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Abstrak 

Administrasi kelurahan memegang peranan sangat penting karena merupakan bagian terkecil 

dari pemerintahan Negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat adalah 

melayani dan membantu mempercepat birokrasi proses permohonan pembuatan surat melalui 

perbaikan pengarsipan data surat dan manajemen data penduduk. Keterbatasan tenaga administrasi 

juga merupakan salah satu kendala dalam melayani permohonan dan pengarsipan surat sehingga 

pelayanannya menjadi lama dan kurang efektif. Semua pelayanan surat masih menggunakan 

pencatatan secara manual dan belum terdapat sistem pengarsipan surat secara  komputerisasi dan 

otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk membantu tenaga administrasi kelurahan dalam mengelola 

data surat dan data penduduk, semua data akan di simpan dalam database kelurahan, sehingga semua 

aktifitas permohonan surat dapat terekam dengan baik, serta mempermudah pembuatan laporan surat 

dan mempercepat birokrasi pelayanan surat. Penelitian membangun dan mengimplementasikan 

program aplikasi pengarsipan surat dan mengelompokkan dokumen surat menggunakan metode Naïve 

Bayes Classifier dengan melakukan preprosising terlebih dahulu yaitu proses tokenizing, membuang 

stopword dan stemming sehingga didapatkan kata dasar yang nantinya akan dilakukan pengolahan 

klasifikasi surat.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat kelurahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kata Kunci : pengarsipan surat, e-kelurahan, Naïve Bayes Classifier, klasifikasi 

 

PENDAHULUAN 
 Kelurahan merupakan dasar pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara, 

sehingga  keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi 

masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan 

nasional. Administrasi kelurahan terdiri atas pengarsipan surat keluar dan surat masuk, buku inventaris 

kelurahan, buku agenda, buku ekspedisi, buku jumlah penduduk. Sedangkan administrasi pelayanan 

terdiri dari pembuatan surat pengantar untuk Permohonan KTP Baru atau Lama, kartu KIPEM (untuk 

penduduk musiman), surat pengantar Pembuatan Kartu Keluarga Baru, Pergantian Kartu Keluarga, 

pengantar Surat keterangan pindah, dan lain-lain. Besarnya jumlah dokumen dalam pengelompokannya 

akan sulit dilaksanakan apabila dilakukan secara manual, oleh sebab itu diperlukan metode untuk 

melakukan pengelompokan secara otomatis. Metode yang digunakan untuk masalah klasifikasi 

dokumen ini yaitu Naive Bayes Classifier. Berdasarkan besarnya jumlah dokumen tersebut di 

butuhkan aplikasi e-document untuk membantu pengarsipan yang ada dikelurahan tersebut.  

Penelitian sebelumnya adalah mengkaji kinerja NBC untuk kategorisasi teks berita dan 

teks akademis. Penelitian menggunakan data 1000 dokumen berita dan 450 dokumen abstrak 

akademik. Hasil penelitian menunjukkan pada dokumen berita akurasi maksimal dicapai 91% 

sedangkan pada dokumen akademik 82%. [1] Kelebihan dari metode ini yaitu memiliki 

kesederhanaan dalam komputasinya. Sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu memiliki asumsi 

yang sulit dipenuhi , yaitu indepedensi feature kata. Berikutnya Electronic Dokumen Manajemen 

Sistem (EDMS) merupakan solusi terbaik yang diadopsi oleh Supply Chain Management (SCM) yaitu 

suatu organisasi yang berada Malaysia. Selain itu EDMS juga memfasilitasi dalam penyimpanan 



Seminar Teknologi dan Rekayasa (SENTRA) 2015 

ISBN: 978-979-796-238-6 

 

SENTRA I - 231 

 

dokumen pengolahan dan pencarian dokumen [2]. Pemindaian dokumen asli direkomendasikan untuk 

menggunakan resolusi minimum 300 dpi (dot per inch) dan disimpan dalam bentuk dokumen 

elektronik dalam format tertentu (Doc, Pdf, TIFF, GIF, JPEG, dan lain-lain). Dokumen elektronik 

tersebut harus memiliki informasi yang sama dengan dokumen aslinya dalam rangka memberikan versi 

digital yang berumur panjang dan berkualitas tinggi. Dokumen elektronik akan lebih baik bila 

disimpan tanpa teknik kompresi atau jika memang diperlukan, harus menggunakan kompresi yang 

bersifat lossless (tanpa kehilangan informasi). 

Menurut Bridge (2011), hal yang lebih menyulitkan dalam analisis adalah bahwa sekitar 

80% sampai 85% bentuk informasi tersebut dalam format tidak terstruktur (unstructured 

data). Melimpahnya informasi teks tidak terstruktur telah mendorongnya munculnya disiplin baru 

dalam analisis teks, yaitu text mining yang mencoba menemukan pola-pola informasi yang dapat digali 

dari suatu teks yang tidak terstruktur tersebut. Dengan pengertian tersebut text mining mengacu juga 

kepada istilah text data mining (Hearst, 1997) atau penemuan pengetahuan dari basis data teks 

(Friedman and Dagan, 1995). [1] Tahapan umum yang dilakukan dalam proses teks mining antar 

lain yaitu tokenizing, filtering, stemming. [2] Bayesian filter atau Naïve Bayes Classifier merupakan 

metode terbaru yang digunakan untuk mengklasifikasikan sekumpula n dokumen. Algoritma 

ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas 

Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. 

Dua kelompok peneliti, satu oleh Pantel & Lin, dan yang lain oleh Microsoft Research memperkenalkan 

metode statistic Bayesian ini pada teknologi anti spam filter. Tetapi yang membuat algoritma Bayesian 

filtering ini popular adalah pendekatan yang dilakukan oleh Paul Graham [2]. Selain itu dalam 

pengklasifikasian dokumen paling baik adalah menggunakan metode naïve bayes dalam hal akurasi 

dan efisiensi komputasi. Pada tahap pelatihan dilakukan proses analisis terhadap sampel dokumen 

berupa pemilihan vocabulary, yaitu kata yang mungkin muncul dalam koleksi dokumen sampel yang 

sedapat mungkin dapat menjadi representasi dokumen. Selanjutnya adalah penentuan probabilitas 

prior bagi tiap kategori berdasarkan sampel dokumen. Pada tahap klasifikasi ditentukan nilai kategori 

dari suatu dokumen berdasarkan term yang muncul dalam dokumen yang diklasifikasi[3].  

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan perumusan masalah sebagai berikut Bagaimana 

membuat desain e-document kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan pada kantor pelayanan 

keluarahan, Bagaimana mengimplementasikan metode Naive Bayes Classifier untuk 

pengkategorian dokumen elektronik. Tujuan penelitian Membuat desain e-document sesuai 

kebutuhan pada kantorpelayanan kelurahan dan untuk meningkatkan kinerja perangkat kelurahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar maka di 

berikan batasan masalah yaitu Dokumen yang digunakan sebagai objek dari penelitian ini adalah 

dokumen yang ada dikelurahan semolowaru, Index yang dikategorikan berdasarkan judul 

dokumen, hal surat, nama perijinan, judul pengaduan dan nama laporan, Pengkategorian dokumen 

berdasarkan seksi bidang.  

METODE PENELITIAN 
Metode pelaksanaan program penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Study Literatur, survey  dan pengumpulan data 

 Pada tahap ini dilakukan pembelajaran dari buku, jurnal, ataupun paper yang nantinya bisa 

menjadi acuan dalam membangun sistem yang akan dibuat. Buku atau paper yang dibutuhkan dalam 

studi leiteratur ini antara lain adalah buku atau paper yang membahas tentang e-doc, elektronik 

dokumen, penelitian edokument, metode klasifikasi naive bayes dan sumber-sumber lain yang 

membahas semua tentang elektronik dokumen. Survey dan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dan data kelurahan yang berkaitan dengan surat keluar masuk, data-data 

sebelum tahun 2015, untuk dijadikan sebagai adata training dari penelitian pengarsipan. 

Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap ini terdiri dari Analisa Sistem, analisa User, Kebutuhan Hardware dan software, 

Flowchart system perancangan arsitektur sistemPerancangan Database, perancangan use case dan 

Perancangan Interface atau antar muka aplikasi. 

Data Uji Coba 
Dari sistem E-Document yang telah dibuat menggunakan data dokumen yang ada di kantor 

pelayanan kelurahan Semolowaru Surabaya. Diantara dokumen yang digunakan meliputi dokumen 

surat masuk , surat keluar, dokumen program kegiatan, dokumen pengaduan dan dokumen laporan. 
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Perancangan sistem ini berupa diskripsi sistem antara lain Gambaran Umum, Flowchart, UML, 

DFD, activity diagram, CDM, dan PDM. Dibawah ini terdapat Gambaran Umum dan Flowchart 

sistem. 

 

 
Gambar 1. Gambaran Umum e-Document 

 

 
Gambar 2. Flowchart System klasifikasi dokumentasi 

 

Implementasi, verifikasi dan ujicoba 

 Tahap ini menjelaskan tentang proses implementasi dan uji coba berdasarkan semua 

kebutuhan pengguna (user requirement), Selama implementasi, pada tiap-tiap bagian tertentu 

dilakukan proses pengujian secara bertahap hingga pada akhirnya seluruh hasil implementasi telah 

mengalami pengujian dengan baik. Pengujian system dengan cara melakukan testing pada e-

document yang telah dibuat,setelah itu dilakukan evaluasi terhadap system yang telah dibangun. 

Pengambilan Kesimpulan 

Setelah dilakukan implementasi dan uji coba maka hasil data tersebut akan dianalisa untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Tahap ini  dijelaskan mengenai hasil uji coba yang  dilakukan untuk mengetahui apakah sistem 

dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan serta dilakukan 

sesuai dengan sekenario uji coba selain itu juga untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan sistem. 

Hasil pengujian akan dijadikan dasar mengevaluasi sistem dan bisa digunakan untuk pengembangan 

sistem lebih lanjut. 

Implementasi 
Implemensai sistem ini disusun sebuah sistem E-Document yang sesuai dengan perancangan yang 

telah dibahas, berikut beberapa antar muka sistem yang telah dibuat untuk berkomunikasi dengan 

sistem. Halaman Utama Sistem 

Halaman utama merupakan halaman awal ketika sistem E-Document dijalankan, dimana 

dihalaman tersebut terdapat beberapa fitur diantaranya pencarian, koleksi dokumen yang bisa dilihat, 

Download dokumen bisa dilakukan oleh admin (gambar 3). Selain itu halaman ini dilengkapi 

dengan menu login dan registrasi 

 

 
Gambar 3. Menu Utama sistem aplikasi kelurahan 

 

Hasil Uji Coba Sistem 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi pada naïve bayes classifier. Uji coba 

memakai 250 data. Yang akan dibagi menjadi 2 yaitu 200 data sebagai data training dan 50 sebagai 

data testing. Untuk pengujian data dilakukan dengan cara memasukkan data training secara bertahap 

yaitu pada uji coba 1 dilakukan dengan memasukkan data training sebanyak 80 data. Uji coba 2 

menggunakan 100 data training. Uji coba 3 menggunakan 120 data training .uji coba 4 

menggunakan 140 data training. Uji coba 5 menggunakan 160 data training. Uji coba 6 menggunakan 

180 data training dan uji coba 7 menggunakan 200 data training. Kemudian dihitung akurasinya, 

sensitivity Dan Specifity seperti tabel  4. Dibawah ini 

Tabel 1 Tabulasi uji coba naïve bayes classifier 

Uji 

Coba 

ke 

Jumla

h Data 

Training 

Jumla

h Data 

Testing 

A

kurasi 
Sensitivi

ty Specificity 

1 80 50 63 87,9 30,4 

2 100 50 63 85,8 31,8 

3 120 50 68 95,9 33,3 

4 140 50 75 94,7 45,2 

5 160 50 79 100 43,1 

6 180 50 79 100 42,1 

7 200 50 85 100 44,7 
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 Dari data tabel diatas terlihat bahwa akurasi tertinggi dimiliki oleh data training yang 

berjumlah 200 Data dan semakin banyak data training yang di inputkan maka tingkat akurasinya 

semakin besar. Grafik hasil akurasi naïve bayes classifier yang telah di uji coba sesuai tabel 1. 

Dapat dilihat dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Grafik Hasil perhitungan akurasi NBC 

Kesimpulan  

 Setelah perancangan dan pembuatan sistem E-Document menggunakan klasifikasi Naïve 

Bayes serta pengujian selesai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem ini mampu menyimpan dokumen dokumen yang ada dikantor pelayanan kelurahan 

antara lain dokumen surat, program kegiatan. 

2. Keberhasilan klasifikasi di program ini dipengaruhi berdasarkan banyaknya jenis dan variasi 

kata pada dokumen dan banyaknya jumlah kata yang sama pada dokumen tiap seksi bidang. 

3. Berdasarkan uji coba hasil akurasi maksimal untuk klasifikasi dokumen didapatkan 85 % dari 

200 dokumen sebagai data training. Sehingga semakin tinggi data training semakin tinggi 

tingkat akurasinya 
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