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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyimpanan dokumen secara digital berkembang dengan pesat seiring 

meningkatnya teknologi. Kondisi tersebut memunculkan masalah untuk 

mengakses informasi yang diinginkan secara akurat dan cepat. Oleh karena itu, 

walaupun sebagian besar dokumen digital tersimpan dalam bentuk teks dan 

berbagai algoritma yang efisien untuk pencarian teks telah dikembangkan, teknik 

pencarian dan penataan terhadap seluruh isi dokumen yang tersimpan bukanlah 

solusi yang tepat mengingat pertumbuhan ukuran data yang tersimpan umumnya. 

Saat ini, konsep data mining semakin dikenal sebagai tools penting dalam 

manajemen informasi dokumen karena jumlah informasi yang semakin besar 

jumlahnya. Data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang 

berguna dari gudang basis data yang besar. 

Salah satu teknik yang dibuat dalam data mining adalah bagaimana 

menelusuri data yang ada untuk membangun sebuah model, kemudian 

menggunakan model tersebut agar dapat mengenali pola data yang lain yang tidak 

berada dalam basis data yang tersimpan. Dalam data mining, clustering atau 

pengelompokan data juga bisa dilakukan. Tujuannya adalah agar kita dapat 

mengetahui pola universal data-data yang ada. Sampai saat ini, masih terus 

dilakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan model cluster yang optimal 

sehingga dapat dihasilkan cluster yang paling baik. 

Menurut struktur, clustering dibagi menjadi dua, yaitu metode Hierarchy 

dan metode Partition. Dalam metode Hierarchy, satu data tunggal bisa dianggap 

sebuah kelompok, dua atau lebih kelompok kecil dapat bergabung menjadi sebuah 

kelompok besar dan begitu seterusnya hingga semua data dapat bergabung 

menjadi sebuah kelompok. Metode Hierarchy merupakan satu-satunya metode 

yang masuk kategori ini. Di sisi lain, metode Partititon seperti K-Means membagi 

set data ke dalam sejumlah kelompok yang tidak tumpang-tindih (tidak overlap) 

antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Artinya, setiap data hanya 

menjadi anggota satu kelompok (Eko, 2012). 
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K-Means merupakan salah satu metode pengelompokan data non-hierarchy 

(sekatan) yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih 

kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data 

berkarakteristik sama dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama dan data 

yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain (Eko, 

2012).  K-Means bermasalah ketika cluster-cluster berbeda ukuran, kepadatan, 

tidak berbentuk bola dan ketika data berisi outlier  (Universitas Kristen Duta 

Wacana, 2014). Hasil cluster yang terbentuk dari metode K-Means ini sangat 

tergantung pada inisiasi nilai pusat awal cluster yang diberikan. Hal ini 

menyebabkan hasil cluster-nya berupa solusi yang sifatnya local optimal (Budi, 

2007). Untuk itu, K-Means dikolaborasikan dengan metode Hierarchy untuk 

penentuan pusat awal cluster. Metode Hierarchy yang akan dicoba diterapkan 

dalam Tugas Akhir ini. Dari proses pengelompokan ini nantinya diharapkan akan 

diketahui kemiripan atau kedekatan antar dokumen sehingga dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa cluster, di mana antar anggota cluster 

memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumen teks, di mana data set berupa dokumen berita 

berbahasa Indonesia. Sehingga dalam Tugas Akhir ini nantinya akan dijelaskan 

bagaimana mengelompokkan berita. Metode yang digunakan adalah metode 

document clustering dengan K-Means dan Hierarchy. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis pola varian yang memenuhi metode Hierarchy dan 

K-Means dapat mengelompokkan dokumen dengan centroid secara tepat? 

2. Bagaimana mengimplementasikan fungsi metode document clustering 

sebagai sarana untuk menambang data yang mewakili isi dari dokumen? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Gabungan Metode Hierarchy dan 

Algoritma K-Means dalam Cluster Dokumen Berita” ini dirancang bertujuan 
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untuk membuat sebuah aplikasi clustering dengan bahasa pemrogram PHP yang 

dapat mengelompokkan dokumen dengan centroid yang tepat dan menampilkan 

hasil klasterisasi dokumen. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Data set berupa dokumen berita berbahasa Indonesia yang diambil dari 

detik.com 

2. Penggunaan aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP 

3. Dokumen yang akan diolah oleh cluster diambil dari web atau ringkasan 

dari setiap dokumen web. 

4. Kata kunci yang digunakan diambil sekitar 300 kata dalam sinopsis berita 

yang bersangkutan. 

5. Domain berita yang diambil dari domain detikNews, detikFinance, 

detikSport, detiki-Net, detikOto, detikFood, dan detikHealth 

6. Berita diambil secara acak namun dengan jumlah yang hampir sama 

 

1.5. Metodologi 

Untuk memudahkan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini maka penulis 

menerapkan beberapa metodologi pengerjaan sebagai berikut: 

1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan guna mendapatkan bahasan yang lengkap 

mengenai materi-materi tentang metode Hierarchy, K-Means, document 

clustering dan segala hal yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini melalui 

buku referensi, paper, dan jurnal.  Hal tersebut dilakukan dengan harapan 

agar mendapatkan pemahaman yang cukup untuk melakukan tahap-tahap 

strategis selanjutnya. 

 

1.5.2. Analisis Kebutuhan 

Pada tahapan ini terlebih dahulu akan dibuat sebuah sistem yang dapat 

menambang sebuah kalimat yang berupa keyword berita. Selanjutnya akan 

diolah dalam sebuah algoritma untuk dilakukan klasterisasi dokumen berita 
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berdasarkan jenisnya. Penganalisisan teks guna mencari informasi yang 

bermanfaat akan diterapkan pada document clustering, sedangkan untuk 

klasterisasinya akan digunakan metode Hierarchy. Sehingga dari hal 

tersebut didapat suatu sistem yang dapat melakukan klasterisasi secara 

otomatis. 

Kemudian dalam penerapannya user memasukkan ringkasan dan data 

penting dari suatu dokumen berita, semisal judul atau isi berita untuk diolah 

dengan sistem yang ada. Untuk selanjutnya user akan mendapatkan output 

dari data dokumen berita yang telah terklaster berdasakan jenisnya.  

 

1.5.3. Perancangan Sistem 

Melakukan perancangan sistem yang terdiri dari perancangan model 

algoritma document clustering serta metode Hierarchy dan K-Means untuk 

melakukan pengklasteran pada web atau ringkasan dokumen berita dengan 

acuan keyword dokumen. Dan juga melakukan desain sistem dengan 

menggunakan diagram–diagram UML yang nantinya dapat lebih 

memperjelas dalam perancangannya. 

 

1.5.4. Implementasi Program 

Sistem klasterisasi ini akan diimplementasikan berdasarkan 

perancangan dan desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya menjadi 

sebuah perangkat lunak dengan melakukan coding program. Dalam 

implementasinya ini digunakan bahasa pemrograman PHP yang akan 

digabungkan dengan basisdata MySQL. 

 

1.5.5. Pengujian Sistem 

Adapun pengujian yang dilakukan adalah analisis terhadap 

pengujian efisiensi waktu pada proses klasterisasi metode Hierarchy dan 

K-Means yang dihitung dari hubungan antara jumlah data, jumlah cluster 

dengan waktu peng-cluster-an, dalam hal ini jumlah data tidak akan 

dirubah–rubah untuk mengetahui waktu peng-cluster-an dengan jumlah 

data yang sama. Dapat juga disertakan melakukan perhitungan terhadap 
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variasi jumlah cluster, karena dalam pengujian jumlah cluster ini juga 

dapat mempengari dari metode Hierarchy dan K-Means itu sendiri, seperti 

halnya centroid dari algoritma itu sendiri. Sehingga besar harapan dengan 

adanya data yang didapat tersebut nantinya dapat memaksimalkan dalam 

sistem klasterisasi. 

 

1.5.6. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dalam proses Tugas 

Akhir ini. Laporan tersebut digunakan sebagai media yang akan 

menjelaskan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam 

pembangunan sistem. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari atas lima bagian pembahasan, yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan 

Pengujian, serta Penutup. Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian,  rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan,   metodologi dan sistematika penulisan 

Tugas Akhir dengan judul Implementasi Gabungan Metode 

Hierarchy Dan Algoritma K-Means Dalam Cluster Dokumen 

Berita.  

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan  permasalahan  yang  ditulis  dalam  laporan Tugas 

Akhir.  

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah dibuat,  

rumusan  masalah  serta  batasan  masalah  yang ditentukan.  

Perancangan  sistem  ini  meliputi document clustering, algoritma 

Centroid Linkage Hierarchy Method (CLHM), algoritma K-Means, 

dan pembuatan aplikasi.  
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BAB IV. Implementasi dan Testing 

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan dan 

pengujian dari rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB V. Penutup 

Bab  ini  berisi  kesimpulan  dan  saran  tentang  hasil perancangan 

dan implementasi terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

 


