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ABSTRAK
Skripsi merupakan salah satu dokumen wajib yang dihasilkan oleh mahasiswa jenjang S1. Tingkat kelulusan mahasiswa
yang semakin meningkat membuat jumlah dokumen skripsi semakin banyak tanpa terorganisir dengan baik sehingga menyebabkan petugas maupun mahasiswa yang ingin membaca kesulitan untuk memilah berkas skripsi. Sehingga dibutuhkan
suatu aplikasi yang mampu mengektraksi informasi yang didapat dari abstrak dokumen skripsi. Salah satunya adalah dengan menggunakan JavaFX untuk pembuatan aplikasi. JavaFX merupakan pengembangan lebih lanjut dari bahasa pemrograman Java yang lebih cenderung untuk membangun aplikasi berbasis GUI. Berdasarkan pengujian yang dilakukan aplikasi ekstraksi ini menghasilkan keakuratan dalam mengektraksi informasi sebesar 98.89%.
Kata Kunci: Abstrak, Ekstraksi, JavaFX, Informasi , Skripsi
ABSTRACT
Thesis is one of the compulsory documents produced by undergraduate students. Increasing graduation rate of students
makes the number of thesis documents more and more without being well organized causing officers and students who want
to read difficulties to sort the thesis file. So it takes an application that is able to extract information obtained from abstracts
of thesis documents. One of them is to use JavaFX for application creation. JavaFX is a further development of the Java
programming language that is more likely to build GUI-based applications. Based on the test conducted this extraction application produces accuracy in the information extraction of 98.89%.
.
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I. PENDAHULUAN

S

kripsi merupakan salah satu dokumen wajib yang dihasilkan oleh mahasiswa jenjang S1. Tingkat kelulusan
mahasiswa yang semakin meningkat membuat jumlah dokumen skripsi semakin banyak tanpa terorganisir
dengan baik sehingga menyebabkan petugas perpustakaan kesulitan dalam mengorganisir berkas skripsi
sesuai kelompok bidang keahliannya. Begitu pula dengan mahasiswa yang menginginkan untuk membaca suatu
dokumen skripsi harus berusaha cukup keras dalam mencari dokumen skripsi yang sesuai dengan bidang minat.
Sehingga untuk mengatasi masalah yang terjadi didalam perpustakaan terutama dalam mengorganisir dokumen
skripsi diperlukan sebuah pengorganisasian yang efisien untuk pengelolaan dokumen tekstual [1]. Metode yang
dapat digunakan untuk pengelolaan dokumen tekstual secara efisien adalah clustering dokumen [2][3]. Clustering
dokumen (pengelompokan teks) merupakan salah satu metode text mining yang dikembangkan untuk
mengefisienkan dalam pengelolaan teks serta peringkasan teks [4][5]. Beberapa hal yang dapat meningkatkan
kualitas clustering dokumen antara lain : mengatasi dimensi tinggi yang diakibatkan besarnya jumlah dokumen
dan jumlah kata dalam dokumen, meningkatkan skalabilitas agar mampu bekerja dengan jumlah dokumen dalam
skala kecil ataupun besar (scalable), meningkatkan akurasi, memberikan label cluster yang bermakna, mampu
mengatasi overlapping, serta memperhitungkan kesamaan konseptual istilah dari kata[6].
Pembuatan aplikasi berbasis web dan desktop berbasis GUI telah banyak dikembangkan terutama untuk
pembuatan aplikasi pengambil keputusan [7][8]. Penggunaan bahasa pemrograman java sebagai media dalam
pembuatan aplikasi untuk clustering dokumen dapat digunakan sebagai salah satu solusi karena mudah untuk
diimplementasikan. Penelitian yang menerapkan bahasa pemrograman java untuk pengembangan aplikasinya
antara lain digunakan untuk membuat aplikasi untuk peramalan dan prediksi cuaca[9][10]. Selain itu terdapat
penelitian mengenai penggunaan bahasa pemrograman java dalam berbagai bidang pembelajaran computational
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science [11], monitoring runtime dalam penggunaan bahasa pemrograman Java [12], membuat aplikasi intuk
mendeteksi plagiarism [13].
JavaFX merupakan perkembangan lebih lanjut dari Java yang diutamakan dalam pengaturan GUI dan aplikasi
berbasis internet [14]. Untuk mengembangkan aplikasi GUI dengan bahasa pemrograman Java, programmer
biasanya membutuhkan beberapa jenis library, diantaranya :, Window Tool Kit, Applet, dan Swing. Setelah
kemunculan dari JavaFX programmer dapat dengan mudah mengembangkan aplikasi berbasis GUI dengan
mengunakan bahasa pemrograman Java [14].
II. KAJIAN PUSTAKA
a. Fitur JavaFX

 Berbasis Bahasa Java
JavaFX murni ditulis dalam bahasa Java dan dapat dijalankan disemua bahasa pemrograman yang
dapat dijalankan di JVM, yaitu : Java, Ruby, dan JRuby.
 FXML
Fitur JavaFX adalah bahasa pemrograman yang sering disebut dengan FXML, yang hampir
menyerupai HTML. FXML bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mendeklarasikan UI.
 Scene Builder
JavaFX menyediakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh programmer dan berintegrasi dengan
Netbeans untuk mendesai GUI yaitu Scene Builder.
 Rich UI Control
 CSS
 Integrated Graphics library

Gambar 1. Fitur JavaFX

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil implementasi program dengan menggunkan javaFX serta
pengujian aplikasi dalam mengekstraksi informasi yang terdapat dalam abstrak dokumen skripsi.
a. Implementasi program
Splashscreen
Splash screen merupakan tampilan awal ketika aplikasi dijalankan, splash screen berguna agar aplikasi dapat
meload package dan library terlebih dahulu sebelum system berjalan. Splash screen aplikasi dapat dilihat di
gambar 2
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Gambar 2. Splash Screen

Login
Pada tampilan login terdapat 2 fungsi yang dapat digunakan, yaitu : login untuk user dan window registrasi
user. Window login dapat dilihat digambar 3 dan window registrasi terdapat pada gambar 4

Gambar 3. Window Login
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Gambar 4. Window Registrasi User

Window Halaman Awal
Pada window halaman awal terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan, namun dalam penelitian ini hanya
digunakan input skripsi, sehingga fungsi – fungsi yang lain dinon-aktifkan. Gambar dari window halaman awal
terdapat pada gambar 5.

Gambar 5. Window Halaman Awal

Window Input Skripsi
Pada window input skripsi berfungsi untuk melakukan upload data skripsi berupa abstrak skripsi yang secara
otomatis akan memisahkan antara lain nama, tahun, judul, jenis, program studi, institusi, pembimbing 2,
pembimbing 2, dan kata kunci. Gambar dari window input skripsi terdapat pada gambar 6.
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Gambar 6.. Window input skripsi

Window Exit
Window exit digunakan jika user ingin menutup aplikasi. Gambar dari window exit terdapat pada gambar 7.

Gambar 7. Window Exit
b. Pengujian
. Pengujian aplikasi terhadap kemampuan ekstraksi dokumen skripsi dilakukan untuk mengetahui ketepatan
aplikasi dalam menentukan nama, tahun, judul, jenis, program studi, institusi, pembimbing 2, pembimbing 2, dan
kata kunci secara tepat atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan 10 file abstrak skripsi sebagai data uji.
Hasil data uji terdapat pada tabel 1.
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Field
Abstrak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 1. Pengujian kemampuan ekstraksi dokumen
(√) Berhasil atau (×) Gagal
1
2
3
4
5
6
7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

8
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

9
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Pada tabel 5.7 terdiri dari 9 field yaitu : (1) field nama, (2) field tahun, (3) field judul, (4) field jenis, (5) field
program studi, (6) field institusi, (7) field pembimbing 1, (8) field pembimbing 2, dan (9) field kata kunci.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 10 sampel skripsi didapatkan bahwa setiap
sampel mampu diekstraksi dengan baik oleh aplikasi. Hal ini didasarkan pada penggunaan persamaan ,yaitu
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖

dengan total jumlah yang diprediksi dengan benar sebanyak 89 dan total jumlah semua yang akan diprediksi
sejumlah 90 didapatkan
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

89
× 100%
90

= 98.89%

Sehingga didapatkan akurasi dari sistem yaitu 98.89 %. Kegagalan sistem sebagian besar diakibatkan dalam
mengekstraksi gelar dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, hal ini dapat dikarenakan kesalahan dalam penulisan
gelar yang dimiliki oleh pembimbing sehingga perlu diberikan suatu list database gelar agar yang konsisten.
IV. KESIMPULAN
Ekstraksi informasi dari abstrak dokumen skripsi mampu diterapkan dengan menggunakan bahasa
pemrograman Java serta menggunakan JavaFX sebagai library dari Java untuk mengembangkan aplikasi.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penelitian mengenai Pengembangan Aplikasi Ektraksi Informasi Abstrak
Dokumen Skripsi Menggunakan Javafx mampu menghasilkan keakuratan sistem mencapai 98,89 %.
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