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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian dibidang klasterisasi data sudah berkembang pesat. Hal ini 

terbukti dengan semakin banyaknya jurnal, paper serta media lain yang 

memaparkan dengan jelas mengenai klaster itu sendiri. Dalam tugas akhir ini, akan 

diklaster data buku berbahasa Indonesia di perpustakaan. Pengelompokkan buku 

tersebut dilihat berdasarkan jenis, sehingga dapat memudahkan pegawai dan 

pengunjung dalam pencarian buku, penataan buku dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang bernama Yopi Dika Putra Kurniawan dengan judul 

“Klasterisasi Buku Berbahasa Indonesia dengan Mengimplementasikan Text 

mining dan Algoritma Basic K-Means”. Algoritma Basic K-means merupakan 

salah satu metode dalam klasterisasi data yang banyak digunakan, karena metode 

ini sederhana dan mampu mengklaster data yang sangat besar dalam waktu yang 

cepat[12]. Meskipun demikian, algoritma Basic K-Means memiliki kekurangan 

pada pemilihan initial seeds sehingga diperlukan metode pelengkap yang dapat 

mengoptimalkan kinerja dari algoritma Basic K-Means tersebut[11]. 

Dalam penelitian ini diusulkan sebuah metode baru untuk klasterisasi data 

yaitu dengan menggabungkan metode Basic K-Means dan Artificial Bee Colony 

(ABC) yang diberinama ABC-Kmeans. ABC digunakan untuk membantu Basic K-

Means agar dapat keluar dari permasalahan lokal optimal sehingga dengan metode 

ABC-Kmeans diharapkan mampu mengoptimalkan posisi titik pusat klaster yang 

mengarah pada solusi global optimal. 

Algoritma Artificial Bee Colony (ABC) adalah sebuah metode 

metaheuristik yang mengadopsi perilaku koloni lebah madu dalam mencari makan 

(foraging behavior). Motode ABC telah terbukti memiliki kemampuan untuk 

menangani permasalahan lokal optimal dan memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode metaheuristik lainnya seperti algoritma Genetika, 

Particle Swarm Optimization dan Differential Evolution [11]. 
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Selain menambah metode yang dapat mengoptimalkan initial seeds dari 

Algoritma Basic K-Means, dalam penelitian ini juga menggunakan metode text 

mining kemudian menggunakan pembobotan Term Frequency Inverse Document 

Frequency (TF-IDF). Metode text mining dan TF-IDF digunakan untuk merubah 

data text ke numerik sehingga bisa dilakukan klasterisasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yang ingin 

diselesaikan. Antara lain sebagai berikut: 

a. Bagaimana menerapkan metode preprosesing text mining dalam kata-kata 

berbahasa Indonesia? 

b. Bagaimana mentransformasi sinopsis buku menjadi sebuah data numerik? 

c. Bagaimana menerapkan metode Term Frequency Inverse Document 

Frequency  (TF-IDF) untuk pembobotan? 

d. Bagaimana menerapkan aloritma ABC-KM untuk melakukan klasterisasi? 

e. Bagaimana membandingkan hasil klaster antara algoritma Basic K-Means 

dengan algoritma ABC-KM? 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas 

Akhir ini, antara lain: 

a. Kata kunci yang digunakan diambil dari beberapa kata dalam sinopsis buku 

yang di klaster. 

b. Sinopsis buku menggunakan kata baku dalam bahasa Indonesia sebagai data 

yang akan diolah. 

c. Sample buku diambil dari website www.gramedia.com yang di akses mulai 

tanggal 10 Januari 2014 sampai 5 Maret 2014. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas Akhir ini 

adalah melakukan klasterisasi buku menggunakan algoritma K-Means dan ABC-

KM kemudian membandingkan hasil klasternya. 
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1.5 Metodologi 

Metodologi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi literatur, 

pengumpulan data, analisa desain sistem, implementasi perangkat lunak, uji coba 

dan evaluasi serta penyusunan laporan Tugas Akhir. Berikut merupakan alur dari 

metodologi pengerjaan Tugas Akhir: 

 
Gambar 1.1 : Metodologi Pengerjaan 

1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan 

permasalah yang sedang di kaji. Studi lieratur ini meliputi pemahaman mengenai 

metode Text mining, pembobotan TF-IDF, algoritma Basic K-Means, algoritma 

ABC serta penggabungan antara ABC dam K-Means sehingga menjadi algoritma 

ABC-Kmenas untuk diterapkan dalam klasterisasi. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk proses klasterisasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan 

merupakan data tekstual dari sinopsis buku yang diambil dari www.gramedia.com.  
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1.5.3 Analisis Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses klasterisasi yang akan 

dijalankan oleh system. Analisis desain sistem akan digambarkan dengan 

menggunakan diagram, agar alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami. 

Berikut ini merupakan alur dari proses klasterisasi sistem yang akan di bangun: 

 

Gambar 1.2 : Perancangan Sistem 

1.5.4 Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap ini akan di desain sistem perangkat lunak. Setelah itu, membangun 

aplikasi klasterisasi buku berbahasa Indonesia menggunakan coding program. 

1.5.5 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

Pengujian dilakukan berdasarkan klasterisasi oleh sistem. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah sinopsis buku telah diklasterisasi dengan benar. 

Pengujian system yang digunakan adalah pengujujian precision, recall, F-Measure 

dan waktu komputasi pada masing-masing algoritma. 
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1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil klasterisasi 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangan atau penelitian lanjutan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistemika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab 

antaralain sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir yang 

berjudul “Klasterisasi Buku Berbahasa Indonesia dengan Mengimplementasikan 

Metode Text mining dan Algoritma Articial Bee Colony K-Means”, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi dengan 

mengimplementasikan metode text mining dan algoritma ABC-KM dalam 

melakukan klasterisasi. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan di buat. Perancangan tersebut 

meliputi perancangan data, perancangan arsitektur dan perancangan antarmuka dari 

sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi coding program dan pengujian. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang dibuat 

sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini akan 

dilakukan pengujian dimana hasil klaster menggunakan algoritam Basic K-Means 

akan dibandingkan degan hasil klaster pada algoritma ABC-KM. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi yang telah di buat serta 

saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem di 

masa mendatang. 


