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ABSTRAK 

Penggunaan ulang perangkat lunak memiliki beberapa manfaat mulai dari 

mengurangi biaya dan risiko, mempercepat pengembangan, dan tujuan utamanya 

adalah meningkatkan kualitas perangkat lunak. Pada tahap awal pengembangan 

perangkat lunak, menggunakan kembali artefak perangkat lunak yang ada dapat 

meningkatkan manfaat penggunaan ulang perangkat lunak dikarenakan 

penggunaan artefak yang lebih matang dari artefak sebelumnya. Terdapat beberapa 

penelitian sebelumnya yang mengukur keserupaan artefak diagram UML untuk 

meningkatkan peluang penggunaan ulang artefak perangkat lunak.  

Penelitian ini mengajukan suatu metode untuk mengukur keserupaan diagram 

kasus penggunaan (Use Case) menggunakan aspek struktural dan semantik. Untuk 

pengukuran keserupaan struktural digunakan Graph Edit Distance dan untuk 

keserupaan semantik digunakan kombinasi WordNet, WuPalmer dan Levenshtein. 

Pengukuran keserupaan struktural dilakukan dengan mengubah setiap aktor dan 

kasus penggunaan menjadi simpul dari graf, sedangkan pengukuran keserupaan 

semantik diperoleh dari nama atau properti dari aktor dan kasus penggunaan. 

Pengujian dilakukan pada sepuluh dataset dan hasil metode dibandingkan 

dengan hasil penilaian dari pakar. Perhitungan kesepakatan metode dan penilaian 

pakar dilakukan menggunakan Gwet’s AC1 dan koefisien korelasi Pearson dengan 

nilai kritis Pearson sebesar 0,361. Pengukuran dengan Gwet’s AC1 untuk aspek 

struktural dan semantik diperoleh angka 0,50 dan 0,59 yang keduanya termasuk 

dalam kategori kesepakatan “cukup”. Sedangkan pengukuran dengan Pearson 

diperoleh angka 0,62 untuk aspek struktural dan 0,14 untuk aspek semantiknya.  

Dengan demikian, hasil perhitungan metode memiliki hubungan yang signifikan 

dengan penilaian pakar pada pengukuran aspek struktural namun masih kurang 

dalam aspek semantiknya. 

 

Kata kunci: Kasus Penggunaan (use case), keserupaan diagram kasus penggunaan, 

keserupaan semantik, keserupaan struktural,  kemiripan kata wu-

palmer, levenshtein, graph edit distance.
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ABSTRACT 

Reusing software has several benefits ranging from reducing cost and risk, 

accelerating development and its mainly purpose is improving software quality. In 

early stage of software development, reusing existing software artifacts may 

increase the benefit of reusing software, because it uses mature artifacts from earlier 

artifacts. There have been several previous researches have used similarity 

measurement of UML diagram artifacts to increase the chance of reusing software 

artifacts. 

This research proposes a method for measuring the similarity of use case 

diagram using structural dan semantic aspects. For structural similarity 

measurement, Graph Edit Distance is used and for semantic similarity, WordNet, 

WuPalmer and Levenshtein are used. Structural similarity is done by changing each 

actor dan use case to be a node of graph, while the measurement of semantic 

similarity is obtained from the name or property of the actor dan use case. 

The experimentation was conducted on ten datasets and the results of the method 

were compared with the results of assessments from experts. The calculation of 

agreement between experts and method is done by using Gwet’s AC1 and Pearson 

correlation coefficient with Pearson critical value of 0,361. Measurement results 

with Gwet’s AC1 for structural and semantic aspects are 0,50 and 0,59 which are 

both categorized as “fair” agreement. While the results of measurement with 

Pearson are 0,62 for structural and 0,14 for semantic aspects. Thus, the results of 

proposed method have a significant correlation with expert’s assessment on 

structural aspect but still lacking in the semantic aspect. 

 

Keywords: Use Case, Use Case Diagram Similarity, Semantic Similarity, 

Structural Similarity,  Wu-Palmer Words Similarity, Graph Edit 

Distance.
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa hal dasar dalam pembuatan 

proposal penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian dan batasan masalah. 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pengembangan perangkat lunak, pemodelan merupakan hal yang 

penting karena selain sebagai artefak perangkat lunak awal, dia juga sebagai sumber 

utama pengetahuan yang ditangkap dari pemikiran pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembuatan perangkat lunak tersebut. Penggunaan pemodelan ini berguna untuk 

menyederhanakan kompleksitas sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat (Al-

Khiaty dan Ahmed, 2016). Selain itu pemodelan digunakan oleh pengembang untuk 

melakukan kebutuhan, berkomunikasi dengan para stakeholder, melakukan 

dokumentasi sistem untuk mempermudah tugas, menghasilkan kasus uji, dan lain 

sebagainya (Schw dkk., 2009). Pada umumnya pemodelan menggunakan bahasa 

pemodelan baku Unified Modelling Language (UML) yang digunakan untuk 

menentukan spesifikasi, melakukan dokumentasi dan membangun perangkat lunak 

(Chonoles dan Schardt, 2003). 

Sedangkan diagram UML yang dapat membantu menggambarkan 

kebutuhan fungsional dari sistem yang dikembangkan serta hubungan sistem 

dengan dunia luar adalah diagram Use Case (kasus penggunaan) (Sabharwal dkk., 

2017). Diagram kasus penggunaan merupakan diagram yang paling sering dan 

secara luas digunakan oleh para stakeholder untuk mendeskripsikan kebutuhan 

perangkat lunak (Kaur dan Sharma, 2016). Dikarenakan diagram kasus penggunaan 

menyediakan analisa umum yang tidak terlalu teknis tentang bagaimana sebuah 

fungsi dibuat atau diimplementasikan, maka diagram ini dapat digunakan secara 

bersama oleh pengembang perangkat lunak dan klien. Selain itu diagram ini juga 

dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan melakukan analisa faktor-

faktor internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi sistem sehingga perlu 

diperhatikan lebih lanjut. 
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Pada saat membandingkan sistem perangkat lunak yang sudah ada, pada 

umumnya akan ditemukan sekitar 60% sampai 70% dari fungsionalitas perangkat 

lunak adalah sama (Griss, 2010). Sedangkan masing-masing sistem perangkat lunak 

memiliki satu set kumpulan model yang tentu saja hal ini akan menyebabkan para 

pengembang sistem memiliki koleksi model yang besar yang menambah 

kompleksitas pemodelan (Chechik dkk., 2011). Sedangkan saat membuat sistem 

yang baru dimungkinkan memiliki situasi yang sama dengan sistem yang 

sebelumnya sehingga duplikasi model dan artefak yang bisa saja terjadi akan 

menyebabkan tumpang tindih pada biaya perawatan dan waktu. Oleh karena itu, 

maka perlu adanya cara atau metode untuk menemukan dan menggunakan ulang 

model yang sudah ada.  

Salah satu cara untuk dapat menemukan dan menggunakan ulang model 

yang sudah ada adalah dengan menemukan tingkat keserupaan dari model-model 

tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan 

menemukan tingkat keserupaan sebuah model dengan model lainnya. Salah satunya 

dilakukan oleh (Su dan Bao, 2012) yang melakukan pendekatan keserupaan 

struktural dan mengabaikan informasi semantik dalam model. Penelitian tersebut 

mengajukan sebuah metode yang disebut Level Edit Distance (LED) untuk 

menghitung keserupaan dari dua UML diagram yang diubah dalam bentuk struktur 

tree (pohon). (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014b) dalam penelitiannya mengukur 

keserupaan class diagram (diagram kelas) menggunakan tiga informasi yaitu 

shallow lexical, internal, dan informasi tetangganya. 

Selanjutnya (Al-Khiaty dan Ahmed, 2016) melakukan perbandingan dua 

kelas diagram yang dihitung menggunakan beberapa matriks keserupaan seperti 

nama leksikal, keserupaan atribut, keserupaan operasi, keserupaan internal, dan 

keserupaan ketetanggaan. Pemberian bobot untuk masing-masing matriks juga 

digunakan dalam penelitian ini sehingga nilai bobot akan juga mempengaruhi hasil 

dari perhitungan keserupaan yang dihasilkan. Sedangkan untuk pengukuran 

keserupaan sequence diagram (diagram urutan), (Siahaan dkk., 2018) 

menggunakan dasar pengukuran berdasarkan dua aspek keserupaan yaitu 

keserupaan struktural dan keserupaan semantik.  
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Penelitian tentang pengukuran keserupaan yang secara khusus membahas 

keserupaan diagram kasus penggunaan telah dilakukan oleh (Fauzan dkk., 2019b). 

Dalam penelitian ini, pengukuran keserupaan semantiknya didasarkan pada 

perbandingan informasi leksikal sedangkan pengukuran keserupaan strukturalnya 

menggunakan kombinasi informasi dari nama aktor, kasus penggunaan dan jenis 

keterhubungan dari masing-masing aktor dan kasus penggunaan. Nama aktor, kasus 

penggunaan dan jenis keterhubungan ini juga merupakan informasi leksikal 

sehingga pada penelitian ini informasi leksikal tidak hanya digunakan untuk 

mengukur keserupaan semantik tapi juga untuk mengukur keserupaan 

strukturalnya. 

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan mengenai pentingnya 

diagram kasus penggunaan, beberapa metode pengukuran keserupaan diagram pada 

penelitian terdahulu, serta belum ada pengukuran keserupaan struktural kasus 

penggunaan dengan pendekatan graf, maka menjadi dasar kontribusi penelitian ini. 

Penelitian ini membangun sebuah metode yang mengukur keserupaan diagram 

kasus penggunaan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menggunakan informasi leksikal namun dengan perubahan pada aspek struktural 

yang menggunakan pendekatan graf. Dengan ini maka diharapkan nilai keserupaan 

yang dihasilkan memiliki hasil yang lebih baik dan pada akhirnya memberikan 

pengetahuan dan manajemen model yang juga lebih baik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang akan diselesaikan berdasarkan 

hasil kajian pustaka yang telah dilakukan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mendapatkan atribut atau properti yang dimiliki diagram kasus 

penggunaan yang membedakan kasus penggunaan satu dengan kasus 

penggunaan lainnya? 

2. Bagaimana mengekstraksi dan merepresentasikan atribut atau properti yang 

dimiliki oleh kasus penggunaan? 

3. Bagaimana mengukur keserupaan dari dua buah diagram kasus penggunaan 

yang dibandingkan berdasarkan pada keserupaan struktural dan keserupaan 

semantik? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahasa alami yang dipakai dalam pengukuran keserupaan semantik dalam 

penelitian ini adalah bahasa Inggris 

2. UML yang digunakan adalah versi 2.4 

3. Analisa dan perhitungan tidak termasuk deskripsi kasus penggunaan 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah membangun sebuah metode 

yang dapat digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk melakukan proses 

ekstraksi diagram kasus penggunaan untuk mendapatkan atribut atau properti dan 

kemudian digunakan untuk mengukur keserupaan dari dua buah diagram kasus 

penggunaan yang dibandingkan. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu pengembang 

perangkat lunak memperoleh informasi keserupaan dari model-model kasus 

penggunaan yang mereka tangani sehingga dapat mengurangi perulangan atau 

penumpukan dan tumpang tindih artefak sekaligus juga memberikan potensi adanya 

model yang bisa digunakan berulang-ulang (reusable model). 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya sebuah metode 

untuk melakukan pengukuran keserupaan antara dua diagram kasus penggunaan 

berdasarkan pada keserupaan struktural dan semantiknya. Keserupaan semantik 

diperoleh dari label aktor dan kasus penggunaan yang dihitung keserupaannya 

menggunakan persamaan Wu-Palmer dan Levenshtein. Sedangkan keserupaan 

struktural dari diagram yang dibandingkan diperoleh dengan pendekatan graf yang 

mana setiap komponen aktor dan kasus penggunaan dari diagram kasus penggunaan 

diekstrak menjadi graf sederhana dan dihitung keserupaannya menggunakan Graph 

Edit Distance (GED).
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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Pada bab ini akan dibahas tentang beberapa teori dasar yang menunjang 

dalam penelitian ini. Diantaranya adalah tentang kasus penggunaan dan penelitian-

penelitian pengukuran keserupaan antar model terdahulu. 

2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

2.1.1 Definisi Rekayasa Kebutuhan 

Kebutuhan perangkat lunak merupakan sebuah wilayah dalam rekayasa 

perangkat lunak yang berhubungan dengan cara menentukan dan menetapkan 

kebutuhan dari stakeholder yang dapat diselesaikan dan dipecahkan oleh perangkat 

lunak (Kaur dan Sharma, 2016). (IEEE, 2011) menyatakan bahwa rekayasa 

kebutuhan berhubungan dengan menemukan, melakukan elisitasi, pengembangan, 

analisa, penentuan metode verifikasi, memvalidasi, berkomunikasi, 

mendokumentasi, dan mengatur beragam kebutuhan. Hasil dari rekayasa kebutuhan 

adalah hierarki kebutuhan yang: 

1. Kesepahamannya disetujui oleh semua stakeholder yang terlibat (misal, 

pengguna, pelanggan, operator, dan pemasok) 

2. Tervalidasi  terhadap kebutuhan di dunia nyata, dalam artian dapat 

diimplementasikan 

3. Menyediakan basis dari desain verifikasi dan solusi-solusi yang dapat diterima. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa rekayasa kebutuhan 

merupakan suatu kesatuan kebutuhan terdokumentasi dari suatu produk dan 

layanan tertentu yang harus ada. Rekayasa kebutuhan juga harus dilakukan, 

dikerjakan, dibuat serta harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Rekayasa 

kebutuhan juga mengandung makna suatu proses atau serangkaian kegiatan 

terstruktur untuk mengelola serangkaian sumber daya sehingga membentuk suatu 

perangkat lunak yang mempunyai nilai bagi penggunanya.  

(Geogy dan Dharani, 2016) menyatakan salah satu tantangan sulit yang 

dihadapi dalam proses spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah bagaimana 

membuat kebutuhan cukup detail untuk dapat dipahami tanpa terlalu membatasi 
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sistem. Proses ini juga menangani semua hal sehingga rekayasa kebutuhan dapat 

menghasilkan dan menemukan “sweet spot” atau titik keseimbangan di mana 

investasi dalam kebutuhan menyediakan bagian-bagian yang cukup detail namun  

juga menyediakan bagian-bagian yang memiliki ambiguitas untuk dipecahkan pada 

proses-proses berikutnya. 

2.1.2 Jenis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menyatakan 

sebuah fungsi dari sistem atau komponen di dalamnya yang mana sebuah fungsi 

dideskripsikan sebagai spesifikasi dari perilaku antara output dan input. Fungsi-

fungsi ini disediakan atau diberikan oleh sistem bagi pengguna utama dari sistem 

dan dapat dijalankan dalam operasi sistem (IEEE, 2011). Sedangkan kebutuhan 

non-fungsional mendeskripsikan beberapa batasan, softgoals, dan atribut kualitas 

dari sistem (Kaur dan Sharma, 2016).  

Sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang 

seharusnya dapat dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional 

menjelaskan tentang bagaimana sebuah sistem bekerja. Contoh dari kebutuhan 

fungsional dalam sistem situs jual beli daring adalah seperti menambahkan barang 

yang akan dibeli ke keranjang, mencari item yang beragam, melakukan deal serta 

berhasil menyelesaikan transaksi dengan baik. Sedangkan contoh dari kebutuhan 

non-fungsionalnya adalah performa sistem ketika banyak pengunjung situs web 

yang aktif, waktu yang digunakan oleh sistem untuk memproses dan menyimpan 

data ke basis data, keamanan transaksi, perlindungan data pengguna dan lain 

sebagainya. 

2.2 Diagram Kasus Penggunaan (Use Case Diagram) 

Di antara semua diagram di UML, diagram kasus penggunaan merupakan 

diagram yang secara luas digunakan oleh stakeholder untuk mendeskripsikan 

kebutuhan (Kaur dan Sharma, 2016).  Diagram kasus penggunaan adalah model 

untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (actor) dengan kasus 

penggunaan (use case) berdasarkan pada langkah-langkah (scenario) yang telah 

ditentukan. 
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Gambar 2.1 Diagram kasus penggunaan sistem bank 

Pada Gambar 2.1 terdapat contoh diagram kasus penggunaan untuk sistem 

bank dengan beberapa aktor dan kasus penggunaan (Fauzan dkk., 2019b). Secara 

umum diagram kasus penggunaan terdiri dari komponen aktor dan kasus 

penggunaan. Aktor adalah peran yang dilakukan oleh objek di luar sistem yang 

berinteraksi secara langsung dengannya serta bisa berpartisipasi secara aktif 

maupun pasif dalam satu atau lebih kasus penggunaan. Aktor disimbolkan dengan 

stick figure dan diberi nama sesuai dengan perannya. Contohnya adalah pada 

Gambar 2.1 terdapat beberapa nama aktor antara lain Customer, Bank Manager, 

dan Teller. 

Sedangkan kasus penggunaan direpresentasikan dengan elips dan diberi 

nama. Nama dari kasus penggunaan ini merepresentasikan fungsionalitas atau 

tujuan yang hendak dicapai ketika interaksi selesai. Pada Gambar 2.1 terdapat 

beberapa kasus penggunaan seperti check balance, withdraw money, deposit money 

dan update balance. Setiap aktor atau kasus penggunaan dapat dihubungkan dengan 

aktor atau kasus penggunaan lain dengan menggunakan beberapa relasi 

keterhubungan seperti include, extend, generalization, dan association. 
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2.2.1 Generalisasi Antara Dua Aktor 

Beberapa aktor dapat memiliki peran yang sama pada sebuah kasus 

penggunaan. Peran abstrak yang dimiliki oleh sebuah aktor dapat diturunkan atau 

dikhususkan perannya dengan menggunakan generalisasi aktor. Salah satu tujuan 

dari generalisasi aktor adalah untuk membuat model menjadi lebih jelas karena 

sebuah aktor dapat diturunkan menjadi beberapa aktor yang lebih khusus dan 

spesifik. 

 

Gambar 2.2 Generalisasi aktor 

Gambar 2.2 adalah contoh dari hubungan generalisasi aktor yang 

digambarkan dengan simbol panah dengan garis tidak putus-putus mengarah ke 

aktor induk. Dalam hal ini aktor “Accountant” dan “Teller” memiliki peran yang 

sama yaitu sebagai “Balance Supervisor” sehingga aktor Accountant dan Teller 

menjadi aktor yang lebih khusus dan spesifik dari aktor Balance Supervisor. 

2.2.2 Asosiasi Antara Aktor dan Kasus Penggunaan 

Sebuah aktor bisa dihubungkan dengan satu atau lebih dari satu kasus 

penggunaan. Keterhubungan yang menggambarkan hubungan imbal balik antara 

dua komponen (aktor atau kasus penggunaan) dinamakan association. Hubungan 

antara aktor dan kasus penggunaan mengindikasikan bahwa aktor dan kasus 

penggunaan saling berinteraksi atau berkomunikasi. Berbeda dengan relasi 

keterhubungan lain, relasi association tidak memiliki arah dan dilambangkan 

dengan garis lurus yang menghubungkan dua komponen. 
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Gambar 2.3 Relasi keterhubungan association 

Gambar 2.3 merupakan contoh dari relasi keterhubungan association yang 

menyatakan hubungan imbal balik antara aktor “Customer” dan kasus penggunaan 

“Withdraw Money”. Sebuah kasus penggunaan bisa memiliki lebih dari satu aktor 

yang terhubung dengannya namun hal ini menyebabkan tidak jelasnya aktor mana 

yang menginisiasi kasus penggunaan. Sebuah aktor setidaknya memiliki satu kasus 

penggunaan yang terhubung dengannya sedangkan sebuah kasus penggunaan dapat 

terhubung dengan lebih dari satu aktor. 

Hubungan antara aktor dan kasus penggunaan yang berikutnya adalah 

directed associatian yang digunakan untuk menunjukkan adanya interaksi antara 

aktor dan kasus penggunaan dimana satu aktor atau kasus penggunaan mengirim 

sinyal ke komponen lainnya. Directed association digambarkan dengan garis lurus 

dengan panah yang menunjukkan arah navigasi. Navigasi ini tidak menunjukkan 

aliran data tapi hanya menunjukkan inisiasi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah 

komponen ke komponen lain. 

 

Gambar 2.4 Relasi keterhubungan directed association 

Relasi ini mengindikasikan aliran kendali dari satu komponen ke 

komponen lain yang berarti hanya ada satu akhir dari asosiasi yang ditentukan. 

Sebuah kasus penggunaan setidaknya memiliki satu hubungan directed association 

dengan aktor tertentu, dan sebuah aktor juga memiliki setidaknya satu directed 

association ke kasus penggunaan tertentu. Gambar 2.4 adalah contoh dari hubungan 

directed association dimana instance dari aktor “Account Owner” mengirimkan 

sinyal atau menginisiasi aktivitas yang ada pada instance kasus penggunaan 

“Update File”.  
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2.2.3 Asosiasi Antar Kasus Penggunaan 

Relasi keterhubungan antar kasus penggunaan yang pertama adalah include. 

Relasi ini memiliki arti bahwa kasus penggunaan utama secara eksplisit 

menggabungkan atau melibatkan perilaku pada kasus penggunaan lain pada lokasi 

yang ditentukan dalam kasus penggunaan utama. Relasi ini pada umumnya 

digunakan untuk menghindari mendeskripsikan aliran kejadian yang sama secara 

berulang-ulang atau ketika perilaku yang sama terjadi pada lebih dari satu kasus 

penggunaan. 

 

Gambar 2.5 Relasi keterhubungan include 

Keterhubungan include dapat digunakan antara lain untuk 

menyederhanakan kasus penggunaan yang besar dengan membagi menjadi 

beberapa kasus penggunaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengekstrak 

bagian yang umum dari perilaku dua atau lebih kasus penggunaan. Gambar 2.5 

merupakan contoh dari relasi keterhubungan include yang digambarkan dengan 

menggunakan garis putus-putus dengan tanda panah mengarah pada sub-kasus 

penggunaannya. Dalam hal ini kasus penggunaan “Withdraw Money” sebagai kasus 

penggunaan utama melibatkan sub-kasus penggunaan “Customer Authentification.  

 Relasi keterhubungan yang kedua adalah extend. Hubungan extend ini 

memiliki arti bahwa kasus penggunaan utama secara eksplisit diekstensi dengan 

perilaku pada kasus penggunaan tambahan pada titik tambahan yang ditentukan. 

Relasi ini biasa digunakan untuk memisahkan antara alur kejadian utama dengan 

alur kejadian yang bersifat opsional yang tidak harus terjadi atau dikerjakan. Jenis 

keterhubungan extend digambarkan dengan garis putus-putus dengan tanda panah 

mengarah ke kasus penggunaan utama. 
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Gambar 2.6 Relasi keterhubungan extend 

Kasus penggunaan yang mengekstensi pada umumnya mendefinisikan 

perilaku yang bersifat opsional dan kasus penggunaan yang diekstensi tidak 

tergantung pada kasus penggunaan yang mengekstensinya. Gambar 2.6 adalah 

contoh dari hubungan ketergantungan extend dimana kasus penggunaan “Show 

Balance” mengekstensi kasus penggunaan “Withdraw Money”. Karena bersifat 

opsional maka aktor tidak harus mengerjakan aktivitas di kasus penggunaan. 

Relasi ketergantungan berikutnya adalah generalization. Relasi 

keterhubungan ini menggambarkan bahwa sebuah kasus penggunaan merupakan 

generalisasi dari sejumlah kasus penggunaan lain. Sub-kasus penggunaan 

merupakan kasus penggunaan yang lebih khusus sedangkan kasus penggunaan 

utama merupakan kasus penggunaan yang lebih abstrak. Dalam konsep berorientasi 

objek, kasus penggunaan dianalogikan dengan class-class dan generalization 

merupakan hubungan inheritance (pewarisan) antara dua class atau dalam hal ini 

adalah kasus penggunaan. 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Relasi keterhubungan alternatives / generalization 

Pada Gambar 2.7 terdapat notasi generalization yang digambarkan dengan 

panah dengan garis tidak putus-putus mengarah pada kasus penggunaan utama. 

Kasus penggunaan “Transaction” memiliki beberapa anak kasus penggunaan yang 

berfungsi untuk mengkhususkan semua perilaku dan karakteristik yang dimilikinya 

yaitu kasus penggunaan “Withdraw”, “Transfer”,  “Deposit” dan “Inquiry”. 
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2.3 Deskripsi Kasus Penggunaan 

Diagram kasus penggunaan memiliki deskripsi yang menjelaskan interaksi 

antara aktor dan kasus penggunaan (Phalp dkk., 2007). Interaksi antara aktor dan 

kasus penggunaan dideskripsikan melalui sebuah skenario deskripsi penggunaan. 

Lebih lanjut lagi, deskripsi kasus penggunaan digunakan untuk menjelaskan 

beberapa hal antara lain: mendefinisikan beberapa aliran yaitu aliran kejadian 

normal, kejadian eksepsional (exceptional), prakondisi (Pre-conditions), dan pasca 

kondisi (Post-conditions). 

Kejadian eksepsional adalah kejadian-kejadian di luar kejadian normal yang 

bisa saja dimulai sebagai aliran kejadian alternatif. Kejadian eksepsional 

menyebabkan aktor tidak dapat mencapai tujuan kasus penggunaan, sedangkan 

aliran kejadian alternatif adalah urutan langkah untuk mencapai tujuan kasus 

penggunaan namun menggunakan langkah yang berbeda dengan skenario utama. 

Kejadian prakondisi mendeskripsikan kondisi yang harus dipenuhi sebelum kasus 

penggunaan dimulai. Sedangkan kejadian pasca kondisi mendeskripsikan kondisi 

utama yang terpenuhi pada akhir dari aliran kejadian yang didefinisikan dalam 

kasus penggunaan. 

Tabel 2.1 adalah format template untuk mendeskripsikan kasus 

penggunaan yang disediakan oleh Rational Unified Process (RUP). RUP 

merupakan salah satu dari Unified Process sebagai kerangka kerja proses 

pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Secara umum 

terdapat empat fase dari proyek RUP yaitu: Inception, Elaboration, Construction 

dan Transition. Inception merupakan wilayah proyek didefinisikan, Elaboration 

adalah penentuan fungsionalitas proyek, Construction adalah fase pengerjaan dan 

Transition adalah fase integrasi proyek ke perusahaan atau komunitas. 

Setiap kasus penggunaan tidak harus memiliki semua bagian dari template 

pada Tabel 2.1. Bagian yang penting dan harus ada adalah nama kasus penggunaan 

dan deskripsi singkatnya, alur dasar, dan pasca kondisi. Sedangkan beberapa kasus 

penggunaan tidak memiliki alur alternatif, alur eksepsional, kebutuhan khusus, 

prakondisi dan titik ekstensi. 
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Tabel 2.1 Susunan Template Deskripsi Kasus Penggunaan RUP 

Nomor Template Deskripsi Keterangan 

1 Use Case Name Nama kasus penggunaan 

1.1 Brief Description Penjelasan singkat tentang kasus penggunaan 

2 Flow of Events Mendefinisikan aliran kejadian 

2.1 Basic Flow Aliran utama 

2.2 Alternative Flow Aliran alternatif 

2.2.1 <Alternative Flow One> Daftar dari aliran alternatif 

2.3 Exceptional Flow Aliran eksepsional 

3 Spesial Requirement Pada umumnya mendefinisikan kebutuhan non-

fungsional 

3.1 <First special requirement> Daftar dari special requirement 

4 Pre-Conditions Prakondisi dari kasus penggunaan 

4.1 <Pre-condition One> Daftar dari prakondisi 

5 Post-Conditions Pasca kondisi dari kasus penggunaan 

5.1 <Post-condition One> Daftar dari pasca kondisi 

6 Extension Point Titik perluasan 

6.1 <name of extension point> Daftar dari nama-nama titik perluasan 

2.4 Pengukuran Keserupaan Diagram 

Pengukuran keserupaan antar model atau dalam (Al-Khiaty dan Ahmed, 

2014b) disebut sebagai model matching dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe 

yaitu exact model matching dan inexact model matching. Pengukuran exact model 

bertujuan untuk mendapatkan hubungan atau keserupaan yang sama persis antara 

dua model yang dibandingkan. Pendekatan ini sangat memperhitungkan setiap 

perbedaan yang ada. Pengukuran keserupaan seperti ini sesuai untuk menguji 

kecocokan antar artefak atau digunakan untuk mendeteksi konflik dalam sub-

versioning system (Siahaan dkk., 2018).  

Sedangkan pendekatan inexact lebih bersifat toleran pada beragam variasi 

yang mungkin ada di antara elemen-elemen pada dua model yang dibandingkan. 

Pengukuran jenis ini sesuai untuk menemukan model dalam sebuah sistem yang 

mampu memberikan rekomendasi dan dianggap lebih praktis dan hasilnya lebih 

intuitif serta mudah dipahami (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014a). Baik menggunakan 

pendekatan exact atau inexact, hal yang penting dan harus diperhitungkan adalah 
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algoritma pengukuran keserupaan yang efisien dan sekaligus matriks informasi 

yang bagus dalam mengkuantitaskan keserupaan dari model yang dibandingkan. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang fokus pada pengembangan 

metode dan pendekatan untuk mengukur persamaan atau keserupaan dari dua 

diagram atau model UML. (Kolovos dkk., 2009) mencoba melakukan analisa 

beberapa pendekatan dalam pengukuran keserupaan diagram yang kemudian 

dievaluasi menggunakan beberapa kebutuhan seperti akurasi, efisiensi, perangkat 

dan lain sebagainya. Melakukan analisa terhadap perbedaan dua model melibatkan 

beberapa tahap dimulai dari mengidentifikasi elemen model yang cocok, 

menghitung dan merepresentasikan perbedaannya dan akhirnya mem- 

visualisasikannya dengan cara yang baik. 

(Al-Khiaty dan Ahmed, 2014b) mencoba untuk fokus pada perspektif 

struktural dari diagram class untuk menemukan nilai keserupaan yang 

mengindikasikan kedekatan dari dua buah model. Dalam penelitiannya diajukan 

penggunaan algoritma Simulated Annealing untuk menemukan hubungan antar 

elemen dari dua model yang diuji berdasarkan informasi keserupaan yang 

ditangkap oleh matriks persamaan yang berbeda. Algoritma yang digunakan 

kemudian dicoba ditingkatkan menggunakan lebih banyak matriks dan merevisi 

definisi dari matriks yang sudah ada sekaligus mengajukan algoritma berbasis 

greedy sebagai algoritma deterministik (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014a). 

Selanjutnya (Siahaan dkk., 2018) menggunakan pendekatan struktural dan 

semantik untuk mengukur persamaan dua buah diagram urutan (sequence). 

Pengukuran keserupaan diagram urutan dalam penelitian ini menggunakan dua 

matriks keserupaan yaitu keserupaan struktural dan keserupaan urutan pesan 

(message sequence). Informasi struktural digunakan untuk mengukur keserupaan 

antara komponen dari objek yang dibutuhkan untuk mengetahui kasus penggunaan 

yang diharapkan sedangkan informasi urutan pesan digunakan untuk mengukur 

urutan / perilaku dari dua buah diagram urutan.  

Dikarenakan setiap jenis informasi memiliki dampak pada total nilai 

keserupaan maka dalam penelitian dikenalkan penggunaan bobot (weight) yang 

diberi nilai tertentu dan di uji coba dalam perhitungan keserupaan. Pemberian bobot 

seperti ini pada umumnya didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua fitur dari 
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elemen model sama penting dalam proses menghitung keserupaan model (Kolovos 

dkk., 2009). Mengembangkan penelitian ini, (Fauzan dkk., 2019a) menggunakan 

properti class dan message yang lebih detail. Detail informasi class dalam diagram 

urutan yang dipertimbangkan adalah nama class, atribute dan operation untuk 

properti class. Sedangkan keserupaan yang diukur dari message adalah nama class 

sumber, nama fungsi method dan kemudian nama class tujuan. 

2.4.1 Pengukuran Keserupaan Struktural Diagram 

Pengukuran keserupaan diagram secara struktural didasarkan pada aspek 

statis dari sistem yang diwakili dalam sebuah model. Pada umumnya untuk 

mengukur keserupaan dari elemen-elemen struktural dari diagram yang 

dibandingkan digunakan informasi ketetanggaan yaitu informasi tentang hubungan 

sebuah komponen dengan tetangganya (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014a). Pengukuran 

keserupaan struktural dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dengan menggunakan 

pendekatan graf dan menggunakan label dari komponen dari komponen dan 

tetangganya. 

Pengukuran keserupaan diagram menggunakan pendekatan graf pada 

umumnya didasarkan strukturnya yang berupa tree disertai simpul dan sisi di 

dalamnya. Dengan struktur seperti ini maka diharapkan graf dapat menangkap 

informasi relasi dan ketetanggaan dengan baik. Dalam penelitiannya, (Auxepaules 

dkk., 2008) menganalogikan diagram class sebagai simpul sebagai classifier dan 

sisi menjadi relationship sehingga pencocokan diagram dianggap sebagai 

pencocokan dari bermacam bentuk graf. Selanjutnya, (Su dan Bao, 2012) 

mengajukan metode Level Edit Distance (LED)  yang mengukur keserupaan 

struktural diagram dan membuang informasi semantik yang ada dalam diagram. 

Penggunaan nama atau label dari komponen diagram untuk dijadikan 

elemen dalam membandingkan keserupaan struktural terdapat pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014b). Dalam penelitiannya yang 

mengukur keserupaan diagram class, maka nama class, nama operation dan nama 

attribute dibandingkan berdasarkan pada keserupaan semantiknya. (Siahaan dkk., 

2018) dalam pengukuran keserupaan diagram urutan menggunakan lebih banyak 

informasi dengan menambah informasi message-sequence. Sedangkan (Fauzan 
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dkk., 2019b) menggunakan label dari relasi di diagram kasus penggunaan sebagai 

informasi strukturalnya. 

2.4.2 Graph Edit Distance (GED) 

Secara umum graf dinotasikan dengan 𝐺 = (𝑉, 𝐸), dimana 𝑉 = {1,2, … , 𝑀} 

adalah sekumpulan vertice (simpul) dan E adalah edge (sisi) yang mana 

(𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉) (Gao dkk., 2010). Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan 

jaringan komunikasi, data organisasi, perangkat komputer, dan banyak hal lainnya. 

Dengan adanya graf, permasalahan yang muncul adalah bagaimana menghitung 

perbedaan dua graf yang dibandingkan berdasarkan pola graf yang ada. Salah satu 

pendekatan yang umum dengan pencocokan graf secara inexact (Gao dkk., 2010). 

Pusat dari pendekatan ini adalah pengukuran keserupaan dari pasangan graf dan 

salah satunya adalah dengan Graph Edit Distance (GED). 

Sebuah graf dapat ditransformasikan ke graf lain menggunakan operasi 

pengubahan graf yang dapat dinyatakan dengan beragam algoritma yang berbeda-

beda. GED adalah salah satu metode yang paling fleksibel dalam menemukan 

perbedaan model dalam graf karena GED mengukur jarak antara dua graf 𝑔1 dan 

𝑔2 berdasarkan jumlah distorsi atau perubahan yang dibutuhkan untuk mengubah 

graf 𝑔1 ke graf 𝑔2 (Riesen, 2015). Operasi perubahan dasar dalam GED adalah 

penambahan, penghapusan, dan penggantian simpul maupun sisi dari graf. Secara 

umum persamaan dalam GED adalah sebagai berikut: 

𝑑𝜆min
(𝑔1, 𝑔2) =

min
𝜆 ∈ 𝛾(𝑔1, 𝑔2)

∑ 𝑐(𝑒𝑖)𝑒𝑖∈𝜆      (2.1) 

dimana 𝑑𝜆min
(𝑔1, 𝑔2) dinyatakan graph edit distance yang merupakan transformasi 

perubahan graf 𝑔1 ke graf 𝑔2 ( 𝛾(𝑔1, 𝑔2) ) dan 𝑐(𝑒1) adalah biaya untuk masing-

masing operasi perubahan graf e. 

 Setiap operasi perubahan seperti penambahan, penghapusan dan 

penggantian simpul dan sisi menghasilkan biaya yang kemudian seluruh biaya 

dijumlahkan. Total biaya inilah akan menjadi pertimbangan untuk menentukan 

seberapa jauh perbedaan dari graf-graf yang dibandingkan. Bagaimana menentukan 
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keserupaan komponen dalam graf dan menentukan jumlah biaya untuk masing-

masing perubahan adalah hal yang penting dalam Graph Edit Distance. 

Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai Graph Edit Distance dari dua 

buah graf (g1 dan g2) yang akan dibandingkan dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Jika simpul di g1 lebih sedikit daripada g2, maka ditambahkan simpul dan sisi 

baru pada g1 sehingga jumlah simpul dan sisi dari graf g1 dan g2 menjadi sama. 

Setiap penambahan simpul dan sisi pada graf akan menambah nilai GED 

berdasarkan nilai cost yang telah ditentukan. 

2. Jika simpul di g1 lebih banyak daripada g2 maka dilakukan penghapusan 

simpul dan sisi pada g1 sehingga jumlah simpul dan sisi dari dua graf menjadi 

sama. Setiap penghapusan simpul dan sisi akan menambah nilai GED 

berdasarkan nilai cost yang telah ditentukan. 

3. Untuk setiap simpul di graf g1 akan dicocokkan jenis atau tipenya dengan 

simpul di graf g2. Jika terdapat perbedaan, maka simpul akan diganti sehingga 

jenis semua simpul dari dua graf menjadi sama dan setiap penggantian simpul 

menambah nilai GED berdasarkan nilai cost yang telah ditentukan. 

4. Untuk setiap sisi di graf g1 akan dicocokkan jenis atau tipenya dengan sisi di 

graf g2. Jika terdapat perbedaan, maka sisi akan diganti sehingga jenis semua 

sisi dari dua graf menjadi sama dan setiap penggantian sisi menambah nilai 

GED berdasarkan nilai cost yang telah ditentukan. 

5. Untuk semua sisi di graf g1 yang memiliki arah (directed edge) seperti relasi 

include, extend, dan generalization maka akan dicocokkan arahnya dengan sisi 

di graf g2. Jika terdapat perbedaan maka sisi akan diganti agar sisi dari dua graf 

menjadi sama setiap penggantian sisi menambah nilai GED berdasarkan nilai 

cost yang telah ditentukan. 

6. Operasi perubahan pada langkah 1-5 juga dilakukan sebaliknya yang mana graf 

g2 diubah menjadi graf g1. Selanjutnya nilai GED masing-masing operasi graf 

akan dibandingkan untuk mendapatkan nilai total biaya terkecil. 
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7. Kemudian untuk mengubah nilai GED dengan cost terkecil menjadi angka 

antara 0 sampai 1 digunakan persamaan: 

𝑆𝑖𝑚(𝑔1, 𝑔2) =
100−

𝑔𝑒𝑑×100

𝑣𝐿𝑒𝑛(𝑔1)+𝑒𝐿𝑒𝑛(𝑔1)+𝑣𝐿𝑒𝑛(𝑔2)+𝑒𝐿𝑒𝑛(𝑔2)

100
    (2.2) 

dimana ged adalah nilai hasil fungsi GED, vL𝑒𝑛(𝑔1) dan v𝐿𝑒𝑛(𝑔2) adalah jumlah 

simpul graf A dan B, eLen(g1) dan eLen(g2) adalah jumlah sisi graf 1 dan graf 2. 

2.4.3 Pengukuran Keserupaan Semantik Diagram 

Terdapat beberapa penelitian tentang bagaimana menemukan persamaan 

semantik dari dua model yang dibandingkan, dan umumnya menggunakan teks 

label dalam notasi yang digunakan. Kata semantik sendiri menunjukkan tentang 

proses mempelajari arti atau makna yang terkandung pada bahasa atau jenis 

representasi lain. Menemukan keserupaan antar kalimat dalam pemrosesan bahasa 

alami (Natural Language Processing) memainkan peran penting karena sebuah 

kalimat dapat diekspresikan dalam banyak bentuk tanpa mengubah makna kata. 

Mengukur dan mengenali hubungan keserupaan semantik adalah masalah dari 

keserupaan semantik.  

 Salah satu penelitian tentang keserupaan semantik dari kalimat adalah alat 

bantu yang diajukan oleh (Rus dkk., 2013) yang berupa metode untuk mengecek 

apakah pasangan kalimat ekuivalen atau tidak. Dalam metodenya terdapat beberapa 

komponen yaitu ketergantungan, analisa semantik tersembunyi (latent semantic 

analysis – LSA) dan lexical overlap. Sedangkan (Sowmya dkk., 2016) dalam 

penelitiannya lebih menekankan pada pendekatan leksikal. Lexical overlap diukur 

tergantung pada jumlah term yang dimiliki bersama. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: Greedy Match dimana pencocokan kalimat 

dengan kalimat lain menggunakan teknik greedy, Optimal Pairing yang berguna 

untuk menemukan pasangan kata terbaik dan QAP yang digunakan untuk 

menemukan penggunaan istilah optimal dan sebuah teks dibandingkan dengan term 

di teks lain. 

 Penelitian-penelitian yang secara spesifik mengukur keserupaan semantik 

dalam diagram adalah seperti (Al-Khiaty dan Ahmed, 2016) yang mengukur 
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keserupaan semantik diagram kelas berdasarkan beberapa konsep dari dua buah 

diagram yaitu nama class, nama operasi, nama atribut, dan nama hubungan antar 

class.  Sedangkan dalam (Siahaan dkk., 2018) dan (Fauzan dkk., 2019a), mereka 

mengukur keserupaan semantik dengan menggunakan tokenized string dari dua 

objek dan menghitung nilai keserupaan cosine dari dua objek. Dalam penelitian 

tersebut juga digunakan bobot yang ikut menentukan nilai total berdasarkan 

seberapa penting masing-masing matriks yang digunakan. 

2.4.4 WordNet dan Wu-Palmer 

Pengukuran keserupaan semantik bahasa Inggris pada umumnya 

menggunakan  basis data leksikal WordNet yang mana keserupaan dikuantifikasi 

dengan membandingkan kemiripan dua buah konsep berdasarkan informasi dalam 

sebuah hierarki konsep (Pedersen dkk., 2004). Basis data leksikal WordNet secara 

umum dianggap sesuai untuk mengukur keserupaan semantik karena dalam basis 

data ini terdapat pengelompokan kata benda (noun) dan kata kerja (verb) dalam 

hierarki hubungan hirarki is-a. Di versi 2.0, WordNet memiliki sembilan hierarki 

kata benda yang di dalamnya terdapat sekitar 80.000 konsep, dan terdapat 554 

hierarki kata kerja yang terdiri dari kurang lebih 13.500 konsep. Selain 

menghubungkan konsep dengan is-a, WordNet juga menyediakan hubungan 

tambahan seperti has-part, is-made-of, is-attribute-of, dan lain sebagainya. Setiap 

konsep (word sense) dideskripsikan oleh sebuah definisi singkat tertulis atau 

disebut gloss. 

 

Gambar 2.8 Contoh pohon hierarki untuk konsep car dan boat 
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Terdapat beberapa matriks yang digunakan untuk mengukur keserupaan di 

antara dua konsep x dan y. Beberapa matriks tersebut adalah Resnik, Wu-Palmer, 

Lin, Leacock-Chodorow dan Jian-Conarth. Dalam Resnik persamaan dua konsep 

dalam taksonomi adalah nilai isi informasi dari least common subsumer (LCS) yang 

merupakan konsep paling spesifik dari induk dari dua buah konsep. Sedangkan di 

Wu-Palmer persamaannya tidak tergantung pada isi informasi namun hanya 

tergantung pada panjang alur (path) atau kedalaman yang ditunjukkan dengan 

Persamaan 2.3 berikut: 

𝑊𝑢𝑃(𝑐1, 𝑐2) =
2×𝑙𝑒𝑛(𝑟𝑜𝑜𝑡,𝑐3)

𝑙𝑒𝑛(𝑐1,𝑐3)+𝑙𝑒𝑛(𝑐2,𝑐3)+2×𝑙𝑒𝑛(𝑟𝑜𝑜𝑡,𝑐3)
   (2.3) 

 

dimana 𝑐3 adalah Least Common Subsummer (LCS) dari 𝑐1 dan 𝑐2 dalam pohon 

hirarki konsep. Sehingga contoh hasil perhitungan keserupaan semantik dengan 

Wu-Palmer untuk konsep boat dan car pada Gambar 2.8 adalah 0,6956. 

2.4.5 Levenshtein Distance 

Levenshtein distance (jarak Levenshtein) adalah angka terkecil dari proses 

penyisipan, penghapusan dan penggantian yang mengubah sebuah kata atau string 

menjadi string lainnya. Contoh dari hasil penggunaan jarak Levenshtein yaitu string 

“sintesa” dan “sintesis” memiliki jarak 2 karena terdapat dua operasi yaitu 

mengubah karakter “a” menjadi “i” serta penambahan karakter “s”. 

𝑆𝑖𝑚(𝐴, 𝐵)=
(100−(

𝑙𝑒𝑣×100

𝑙𝑒𝑛(𝐴)+𝑙𝑒𝑛(𝐵)
))

100
     (2.4) 

Persamaan 2.4 adalah persamaan  untuk mendapatkan nilai keserupaan 

dari dua buah string menggunakan jarak Levenshtein  dimana lev adalah nilai hasil 

fungsi Levenshtein, 𝑙𝑒𝑛(𝐴) dan 𝑙𝑒𝑛(𝐵) adalah panjang dari string A dan string B. 

Sehingga hasil pengukuran keserupaan untuk kata “sintesa” dan “sintesis” dengan 

jarak Levenshtein bernilai 2 adalah 0,8667. 

Ketika membandingkan string maka jarak levenshtein cocok digunakan 

untuk mengukur keserupaan string yang mengandung kesalahan ketik (typo), 

akronim, dan kesalahan dalam mengeja kata (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014a). 
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Pengukuran dengan levenshtein tidak sesuai untuk membandingkan dua sinonim 

yang merepresentasikan konsep yang sama dengan string tekstual yang berbeda. 

2.4.6 Algoritma Greedy 

Algoritma greedy adalah algoritma dengan proses yang dilakukan langkah 

demi langkah yang membuat pilihan optimal pada tiap-tiap langkahnya dengan 

tujuan menemukan global optimum (Al-Khiaty dan Ahmed, 2014a). Sebagai 

contoh, pada Gambar 2.9 terdapat matriks hasil perhitungan keserupaan struktural 

kasus penggunaan dari diagram UCD1 dan UCD2 dengan label kasus penggunaan 

dilambangkan dengan uc1, uc2, uc2 dan seterusnya. 

 

Gambar 2.9 Matriks data hasil perhitungan keserupaan kasus penggunaan 

Nilai dalam matriks ini akan ditemukan pilihan optimalnya dengan 

menggunakan algoritma greedy. Langkah-langkah yang digunakan untuk adalah 

sebagai berikut: 

1. Langkah pertama, algoritma greedy mengambil nilai tertinggi pada matriks. 

Nilai-nilai lain yang sebaris dan sekolom dengan nilai tertinggi tersebut diberi 

tanda sehingga tidak dipakai dalam proses selanjutnya. 

 

Gambar 2.10 Algoritma Greedy mengambil nilai tertinggi matriks 

Pada Gambar 2.10, angka tertinggi adalah 1 yang ada pada baris kelima 

dan kolom ketiga. Nilai tertinggi ini disimpan untuk perhitungan berikutnya 

uc1 uc2 uc3

uc1 0,56 0,27 0,63

uc2 0,48 0,44 0,47

uc3 0,1333 0,15 0,15

uc4 0,52 0,40 0,43

uc5 0,20 1,00 0,22

UCD1

UCD2

uc1 uc2 uc3

uc1 0,56 0,27 0,63

uc2 0,48 0,44 0,47

uc3 0,1333 0,15 0,15

uc4 0,52 0,40 0,43

uc5 0,20 1,00 0,22

UCD1

UCD2
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sedangkan nilai lain yang sebaris dan sekolom dengannya dibuang agar tidak 

dipakai lagi pada proses berikutnya. 

2. Jika masih ada nilai tertinggi dalam matriks dan belum ditandai maka proses 

mengambil nilai tertinggi diulangi lagi sampai tidak ada lagi nilai yang belum 

ditandai.  

 

Gambar 2.11 Algoritma Greedy mengambil nilai tertinggi berikutnya 

Selanjutnya pada Gambar 2.11 terdapat proses pengambilan nilai tertinggi 

berikutnya yaitu pada nilai 0,63 yang ada pada baris pertama dan kolom ketiga. 

Nilai yang sebaris dan sekolom dengan nilai ini ditandai agar tidak diikutkan proses 

berikutnya. 

 

Gambar 2.12 Algoritma Greedy mengambil nilai tertinggi yang tersisa 

Setelah proses pada gambar 2.12 didapatkan nilai tertinggi yang tersisa dan 

setelah semua nilai diberi tanda maka diperoleh tiga nilai tertinggi yaitu 1,00, 0,63 

dan terakhir adalah 0,52. 

3. Hitung keserupaan menggunakan persamaan berikut: 

𝑆𝑖𝑚(𝐴, 𝐵) =
2×(∑ .𝑚𝑎𝑘𝑆𝑖𝑚|𝐴𝑖||𝐵𝑖|𝑚𝑖𝑛[𝐴][𝐵]

𝑖=1 )

𝑙𝑒𝑛|𝐴|+𝑙𝑒𝑛|𝐵|
    (2.5) 

Perhitungan dilanjutkan dengan menggunakan Persamaan 2.5 untuk 

mendapatkan nilai keserupaan dengan algoritma greedy seperti berikut: 

uc1 uc2 uc3

uc1 0,56 0,27 0,63

uc2 0,48 0,44 0,47

uc3 0,1333 0,15 0,15

uc4 0,52 0,40 0,43

uc5 0,20 1,00 0,22

UCD1

UCD2

uc1 uc2 uc3

uc1 0,56 0,27 0,63

uc2 0,48 0,44 0,47

uc3 0,1333 0,15 0,15

uc4 0,52 0,40 0,43

uc5 0,20 1,00 0,22

UCD1

UCD2
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𝑆𝑖𝑚(𝐴, 𝐵) =
2(1,00 + 0,63 + 0,52)

(3 + 5)
=

4,30

8
= 0,54 

Sehingga berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan maka nilai 

keserupaan dari matriks pada Gambar 2.9 dengan algoritma greedy adalah 0,54. 

2.5 StarUML dan XML Metadata Interchange (XMI) 

Salah satu aplikasi pemodelan UML (Unified Modelling Language) yang 

dapat digunakan adalah StarUML. Aplikasi ini dikembangkan oleh MKLabs dan 

digunakan oleh banyak perusahaan besar seperti Google, Facebook, Samsung dan 

lain sebagainya. Aplikasi dibuat untuk menggantikan aplikasi komersial yang lebih 

besar karena selain termasuk proyek kode terbuka (open source), aplikasi ini juga 

memberikan kelebihan dalam kecepatan, fleksibel, ekstensibel, dan penuh dengan 

fitur serta tersedia secara gratis di platform Windows dan Mac (Jagtap dan Gupta, 

2014). Aplikasi ini menyediakan notasi UML versi 2.0 dan sebelas jenis diagram 

yang berbeda sehingga dapat memberikan produktivitas yang baik dan berkualitas. 

Selanjutnya, untuk dapat melakukan pengukuran keserupaan dari model 

UML, maka digunakan XMI (XML Metadata Interchange) yang berupa dokumen 

XML dari sebuah model UML (Su dan Bao, 2012). Teks XML adalah teks semi 

terstruktur yang menyusun isi-isinya dalam bentuk struktur tree dengan tag-tag 

berlabel. Beragam model UML dapat dipertukarkan antar alat (tools) dengan 

menggunakan format XMI. StarUML dapat mengekspor atau mengubah model 

yang dibuat dengan aplikasi ini ke dalam format XMI sehingga akan didapatkan 

format teks yang baku dan dapat diukur menggunakan pendekatan pengukuran 

keserupaan struktural dari XML. 

Struktur elemen pada Gambar 2.13 adalah berkas xmi hasil ekspor dari 

aplikasi StarUML. Beberapa komponen dapat dilihat dengan mudah dari atribut 

yang mereka miliki seperti xmi:type (uml:Actor, uml:Association, uml:UseCase, 

dsb.), dan name (label dari elemen seperti “Customer”, “Bank Manager”, dsb.). 

Setiap elemen memiliki id yang unik dalam satu dokumen sehingga untuk beberapa 

relasi dapat ditelusuri arah asal dan tujuan relasi berdasarkan informasi id dari 

elemen tersebut. 
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Gambar 2.13 Hasil ekspor diagram ke berkas XMI 

2.6 Koefisien Korelasi Pearson 

Koefisien korelasi Pearson merupakan standar dalam mengukur 

ketergantungan linier sehingga berperan penting dalam banyak bidang dari 

matematika dan statistik ke pengetahuan sosial dan psikologi (Phillips dkk., 2010). 

Koefisien korelasi Pearson mengukur ketergantungan linier antara dua vektor, u 

dan v dengan jangkauan nilai antara -1 sampai 1. Nilai 1 dalam koefisien korelasi 

Pearson mengindikasikan adanya korelasi atau hubungan yang positif (jika salah 

satu nilai naik maka nilai lainnya juga naik), nilai -1 mengindikasikan korelasi 

negatif sedangkan nilai 0 mengindikasikan tidak ada hubungan linier sama sekali 

di antara keduanya.  

Koefisien korelasi Pearson didapatkan dengan membagi covariance dari 

dua variabel dengan product dari standar deviasinya. Covariance mengevaluasi 

bagaimana nilai mean atau rata-rata dari dua variabel bergerak bersama. Sedangkan 

koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dari dua 

variabel tersebut. Berbeda dengan koefisien korelasi Pearson, nilai covariance 

memiliki jangkauan nilai -∞ sampai +∞. Persamaan Korelasi Pearson sebagai 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 



25 

 

 

 

�̂� =
∑ (𝑢𝑖−𝑢.̅)(𝑣𝑖−𝑣.̅)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑢𝑖−𝑢.̅)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑣𝑖−𝑣.̅)2𝑛

𝑖=1

     (2.6) 

dimana �̂� bernilai antara -1 dan 1, 𝑢.̅ (𝑣.̅ ) dinyatakan sebagai nilai rata-rata atau 

mean dari hasil kontinu bivariat  𝑢𝑖 (𝑣𝑖), dan 𝑛 adalah jumlah subyek yang dihitung. 

2.7 Koefisien Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 

Koefisien Cohen’s Kappa adalah koefisien yang digunakan untuk 

mengevaluasi kesepakatan antara dua penilai atau dua metode penilaian. Koefisien 

ini diusulkan pada tahun 1960 oleh Jacob Cohen sehingga disebut dengan Cohen’s 

Kappa. Persamaan untuk mendapatkan nilai koefisien Cohen’s Kappa adalah 

sebagai berikut (Wongpakaran dkk., 2013): 

𝐾 =
𝑃−𝑒(𝐾)

1−𝑒(𝐾)
       (2.7) 

dimana p adalah seluruh kesepakatan (𝑝) =
𝐴+𝐷

𝑁
, A adalah jumlah kejadian kedua 

penilai menentukan subyek dalam kategori 1, D adalah jumlah kejadian kedua 

penilai menentukan subyek dalam kategori 2, N adalah total sampel, dan e(K) 

adalah peluang kesepakatan = (
𝐴1

𝑁
×

𝐵1

𝑁
) + (

𝐴2

𝑁
×

𝐵2

𝑁
). 

Setelah nilai koefisien Cohen’s Kappa diperoleh melalui Persamaan 2.7 di 

atas, maka nilai tersebut dapat diinterpretasikan tingkat kesepakatan antar pakar 

melalui tabel berikut: 

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Kappa 

Indeks Kappa Proporsi Kesepakatan 

< 0,20 Rendah (Slight agreement) 

0,21 – 0,40 Sedikit (Fair agreement) 

0,41 – 0,60 Cukup (Moderate agreement) 

0,61 – 0,80 Kuat (Substansial agreement) 

0,81 – 1.00 Sangat Kuat (Almost perfect agreement) 
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Sedangkan Gwet’s AC1 merupakan metode pengujian untuk memperbaiki 

beberapa kekurangan di perhitungan Cohen’s Kappa (Wongpakaran dkk., 2013). 

Perhitungan statistik AC1 melibatkan perhitungan kesepakatan yang terobservasi 

(P) dan probabilitas change-agreement (𝑒(𝛾)) seperti pada Persamaan 2.8. 

Gwet's AC1 =
𝑃−𝑒(𝛾)

1−𝑒(𝛾)
      (2.8) 

𝑒(𝛾) =  2𝑃1(1 − 𝑃1)      (2.9) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang akan dilalui pada penelitian 

ini untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun alur penelitiannya terdiri dari 

tiga tahap yaitu: (1) studi literatur, (2) perancangan, dan (3) pengujian. 

3.1 Studi Literatur 

Pada bagian ini dipelajari jurnal-jurnal maupun buku-buku yang 

berhubungan dengan teori rekayasa kebutuhan perangkat lunak, keserupaan antar 

model dan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan angka 

keserupaan dari model-model yang dibandingkan. Berdasarkan studi literatur yang 

dilakukan maka dapat diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan metode 

penelitian yang dilakukan antara lain: 

1. Terdapat dua jenis pengukuran keserupaan model yaitu exact dan inexact yang 

mana masing-masing jenis berperan dalam fungsinya masing-masing. 

2. Keserupaan model atau diagram bisa diperoleh dari beberapa aspek antara lain 

dari keserupaan struktural dan keserupaan semantik. 

3. Ekstraksi informasi struktural dan semantik sebuah diagram dapat dilakukan 

dengan menggunakan dokumen dalam format XMI. 

4. Keserupaan semantik didasarkan pada label komponen yang berupa kata atau 

frase, sedangkan keserupaan struktural didasarkan pada kondisi ketetanggaan 

dari masing-masing komponen dari model yang dibandingkan. 

3.2 Perancangan Metode 

Dalam penelitian ini pengukuran keserupaan kasus penggunaan 

menggunakan dua aspek yaitu keserupaan semantik dan keserupaan struktural. 

Sedangkan beberapa proses yang digunakan untuk mengetahui keserupaan dari 

kasus penggunaan yang dibandingkan adalah sebagai berikut: 

1. Ekstraksi meta data kasus penggunaan dari berkas XMI 

2. Menghitung keserupaan semantik  

3. Menghitung keserupaan struktural 
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3.2.1 Ekstraksi meta data kasus penggunaan 

Untuk mengukur keserupaan dari dua buah kasus penggunaan, setiap 

diagram perlu diproses terlebih dahulu. Tahap preprosessing melibatkan proses 

konversi diagram ke berkas XMI dan kemudian mengekstrak metadata yang ada 

dalam berkas XMI. Dimulai dari aplikasi StarUML yang mengekspor atau 

melakukan konversi diagram kasus penggunaan ke dalam format XMI 

menggunakan ekstensi XMI. Kemudian perintah-perintah XML di berkas XMI 

tersebut dibaca dan diolah untuk mendapatkan informasi meta data yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Meta data diagram kasus penggunaan 

Gambar 3.1 merupakan peta struktur meta data dari sebuah diagram kasus 

penggunaan secara umum yang akan diperoleh dari berkas XMI. Semua diagram 

kasus penggunaan akan memiliki dua komponen penting. Komponen yang pertama 

adalah properti yang terdiri dari aktor dan kasus penggunaan. Label dari aktor dan 

kasus penggunaan ini digunakan sebagai bahan untuk pengukuran keserupaan 

semantik diagram. Komponen kedua untuk pengukuran struktural adalah relasi atau 

hubungan serta jenis komponen (aktor atau kasus penggunaan). Selain itu 

pengukuran keserupaan struktural dipengaruhi jumlah dan jenis tetangganya yang 

bersebelahan (direct sibling). 

 



29 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Kasus Penggunaan sistem ATM 1 (UCD1) 

 

Gambar 3.3 Diagram Kasus Penggunaan sistem ATM 2 (UCD2) 
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Gambar 3.4 Berkas XML dengan format XMI 

Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 adalah contoh dua buah diagram kasus 

penggunaan yang akan dihitung tingkat keserupaannya. Pada kedua diagram 

tersebut terdapat berapa aktor yang sama yaitu “Operator”, “Customer” dan 

“Bank”. Selain itu juga terdapat beberapa kasus penggunaan yang hampir sama. 

Terdapat beberapa relasi yang digunakan pada kedua diagram tersebut antara lain 

association, include, extend dan generalization. Diagram-diagram tersebut 

kemudian digambar di aplikasi StarUML dan setelah itu kemudian di ekspor ke 

format XMI. 

Sedangkan pada Gambar 3.4 adalah contoh hasil ekspor diagram ke format 

XMI yang mana berkas ini berisi perintah-perintah XML. Proses pembacaan berkas 

XML ini dimulai dengan mencari elemen yang berisi model dengan ciri memiliki 

atribute “xmi:type” bernilai “uml:Model”. Dalam elemen ini terdapat elemen lain 

yang merupakan isi dari diagram yang akan di analisa. Komponen diagram 

diperoleh berdasarkan atribut yang dimiliki pada elemen berkas XML. Beberapa 
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atribut tersebut adalah seperti “uml:Actor”, dan “uml:UseCase” yang ditangkap 

labelnya pada atribut “name”. Sedangkan untuk relasi terdapat beberapa elemen 

dengan atribute type seperti “uml:Association” untuk association, “uml:Include” 

untuk keterhubungan include, “uml:Extend” untuk extend dan 

“uml:Generalization” untuk relasi keterhubungan generalization. 

Selain mendapatkan data komponen dan labelnya, juga diperlukan analisa 

dokumen XML untuk mendapatkan informasi ketetanggaan dari masing-masing 

komponen. Berdasarkan pada diagram UCD1 dan UCD2, maka dapat diperoleh 

pemetaan informasi meta data seperti pada Tabel 3.1 yang berisi seluruh komponen 

sebagai hasil pemrosesan berkas XML. Pada Tabel 3.1 tersebut terdapat beberapa 

komponen aktor dan kasus penggunaan disertai dengan label untuk masing-masing 

komponen seperti “actor1: Operator”, “actor3: Bank”, “usecase1: System Startup” 

dan lain sebagainya. 

Setelah didapatkan meta data pada diagram maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan perhitungan keserupaan yang secara umum menggunakan 

Persamaan 3.1 berikut: 

𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2) = 𝑊𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 × 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2) + 

𝑊𝑠𝑒𝑚 × 𝑆𝑒𝑚𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2)     (3.1)  

dimana nilai keserupaan dari dua buah diagram kasus penggunaan yang diukur 

merupakan penjumlahan dari perkalian antara bobot dengan nilai keserupaan untuk 

masing-masing aspek yaitu aspek struktural dan semantik.  

Pada penelitian ini, penentuan bobot aspek struktural dan semantik 

dilakukan secara arbitrari dengan rentang nilai 0 sampai 1 dengan jumlah total sama 

dengan 1. Pemberian bobot ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada aspek 

mana yang lebih diutamakan dalam perhitungan keserupaan diagram. Contoh 

pemberian bobot secara arbitrari adalah dengan memberikan bobot 0,3 untuk aspek 

semantik dan 0,7 untuk aspek strukturalnya yang mana dalam kasus ini aspek 

strukturalnya lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek semantiknya. 
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Tabel 3.1 Informasi Properti Diagram Kasus Penggunaan 

Informasi Properti UCD1 Informasi Properti UCD2 

➔ actor1: Operator ➔ actor1: Operator 

➔ actor2: Customer ➔ cctor2: Customer 

➔ actor3: Bank ➔ actor3: Bank 

➔ usecase1: System Startup ➔ usecase1: System Maintenance 

➔ usecase2: System Shutdown ➔ usecase2: System Reporting 

➔ usecase3: Session ➔ usecase3: System Shutdown 

➔ usecase4: Transaction ➔ usecase4: Login 

➔ usecase5: Withdrawal ➔ usecase5: Transaction 

➔ usecase6: Deposit ➔ usecase6: Withdraw 

➔ usecase7: Transfer ➔ usecase7: Check Balance 

➔ usecase8: Inquiry ➔ usecase8: Deposit 

➔ usecase9: Invalid PIN ➔ usecase9: Print Receipt 

 ➔ usecase10: Invalid PIN 

3.2.2 Pengukuran Keserupaan Semantik 

Aspek pertama dari diagram yang diukur keserupaannya adalah aspek 

semantik dari diagram. Secara umum persamaan yang digunakan adalah dengan 

menggunakan bobot komponen aktor dan kasus penggunaan dikalikan dengan nilai 

keserupaan dari komponen aktor dan kasus penggunaan tersebut. 

Keserupaan semantik diukur dengan menggunakan persamaan umum 

sebagai berikut: 

𝑆𝑒𝑚𝑆𝑖𝑚(UCD1, UCD2) = 𝑊𝑎𝑐 × Sem(∀ac𝑖 ∈ UCD1, ∀ac𝑗 ∈ UCD2) +  

 𝑊𝑢𝑐 × Sem(∀uc𝑖 ∈ UCD1, ∀uc𝑗 ∈ UCD2) (3.2) 

dimana: 

𝑊𝑎𝑐 = bobot komponen aktor 

∀ = untuk setiap komponen dalam kasus penggunaan 

∈ = elemen dari diagram kasus penggunaan 

ac𝑖 = anggota aktor ke i  

ac𝑗 = anggota aktor ke j  

𝑊𝑢𝑐 = bobot komponen kasus penggunaan 
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uc𝑖 = anggota kasus penggunaan ke i  

uc𝑗 = anggota kasus penggunaan ke j 

Sem = fungsi menghitung keserupaan semantik 

UCD1 = diagram kasus penggunaan ke 1 

UCD2 = diagram kasus penggunaan ke 2 

Pemberian nilai bobot 𝑊𝑎𝑐 dan 𝑊𝑢𝑐 dilakukan secara arbritari dengan 

rentang nilai antara 0 sampai 1 dengan tujuan untuk menangkap keserupaan antar 

elemen yang dibandingkan (Al-Khiaty dan Ahmed, 2016). Sedangkan fungsi yang 

untuk mendapatkan informasi semantik dari properti diagram kasus penggunaan 

adalah perhitungan Wu-Palmer dengan memanfaatkan WordNet (Kaur dan Sharma, 

2016) dan ditambah dengan fungsi perhitungan Levenshtein. 

Tabel 3.2 Hasil perhitungan keserupaan semantik properti aktor 

 
UCD1 

operator customer bank 

UCD2 

operator 1,0000 0,5454 0,3333 

customer 0,5454 1,0000 0,4444 

bank 0,3333 0,4444 1,0000 

Tabel 3.2 merupakan hasil perhitungan fungsi semantik komponen aktor 

yang diperoleh dari perhitungan Wu-Palmer dan Levenshtein dari diagram UCD1 

dan UCD2. Selanjutnya hasil ini dihitung nilai optimalnya dengan menggunakan 

algoritma greedy sehingga didapatkan angka yang bernilai 1. 

Berikutnya, Tabel 3.3 merupakan hasil perhitungan fungsi semantik 

komponen kasus penggunaan yang diperoleh dari perhitungan Wu-Palmer dan 

Levenshtein dari diagram UCD1 dan UCD2. Hasil ini kemudian dimasukkan dalam 

Persamaan 2.5 dengan menggunakan algoritma greedy menjadi: 

 

𝑢𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑑1, 𝑑2) =
2×(1+1+1+1+0,7667+0,5833+0,5333+0,5238+0,5217)

10+9
  

                              =
13.8576

19
= 0,7293 

  



  

 

 

3
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Tabel 3.3 Hasil perhitungan keserupaan semantik properti kasus penggunaan 

 

PUCD1 

system 

startup 

system 

shutdown 
session transaction withdrawal deposit transfer inquiry 

invalid 

pin 

UCD2 

system 

maintenance 
0,6875 0,7272 0,4400 0,5172 0,4643 0,4000 0,4231 0,3600 0,4483 

system 

reporting 
0,7667 0,7419 0,4782 0,5185 0,4615 0,4783 0,4167 0,3478 0,5185 

system 

shutdown 
0,7586 1,0000 0,5454 0,6154 0,4800 0,4545 0,4348 0,3636 0,4615 

login 0,2631 0,3000 0,5833 0,4375 0,3333 0,5833 0,3846 0,5000 0,5000 

transaction 0,5600 0,6153 0,6250 1,0000 0,5556 0,2667 0,6250 0,4000 0,5909 

invalid pin 0,4400 0,4615 0,5000 0,5909 0,4762 0,4444 0,4737 0,5556 1,0000 

withdraw 0,4545 0,4782 0,1667 0,4211 0,1333 0,1538 0,1538 0,5333 0,4737 

check balance 0,5185 0,5000 0,4500 0,5000 0,5217 0,4000 0,4286 0,3500 0,5000 

deposit 0,4761 0,4545 0,2353 0,2667 0,2000 1,0000 0,2222 0,2222 0,4444 

print receipt 0,5185 0,5000 0,4500 0,6250 0,5217 0,4500 0,5238 0,5000 0,5417 
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Setelah didapatkan angka-angka dari fungsi semantik pada masing-masing 

jenis properti yaitu aktor dengan nilai 1 dan kasus penggunaan dengan nilai 0,7293, 

maka angka-angka tersebut kemudian digabungkan dan dihitung untuk 

mendapatkan nilai akhir keserupaan semantik berdasarkan Persamaan 3.2: 

𝑠𝑒𝑚𝑆𝑖𝑚 = 𝑊𝑎𝑐 × 𝑎𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2) + 𝑊𝑢𝑐 × 𝑢𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2)  

          = 0,4000 + 0,4376 = 0,8376 

dimana 𝑾𝒂𝒄 adalah bobot untuk keserupaan aktor dan 𝑾𝒖𝒄 adalah bobot 

keserupaan kasus penggunaan. Nilai bobot yang digunakan untuk aktor adalah 0,4 

sedangkan untuk kasus penggunaan adalah 0,6. Pemberian nilai bobot tersebut 

dilakukan secara arbitrari.  Sehingga didapatkan nilai akhir keserupaan semantik 

untuk diagram UCD1 dan UCD2 menggunakan bobot 0,4 untuk aktor dan 0,6 

adalah  sebesar 0,8376. 

3.2.3 Pengukuran Keserupaan Struktural 

Keserupaan struktural dari dua buah kasus penggunaan secara umum diukur 

menggunakan persamaan: 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑆𝑖𝑚(UCD1, UCD2) = 𝑊𝑎𝑐 × Struc(∀ac𝑖 ∈ UCD1, ∀ac𝑗 ∈ UCD2) +  

     𝑊𝑢𝑐 × Struc(∀uc𝑖 ∈ UCD1, ∀uc𝑗 ∈ UCD2)  (3.3) 

dimana: 

𝑊𝑎𝑐 = bobot komponen aktor 

∀ = untuk setiap komponen dalam kasus penggunaan 

∈ = elemen dari diagram kasus penggunaan 

ac𝑖 = anggota aktor ke i  

ac𝑗 = anggota aktor ke j  

𝑊𝑢𝑐 = bobot komponen kasus penggunaan 

uc𝑖 = anggota kasus penggunaan ke i  

uc𝑗 = anggota kasus penggunaan ke j 

Struc = fungsi menghitung keserupaan struktural 

UCD1 = diagram kasus penggunaan ke 1 

UCD2 = diagram kasus penggunaan ke 2 
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 Nilai bobot 𝑊𝑎𝑐 dan 𝑊𝑢𝑐 diberikan secara arbritari dengan nilai antara 0 

sampai 1 agar dapat menangkap keserupaan antarelemen yang dibandingkan dan 

untuk menghitung keserupaan struktural yang melibatkan informasi ketetanggaan  

digunakan metode pendekatan graf yang mana setiap komponen diagram dianggap 

sebagai sebuah simpul yang memiliki tetangga simpul yang lain serta memiliki sisi 

yang menghubungkan sebuah simpul dengan simpul yang lain.  

Sebuah graf yang diukur merupakan setiap komponen dalam diagram yang 

dapat berupa aktor atau kasus penggunaan, sehingga dengan begitu akan didapatkan 

jumlah graf yang sama dengan jumlah komponen dari diagram. Setiap graf terdiri 

dari setidaknya dua simpul yaitu komponen itu sendiri dan komponen yang  

bersebelahan dengannya (direct sibling). 

 

 

Gambar 3.5 Graf dari komponen aktor “Operator” diagram UCD1 dan UCD2 

 Pada Gambar 3.5 terdapat graf berdasarkan diagram UCD1 dan UCD2 

untuk komponen aktor “Operator”. Aktor Operator pada diagram UCD1 memiliki 

tiga simpul yaitu satu simpul “actor” dan dua simpul “use case”, serta dua buah sisi 

yaitu “association”.  Sedangkan aktor “Operator” pada diagram UCD2 memiliki 

dua simpul yaitu satu simpul “actor” dan satu buah simpul “usecase”. Untuk 

mengubah graf “Operator” UCD1 ke graf “Operator” UCD2 diperlukan dua operasi 

yaitu menghapus satu simpul dan satu sisi, sehingga total biayanya adalah 2. Angka 

2 masukkan ke Persamaan 2.2 menghasilkan angka 0,75. 
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Tabel 3.4 Hasil perhitungan keserupaan struktural properti aktor 

 UCD1 

actor1 actor2 actor3 

UCD2 

actor1 0,7500 1,0000 1,0000 

actor2 0,7500 1,0000 1,0000 

actor3 0,7500 1,0000 1,0000 

Hasil perhitungan keserupaan struktural untuk aktor yang diperoleh dari 

perhitungan dengan Graph Edit Distance untuk diagram UCD1 dan UCD2 adalah 

seperti tertera pada Tabel 3.4. Selanjutnya dengan algoritma greedy nilai pada Tabel 

3.4 dihitung untuk mendapatkan nilai keserupaan komponen aktor seperti berikut: 

𝑎𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑑1, 𝑑2) =
2 × (1 + 1 + 0,7500)

3 + 3
= 0,9167 

Untuk hasil perhitungan keserupaan struktural kasus penggunaan yang 

diperoleh dari perhitungan Graph Edit Distance dari diagram UCD1 dan UCD2 

ditampilkan pada Tabel 3.5. Angka-angka pada Tabel 3.5 tersebut kemudian 

dimasukkan dalam persamaan 2.4 dengan algoritma greedy menjadi: 

𝑢𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑑1, 𝑑2) =
2×(1+1+1+1+1+1+0,8000+0,6778+0,6778)

10+9
  

                         =
16,3112

19
= 0,8585 

Setelah didapatkan angka keserupaan untuk aktor dan kasus penggunaan maka 

angka-angka tersebut digabungkan untuk mendapatkan nilai akhir keserupaan 

struktural: 

𝑠𝑒𝑚𝑆𝑖𝑚 = 𝑊𝑎𝑐 × 𝑎𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2) + 𝑊𝑢𝑐 × 𝑢𝑐𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2)  

               = 0,4584 + 0,4293 = 0,8877 

dimana 𝑊𝑎𝑐 adalah bobot untuk keserupaan aktor dan 𝑊𝑢𝑐 adalah bobot 

keserupaan kasus penggunaan yang mana nilainya ditentukan 0,5 dan 0,5. Sehingga 

nilai akhir keserupaan struktural yang diperoleh untuk diagram UCD1 dan UCD2 

adalah 0,8877.
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Tabel 3.5 Hasil perhitungan keserupaan struktural properti kasus penggunaan 

 

UCD1 

system 

startup 

system 

shutdown 
session transaction withdrawal deposit transfer inquiry invalid pin 

UCD2 

system 

maintenance 
0,6000 0,6000 0,8333 0,4545 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

system 

reporting 
0,6667 0,6667 0,5000 0,3333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 

system 

shutdown 
0,6667 0,6667 0,5000 0,3333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 

Login 0,7500 0,7500 1,0000 0,3500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 

transaction 0,2222 0,2222 0,3000 0,8000 0,2778 0,2778 0,2778 0,2778 0,2778 

invalid pin 0,6667 0,6667 0,5000 0,2778 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 1,0000 

withdraw 0,6667 0,6667 0,5000 0,2778 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 

check balance 0,6667 0,6667 0,5000 0,2778 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 

deposit 0,6667 0,6667 0,5000 0,2778 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 

print receipt 0,6667 0,6667 0,5000 0,2778 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 
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Berdasarkan nilai keserupaan semantik dan struktural yang telah diperoleh 

serta bobot struktural dan semantik sebesar 0,5 ditentukan secara arbitrari untuk 

masing-masing aspek, maka didapatkan nilai akhir keserupaan diagram yang 

diperoleh menggunakan persamaan 3.1 sebagai berikut: 

𝑆𝑖𝑚(𝑈𝐶𝐷1, 𝑈𝐶𝐷2) = (0,5 × 0,8376) + (0,5 × 0,8878) = 0,8627 

Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai keserupaan 

diagram UCD1 dan UCD2 adalah 0,8627. Angka ini mendekati angka 1 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa diagram UCD1 dan UCD2 memiliki tingkat keserupaan 

yang cukup tinggi berdasarkan keserupaan struktural dan semantik yang mereka 

miliki. 

3.3 Evaluasi dan Dokumentasi 

3.3.1 Pengujian dan Analisis 

Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak atau kakas 

bantu yang dibangun berdasarkan pendekatan metode yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai keserupaan dari 

ahli atau pakar dibidang pemodelan kasus penggunaan dengan hasil dari kakas 

bantu. Dalam hal ini kakas bantu bertindak sebagai penguji pertama, sedangkan 

pakar atau ahli bertindak sebagai penguji kedua. Pendekatan terhadap hasil 

pengujian dilakukan dengan menghitung nilai koefisien Cohen’s Kappa dan Gwet’s 

AC1 untuk skala ordinal serta covariance dan koefisien korelasi Pearson untuk 

skala interval. 

Adapun skenario uji coba yang dilakukan pada penelitian ini dapat diuraikan 

melalui tahapan berikut: 

1. Memilih diagram kasus penggunaan yang akan dijadikan himpunan data atau 

bahan pengujian. Data diagram yang digunakan adalah beberapa diagram kasus 

penggunaan dengan beragam jumlah aktor dan kasus penggunaan. Selain 

jumlah aktor dan kasus penggunaan yang beragam, diagram juga berasal dari 

beberapa sistem perangkat lunak yang berbeda-beda. 

2. Menyebarkan kuesioner kepada para ahli atau pakar dibidang pemodelan 

diagram kasus penggunaan yang mana kuesioner tersebut berisi kombinasi 



40 

 

 

 

pasangan diagram (pairwise) yang akan dinilai keserupaan struktural, semantik 

dan diagramnya oleh pakar. 

3. Menghitung nilai koefisien korelasi Pearson (r) untuk masing-masing 

pasangan diagram berdasarkan hasil pengisian kuesioner sehingga dapat 

diketahui validitas masing-masing pasangan diagram. 

4. Melakukan proses perhitungan berdasarkan metode pada himpunan data uji 

dengan menggunakan kakas bantu untuk menemukan nilai keserupaan 

semantik dan struktural dari diagram-diagram dalam himpunan data. 

5. Membandingkan masing-masing hasil uji coba metode dengan hasil penilaian 

dari kuesioner yang diisi oleh pakar dengan menggunakan perhitungan 

Koefisien Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1. 

Tabel 3.6 Contoh proses mendapatkan nilai rata-rata pakar 

 Nilai Kuesioner Pasangan Diagram ke-n 

1 2 3 4 5 

Pakar 

ke-n 

1 3 0,51 1 0,11 3 0,51 2 0,31 3 0,51 

2 1 0,11 2 0,31 2 0,31 1 0,11 4 0,71 

3 1 0,11 1 0,11 2 0,31 1 0,11 2 0,31 

Total  0,71  0,51  1,13  0,51  1,53 

Mean 1 0,24 2 0,17 3 0,38 2 0,17 3 0,51 

Hasil penilaian dari beberapa pakar dengan skala ordinal  1 – 5 pada 

masing-masing pasangan diagram akan dihitung rata-rata nilainya untuk 

mendapatkan nilai tunggal penilaian pakar. Proses ini dimulai dengan mengubah 

semua nilai pakar menjadi interval 0 - 1 dan kemudian semua nilainya dijumlahkan. 

Nilai total yang didapatkan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pakar sehingga 

didapatkan nilai rata-ratanya. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut dikembalikan ke 

skala ordinal. Tabel 3.6 menunjukkan contoh proses memperoleh nilai rata-rata 

pakar pada pasangan diagram 1 sampai 5. 

Pada Tabel 3.6, pakar 1 memberi nilai 3 untuk pasangan diagram 1 yang 

diubah menjadi angka 0,51. Sedangkan pakar 2 dan 3 memberi nilai 1 yang diubah 

menjadi 0,11. Tiga angka tersebut kemudian dijumlahkan dan kemudian dihitung 

nilai rata-ratanya. Nilai yang didapatkan adalah angka 0,24 yang kemudian angka 

ini diubah ke skala ordinal menjadi angka 1. Setelah nilai rata-rata pakar diperoleh 
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maka nilai dari metode diubah menjadi skala ordinal dan setelah dilanjutkan ke 

perhitungan kesepakatan pakar dan metode menggunakan perhitungan Cohen’s 

Kappa dan Gwet’s AC1. 

6. Membandingkan masing-masing hasil uji coba metode dengan hasil penilaian 

dari kuesioner yang dengan menggunakan perhitungan covariance dan 

koefisien korelasi Pearson. 

7. Memberikan kesimpulan terhadap hasil uji coba. 

3.3.2 Penyusunan Laporan Penelitian 

Dokumentasi dan laporan merupakan tahap akhir penelitian ini di mana 

seluruh proses penelitian dan pengujian didokumentasikan dalam bentuk laporan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai uji coba dan evaluasi penelitian yang 

telah dilakukan. Bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu implementasi 

penelitian, skenario uji coba dan analisa uji coba. 

4.1 Pengumpulan Dataset 

Himpunan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini 

adalah diagram kasus penggunaan dari beberapa sumber antara lain dari dokumen 

daring dan publikasi ilmiah. Diagram-diagram tersebut berasal dari berbagai sistem, 

antara lain dari aplikasi belanja daring, mesin ATM (Automated Teller Machine), 

kasir bank, bandar udara, manajemen kereta api, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan 

dari diagram yang digunakan sebagai himpunan data adalah sepuluh diagram dan 

ditampilkan pada Tabel 4.1. 

Masing-masing diagram pada Tabel 4.1 dipasangkan dengan diagram lain 

secara pairwise (berpasang-pasangan) dan menghasilkan total 45 pasangan 

diagram. Pasangan-pasangan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kuesioner 

dan dibagikan kepada para pakar untuk diisi. Setiap pasangan diagram akan 

dimintai nilai keserupaan struktural dan semantiknya menggunakan rentang nilai 1 

sampai 5. Nilai yang semakin besar berarti semakin besar pula tingkat keserupaan 

diagram tersebut menurut pakar. 

Pada penelitian ini, penyajian kuesioner dan pengisiannya dilakukan secara 

daring dengan tujuan untuk mempermudah pakar dalam melakukan pengisian 

kuesioner. Dikatakan mempermudah karena dalam pengisiannya dapat dilakukan 

tanpa harus dibatasi oleh tempat dan waktu secara khusus. Selain itu hasil pengisian 

kuesioner juga langsung dapat tersimpan di basis data sehingga mempermudah 

proses berikutnya. Terdapat tiga pakar yang mengisi kuesioner yaitu mahasiswa 

program doktoral bidang ilmu Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, staf akademik di bidang Rekayasa Perangkat Lunak 

Universitas Madura dan praktisi di bidang pengembangan perangkat lunak.
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Tabel 4.1 Dataset Penelitian 

No. Kode Keterangan Diagram 

1. airport Diagram kasus penggunaan bandar udara 

2. bankcashier Diagram kasus penggunaan kasir di bank 

3. coffeemaker Diagram kasus penggunaan alat pemesanan dan 

pembuatan kopi 

4. instagram Diagram kasus penggunaan aplikasi berbagi foto 

5. instantmessaging Diagram kasus penggunaan sistem perpesanan 

singkat 

6. onlineshopping Diagram kasus penggunaan toko daring 

7. onlineshopping2 Diagram kasus penggunaan toko daring 

8. tmcs Diagram kasus penggunaan sistem pengaturan 

kereta api 

9. ucddescript Diagram kasus penggunaan sistem ATM 

10. ucdsimple Diagram kasus penggunaan sistem ATM 

Tabel 4.2 Data Pakar 

 Pekerjaan Lama mempelajari UCD Interaksi dengan UCD 

Pakar 1 Dosen 1 sampai 2 tahun Belajar disaat kuliah dan 

mengajarkannya kembali 

Pakar 2 Dosen Lebih dari 2 tahun Belajar disaat kuliah dan 

mengajarkannya kembali 

Pakar 3 Karyawan 1 sampai 2 tahun Menggunakan untuk 

bermacam proyek 

4.2 Pengujian Hasil Kuesioner 

Pengujian data hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan koefisien korelasi Pearson untuk tiap pasangan diagram. Perhitungan 

ini digunakan untuk mengetahui apakah pasangan diagram tersebut memberikan 

kontribusi pada total penilaian pakar. Pengujian dilakukan pada setiap aspek 

penilaian yaitu dari segi struktural, semantik dan diagram secara keseluruhan. Pada 

Tabel 4.3 dapat dilihat jumlah pasangan diagram yang tidak memberikan kontribusi 

pada total penilaian dengan nilai korelasi (r) di bawah nilai kritis korelasi Pearson 

(t) sebesar 0,295 dengan nilai 𝛼 = 0,05 dan n = 45. 
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Tabel 4.3 Hasil analisa pasangan diagram di kuesioner penilaian pakar 

Aspek Penilaian 
Total Prosentase 

Valid Valid (r > t) Tidak Valid (r < t) 

Struktural 32 13 71 

Semantik 42 3 93 

Diagram 39 6 87 

Untuk melanjutkan ke proses berikutnya, dilakukan pembuangan pada 

beberapa pasangan diagram yang memiliki korelasi negatif dengan nilai korelasi di 

bawah nol serta pasangan diagram yang tidak memiliki korelasi karena nilai 

korelasinya sama dengan nol. Dari proses pembuangan pasangan diagram yang 

tidak memiliki korelasi atau memiliki korelasi negatif, tersisa tiga puluh pasangan 

diagram yang memiliki korelasi positif. Pasangan-pasangan diagram ini akan 

digunakan untuk perhitungan pengujian berikutnya. 

4.3 Implementasi 

Proses pengukuran keserupaan diagram dilakukan menggunakan kakas 

bantu yang memproses diagram kasus penggunaan mulai dari format XML hingga 

ke pengujian hasil keserupaan. Kakas bantu dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Typescript (Javascript) dan pustaka pendukung sebagai berikut: 

1. Python NLTK (Natural Language Toolkit) dengan wordnet: digunakan untuk 

mendapatkan synset dan sekaligus mendapatkan nilai dari metode WuPalmer 

2. js-levenshtein: digunakan untuk mendapatkan nilai jarak levenshtein dari dua 

buah string yang dibandingkan 

3. xml-js: digunakan untuk membaca berkas XML dan mengubah teks XML 

menjadi JSON (Javascript Object Notation) 

4.3.1 Pengolahan Dataset 

Himpunan data atau dataset yang berupa kumpulan diagram kasus 

penggunaan digambar ulang menggunakan perangkat lunak StarUML. Proses 

pembenahan juga dilakukan pada saat pembuatan diagram-diagram tersebut. 

Pembenahan dari aspek struktural dilakukan dengan memastikan bahwa 
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komponen-komponen dalam diagram seperti aktor, kasus penggunaan dan 

keterhubungannya tergambar dengan baik. Sedangkan pembenahan dari aspek 

semantik dilakukan dengan memperbaiki salah ketik serta pengecekan label 

komponen agar sesuai dengan bahasa Inggris yang baku agar kemungkinan 

ditemukan dalam basis data WordNet semakin besar. 

Diagram-diagram yang telah digambar ulang tersebut kemudian diubah 

menjadi format XML (Extensible Markup Language) dengan ekstensi .xmi 

menggunakan plugin XMI di StarUML. Berkas .xmi ini kemudian dibaca (parsing) 

dengan pustaka pendukung dan selanjutnya dilakukan analisa untuk menentukan 

komponen-komponen di dalamnya. Selain itu juga dicari informasi-informasi lain 

dari diagram seperti jumlah aktor / kasus penggunaan yang ada, informasi 

ketetanggaannya, serta label pada setiap komponen aktor dan kasus penggunaan. 

4.3.2 Perhitungan Keserupaan Struktural 

Setelah analisa dokumen .xmi dari proses sebelumnya dilakukan, 

selanjutnya dapat diperoleh informasi struktural secara umum yang terdeskripsikan 

seperti  pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Data struktural dari dataset 

Untuk memulai perhitungan keserupaan struktural, maka harus ditentukan 

terlebih dahulu bobot untuk komponen aktor dan kasus penggunaan. Pemberian 

bobot dilakukan secara arbitrari dengan nilai bobot antara 0 sampai 1 dengan total 

NO KODE 
JML. KOMPONEN 

ACTOR USE CASE 

1. airport 4 7 

2. bankcashier 2 9 

3. coffemaker 1 7 

4.  instagram 4 11 

5. instantmessaging 1 8 

6. onlineshopping 5 4 

7. onlineshopping2 7 4 

8. tmcs 3 6 

9. ucddescript 1 4 

10. ucdsimple 3 6 
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bobot aktor dan kasus penggunaan harus sama dengan 1. Perubahan bobot aktor 

dan kasus penggunaan di kakas bantu dapat dilakukan seperti pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Pengaturan bobot pengukuran keserupaan struktural 

Pada Gambar 4.1 terdapat tiga isian, yaitu bobot struktural untuk 

keserupaan diagram serta bobot aktor dan bobot kasus penggunaan untuk 

keserupaan struktural. Setelah setiap nilai bobot diisi, maka dapat dilakukan 

perhitungan ulang pada kakas bantu untuk merefleksikan perubahan bobot yang 

telah dilakukan. Contoh hasil perhitungan keserupaan struktural pada kakas batu 

dengan nilai bobot aktor 0,5 dan kasus penggunaan 0,5 adalah pada Tabel 4.5. 

Pada Tabel 4.5 tersebut, nilai keserupaan terendah dengan nilai 0,2449 

terdapat pada pasangan diagram “onlineshopping2” dengan “instantmessaging”. 

Sedangkan nilai tertinggi pada pasangan diagram dengan nilai 0,8875 terdapat pada 

pasangan diagram “ucdsimple” dengan “tmcs”. Terdapat hal yang cukup menarik 

ternyata diagram ucdsimple dari sistem ATM dinilai hampir serupa dengan diagram 

“tmcs” dari sistem manajemen kereta api berdasarkan aspek strukturalnya. Hal ini 

disebabkan karena  secara struktur, diagram “ucdsimple” dan “tmcs” memiliki 

komponen aktor dan kasus penggunaan yang hampir sama. 
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Tabel 4.5 Matriks hasil perhitungan keserupaan struktural 

 airport bankcashier coffeemaker instagram instantmessaging onlineshopping onlineshopping2 tmcs ucddescript 

bankcashier 0,5502         

coffeemaker 0,4962 0,5800        

instagram 0,6351 0,6606 0,5368       

instantmessaging 0,4040 0,5935 0,7289 0,4996      

onlineshopping 0,5539 0,4846 0,3788 0,6230 0,2752     

onlineshopping2 0,5103 0,3966 0,3525 0,5420 0,2449 0,8798    

tmcs 0,5919 0,7286 0,5315 0,6963 0,5481 0,6260 0,5327   

ucddescript 0,4470 0,4650 0,4205 0,3972 0,3583 0,4170 0,3694 0,4446  

ucdsimple 0,5462 0,6452 0,5936 0,6603 0,5381 0,6100 0,5267 0,8875 0,3946 
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4.3.3 Perhitungan Keserupaan Semantik 

Label dari komponen yang diperoleh dan dikumpulkan dari tahap 

sebelumnya dikelompokkan sesuai dengan jenis komponennya (aktor atau kasus 

penggunaan). Setelah itu kakas bantu akan mencoba menemukan synset atau 

sinonim dari label-label tersebut menggunakan Python NLTK synset. Beberapa 

kemungkinan yang dihasilkan proses ini adalah: 

1. Tidak ada synset yang ditemukan 

Dalam hal ini label komponen tidak ditemukan dalam basis data leksikal 

WordNet. Untuk label yang tidak memiliki synset maka perhitungan keserupaan 

berikutnya dengan label lain akan menggunakan perhitungan Levenshtein yang 

menghitung jarak antar label berdasarkan perbedaan karakter dari label yang 

dibandingkan. Pada umumnya, label yang tidak memiliki synset adalah label yang 

terdiri dari lebih dari satu kata. 

2. Hanya ada satu synset yang ditemukan  

Label komponen ditemukan dalam basis data leksikal WordNet dan hanya 

ditemukan satu sinonim, maka kakas bantu akan langsung menggunakan synset ini 

untuk perhitungan keserupaan semantik berikutnya. 

3. Lebih dari satu synset yang ditemukan.  

Terdapat lebih dari satu synset dalam basis data WordNet sehingga kakas 

bantu perlu menampilkan pilihan synset agar dipilih oleh pengguna. Pemilihan 

synset yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil perhitungan keserupaan 

semantik karena sebuah kata atau frase bisa memiliki beragam makna tergantung 

konteksnya. 

Pada Gambar 4.2 terdapat contoh pemilihan synset dalam kakas bantu agar 

synset yang digunakan didasarkan pada konteks diagram tersebut. Sebagai contoh 

pada label “deposit” terdapat beberapa synset yang dapat dipilih oleh pengguna 

seperti “the phenomenon of sediment or gravel accumulating”, “money deposited 

in a bank or some similar institution”, “the act of putting something somewhere” 

dan lain sebagainya. 
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Gambar 4.2 Pemilihan synset dari label komponen dalam diagram 

Setelah dipastikan bahwa semua synset telah dipilih dan sesuai dengan 

makna yang diharapkan maka perhitungan keserupaan semantik dapat dilakukan. 

Terdapat beberapa perhitungan yang mungkin terjadi dalam mendapatkan nilai 

keserupaan semantik. Pertama adalah dengan Wu-Palmer jika kedua label yang 

dibandingkan sama-sama memiliki synset karena kedua label sama-sama ada dalam 

basis data WordNet. Berikutnya adalah dengan levenshtein jika salah satu label 

yang dibandingkan tidak memiliki synset. 

Sama dengan perhitungan struktural, perhitungan semantik juga memiliki 

nilai bobot untuk aktor dan kasus penggunaan yang dapat diubah nilainya. 

Pemberian bobot juga dilakukan secara arbitrari dengan nilai antara 0 sampai 1 

dengan total bobot harus sama dengan 1. Contoh hasil perhitungan keserupaan 

semantik pada kakas bantu dengan nilai bobot aktor 0,5 dan kasus penggunaan 0,5 

adalah seperti pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Matriks hasil perhitungan keserupaan semantik 

 airport bankcashier coffeemaker instagram instantmessaging onlineshopping onlineshopping2 tmcs ucddescript 

bankcashier 0,4605         

coffeemaker 0,4242 0,4802        

instagram 0,5026 0,4460 0,4423       

instantmessaging 0,3901 0,5142 0,7944 0,4588      

onlineshopping 0,4679 0,4013 0,3240 0,3578 0,3121     

onlineshopping2 0,4160 0,3418 0,2881 0,3287 0,2671 0,7836    

tmcs 0,5070 0,4498 0,3939 0,4284 0,3780 0,4004 0,3681   

ucddescript 0,3226 0,4042 0,3959 0,2704 0,3816 0,3465 0,3301 0,3909  

ucdsimple 0,4596 0,5823 0,4408 0,4350 0,4180 0,4764 0,4157 0,5051 0,4032 
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Nilai keserupaan terendah terdapat pada pasangan diagram 

“onlineshopping2” dan “instantmessaging” dengan nilai keserupaan 0,2671. 

Sedangkan nilai keserupaan tertinggi terdapat pada pasangan diagram 

“instantmessaging” dan “coffeemaker” dengan nilai keserupaan 0,7944. Hal yang 

menarik adalah diagram yang berbeda sistem seperti “instantmessaging” dan 

“coffemaker” memiliki keserupaan yang tinggi, hal ini dikarenakan lebih banyak 

fungsi levenshtein yang dilakukan. 

4.3.4 Perhitungan Keserupaan Diagram (Struktural dan Semantik) 

Perhitungan keserupaan diagram dapat dikatakan tidak kompleks karena 

pada dasarnya keserupaan diagram adalah distribusi keserupaan struktural dan 

semantik dengan menggunakan bobot yang dapat diset di kakas bantu. Begitu 

perhitungan struktural dan semantik selesai maka kakas bantu langsung dapat 

melanjutkan ke perhitungan keserupaan diagram. Untuk mengeset bobot struktural 

dan semantik di kakas bantu dapat dilakukan seperti Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.3 Pengaturan bobot struktural dan semantik 

 Perubahan bobot dalam perhitungan keserupaan diagram digunakan untuk 

menentukan proporsi atau penekanan bagian yang lebih dipentingkan, apakah aspek 

strukturalnya atau aspek semantiknya. Setelah dipastikan bahwa total bobot 

struktural dan semantik sama dengan 1 maka proses perhitungan dapat dilakukan. 

Contoh hasil perhitungan keserupaan diagram pada kakas bantu dengan nilai bobot 

struktural 0,5 dan semantik 0,5 adalah pada Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Matriks hasil perhitungan keserupaan diagram 

  airport bankcashier coffeemaker instagram instantmessaging onlineshopping onlineshopping2 tmcs ucddescript 

bankcashier 0,5053                 

coffeemaker 0,4602 0,5301               

instagram 0,5689 0,5533 0,4896             

instantmessaging 0,3971 0,5538 0,7616 0,4792           

onlineshopping 0,5109 0,4429 0,3514 0,4904 0,2936         

onlineshopping2 0,4631 0,3692 0,3203 0,4354 0,2560 0,8317       

tmcs 0,5494 0,5892 0,4627 0,5624 0,4631 0,5132 0,4504     

ucddescript 0,3848 0,4346 0,4082 0,3338 0,3700 0,3817 0,3498 0,4178   

ucdsimple 0,5029 0,6138 0,5172 0,5476 0,4780 0,5432 0,4712 0,6963 0,3989 
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Jika dilakukan analisa pada Tabel 4.7, maka nilai keserupaan diagram 

terendah terdapat pada pasangan diagram “onlineshopping2” dan 

“instantmessaging” dengan nilai keserupaan 0,2560. Sedangkan nilai keserupaan 

tertinggi terdapat pada pasangan diagram “onlineshopping2” dan “onlineshopping” 

dengan nilai keserupaan 0,8317. Hasil yang tinggi untuk diagram 

“onlineshopping2” dan “onlineshopping” dikarenakan dua diagram ini berasal dari 

sistem yang sama dengan bentuk struktural dan label semantik yang hampir sama.  

4.4 Skenario Pengujian 

Pengujian akan dilakukan secara berurutan dimulai dari keserupaan 

struktural, semantik dan terakhir keserupaan diagram. Untuk keserupaan struktural 

dan semantik, pasangan bobot untuk aktor dan kasus penggunaan diberikan secara 

arbitrari dengan nilai 0,3 – 0,7, 0,4 – 0,6, 0,5 – 0,5, 0,6 – 0,4, dan terakhir 0,7 – 0,3. 

Sedangkan untuk keserupaan diagram menggunakan perubahan bobot struktural 

dan semantik dengan nilai pasangan 0,3 – 0,7, 0,4 – 0,6, 0,5 – 0,5, 0,6 – 0,4 dan 

terakhir adalah 0,7 – 0,3.  

Dikarenakan perbedaan jenis angka di mana angka penilaian dari pakar 

menggunakan kuesioner menghasilkan angka ordinal 1 – 5 sedangkan angka hasil 

perhitungan metode menggunakan tipe interval 0 – 1, maka digunakan dua macam 

perhitungan untuk mengukur kesepakatan antara pakar dengan metode. Untuk 

setiap perubahan bobot akan diukur nilai kesepakatan pakar dengan kakas bantu 

dengan rincian: skala ordinal menggunakan Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 

sedangkan untuk skala interval digunakan covariance dan korelasi Pearson.  

Nilai koefisien Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 yang diperoleh akan 

diinterpretasikan dengan Tabel 2.2. Sedangkan untuk nilai covariance yang 

diperoleh, dapat langsung diinterpretasikan bahwa jika covariance-nya positif maka 

nilai pakar dan metode saling berhubungan, dan jika negatif maka hubungan nilai 

pakar dan metode saling bertolak belakang. Untuk mengetahui kekuatan hubungan 

nilai pakar dan metode maka perhitungan dilanjutkan ke koefisien korelasi Pearson. 

Nilai Pearson dibandingkan dengan tabel nilai kritis Pearson yang bernilai 0,361 (df 

= 28 (N – 2) dan α = 0,05). Jika nilai Pearson (r) yang diperoleh di atas nilai 0,361 
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tersebut maka hubungan nilai pakar dan ahli dinyatakan signifikan. Sedangkan jika 

nilainya lebih kecil atau mendekati 0 maka hubungannya dinyatakan tidak 

signifikan.  

4.4.1 Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan rata-rata (mean) nilai dari 

pakar dengan nilai yang dihasilkan oleh metode pada setiap pasangan diagram. 

Perbandingkan nilai tersebut dilakukan untuk setiap skenario perubahan bobot, baik 

perubahan bobot komponen aktor dan kasus penggunaan, maupun perubahan bobot 

aspek struktural dan semantik. Konversi angka ordinal dari kuesioner diubah 

menjadi angka interval 0 – 1 atau sebaliknya disesuaikan dengan Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Tabel konversi skala 

Ordinal Interval Ordinal ke Interval 

1 0 – 0,20 0,11 

2 0,21 – 0,40 0,31 

3 0,41 – 0,60 0,51 

4 0,61 – 0,80 0,71 

5 0,81 - 100 0,91 

Contoh perubahan angka berdasarkan Tabel 4.8 adalah angka ordinal 1 

dari kuesioner bila diubah ke interval akan bernilai 0,11. Hal ini  dikarenakan angka 

1 pada kolom Ordinal satu baris dengan nilai 0 – 0,20 pada kolom Interval. 

Sedangkan contoh perubahan angka dari interval ke ordinal adalah angka 0,890 bila 

diubah ke ordinal akan menjadi angka 5 karena 0,890 ada pada rentang nilai 0,81 – 

100 di kolom Interval berada satu baris dengan nilai 5 pada kolom Ordinal. 

Untuk mendapatkan nilai koefisien Cohen’s Kappa pada masing-masing 

pasangan bobot maka dilakukan lima kali perhitungan yang kemudian kemudian 

didapatkan rata-rata nilai koefisien Cohen’s Kappanya. Lima perhitungan tersebut 

adalah untuk kesepakatan antara pakar dan metode dalam memberi nilai 1, memberi 

nilai 2, memberi nilai 3, memberi nilai 4 dan memberi nilai 5. 
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4.4.2 Pengujian Keserupaan Struktural 

Untuk mengetahui kesepakatan penilaian pakar dengan kakas bantu maka 

digunakan beberapa kali pengujian dengan mengubah bobot aktor dan kasus 

penggunaan. Contoh langkah-langkah perhitungan kesepakatan pakar dan kakas 

bantu pada skenario dengan bobot aktor sebesar 0,7 dan bobot kasus penggunaan 

sebesar 0,3 menggunakan Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan rata-rata nilai kuesioner yang diisi oleh pakar untuk setiap pasangan 

diagram. 

2. Mengubah angka hasil perhitungan dari kakas bantu untuk masing-masing 

pasangan diagram dari angka 0 – 1 menjadi angka ordinal 1 – 5. 

3. Menyusun tabel relevansi untuk mendapatkan nilai Cohen’s Kappa untuk 

kesepakatan menilai 1, menilai 2, menilai 3, menilai 4 dan menilai 5. 

Tabel 4.9 Tabel relevansi kesepakatan menilai 1 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 1 Selain 1 

Metode 
Memilih 1 1 0 1 

Selain 1 11 18 29 

Total 12 18 30 

Pada Tabel 4.9 terdapat angka frekuensi metode dan pakar dalam 

memberikan nilai 1 pada pasangan diagram untuk aspek struktural dengan bobot 

aktor 0,7 dan bobot kasus penggunaan 0,3. Baris 1 kolom 1 berisi angka 1 yang 

berarti hanya satu kali pakar dan metode secara berbarengan memberi nilai 1, 

sedangkan pada baris 2 kolom 1 berisi angka 3 yang berarti 3 kali metode memberi 

nilai selain 1 dan pakar memberikan nilai dan pakar memberikan nilai 1. 

Sama dengan Tabel 4.9, maka Tabel 4.10 juga berisi frekuensi penilaian 

metode dan pakar. Tabel 4.10 adalah tabel relevansi pakar dan metode dalam 

memberikan nilai 2 pada pasangan diagram yang dinilai. Proses ini dilanjutkan 

hingga kesepakatan memberi nilai 3, 4 dan 5 seperti pada Tabel 4.11, Tabel 4.12, 

dan Tabel 4.13. 
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Tabel 4.10 Tabel relevansi kesepakatan menilai 2 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 2 Selain 2 

Metode 
Memilih 2 0 7 7 

Selain 2 8 15 23 

Total 8 22 30 

Tabel 4.11 Tabel relevansi kesepakatan menilai 3 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 3 Selain 3 

Metode 
Memilih 3 4 9 13 

Selain 3 6 11 17 

Total 10 20 30 

Tabel 4.12 Tabel relevansi kesepakatan menilai 4 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 4 Selain 4 

Metode 
Memilih 4 0 8 8 

Selain 4 0 22 22 

Total 0 30 30 

Tabel 4.13 Tabel relevansi kesepakatan menilai 5 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 5 Selain 5 

Metode 
Memilih 5 0 1 1 

Selain 5 0 29 29 

Total 0 30 30 

Tabel 4.14 Hasil perhitungan Kappa masing-masing penilaian 

Kesepakatan Penilaian 𝑃 𝑒(𝐾) 𝐾 𝑒(𝛾) AC1 

Memilih 1 0,77 0,72 0,17 0,26 0,69 

Memilih 2 0,53 0,61 -0,19 0,39 0,23 

Memilih 3 0,50 0,51 -0,03 0,49 0,03 

Memilih 4 0,70 0,72 -0,06 0,26 0,60 

Memilih 5 0,97 0,97 0,00 0,03 0,97 

Rata-rata  -0,02  0,50 
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4. Menghitung nilai 𝑃, 𝑒(𝐾), 𝐾, 𝑒(𝛾) dan Gwet’s AC1  dan untuk masing-masing 

penilaian. 

Berdasarkan tabel relevansi dari masing-masing kesepakatan penilaian 1 

sampai 5, yang kemudian dihitung dengan Persamaan 2.7 dan 2.8, maka didapatkan 

nilai 𝑃, 𝑒(𝐾), 𝐾, 𝑒(𝛾) dan Gwet’s AC1 seperti pada Tabel 4.14. Pada Tabel 4.14 

tersebut dapat dilihat bahwa kesepakatan dengan perhitungan Cohen’s Kappa untuk 

semua kesepakatan menghasilkan angka yang kecil dan bahkan beberapa 

kesepakatan bernilai dibawah 0. Sedangkan dengan Gwet’s AC1 didapatkan angka 

yang lebih tinggi kecuali pada kesepakatan memilih 3. Kesepakatan memilih 5 

adalah kesepakatan tertinggi dengan nilai 0,97 yang jika diinterpretasikan ke Tabel 

2.2 masuk dalam kategori “sangat kuat”. 

5. Mendapatkan rata-rata nilai Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 

Langkah yang terakhir adalah menentukan rata-rata nilai koefisien 

Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 dari kelima perhitungan kesepakatan sebelumnya. 

Nilai rata-rata yang diperoleh untuk keserupaan struktural adalah -0,02 untuk 

Cohen’s Kappa dan 0,50 untuk Gwet’s AC1. Nilai Kappa sebesear -0,02 bila 

diinterpretasikan ke Tabel 2.2 maka nilai termasuk kategori “rendah”. Sedangkan 

nilai Gwet’s AC1 sebesar 0,50 termasuk kategori “cukup”. Sehingga dapat 

diartikan bahwa untuk keserupaan struktural dengan bobot aktor 0,7 dan kasus 

penggunaan 0,3 berdasarkan perhitungan Gwet’s AC1 termasuk dalam kategori 

cukup.  

Perhitungan pengukuran kesepakatan berikutnya adalah dengan 

menggunakan covariance dan koefisien korelasi Pearson. Contoh langkah-langkah 

perhitungan kesepakatan pakar dengan kakas bantu pada skenario dengan bobot 

aktor sebesar 0,7 dan bobot kasus penggunaan sebesar 0,3 dengan covariance 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan rata-rata nilai pakar pada saat pengisian kuesioner untuk masing-

masing pasangan diagram. Nilai pakar dengan skala ordinal 1 – 5 diubah menjadi 

angka 0 – 1 seperti pada perhitungan dengan Cohen’s Kappa sebelumnya. Nilai 

semua pakar dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah pakar. 

2. Membandingkan nilai rata-rata pakar dengan nilai dari kakas bantu untuk 

masing-masing pasangan diagram. 
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3. Menghitung nilai covariance dan koefisien korelasi Pearson.  

Nilai covariance yang diperoleh berdasarkan bobot aktor 0,7 dan kasus 

penggunaan 0,3 adalah 0,014 dan nilai korelasinya sebesar 0,615. Nilai covariance 

yang positif menandakan bahwa terdapat kesepakatan antara nilai dari pakar dan 

kakas bantu. Sedangkan nilai korelasi 0,615 yang berada di atas nilai kritis Pearson 

sebesar 0,361 menandakan bahwa adanya korelasi yang cukup kuat dan signifikan 

antara penilaian pakar dan kakas bantu. 

Terdapat sedikit perbedaan antara hasil perhitungan dengan Cohen’s 

Kappa dan covariance. Nilai korelasi yang tinggi dan signifikan menggunakan 

covariance dan koefisien korelasi Pearson menandakan bahwa perubahan angka 

hasil perhitungan metode ke skala ordinal 1 – 5 memberikan dampak pada tingkat 

kesepakatan. Contoh kasusnya adalah, didapatkan nilai rata-rata pakar adalah 3, 

sedangkan hasil perhitungan metode diubah ke skala ordinal menjadi angka 2 

meskipun angka sebenarnya mendekati 3. Perbedaan tersebut akan memberikan 

dampak pada hasil perhitungan kesepakatan antara metode dengan pakar. 

Tabel 4.15 adalah hasil dari keseluruhan perhitungan struktural untuk 

semua pasangan bobot aktor dan kasus penggunaan sesuai skenario pengujian yang 

telah ditentukan. Pasangan bobot terbaik untuk penilaian Gwet’s AC1 dengan nilai 

0,50 adalah pada pasangan bobot 0,7 – 0,3. Sedangkan pasangan bobot terbaik 

untuk covariance dengan nilai 0,013 dan Pearson dengan nilai 0,624 terdapat pada 

pasangan 0,6 – 0,4. Semua pasangan bobot pada aspek struktural, nilai Gwet’s AC1 

dan covariance bernilai positif, yang berarti ada kesepakatan antara penilaian pakar 

dan kakas bantu. 

Berdasarkan perhitungan Gwet’s AC1 dan covariance yang telah 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan dengan Gwet’s AC1 

untuk perhitungan kesepakatan dengan skala ordinal menghasilkan tingkat 

kesepakatan cukup. Sedangkan perhitungan dengan covariance untuk skala interval 

memberikan hasil tingkat kesepakatan yang lebih baik. Selain itu dapat dilihat 

bahwa pasangan bobot terbaik adalah pada pasangan bobot 0,7 – 0,3 dan 0,6 – 0,4 

yang berarti bahwa penilaian keserupaan struktural pakar lebih cenderung menilai 

keserupaan aktor dibandingkan keserupaan kasus penggunaan. 
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Tabel 4.15 Hasil perhitungan aspek struktural 

Pasangan Bobot Hasil Perhitungan 

Aktor 
Kasus 

Penggunaan 

Kappa & Gwet’s Covariance & Pearson 

Kappa Gwet’s Covariance Pearson 

0,3 0,7 -0,08 0,49 0,0093 0,5594 

0,4 0,6 -0,08 0,49 0,0105 0,5956 

0,5 0,5 -0,10 0,46 0,0119 0,6150 

0,6 0,4 -0,10 0,46 0,0131 0,6244 

0,7 0,3 -0,02 0,50 0,0144 0,6251 

4.4.3 Pengujian Keserupaan Semantik 

Penilaian kesepakatan pakar dengan kakas bantu untuk keserupaan 

semantik juga dilakukan dengan mengubah pasangan nilai bobot aktor dan kasus 

penggunaan. Langkah-langkah yang dilakukan menggunakan perhitungan Gwet’s 

AC1 dan covariance untuk mengukur kesepakatan pakar dan metode juga sama 

dengan perhitungan di aspek struktural.  

Tabel 4.16 Hasil perhitungan aspek semantik 

Pasangan Bobot Hasil Perhitungan 

Aktor 
Kasus 

Penggunaan 

Kappa & Gwet’s Covariance & Pearson 

Kappa Gwet’s Covariance Pearson 

0,3 0,7 0,19 0,47 -0,0002 -0,0556 

0,4 0,6 0,20 0,50 0,0000 0,0086 

0,5 0,5 0,20 0,56 0,0003 0,0716 

0,6 0,4 0,20 0,56 0,0006 0,1091 

0,7 0,3 0,21 0,59 0,0008 0,1378 

Berbeda dengan perhitungan keserupaan struktural yang memiliki nilai 

Gwet’s AC1 sekitar 0,50 dan juga nilai Pearson sekitar 0,61, perhitungan 

keserupaan semantik memiliki nilai Gwet’s AC1 dan covariance berselisih cukup 

jauh. Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa pasangan bobot 0,7 – 0,3 merupakan 

pasangan bobot dengan nilai tertinggi untuk Gwet’s AC1 dengan nilai yang 

diperoleh 0,59. Nilai tersebut bila diinterpretasikan dengan Tabel 2.2 maka 

hubungan kesepakatan pakar dan metode termasuk “cukup”.  
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Kesepakatan dengan covariance untuk pasangan-pasangan bobot tidak 

cukup baik meskipun masih didapatkan nilai korelasi positif untuk beberapa 

pasangan bobot. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 0,001 dengan nilai koefisien 

korelasi Pearson 0,14. Dengan nilai kritis Pearson sebesar 0,361, maka korelasi 

penilaian pakar dan metode untuk keserupaan semantik dianggap tidak signifikan. 

Selain itu pada pasangan bobot 0,3 – 0,7, nilai korelasi Pearson yang diperoleh 

justru negatif, yang mana berarti bahwa penilaian pakar dan metode memiliki 

korelasi negatif. 

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan 

antara pakar dan kakas bantu untuk aspek semantiknya tidak cukup bagus untuk 

semua pasangan bobot. Salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan 

perhitungan Levenshtein ketika salah satu label atau keduanya tidak ada dalam 

basis data WordNet. Perhitungan Levenshtein tidak memiliki hubungan dengan 

makna kata melainkan lebih pada penulisan kata sehingga berakibat menurunkan 

tingkat keserupaan semantik secara keseluruhan. 

4.4.4 Pengujian Keserupaan Diagram (Struktural dan Semantik) 

Pengukuran kesepakatan keserupaan diagram menggunakan pasangan 

bobot terbaik untuk aspek struktural dan semantiknya. Pasangan-pasangan bobot 

tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai kesepakatan pakar dan kakas bantu 

dari aspek diagram. Berikut ini langkah-langkah untuk mendapatkan nilai 

kesepakatan penilaian diagram berdasarkan aspek struktural dan semantik 

menggunakan koefisien Cohen’s Kappa: 

1. Tentukan pasangan bobot terbaik aspek struktural. 

Berdasarkan perhitungan kesepakatan untuk aspek struktural sebelumnya, 

pasangan bobot terbaik adalah pasangan nilai bobot 0,7 untuk aktor dan 0,3 untuk 

kasus penggunaan. Pasangan bobot ini diambil berdasarkan nilai covariance dan 

Gwet’s AC1 tertinggi. 

2. Tentukan pasangan bobot terbaik aspek semantik.  

Pasangan bobot terbaik untuk aspek semantik berdasarkan perhitungan 

kesepakatan sebelumnya adalah pasangan bobot 0,7 untuk aktor dan 0,3 untuk 
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kasus penggunaan. Pasangan bobot ini memiliki nilai covariance tertinggi dan juga 

nilai Gwet’s AC1 tertinggi. 

3. Tentukan nilai baru dari kakas bantu dengan menggunakan pasangan bobot 

struktural dan semantik yang telah dipilih. 

4. Menentukan nilai rata-rata dari pakar dengan cara yang sama pada perhitungan 

kesepakatan struktural dan semantik. 

5. Membandingkan nilai dari kakas bantu dengan nilai pakar untuk kemudian 

dimasukkan ke tabel relevansi pada perhitungan Cohen’s Kappa. 

6. Menyusun tabel relevansi untuk mendapatkan nilai Cohen’s Kappa untuk 

kesepakatan menilai 1, menilai 2, menilai 3, menilai 4 dan menilai 5. Pada Tabel 

4.17, Tabel 4.18, Tabel 4.19, Tabel 4.20 dan Tabel 4.21  terdapat contoh angka 

frekuensi metode dan pakar dalam memberikan nilai 1, 2, 3, 4 dan 5 pada 

pasangan diagram dengan bobot struktural 0,5 dan bobot semantik 0,5. 

Tabel 4.17 Tabel relevansi kesepakatan memilih 1 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 1 Selain 1 

Metode 
Memilih 1 0 0 0 

Selain 1 8 22 30 

 Total 8 22 30 

Tabel 4.18 Tabel relevansi kesepakatan memilih 2 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 2 Selain 2 

Metode 
Memilih 2 5 6 11 

Selain 2 17 2 19 

 Total 22 8 30 

Tabel 4.19 Tabel relevansi kesepakatan memilih 3 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 3 Selain 3 

Metode 
Memilih 3 0 17 17 

Selain 3 0 13 13 

Total  0 30 30 
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Tabel 4.20 Tabel relevansi kesepakatan memilih 4 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 4 Selain 4 

Metode 
Memilih 4 0 1 1 

Selain 4 0 29 29 

Total  0 30 30 

Tabel 4.21 Tabel relevansi kesepakatan memilih 5 

Penilaian 
Pakar 

Total 
Memilih 5 Selain 5 

Metode 
Memilih 5 0 1 1 

Selain 5 0 29 29 

Total  0 30 30 

Tabel 4.22 Hasil perhitungan Kappa masing-masing penilaian 

Kesepakatan Penilaian 𝑃 𝑒(𝐾) 𝐾 𝑒(𝛾) AC1 

Memilih 1 0,93 0,93 0,00 0,06 0,93 

Memilih 2 0,53 0,45 0,16 0,50 0,07 

Memilih 3 0,50 0,46 0,07 0,50 0,01 

Memilih 4 0,93 0,93 0,00 0,06 0,93 

Memilih 5 0,97 0,97 0,00 0,03 0,97 

Rata-rata   0,05   0,58 

7. Menghitung nilai nilai 𝑃, 𝑒(𝐾), 𝐾, 𝑒(𝛾) dan Gwet’s AC1. 

Berdasarkan tabel relevansi masing-masing penilaian yang sudah dibuat 

yang kemudian dihitung dengan Persamaan 2.7 dan 2.8 maka dapat diperoleh nilai  

untuk 𝑃, 𝑒(𝐾), 𝐾, 𝑒(𝛾) dan Gwet’s AC1 pada masing-masing penilaian seperti 

Tabel 4.22. 

8. Mendapatkan rata-rata nilai Cohen’s Kappa dan Gwet’s AC1 

Langkah yang terakhir adalah menentukan rata-rata nilai Kappa dan 

Gwet’s AC1. Berdasarkan Tabel 4.22, maka nilai rata-rata Cohen’s Kappa adalah 

0,05 yang masuk kategori “rendah”,  sedangkan nilai rata-rata Gwet’s AC1 yang 

diperoleh adalah 0,58 yang masuk kategori “cukup”. 
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Perhitungan berikutnya adalah menggunakan covariance dan koefisien 

korelasi Pearson untuk menghitung kesepakatan pakar dan metode dengan jenis 

data interval. Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan kesepakatan pakar 

dengan kakas bantu pada skenario dengan bobot struktural sebesar 0,5 dan bobot 

semantik sebesar 0,5. Nilai keserupaan diagram dari pakar dibandingkan dengan 

nilai dari perhitungan yang diubah nilai bobot aspek struktural dan semantiknya. 

Nilai covariance yang diperoleh berdasarkan bobot struktural 0,5 dan 

semantik 0,5 adalah 0,007 dan nilai korelasinya sebesar 0,560. Nilai covariance 

yang positif menandakan bahwa terdapat kesepakatan antara nilai dari pakar dan 

kakas bantu sedangkan nilai korelasi 0,560 yang berada di atas nilai kritis Pearson 

sebesar 0,361 menandakan adanya korelasi yang cukup kuat dan signifikan antara 

penilaian pakar dan kakas bantu. 

Tabel 4.23 Hasil perhitungan keserupaan diagram 

Pasangan Bobot Hasil Perhitungan 

Struktural Semantic 
Kappa & Gwet’s Covariance & Pearson 

Kappa Gwet’s Covariance Pearson 

0,3 0,7 0,05 0,60 0,0054 0,4381 

0,4 0,6 0,03 0,57 0,0059 0,4690 

0,5 0,5 0,05 0,58 0,0063 0,4812 

0,6 0,4 0,05 0,59 0,0066 0,4926 

0,7 0,3 0,04 0,57 0,0072 0,5064 

Berdasarkan pada perhitungan untuk semua pasangan bobot struktural dan 

semantik pada Tabel 4.23 dapat dilihat bahwa untuk perhitungan Gwet’s AC1 nilai 

kesepakatan terbaik didapatkan pada pasangan bobot struktural dan semantik 0,3 – 

0,7 dengan nilai sebesar 0,60. Nilai tersebut bila diinterpretasikan ke Tabel 2.2 

maka masuk ke kategori “cukup”. Sedangkan untuk perhitungan covariance 

didapatkan nilai terbaik untuk pasangan bobot 0,7 – 0,3 dengan nilai covariance 

0,01 dan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,51. Nilai koefisien korelasi 

Pearson sebesar 0,51 lebih besar daripada nilai kritis Pearson sebesar 0,361 

sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian pakar dan metode memiliki korelasi 

positif dan memiliki hubungan yang signifikan.  
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Hal yang cukup menarik adalah perbedaan nilai tertinggi hasil pengukuran 

Gwet’s AC1 dengan Pearson untuk pasangan bobot struktural dan semantiknya. 

Dengan menggunakan perhitungan Gwet’s AC1, nilai tertinggi diperoleh pada 

bobot semantik yang lebih besar daripada bobot strukturalnya yaitu pasangan bobot 

0,3 – 0,7. Sedangkan dengan covariance dan Pearson nilai tertinggi diperoleh justru 

pada pasangan bobot dengan nilai struktural yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai bobot semantik yaitu 0,7 – 0,3. 

4.4.5 Analisa Hasil Pengujian 

Setelah semua pengujian berdasarkan skenario perubahan bobot aktor dan 

kasus penggunaan pada masing-masing aspek yaitu aspek struktural dan semantik 

diselesaikan, maka dapat diperoleh hasil pengukuran kesepakatan menggunakan 

Cohen’s Kappa, Gwet’s AC1, covariance dan Pearson seperti pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 Hasil perhitungan kesepakatan struktural dan semantik 

Pasangan Bobot Hasil Perhitungan 

Aktor 
Kasus 

Penggunaan 

Struktural Semantik 

Kappa & Gwet's AC1 Covariance Kappa & Gwet's AC1 Covariance 

K AC1 cov r K AC1 cov r 

0,3 0,7 -0,08 0,49 0,00 0,56 0,19 0,47 0,00 -0,01 

0,4 0,6 -0,08 0,49 0,01 0,60 0,20 0,50 0,00 0,01 

0,5 0,5 -0,10 0,46 0,01 0,62 0,20 0,56 0,00 0,07 

0,6 0,4 -0,10 0,46 0,01 0,62 0,20 0,56 0,00 0,11 

0,7 0,3 -0,02 0,50 0,02 0,62 0,21 0,59 0,00 0,14 

Berdasarkan Tabel 4.24, aspek keserupaan struktural dengan angka skala 

ordinal memiliki rata-rata tingkat kesepakatan yang “rendah” dengan Kappa dan 

“cukup” bila menggunakan perhitungan Gwet’s AC1. Peningkatan angka 

kesepakatan diperoleh dengan meningkatnya angka bobot untuk aktor. Angka 

tertinggi untuk kesepakatan menggunakan Kappa dan Gwet’s AC1 adalah pada 

pasangan bobot 0,7 dan 0,3 dengan nilai 0,50. Dengan ini dapat diinterpretasikan 

bahwa pakar cenderung menilai keserupaan struktural berdasarkan kondisi 

struktural aktor. 
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Sedangkan untuk penilaian keserupaan struktural dengan skala angka 

interval, kesepakatan dengan covariance didapatkan rata-rata hasil yang cukup baik 

karena berdasarkan koefisien korelasi Pearson didapatkan angka positif mendekati 

1 yaitu 0,62. Semua pasangan bobot menghasilkan angka Pearson diatas nilai kritis 

Pearson 0,361 sehingga untuk semua pasangan bobot terdapat kesepakatan yang 

signifikan antara pakar dan metode. Selain itu peningkatan angka kesepakatan juga 

diperoleh dengan peningkatan angka bobot dari komponen aktor. 

Adapun aspek keserupaan semantik dengan skala angka ordinal pada 

Tabel 4.24 memiliki hasil yang “sedikit” dengan perhitungan Kappa dan “cukup” 

untuk pengukuran dengan Gwet’s AC1. Hasil ini hampir sama dengan perhitungan 

pada aspek struktural namun dengan hasil yang lebih baik pada perhitungan Kappa. 

Untuk perhitungan dengan skala interval, seluruh pasangan bobot menghasilkan 

angka korelasi Pearson di bawah nilai kritis Pearson 0,361 sehingga hubungan nilai 

pakar dan metode untuk pengukuran keserupaan semantik tidak signifikan.  

Berdasarkan pada data-data tersebut, maka secara umum metode mampu 

memberikan nilai kesepakatan yang cukup, baik menggunakan Gwet’s AC1 

maupun menggunakan covariance dan Pearson meskipun secara umum nilai yang 

diperoleh tidak terlalu tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan Graph Edit Distance untuk pengukuran keserupaan struktural dan 

penggunaan WuPalmer dan Levenshtein untuk pengukuran keserupaan semantik 

dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengukuran keserupaan diagram. 

Secara umum, penelitian ini sesuai dengan penelitian (Fauzan dkk., 2019b) 

dalam hal penggunaan aspek struktural dan semantik dalam pengukuran keserupaan 

diagram kasus penggunaan. Pada penelitian tersebut, kurang optimalnya akurasi 

dalam pengukuran keserupaan semantik juga terjadi, sehingga perlu dipikirkan 

algoritma lain yang lebih akurat dibandingkan yang mereka gunakan sekarang. 

Selain itu penggunaan bobot yang adaptif untuk setiap aspek serta properti dari 

diagram juga dilakukan untuk menentukan pengukuran yang lebih akurat. Untuk 

pengukuran keserupaan struktural, mereka menggunakan metode yang berbeda 

yang mana mengabaikan jenis keterhubungan dalam diagram, sedangkan pada 

penelitian ini jenis keterhubungan dalam diagram sudah masuk dalam perhitungan 

keserupaan struktural. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang apa saja yang dapat disimpulkan dari penelitian 

yang sudah dilakukan yang kemudian dijelaskan bagaimana saran atau kelanjutan 

penelitian di masa mendatang. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap metode yang diusulkan, 

maka dapat disimpulkan bahwa metode  pengukuran keserupaan dua buah diagram 

kasus penggunaan berdasarkan keserupaan struktural dan keserupaan semantik 

menghasilkan akurasi yang cukup baik. Dari sepuluh dataset yang digunakan, 

tingkat kesepakatan antara metode dan pakar masih masuk dalam kategori “cukup” 

yaitu pada angka 0,60. Berdasarkan korelasi penilaian pakar dengan metode, secara 

umum terdapat kesepakatan yang signifikan yaitu pada angka 0,5064 yang mana 

berada diatas nilai kritis Pearson dengan 0,361. Metode pada penelitian ini masih 

kurang baik pada perhitungan keserupaan semantik karena nilai Pearson yang 

berada dibawah nilai kritis. Dengan nilai tersebut berarti tidak ada kesepakatan 

yang signifikan antara penilaian pakar dan metode. Hal ini dimungkinkan karena 

penggunaan fungsi Levenshtein yang cukup sering digunakan karena kata tidak 

dapat ditemukan dalam basis data leksikal WordNet. Fungsi Levenshtein 

menyebabkan berkurangnya akurasi keserupaan makna kata atau semantik karena 

fungsi ini lebih cocok digunakan untuk mengukur keserupaan string yang 

mengandung salah ketik, akronim, serta kesalahan dalam mengeja kata. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan skala angka ordinal dari pakar dan interval dari hasil perhitungan 

dapat mengurangi akurasi dan mempengaruhi nilai kesepakatan dengan pakar, 

sehingga dalam penelitian akan datang diperlukan cara untuk mendapatkan 

penilaian pakar yang lebih akurat. 

2. Dalam penelitian ini dalam pendekatan graf hanya menggunakan satu tingkat 

ketetanggaan saja dan tidak melakukan analisa keseluruhan struktur graf 
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diagram. Agar dapat memperoleh hasil struktural yang lebih baik maka dalam 

penelitian yang akan datang perlu digunakan analisa struktur graf secara lengkap. 

3. Hasil dari perhitungan keserupaan semantik tidak cukup baik dikarenakan tidak 

semua label komponen diagram ada dalam basis data WordNet yang berakibat 

perhitungan Levenshtein menjadi lebih sering digunakan. Oleh karena itu perlu 

digunakan metode yang lebih baik untuk mengoptimalkan penggunaan basis 

data WordNet dan meningkatkan tingkat akurasi keserupaan semantik.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Dataset Diagram Kasus Penggunaan 
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Lampiran 2.A 

Hasil Kuesioner Pakar 1 

Nama Responden : Indah Listiowarni 

Email / No. HP : listioindah@gmail.com 

Pekerjaan : Dosen 

Lama mempelajari diagram UML : 1 sampai 2 tahun 

Interaksi dengan diagram UML : Belajar disaat kuliah dan  

mengajarkannya kembali 

JAWABAN 

Nomor Pasangan Diagram Struktural Semantik Diagram 

1 airport - bankcashier 3 2 3 

2 airport - coffeemaker 3 2 3 

3 airport - instagram 2 2 2 

4 airport - instantmessaging 1 2 2 

5 airport - onlineshopping 3 3 3 

6 airport - onlineshopping2 2 2 2 

7 airport - tmcs 3 2 3 

8 airport - ucddescript 1 2 2 

9 airport - ucdsimple 2 2 2 

10 bankcashier - coffeemaker 2 3 3 

11 bankcashier - instagram 3 2 3 

12 bankcashier - instantmessaging 1 2 2 

13 bankcashier - onlineshopping 3 2 3 

14 bankcashier - onlineshopping2 3 3 3 

15 bankcashier - tmcs 2 4 3 

16 bankcashier - ucddescript 1 3 2 

17 bankcashier - ucdsimple 4 3 4 

18 coffeemaker - instagram 2 3 3 

19 coffeemaker - instantmessaging 4 3 4 

20 coffeemaker - onlineshopping 1 2 2 

21 coffeemaker - onlineshopping2 1 3 2 

22 coffeemaker - tmcs 2 3 3 

23 coffeemaker - ucddescript 3 2 3 

24 coffeemaker - ucdsimple 2 3 3 

25 instagram - instantmessaging 2 3 3 

26 instagram - onlineshopping 4 3 4 

27 instagram - onlineshopping2 3 3 3 

28 instagram - tmcs 3 2 3 
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29 instagram - ucddescript 1 2 2 

30 instagram - ucdsimple 2 3 3 

31 instantmessaging - onlineshopping 2 3 3 

32 instantmessaging - onlineshopping2 1 2 2 

33 instantmessaging - tmcs 3 4 4 

34 instantmessaging - ucddescript 3 3 3 

35 instantmessaging - ucdsimple 2 3 3 

36 onlineshopping - onlineshopping2 4 5 5 

37 onlineshopping - tmcs 3 3 3 

38 onlineshopping - ucddescript 2 2 2 

39 onlineshopping - ucdsimple 3 3 3 

40 onlineshopping2 - tmcs 2 3 3 

41 onlineshopping2 - ucddescript 2 3 3 

42 onlineshopping2 - ucdsimple 2 3 3 

43 tmcs - ucddescript 2 3 3 

44 tmcs - ucdsimple 4 3 4 

45 ucddescript - ucdsimple 2 3 3 
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Lampiran 2.B 

Hasil Kuesioner Pakar 2 

Nama Responden : Reza Fauzan 

Email / No. HP : 085349050909 

Pekerjaan : Dosen 

Lama mempelajari diagram UML : Lebih dari 2 tahun 

Interaksi dengan diagram UML : Belajar disaat kuliah dan mengajarkannya 

kembali 

 

JAWABAN 

Nomor Pasangan Diagram Struktural Semantik Diagram 

1 airport - bankcashier 1 1 1 

2 airport - coffeemaker 1 1 1 

3 airport - instagram 2 1 2 

4 airport - instantmessaging 2 1 2 

5 airport - onlineshopping 2 1 2 

6 airport - onlineshopping2 1 1 1 

7 airport - tmcs 1 1 1 

8 airport - ucddescript 1 1 1 

9 airport - ucdsimple 1 1 1 

10 bankcashier - coffeemaker 3 1 2 

11 bankcashier - instagram 4 1 3 

12 bankcashier - instantmessaging 5 1 3 

13 bankcashier - onlineshopping 4 1 3 

14 bankcashier - onlineshopping2 4 1 3 

15 bankcashier - tmcs 4 1 3 

16 bankcashier - ucddescript 1 4 3 

17 bankcashier - ucdsimple 4 5 5 

18 coffeemaker - instagram 5 2 4 

19 coffeemaker - instantmessaging 3 1 2 

20 coffeemaker - onlineshopping 2 1 2 

21 coffeemaker - onlineshopping2 2 1 2 

22 coffeemaker - tmcs 3 1 2 

23 coffeemaker - ucddescript 1 1 1 

24 coffeemaker - ucdsimple 3 1 2 

25 instagram - instantmessaging 3 1 2 

26 instagram - onlineshopping 3 1 2 

27 instagram - onlineshopping2 2 2 2 
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28 instagram - tmcs 1 1 1 

29 instagram - ucddescript 1 1 1 

30 instagram - ucdsimple 2 1 2 

31 instantmessaging - onlineshopping 2 1 2 

32 instantmessaging - onlineshopping2 2 1 2 

33 instantmessaging - tmcs 4 1 3 

34 instantmessaging - ucddescript 1 1 1 

35 instantmessaging - ucdsimple 4 1 3 

36 onlineshopping - onlineshopping2 5 5 5 

37 onlineshopping - tmcs 4 1 3 

38 onlineshopping - ucddescript 1 1 1 

39 onlineshopping - ucdsimple 3 1 2 

40 onlineshopping2 - tmcs 3 1 2 

41 onlineshopping2 - ucddescript 1 1 1 

42 onlineshopping2 - ucdsimple 2 1 2 

43 tmcs - ucddescript 1 1 1 

44 tmcs - ucdsimple 4 1 3 

45 ucddescript - ucdsimple 1 4 3 
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Lampiran 2.C 

Hasil Kuesioner Pakar 3 

Nama Responden : M. Cahyo Styadi 

Email / No. HP : 081515501708 

Pekerjaan : Karyawan 

Lama mempelajari diagram UML : 1 sampai 2 tahun 

Interaksi dengan diagram UML : Menggunakan untuk bermacam Project 

 

JAWABAN 

Nomor Pasangan Diagram Struktural Semantik Diagram 

1 airport - bankcashier 2 1 2 

2 airport - coffeemaker 1 1 1 

3 airport - instagram 3 1 2 

4 airport - instantmessaging 1 1 1 

5 airport - onlineshopping 2 1 2 

6 airport - onlineshopping2 2 1 2 

7 airport - tmcs 2 1 2 

8 airport - ucddescript 1 1 1 

9 airport - ucdsimple 1 1 1 

10 bankcashier - coffeemaker 4 2 3 

11 bankcashier - instagram 2 1 2 

12 bankcashier - instantmessaging 2 1 2 

13 bankcashier - onlineshopping 1 1 1 

14 bankcashier - onlineshopping2 2 1 2 

15 bankcashier - tmcs 2 1 2 

16 bankcashier - ucddescript 2 4 3 

17 bankcashier - ucdsimple 3 3 3 

18 coffeemaker - instagram 2 1 2 

19 coffeemaker - instantmessaging 1 1 1 

20 coffeemaker - onlineshopping 1 1 1 

21 coffeemaker - onlineshopping2 1 1 1 

22 coffeemaker - tmcs 1 1 1 

23 coffeemaker - ucddescript 2 2 2 

24 coffeemaker - ucdsimple 1 1 1 

25 instagram - instantmessaging 1 2 2 

26 instagram - onlineshopping 3 2 3 

27 instagram - onlineshopping2 1 1 1 

28 instagram - tmcs 1 1 1 
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29 instagram - ucddescript 1 1 1 

30 instagram - ucdsimple 1 1 1 

31 instantmessaging - onlineshopping 2 1 2 

32 instantmessaging - onlineshopping2 1 1 1 

33 instantmessaging - tmcs 2 1 2 

34 instantmessaging - ucddescript 3 1 2 

35 instantmessaging - ucdsimple 3 1 2 

36 onlineshopping - onlineshopping2 4 5 5 

37 onlineshopping - tmcs 3 1 2 

38 onlineshopping - ucddescript 1 1 1 

39 onlineshopping - ucdsimple 2 2 2 

40 onlineshopping2 - tmcs 1 1 1 

41 onlineshopping2 - ucddescript 1 1 1 

42 onlineshopping2 - ucdsimple 2 1 2 

43 tmcs - ucddescript 1 1 1 

44 tmcs - ucdsimple 3 1 2 

45 ucddescript - ucdsimple 1 3 2 
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