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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Membaca merupakan bagian kebutuhan manusia, baik membaca buku, 

surat kabar, dan majalah. Dengan kebutuhan tersebut melalui perkembangan 

teknologi informasi diantaranya sumber informasi dari internet (berita online) 

dengan memanfaatkan teknologi informasi mempermudah konsumen 

mendapatkan informasi berita terkini dari surat kabar online. Berita menurut 

Kris Budiman adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang 

terbaru (aktual); laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, 

dinilai penting, atau luar biasa [4]. Ada istilah tiada hari tanpa berita, hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh 

pasokan berita dalam aktivitas kesehariannya. 

Saat ini, peningkatan jumlah data dalam jaringan internet semakin cepat. 

Hal ini dikarenakan semakin praktisnya penggunaan data dengan melalui 

jaringan internet [7]. Teknologi internet menjadi basis penting dalam 

pemanfaatan media online. Keunggulan media online adalah informasi besifat 

up to date, real time, dan praktis. Up to date karena dapat melakukan upgrade 

suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu, dengan proses penyajian 

informasi dan berita lebih mudah dan sederhana. Real time karena media 

online dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa 

berlangsung. Praktis, karena media online dapat diakses dimana dan kapan 

saja selama didukung oleh fasilitas teknologi untuk mengakses internet. Akan 

tetapi, perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada Personal Computer 

(PC), perkembangan yang cepat juga dialami oleh perangkat bergerak (yang 

disebut dengan smartphone). Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan, 

misalnya kemudahan perangkat mobile dalam perpindahan lokasi, 

penggunaannya yang bersamaan dengan alat komunikasi dan juga kemurahan 

biaya yang digunakan, serta lebih banyak lagi yang lain. 
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Selain itu, saat ini informasi yang banyak disuguhkan dalam jaringan 

internet adalah berupa teks sehingga menimbulkan suatu kesulitan tertentu 

untuk pengguna mendapatkan informasi secara cepat dan tepat mengingatnya 

banyaknya informasi yang diberikan dalam satu topik yang sama [7]. ATS 

(Automated Text Summarization) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

Peringkas Teks Otomatis merupakan aplikasi yang berfungsi untuk 

menghasilkan teks yang lebih pendek dari teks aslinya namun masih 

menyimpan poin utama dari teks yang diringkas. 

Terdapat dua pendekatan pada peringkasan teks otomatis, yaitu ekstraksi 

(shallower approaches) dan abstraksi (deeper approaches). Pada teknik 

ekstraksi, sistem menyalin informasi yang dianggap paling penting dari teks 

asli menjadi ringkasan (sebagai contoh, klausa utama, kalimat utama, atau 

paragraf utama). Sedangkan teknik abstraksi melibatkan para frase dari teks 

asli [12]. Pada tugas akhir ini, peringkas teks yang akan dibuat menggunakan 

pendekatan ekstraksi. Pembaca lebih memilih membaca ringkasan dalam 

bentuk ekstraksi dibandingkan dengan ringkasan abstraksi, karena ringkasan 

ekstraksi menyajikan informasi yang telah mencakup semua yang 

disampaikan oleh penulis, ringkasan ekstraksi memungkinkan pembaca 

memperoleh garis besar informasi yang dibutuhkan. Selain itu teknologi 

dalam membuat kalimat sintetis untuk pembangunan ringkasan abstraksi 

belum berkembang dengan baik, ringkasan otomatis abstraksi akan 

menghasilkan ketidakpaduan di dalam tiap kalimat yang dihasilkan. Dalam 

kasus ringkasan ekstrasi ketidakpaduan hanya terjadi pada hubungan kalimat 

satu dengan kalimat lainnya [14]. Selain itu pendekatan ekstraksi lebih mudah 

untuk dilakukan oleh komputer karena pendekatan abstraksi umumnya 

membutuhkan pembangkit kalimat (language generator) yang lebih kompleks 

dan membutuhkan waktu proses lebih lama. 

Sehingga pada penelitian ini dilakukan suatu penelitian yang 

menghasilkan suatu sistem yang nantinya dapat melakukan peringkasan teks 

secara otomatis (ATS) dengan memanfaat platform android yang nantinya 

akan berjalan pada mobile device. Ringkasan dibutuhkan untuk mendapatkan 

isi artikel atau berita online secara ringkas. Konsep sederhana ringkasan 
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adalah mengambil bagian penting dari keseluruhan isi dari artikel yang 

kemudian menyajikannya kembali dalam bentuk yang lebih ringkas lagi bagi 

penggunannya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah pada skripsi ini 

adalah : 

1. Apakah sistem yang akan dibangun mampu meringkas artikel berita 

secara online? 

2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pringkasan teks 

otomatis pada berita online berbahasa Indonesia? 

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi pada mobile device dengan 

platform android? 

4. Apakah hasil implementasi dan analisa sesuai dengan perancangan 

sistem yang dibuat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini : 

Merancang dan membangun aplikasi peringkasan teks otomatis berita 

online berbahasa Indonesia pada perangkat mobile device berbasis android. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Input yang digunakan berupa web page berita online. 

2. Tidak menangani kesalahan penulisan kata. 

3. Singkatan dianggap satu kata. 

4. Aplikasi diimplemetasikan pada perangkat mobile berbasis 

android. 

5. Html parsing menggunakan library boilerpipe. 

6. Pencarian berita online menggunakan browser yang nantinya 

digunakan sebagai imputan pada aplikasi. 
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7. Pengujian dilakukan pada berita dari situs detik.com. 

1.5. Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari aplikasi ini, maka perlu 

diadakan kegiatan sebagai berikut : 

1. Studi literatur 

a. Mempelajari buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan 

peringkasan teks secara otomatis. 

b. Mempelajari literatur mengenai metode TF-ISF sebagai 

pembobotan. 

2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

3. Pembangunan perangkat lunak (aplikasi) 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat lunak yang 

merupakan implementasi dari rancangan yang telah dibuat 

sebelumnya. Perincian tahap ini adalah sebagai berikut : 

a. Analisa Sistem 

Dalam tahap ini analisa akan dilakukan peninjauan apa saja 

kebutuhan dalam perancangan Peringkasan Teks Secara 

Otomatis Berbasis Mobile, pada tahapan dan analisa ini yaitu 

menganalisis teori-teori yang diperlukan dalam pembangunan 

aplikasi Peringkasan Teks Secara Otomatis Berbasis Mobile. 

b. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan mendefinisikan 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang 

dihadapi. Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan rancangan 

sistem yang dapat memberi pemecahan masalah tersebut. 

Langkah-langkah pada tahap ini adalah sebagai berikut : 

- Analisa sistem. 

- Perancangan use case diagram, yang merupakan analisis 

kebutuhan pada aplikasi yang akan dibangun. 

- Perancangan aplikasi. 
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4. Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini, realisasi dari tahap analisis dan desain 

diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Karena 

konsep yang digunakan adalah aplikasi berbasis mobile (android), 

maka java dipilih sebagi bahasa pemrogramannya karena pada 

dasarnya android menggunakan bahasa pemrograman java. 

5. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap perangkat 

lunak menggunakan menggunakan skenario yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Uji coba dan evaluasi perangkat dilakukan untuk 

mencari masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya 

program dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 

Adapun metode yang digunakan dalam pengujian adalah 

pengujian fungsionalitas yang dilakukan untuk melihat apakah 

fungsi-fungsi dasar aplikasi berjalan sesuai skenario yang meliputi 

semua use case. 

Adapun uji coba non fungsionalitas, dapat dilihat pada uji coba 

evaluasi sistem dan uji coba ekstenbilitas. Uji coba evaluasi sistem 

ini dilakukan dengan percobaan beberapa artikel pada berita online  

berbahasa indonesia, apakah metode TF-ISF akan menghasilkan 

ringkasan yang baik dan benar dan melakukan perbandingan hasil 

perhitungan  secara manual dan perhitungan yang dilakukan sistem 

dengan mengunakan metode recall dan precission. 

Uji coba eksenbilitas, mengamati apakah aplikasi ini dapat 

ditanam pada perangkat mobile dengan sistem operasi android. 

Penulis akan melakukan uji coba dengan menggunakan perangkat 

android dan mengimplementasikan secara langsung. 

6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir ini yang berjudul 

Peringkasan Teks Secara Otomatis Berbasis Mobile Menggunakan Metode 

TF-ISF Pada Berita Online berbahasa Indonesia adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan bahwa untuk membantu mencari informasi 

berita online diperlukan ringkasan dengan aplikasi peringkas teks otomatis 

dengan metode ekstraksi, rumusan masalah yang menjelaskan bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi peringkasan teks otomatis. Batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori yang menjadi referensi utama 

pengerjaan tugas akhir ini. Teori-teori tersebut adalah teori yang berhubungan 

dengan Automated Text Summarization, text mining, Ekstraksi, HTML 

Parsing, TF-IDF, dan TF-ISF. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem peringkas 

teks otomatis  atau Automated Text Summarization. yaitu pembuatan Unified 

Modeling Language (UML), desain antar muka, dan perancangan uji coba. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem. 

Implementasi sistem meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang 

digunakan untuk implementasi sistem, implementasi input dan output dari 

sistem. Serta pengujian sistem yang meliputi pengujian aplikasi, pengujian 

fungsional dan evaluasi hasil pengujian sistem. 
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  merupakan hasil akhir dari pembahasan permasalahan dalam tugas 

akhir ini yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini 

beserta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.  


