir 

Pengguna mendapatkan kumpulan lagu yang direkomendasikan 

oleh sistem 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Aktor ketiga - 

Pemicu (trigger) Pengguna memasuki menu random play 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 Pengguna memasuki menu random play 

2 

Pengguna memilih lagu dari kumpulan lagu yang 

direkomendasikan 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

    

Deskripsi 

 Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan pengguna dalam 

menggunakan menu random play 

 

3.3.5 Use Case memilih sebuah lagu 

Pada gambar 3.7 di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari 

pengguna pada saat memilih lagu. Use Case ini digunakan pada saat pengguna 

memilih sebuah lagu dari kumpulan lagu yang tersedia. 
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Gambar 3.7 Use Case memilih sebuah lagu 

Use Case memilih sebuah lagu. 

Use case menu “select a song” akan dijelaskan dan diperinci seperti pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 Use Case description select a song 

Use Case description select a song 

Nama use case Memilih sebuah lagu 

Hubungan Ketergantungan Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat memutar video streaming dari lagu yang dipilih 

Prekondisi Pengguna telah mendapatkan kumpulan lagu yang dikehendaki 

Kondisi sukses akhir Pengguna dapat memutar video streaming dari lagu yang dipilih 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Aktor ketiga - 

Pemicu (trigger) Pengguna telah mendapatkan kumpulan lagu yang dikehendaki 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Pengguna memilih salah satu lagu dari kumpulan 

lagu yang ada 

2 

Pengguna melihat video streaming dari lagu yang 

dipilih 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

    

Deskripsi 

 Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan pengguna dalam 

menggunakan menu register 
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3.3.6 Use Case menggunakan menu register 

Pada gambar 3.7 di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari 

pengguna dalam menggunakan menu “register”. Use Case ini digunakan pada 

saat pengguna mendaftarkan username yang baru. 

 

 

Gambar 3.8 Use Case menggunakan menu register 

Use Case menggunakan menu register 

Use case menu “register” akan dijelaskan dan diperinci seperti pada tabel 3.6 

Tabel 3.6 Use Case description register 

Use Case description register 

Nama use case Menggunakan menu register 

Hubungan Ketergantungan Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat membuat account baru 

Prekondisi Pengguna berada pada layar menu register 

Kondisi sukses akhir Pengguna dapat login 

Kondisi gagal akhir Pengguna tidak dapat login 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Aktor ketiga - 

Pemicu (trigger) Pengguna memasuki menu register 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 Pengguna memasuki menu register 

2 Pengguna melakukan registrasi 

3 Pengguna melakukan Login ke dalam aplikasi 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

    

Deskripsi 

 Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan pengguna dalam 

menggunakan menu register 
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3.4 UI Navigation 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan alur dari aplikasi mobile Get Your 

Music. Gambar 3.9 di bawah ini memperlihatkan alur navigasi dari menu – menu 

yang akan dibuat. Aplikasi ini terdiri dari tiga menu utama, yaitu Random Play, 

Search by Artist, dan Search by Song. 

 

Gambar 3.9 UI Navigation aplikasi Get Your Music 

UI Navigation aplikasi Get Your Music 
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Keterangan :  

1a. Bisa memilih menu yang ada. 

 

3.5 UI Mockup 

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan desain tampilan antarmuka menu – 

menu berdasarkan navigasi yang telah dirancang sebelumnya. 

 

3.5.1 Login 

Layar login seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.10 adalah layar awal 

yang tampil ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Halaman ini akan digunakan 

oleh pengguna untuk login jika telah memiliki username atau untuk mendaftar 

jika belum. 

 



58 

 

Gambar 3.10 Mockup layar login 

Mockup layar login 

 

Pada tampilan mockup “login” ini terdapat dua text field dan dua tombol, yaitu : 

 Kotak isian username 

 Kotak isian password 

 Tombol Login 

 Tombol Register, bila ditekan akan menampilkan layar register. 
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3.5.2 Register 

Halaman register seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.11 adalah 

halaman yang digunakan untuk mendaftarkan username yang baru. 

 

 

Gambar 3.11 Mockup untuk halaman register 

Mockup untuk halaman register 

 

Pada tampilan mockup “register” ini terdapat tiga text field dan dua tombol, yaitu 

: 

 Tombol previous / back digunakan untuk kembali ke halaman login 

 Kotak isian username 
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 Kotak isian password 

 Kotak isian retype – password yang digunakan untuk memastikan 

password yang dimasukkan sesuai dengan yang diinginkan. 

 Tombol register untuk mendaftarkan username yang diinginkan. 

3.5.3 Menu 

Halaman menu seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.12 adalah 

halaman utama yang akan tampil pada saat pengguna berhasil login. Halaman ini 

terdapat 3 buah menu. 

 

 

Gambar 3.12 Mockup untuk halaman menu 

Mockup untuk halaman menu 
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Pada tampilan mockup “menu” ini terdapat sebuah label, kumpulan dari string dan 

satu tombol, yaitu : 

 Label Menu 

 List Menu 

 Tombol logout yang digunakan jika telah selesai menggunakan aplikasi. 

 

3.5.4 Search by Artist 

Halaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.13 adalah halaman yang 

digunakan untuk mencari artist yang diinginkan. Jika tombol search di halaman 

ini ditekan, maka halaman akan bergeser ke halaman List of Artist. 
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Gambar 3.13 Mockup untuk halaman Search by Artist 

Mockup untuk halaman Search by Artist. 

 

Pada tampilan mockup “search by artist” ini terdapat sebuah text field dan dua 

tombol, yaitu : 

 Kotak isian keyword 

 Tombol search 

 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke halaman menu. 
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3.5.5 List of Artist 

Halaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14 akan menampilkan 

list artist dari keyword yang dicari. Jika salah satu artist dipilih akan 

menampilkan halaman List of Song by Artist. 

 

Gambar 3.14 Mockup untuk halaman List of Artist 

Mockup untuk halaman List of Artist. 

 

Pada tampilan mockup “list of artist” ini terdapat kumpulan dari string dan 

sebuah tombol, yaitu : 

 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke halaman Search 

by Artist 
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 List Artist 

 

3.5.6 List of Song by Artist 

Halaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.15 akan menampilkan 

list lagu dari artist yang telah dipilih sebelumnya. Jika salah satu lagu dipilih 

maka akan menampilkan layar Play untuk memutar video streaming lagu yang 

diinginkan. 

 

 

Gambar 3.15 Mockup untuk halaman List of Song by Artist 

Mockup untuk halaman List of Song by Artist. 
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Pada tampilan mockup “list of song by artist” ini terdapat kumpulan dari string 

dan sebuah tombol, yaitu : 

 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke halaman List of 

Artist 

 List lagu 

 

3.5.7 Search by Song 

Halaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.16 digunakan untuk 

mencari lagu yang diinginkan berdasarkan judul lagu. Jika tombol submit di 

halaman ini ditekan, maka akan bergeser ke halaman List of Song. 
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Gambar 3.16 Mockup untuk halaman Search by Song 

Mockup untuk halaman Search by Song. 

 

Pada tampilan mockup “search by song” ini terdapat sebuah text field dan dua 

tombol, yaitu : 

 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke halaman menu. 

 Kotak isian keyword 

 Tombol search 
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3.5.8 List of Song 

Halaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.17 akan menampilkan 

list lagu dari keyword yang diinginkan. Jika salah satu lagu dipilih, maka akan 

menampilkan halaman Play untuk memutar video streaming lagu yang 

diinginkan. 

 

 

Gambar 3.17 Mockup untuk halaman List of Song 

Mockup untuk halaman List of Song. 

 

Pada tampilan mockup “list of song” ini terdapat kumpulan dari string dan sebuah 

tombol, yaitu : 
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 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke menu Search by 

Song. 

 List lagu 

 

3.5.9 Random Play 

Halaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.18 adalah halaman yang 

digunakan untuk menampilkan list lagu – lagu yang direkomendasikan oleh 

system berdasarkan apa yang disukai oleh pengguna. Menu ini merupakan menu 

yang terpenting dari menu – menu lainnya. Jika salah satu lagu dipilih, maka akan 

menampilkan halaman Play untuk video streaming lagu yang dipilih. 
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Gambar 3.18 Mockup untuk menampilkan halaman Random Play 

Mockup untuk menampilkan halaman Random Play 

 

Pada tampilan mockup “random play” ini terdapat kumpulan dari string dan 

sebuah tombol, yaitu : 

 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke halaman menu 

 List lagu yang direkomendasikan 

 

3.5.10 Play 

Halaman Play seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.19 akan digunakan 

untuk menampilkan video streaming dari lagu yang dipilih sebelumnya. Di 
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halaman ini akan terdapat 2 tombol like dan dislike yang digunakan untuk 

mengetahui selera lagu dari pengguna. Pilihan like dan dislike merupakan hal 

yang penting, karena dari masukan dari pengguna inilah yang akan digunakan 

oleh server untuk merekomendasikan lagu – lagu pada menu “random play”. 

 

 

Gambar 3.19 Mockup yang digunakan untuk menampilkan video  

Mockup yang digunakan untuk menampilkan video streaming. 

 

Pada tampilan mockup “play” ini terdapat player Youtube dan tiga tombol, yaitu : 

 Tombol previous / back yang digunakan untuk kembali ke halaman 

sebelumnya 
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 Video Streaming yang diambil dari API Youtube. 

 Tombol dislike 

 Tombol like 

 

3.6 Data Flow Diagram 

Data flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur 

perpindahan data yang terjadi di dalam sebuah sistem. Berikut ini akan dijabarkan 

Data flow diagram dari sistem aplikasi Get Your Music. 

 

3.6.1 Level 0 

Level 0 dari data flow diagram ini menggambarkan keseluruhan sistem 

beserta dengan entity – entity yang terlibat di dalamnya. 
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Gambar 3.20 Level 0 Data Flow Diagram aplikasi Get Your Music 

Level 0 Data Flow Diagram aplikasi Get Your Music 

 

Dari diagram pada gambar 3.20 di atas dijelaskan bahwa Recommender 

Music System yang dinamakan dengan Get Your Music melibatkan seorang 

pengguna dengan data yang diambil dari 2 Web API yaitu Echonest dan Youtube. 

 

3.6.2 Level 1 

Level 1 dari data flow diagram ini menjelaskan lebih detail tentang proses 

yang ada di level 0. 
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Gambar 3.21 Level 1 Data Flow Diagram aplikasi Get Your Music 

Level 1 Data Flow Diagram aplikasi Get Your Music 

 

Gambar 3.21 memperlihatkan bahwa ada empat proses utama yang dapat 

dilakukan oleh pengguna, yaitu:  
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 Register 

 Mencari artist 

 Mencari lagu 

 Meminta rekomendasi lagu 

 

3.6.3 Level 2 

Level 2 dari data flow diagram ini menjelaskan lebih detail tentang proses 

– proses yang ada di level 1. 

 

3.6.3.1 Register 

Proses register seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.22 adalah proses 

pengguna mendaftarkan username baru yang sesuai dengan kriteria yang diminta 

oleh sistem. Jika username yang didaftarkan telah sesuai, maka data akan 

disimpan ke dalam database. Proses pada data flow diagram ini dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu proses yang dikerjakan di server dan proses yang dikerjakan di 

aplikasi mobile. Proses yang dikerjakan di server antara lain adalah menyimpan 

data. Sedangkan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile adalah mendaftarkan 

username. 
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Gambar 3.22 Level 2 Data Flow dalam proses register 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses register 

 

3.6.3.2 Search Artist 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.23 menjelaskan proses 

yang dilakukan oleh sistem dalam mencari artist yang diinginkannya. Proses pada 

data flow diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang dikerjakan di 

server dan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses yang dikerjakan di 
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server antara lain adalah proses data. Sedangkan proses yang dikerjakan di 

aplikasi mobile adalah mencari artis, dan menampilkan list artist. 

 

Gambar 3.23 Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Search Artist 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Search Artist 

 

3.6.3.3 Select an Artist 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.24 menjelaskan proses 

yang dilakukan oleh sistem dalam memilih artist yang diinginkannya. Proses pada 

data flow diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang dikerjakan di 

server dan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses yang dikerjakan di 

server antara lain adalah proses data dan menyimpan data. Sedangkan proses yang 

dikerjakan di aplikasi mobile adalah memilih artis, dan menampilkan list lagu. 
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Gambar 3.24 Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Select an Artist 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Select an Artist 

 

3.6.3.4 Search Song 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.25 menjelaskna proses 

yang dilakukan oleh sistem dalam mencari lagu yang diinginkannya. Proses pada 

data flow diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang dikerjakan di 

server dan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses yang dikerjakan di 

server antara lain adalah proses data. Sedangkan proses yang dikerjakan di 

aplikasi mobile adalah mencari lagu, dan menampilkan list lagu. 

 



78 

 

 

Gambar 25 Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Search Song 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Search Song 

 

3.6.3.5 Random Play 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.26 menjelaskan proses 

yang dilakukan oleh sistem dalam merekomendasikan lagu. Proses pada data flow 

diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang dikerjakan di server dan 

proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses yang dikerjakan di server antara 

lain adalah proses data, feedforward, dan sorting. Sedangkan proses yang 

dikerjakan di aplikasi mobile adalah meminta rekomendasi lagu, dan 

menampilkan lagu. 
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Gambar 3.26 Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Random Play 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Random Play 

 

3.6.3.6 Select a Song 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.27 menjelaskan proses 

yang dilakukan oleh sistem dalam memilih sebuah lagu. Proses pada data flow 

diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang dikerjakan di server dan 

proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses yang dikerjakan di server antara 

lain adalah proses data dan menyimpan data. Sedangkan proses yang dikerjakan di 

aplikasi mobile adalah memilih lagu, dan menampilkan halaman video play. 
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Gambar 3.27 Level 2 Data Flow Diagram aplikasi dalam proses Select a Song. 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Select a Song. 

 

3.6.3.7 Play Song 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.28 akan menjelaskan 

proses yang dilakukan oleh sistem dalam memainkan video streaming lagu yang 

dipilih. Proses pada data flow diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses 

yang dikerjakan di server dan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses 

yang dikerjakan di server antara lain adalah streaming video. Sedangkan proses 

yang dikerjakan di aplikasi mobile adalah memainkan video play. 
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Gambar 3.28 Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Play Song 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Play Song 

 

3.6.3.8 Set Favourite 

Proses seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.29 akan menjelaskan 

proses yang dilakukan oleh sistem dalam mengambil rating dari pengguna. Proses 

pada data flow diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang 

dikerjakan di server dan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile. Proses yang 

dikerjakan di server antara lain adalah proses data, training, dan menyimpan 

bobot. Sedangkan proses yang dikerjakan di aplikasi mobile adalah memilih 

rating like / dislike. 

 



82 

 

Gambar 3.29 Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Set Favourite 

Level 2 Data Flow Diagram dalam proses Set Favourite 

 

3.7 Entity Relationship Diagram 

Database yang digunakan pada server adalah database MySQL. Terdapat 4 

buah table yang dibutuhkan server untuk dapat bekerja, yaitu artisttable, 

songtable, usertable, dan usersong. 

 

Gambar 3.30 berikut ini adalah gambar desain dari Entity Relationship Diagram :  
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Gambar 3.30 ERD dari aplikasi server Get Your Music 

ERD dari aplikasi server Get Your Music. 

 

3.7.1 Tabel ArtistTable 

Tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.31 ini digunakan untuk 

menyimpan data – data artist yang didapat dari Echo Nest API. Tabel ini terdiri 

dari 5 kolom, yaitu : artistid, artistname, term, modified_date, dan created_date. 
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Gambar 3.31 Struktur tabel artisttable 

Struktur tabel artisttable. 

Isi kolom pada setiap record dijelaskan sebagai berikut: 

 Artistid : data id tiap artis yang didapat dari echonest API. 

 Artistname : data nama artis yang didapatkan dari echonest API. 

 Term : data genre lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Modified_date : tanggal ubah jika melakukan update data pada field ini. 

 Created_date : tanggal pembuatan data. 

 

3.7.2 Tabel SongTable 

Tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.32 ini digunakan untuk 

menyimpan data – data lagu yang didapat dari Echo Nest API. Tabel ini terdiri 

dari 12 kolom, yaitu : songid, artistid, songkey, energy, tempo, mode, loudness, 

danceability, title, videoid, created_date, modified_date. 
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Gambar 3.32 Struktur tabel songtable 

Struktur tabel songtable. 

Isi kolom pada setiap record dijelaskan sebagai berikut: 

 Songid : data id tiap lagu yang didapat dari echonest API. 

 Artistid : merupakan foreign key dari artisttable. 

 Songkey : data key lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Energy : data energy lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Tempo : data tempo lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Mode : data mode lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Loudness : data loudness lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Danceability : data dancebility lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 Title : data judul lagu yang didapatkan dari echonest API. 

 VideoID : data id video yang didapatkan dari Youtube API. 

 Modified_date : tanggal ubah jika melakukan update data pada field ini. 

 Created_date : tanggal pembuatan data. 
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3.7.3 Tabel UserTable 

Tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.33 ini digunakan untuk 

menyimpan data – data pengguna beserta bobot training algoritma neural network 

yang digunakan. 

 

 

Gambar 3.33 Struktur table usertable 

Struktur table usertable. 

Isi kolom pada setiap record dijelaskan sebagai berikut: 

 Userid : data id tiap pengguna yang melakukan register. 

 Password : merupakan kata kunci dari data pengguna. 

 Modified_date : tanggal ubah jika melakukan update data pada field ini. 

 Created_date : tanggal pembuatan data. 

 Data bobot algoritma : untuk menyimpan bobot dari algoritma tiap 

pengguna. 
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3.7.4 Table UserSong 

Tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.34 ini akan digunakan 

untuk menyimpan data – data suka atau tidaknya pengguna terhadap sebuah lagu. 

Tabel ini akan berisi 5 kolom, yaitu : songid, userid, favourite, created_date, 

modified_date. 

 

 

Gambar 3.34 Struktur table usersong 

Struktur table usersong. 

Isi kolom pada setiap record dijelaskan sebagai berikut: 

 Songid : data id tiap lagu yang merupakan FK dari songtable. 

 Userid : data id pengguna yang merupakan FK dari usertable. 

 Favourite : data rating yang dimasukkan oleh pengguna.. 

 Modified_date : tanggal ubah jika melakukan update data pada field ini. 

 Created_date : tanggal pembuatan data. 

 

3.8 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan alur proses dari 

sebuah sistem melalui interaksi antar bagian yang membentuk sebuah sistem. 
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3.8.1 Register 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.35 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna melakukan register. 

 

 

Gambar 3.35 Sequence Diagram untuk proses Register 

Sequence Diagram untuk proses Register 

 

3.8.2 Search by Artist 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.36 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna mencari artist yang diinginkannya. 
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Gambar 3.36 Sequence Diagram untuk proses Search by Artist 

Sequence Diagram untuk proses Search by Artist 

3.8.3 Select an Artist 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.37 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna memilih artist yang diinginkan. 

 

 

Gambar 3.37 Sequence Diagram untuk proses Select an Artist 

Sequence Diagram untuk proses Select an Artist 
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3.8.4 Search by Song 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.38 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna mencari lagu berdasarkan title. 

 

 

Gambar 3.38 Sequence Diagram untuk proses Search by Song 

Sequence Diagram untuk proses Search by Song 

 

3.8.5 Random Play 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.39 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna meminta rekomendasi pengguna. 
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Gambar 3.39 Sequence Diagram untuk proses Random Play 

Sequence Diagram untuk proses Random Play. 

 

3.8.6 Play Song 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.40 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna memainkan video streaming lagu yang dipilih. 

 

 

Gambar 3.40 Sequence Diagram untuk proses Play Song 

Sequence Diagram untuk proses Play Song. 
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3.8.7 Set Favourite 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.41 menggambarkan alur 

sistem pada saat pengguna memberikan rating pada sebuah lagu. 

 

 

Gambar 3.41 Sequence Diagram untuk proses Set Favourite 

Sequence Diagram untuk proses Set Favourite. 

 

3.9 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan class yang dipakai di dalam mobile 

aplikasi. 

 

3.9.1 Register 

Class diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.42 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul register. 

 



93 

 

Gambar 3.42 Class diagram untuk modul register 

Class diagram untuk modul register. 

 

3.9.2 Login 

Class diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.43 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul login. 
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Gambar 3.43 Class diagram untuk modul login 

Class diagram untuk modul login. 

 

3.9.3 Search by Artist 

Class diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.44 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul search by artist. 

 



95 

 

Gambar 3.44 Class diagram untuk modul search by artist 

Class diagram untuk modul search by artist. 
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3.9.4 Search by Song 

Class diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.45 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul search by song. 

 

 

Gambar 3.45 Class diagram untuk modul search by song 

Class diagram untuk modul search by song. 
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3.9.5 RandomPlay 

Class diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.46 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul random play. 

 

 

Gambar 3.46 Class diagram untuk modul random play 

Class diagram untuk modul random play. 

 

3.9.6 Play 

Class diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.47 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul play. 
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Gambar 3.47 Class diagram untuk modul play 

Class diagram untuk modul play. 
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3.10 Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan proses yang terjadi 

di dalam sebuah sistem. 

 

3.10.1 Register 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.48 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna mendaftarkan username baru. 
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Gambar 3.48 Activity Diagram untuk proses Register 

Activity Diagram untuk proses Register 

 

3.10.2 Search by Artist 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.49 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna mencari artist yang diinginkannya. 
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Gambar 3.49 Activity Diagram untuk proses Search by Artist 

Activity Diagram untuk proses Search by Artist 

 

3.10.3 Select an Artist 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.50 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna memilih artist yang diinginkannya. 
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Gambar 3.50 Activity Diagram untuk proses Select an Artist 

Activity Diagram untuk proses Select an Artist 

 

3.10.4 Search by Song 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.51 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna lagu yang diinginkannya. 
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Gambar 3.51 Activity Diagram untuk proses Search by Song 

Activity Diagram untuk proses Search by Song 

 

3.10.5 Random Play 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.52 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna meminta rekomendasi lagu. 
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Gambar 3.52 Activity Diagram untuk proses Random Play 

Activity Diagram untuk proses Random Play 

 

3.10.6 Select a Song 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.53 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna memilih lagu yang diinginkannya. 
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Gambar 3.53 Activity Diagram untuk proses Select a Song 

Activity Diagram untuk proses Select a Song. 

 

3.10.7 Play Song 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.54 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna memainkan video streaming lagu 

yang dipilih. 
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Gambar 3.54 Activity Diagram untuk proses Play Song 

Activity Diagram untuk proses Play Song 

 

3.10.8 Set Favourite 

Diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.55 ini menggambarkan 

proses kerja yang terjadi pada saat pengguna memberikan rating pada sebuah 

lagu. 
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Gambar 3.55 Activity Diagram untuk proses Set Favourite 

Activity Diagram untuk proses Set Favourite 

 

3.11 Neural Network Architecture 

 Neural network yang akan digunakan di dalam tugas akhir ini akan 

menggunakan metode backpropagation dikarenakan metode backpropagation 

adalah metode yang paling banyak digunakan dalam neural network untuk 

menyelesaikan masalah non linear. Dengan menggunakan metode 

backpropagation, maka arsitektur yang digunakan untuk neural network ini 

adalah multi layer architecture yang terdiri dari satu lapisan input, satu lapisan 

hidden, dan satu lapisan output. Backpropagation neural network hanya dapat 

menggunakan fungsi aktivasi dengan bentuk sigmoid. Arsitektur neural network 

yang digunakan ini akan menggunakan bipolar sigmoid. Gambar 3.56 berikut ini 

akan menjelaskan alur proses dari backpropagation neural network. 
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Gambar 3.56 Proses dari backpropagation neural network 

Proses dari backpropagation neural network 

 

Input Set : 

 songkey 

 energy 
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 tempo 

 loudness 

 danceability 

 artistname 

 genre 

 mode 

 

Output : 

 Favourite 

 

Data tersebut akan digunakan dalam beberapa testing untuk menentukan 

teknik preprocessing yang akan digunakan. Teknik pengubahan data training 

tersebut ke dalam beberapa bentuk testing akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

 Songkey 

Tipe data = bilangan bulat 

Range data = 0 – 11 

Test 1 = Diubah menjadi empat digit bipolar. 

Test 2 = Tidak diubah. 

Test 3 = Tidak diubah 

Test 4 = Diubah menjadi empat digit bipolar 

 

 Energy 
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Tipe data = bilangan decimal 

Range data = 0 – 1 

Test 1 = Dikalikan sepuluh kemudian diubah menjadi empat digit bipolar 

Test 2 = Tidak diubah. 

Test 3 = Tidak diubah. 

Test 4 = Tidak diubah 

 

 Tempo 

Tipe data = bilangan decimal 

Range data = 0 – 500 

Catatan = Data padat pada area-area tertentu saja 

Test 1 = Diubah menjadi empat digit bipolar dengan pembagian: 

 < 20   = 0 (-1 -1 -1 -1) 

 20 – 40  = 1 (-1 -1 -1 1) 

 40 – 60  = 2 (-1 -1 1 -1) 

 60 – 66  = 3 (-1 -1 1 1) 

 66 – 76 = 4 (-1 1 -1 -1) 

 76 – 101 = 5 (-1 1 -1 1) 

 101 – 111 = 6 (-1 1 1 -1) 

 111 – 124 = 7 (-1 1 1 1) 

 124 – 140 = 8 (1 -1 -1 -1) 

 140 – 169 = 9 (1 -1 -1 1) 

 169 – 201 = 10 (1 -1 1 -1) 
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 201 – 221 = 11 (1 -1 1 1) 

 221 – 241 = 12 (1 1 -1 -1) 

 241 – 261 = 13 (1 1 -1 1) 

 261 – 300 = 14 (1 1 1 -1) 

 > 300  = 15 (1 1 1 1) 

Test 2 = Tidak diubah 

Test 3 = Diubah dalam bentuk log 

Test 4 = Test 1 

 

 Loudness 

Tipe data = bilangan decimal 

Range data = -100 – 100 

Catatan = Data padat pada area-area tertentu saja 

Test 1 = Diubah menjadi empat digit bipolar dengan pembagian: 

 < -60   = 0 (-1 -1 -1 -1) 

 -60 – -50  = 1 (-1 -1 -1 1) 

 -50 – -45  = 2 (-1 -1 1 -1) 

 -45 – -40  = 3 (-1 -1 1 1) 

 -40 – -35 = 4 (-1 1 -1 -1) 

 -35 – -30 = 5 (-1 1 -1 1) 

 -30 – -25 = 6 (-1 1 1 -1) 

 -25 – -20 = 7 (-1 1 1 1) 

 -20 – -15 = 8 (1 -1 -1 -1) 
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 -15 – -10 = 9 (1 -1 -1 1) 

 -10 – -5 = 10 (1 -1 1 -1) 

 -5 – 0  = 11 (1 -1 1 1) 

 0 – 5  = 12 (1 1 -1 -1) 

 5 – 10  = 13 (1 1 -1 1) 

 10 – 20 = 14 (1 1 1 -1) 

 > 20  = 15 (1 1 1 1) 

Test 2 = Tidak diubah. 

Test 3 = Tidak diubah 

Test 4 = Test 1 

 

 Danceability 

Tipe data = bilangan decimal 

Range data = 0 – 1 

Test 1 = Dikalikan sepuluh kemudian diubah menjadi empat digit bipolar 

Test 2 = Tidak diubah. 

Test 3 = Tidak diubah. 

Test 4 = Tidak diubah. 

 

 Artistname 

Data training di count masing2 artist. Lalu di sort berdasarkan countnya 

yg paling banyak. Lalu ambil 3 yg paling atas. 

Convert menjadi 2 bit data dengan cara : 
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Jika artist id =  Artist id rank no 1 = 1  (-1 1) 

   Artist id rank no 2 = 2  (1 -1) 

   Artist id rank no 3 = 3  (1 1) 

   Tidak ada di list = 0  (-1 -1) 

Semua test mengunakan teknik yang sama. 

 

 Genre 

Data training dihitung masing – masing genre. Lalu diurutkan berdasarkan 

jumlah yg paling banyak. Dari urutan tersebut diambil tiga lagu teratas 

yang kemudian diubah menjadi data 2 bit dengan cara : 

Jika genre =  Genre rank no 1 = 1  (-1 1) 

   Genre rank no 2 = 2  (1 -1) 

   Genre rank no 3 = 3  (1 1) 

   Tidak ada di list = 0  (-1 -1) 

Semua test mengunakan teknik yang sama. 

 

 Mode 

Mayor = 1 

Minor = -1 

Semua test mengunakan teknik yang sama. 

 

 Favourite 

Like = 1 



114 

Dislike = -1 

Semua test mengunakan teknik yang sama. 

 

 Tabel 3.7 berikut ini adalah hasil dari testing yang dilakukan : 

Tabel 3.7 Tabel hasil testing 

Tabel hasil testing. 

 TSE Epoch Benar Salah 

Test 1 0.048467017 53 17 0 

Test 2 7.010070579 300 15 2 

Test 3 7.615522068 300 15 2 

Test 4 0.049691174 52 17 0 

 

Dari hasil test diatas dapat disimpulkan bahwa kombinasi preprocessing 

data pada test keempat dapat memberikan Total Square Error (TSE) dibawah 

angka 0.05 hanya dengan 52 epoch. Pada aplikasi akan menggunakan kombinasi 

test 4 dengan menggunakan bipolar untuk mempercepat proses training. Pada 

gambar 3.56 di bawah ini adalah contoh data training yang telah diubah 

bentuknya menjadi bentuk binary.  
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Gambar 3.57 Contoh preparing data dari data training 

Contoh preparing data dari data training. 

 

Pada neural network dengan metode back propagation terdapat 2 fungsi 

aktifasi yang dapat digunakan yaitu binary dan bipolar. Dikarenakan jumlah 

looping (epoch) yg dimiliki bipolar lebih sedikit daripada binary dengan total 

square error yang hampir sama, maka digunakanlah bipolar dengan harapan 

training menjadi lebih cepat. Meskipun pada aplikasi telah menggunakan bipolar, 

namun untuk kepentingan testing ini masih menggunakan binary. 
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Gambar 3.58 Perbandingan fungsi aktivasi. 

Perbandingan fungsi aktivasi. 

 

3.12 Testing Akurasi 

Untuk menganalisa tingkat akurasi yang dihasilkan neural network dalam 

memberikan rekomendasi maka dibuatlah sebuah scenario testing. Pada saat 

pengguna memasukkan rating berupa like / dislike, maka program akan secara 

otomatis menyimpan prediksi rating yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian hasil 

predicted rating dibandingkan dengan rating pengguna sesungguhnya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 Jika sistem memprediksikan like, dan pengguna memberikan rating like, 

maka jumlah true akan bertambah. 

 Jika sistem memprediksikan dislike, dan pengguna memberikan rating 

like, maka jumlah false akan bertambah. 

 Jika sistem memprediksikan like, dan pengguna memberikan rating 

dislike, maka jumlah false akan bertambah. 

 Jika sistem memprediksikan dislike, dan pengguna memberikan rating 

dislike, maka jumlah true akan bertambah. 
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Tabel 3.8 Tabel ketentuan testing 

Tabel ketentuan testing 

 
System prediction   

Like Dislike   

True ++ False ++ Like Actual 

Rating False ++ True ++ Dislike 

 

Kemudian hasil testing akan dihitung tingkat akurasinya dengan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut 

 

%100*
FalseTrue

True
Accuracy


  

  




