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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Peningkatan jumlah dokumen dalam format teks yang cukup signifikan pada 

dokumen tugas akhir belakangan ini membuat proses pengelompokkan dokumen 

(document clustering) menjadi penting. Pengelompokkan dokumen tugas akhir 

bertujuan untuk membagi dokumen dalam beberapa kelompok (cluster) 

sedemikian hingga dokumen-dokumen dalam klaster yang sama (intra cluster) 

memiliki kesamaan yang tinggi, sementara dokumen-dokumen dalam klaster yang 

berbeda (inter cluster) memiliki kesamaan yang rendah. Klasterisasi merupakan 

proses pengelompokkan sekumpulan objek ke dalam kelas-kelas. Objek-objek 

dalam sebuah klaster mirip satu sama lain dan berbeda dengan objek-objek dalam 

klaster lain menurut (J Han & Kamber M, 2003). 

K-Means adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining 

yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi (unsupervised) dan merupakan 

salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. 

Metode k-means berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa 

kelompok, dimana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama 

satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang 

ada di dalam kelompok yang lain. Salah satu kelebihan yang menonjol dalam 

metode ini adalah proses klasterisasi yang cepat. Namun metode ini sering 

terjebak dalam local optimum karena k-means selalu membangkitkan centroid 

awal untuk tiap klaster dengan posisi acak, oleh karena itu maka dilakukan 

optimasi centroid awal dengan algoritma genetika pada klasterisasi dokumen 

tugas akhir. 

Algoritma genetika dikembangkan oleh Jhon Holland, algoritma genetika 

pada dasarnya adalah program komputer yang mensimulasikan proses evolusi. 

Dalam hal ini populasi dari kromosom dihasilkan secara acak dan memungkinkan 

untuk berkembang biak sesuai dengan harapan atau menghasilkan individu 

kromosom yang prima. Kromosom ini pada kenyataannya adalah kandidat 

penyelesaian masalah. Sehingga bila kromosom yang baik berkembang, 
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solusi yang baik terhadap masalah diharapkan akan dihasilkan. Algoritma 

genetika sangat tepat digunakan untuk penyelesaian masalah optimasi yang 

kompleks.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini meliputi 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Bagaimana menentukan inisialisasi n kromosom pada populasi awal, P 

(generasi) untuk mendapatkan nilai fitness yang baik pada proses optimasi 

centroid. 

2) Bagaimana proses seleksi, crossover, dan mutasi algortima genetika untuk 

menentukan posisi awal centroid. 

3) Membandingkan bagaimana kinerja aplikasi klasterisasi k-means dokumen 

tugas akhir tanpa optimasi, dan setelah dioptimasi menggunakan algoritma 

genetika ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Mendapatkan nilai inisialisasi n kromosom pada populasi awal, P (generasi) 

untuk mendapatkan nilai fitness yang baik pada proses optimasi centroid. 

2) Menghasilkan proses seleksi, crossover, dan mutasi algoritma genetika untuk 

menentukan posisi awal centroid. 

3) Menghasilkan perbandingan kinerja aplikasi klasterisasi k-means dokumen 

tugas akhir tanpa optimasi, dan setelah dioptimasi menggunakan algoritma 

genetika. 

1.4 Batasan masalah 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Pembahasan yang dibahas hanya 

mencakup pada: 
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1) Data yang diuji berupa dokumen berbahasa Indonesia. 

2) Koleksi dokumen yang digunakan berupa beberapa dokumen tugas akhir 

3) Algoritma genetika dipakai saat preprosesing K-Means untuk menghasilkan 

menghasilkan posisi centroid awal, dan K-Means digunakan untuk klaster 

dokumen tugas akhir. 

1.5 Metodologi penyelesaian masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

1) Pemahaman sistem dan studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang dilakukan 

dalam proses perancangan dan implementasi sisitem yang akan dibangun, 

serta analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari berbagai 

literature tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

2) Konsultasi dengan dosen pembimbing  

Konsultasi dengan dosen pembimbing, berkaitan dengan proses pengerjaan 

dan penyelesaian setiap masalah-masalah yang ditemukan selama proses 

pengerjaan tugas akhir berlangsung. 

3) Pengumpulan data 

Pengumpulan data meliputi pencarian data dokumen tugas akhir dalam 

perpustakaan Teknik UMM.  

4) Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan system yang meliputi : 

a. Perancangan dan arsitektur Sistem 

Pada tahap perancangan dan arsitektur system ini yang dilakukan adalah 

menentukan model perancangan system untuk membuat aplikasi 

klasterisasi dokumen tugas akhir menggunakan K-means yang dioptimasi 

dengan algoritma genetika. 

b. Perancangan Data 
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Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan komponen 

yang akan diolah dalam proses pembuatan aplikasi. Data ini bersifat data 

real dari Perpustakaan Faklutas Teknik Jurusan Informatika UMM 

c. Perancangan Proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan implementasi 

algoritma K-Means dan algoritma Genetika untuk pengelompokkan 

dokumen tugas akhir. Diawali dengan proses penggunaan algoritma 

genetika dan k-means dan diakhiri proses pembuatan aplikasi 

5) Implementasi sistem 

Implementasi system adalah proses perwujudan perancangan yang telah 

dilakukan dalam bentuk interface perangkat lunak maupun kode-kode 

program sesuai dengan algoritma dan bahasa pemrograman yang dipilih. 

6) Pengujian dan analisa hasil program 

Hasil implementasi system yang telah dikembangkan akan diuji cobakan 

pada data dan hasilnya akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan logika 

dari algoritma yang digunakan.  

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan  

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan maalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai tugas akhir. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perancangan sistem 

sesuai dengan teori-teori yng sudah ada. 
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BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 

 

 


