
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dewasa ini, ledakan informasi menyebabkan masyarakat mengalami 

kesulitan mendapatkan informasi yang cepat, padat dan relevan dengan 

kebutuhannya.Untuk mengatasi hal tersebut teknologi text mining berperan 

penting untuk menggali berbagai infomasi dalam bentuk buku, makalah, paper 

dan lain sebagainya. Kesulitan yang cukup dominan yaitu bagaimana cara 

mengolah data dalam bentuk teks tersebut dan mengubah formatnya sehingga 

dapat diekstraksi dengan baik.    

Agen adalah orang atau sesuatu yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu sesuai kapasitasnya untuk 

sesuatu atau orang lain (Cahyono, 2008). Agen tanya jawab banyak digunakan 

dalam aplikasi- aplikasi seperti aplikasi bisnis, pemerintahan, kesehatan, 

hiburan tetapi dalam penelitian ini agen yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah agen percakapan yang menggunakan basis pengetahuan (Knowledge 

base) sebagai respon dalam dialog dengan pengguna. Sebelum adanya 

teknologi agen tanya jawab user harus membaca keseluruhan teks untuk 

mendapatkan pengetahuan. Dengan memanfaatkan teknologi agen tanya 

jawab ini, pengguna tidak perlu membaca keseluruhan teks, tetapi cukup 

bertanya kepada agen. Agen akan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang 

dimiliki agen tersebut. Agar agen  bisa mendapatkan kembali informasi untuk 

menjawab pertanyaan dari pengguna, maka menggunakan sistem temu 

kembali informasi (Information Retrieval) yaitu cara untuk mendapatkan 

kembali informasi dari kumpulan dokumen atau teks yang tidak terstruktur. 

Basis pengetahuan dalam penelitian ini diwujudkan dalam basis data 

relasional. 

Pada penelitian yang ada sebelumnya (Prawati, 2012) agen pemandu 

tanya jawab bersifat statis, user secara manual memasukkan basis pengetahuan 

ke dalam basis data sehingga basis pengetahuan tidak terupdate secara 

otomatis. Saat user memasukkan pertanyaan yang tidak ada didalam basis 

data, sistem tidak dapat menemukan jawaban yang diharapkan oleh user. 



 

Untuk itu peneliti akan mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan 

basis pengetahuan yang bersifat dinamis. Secara otomatis sistem akan 

mengambil basis pengetahuan dari id.wikipedia.org sesuai pertanyaan user, 

kemudian sistem akan menyimpan pengetahuan tersebut ke dalam basis data. 

1.2 Rumusan masalah 

Peneliti merumuskan beberapa masalah, yaitu 

1. Bagaimana menerapkan metode temu kembali informasi dalam 

aplikasi tanya jawab berbasiskan teks dalam bahasa Indonesia ? 

2. Bagaimana sistem mengambil basis pengetahuan dari situs web 

ensiklopedia id.wikipedia.org ? 

3. Bagaimana menguji keakuratan sistem agen tanya jawab dalam 

menjawab pertanyaan yang diinputkan oleh user ? 

1.3 Batasan masalah 

Batasan- batasan masalah dari aplikasi yang akan dibangun ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Basis pengetahuan adalah teks bebas yang berasal dari 

id.wikipedia.org yang disimpan dalam database 

2. Pencarian terbatas hanya disitus web id.wikipedia.org 

3. Sistem hanya mengambil link teratas dari id.wikipedia.org 

4. Pertanyaan dari user menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan 

EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) 

5. Algoritma stemming yang digunakan adalah Enhanced Confix 

Stripping Stemmer. 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. Merancang dan membuat sistem yang mampu menjawab pertanyaan 

dari user. 

2. Merancang dan membuat sistem yang mempunyai basis pengetahuan 

bersifat dinamis yang berasal dari id.wikipedia.org. 

1.5 Metodologi 

Metodologi dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori yaitu: 



 

1. Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah- langkah, 

antara lain yaitu mengumpulkan dan mempelajari beberapa 

literatur, referensi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, 

informasi dari buku maupun internet mengenai modul temu 

kembali, pembangkitan basis pengetahuan, relational database. 

Selanjutnya yaitu melakukan pendalaman materi yang 

berhubungan dengan pembangunan aplikasi. 

2. Analisis dan desain sistem 

 Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal 

terhadap permasalahan utama yang muncul pada topik tugas akhir 

ini kemudian dilakukan perancangan perangkat lunak yang 

meliputi penentuan data yang akan digunakan dan proses-proses 

yang akan dilaksanakan.   

3. Implementasi 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan 

diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP.Sedangkan untuk basis 

data yang digunakan adalah MySQL. 

4. Uji coba 

Pada tahap uji coba akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan dengan pengambilan teks bebas dalam 

bahasa Indonesia yang bersumber dari id.wikipedia.org yang 

digunakan sebagai basis pengetahuan agen.  

b. Diberikan beberapa pertanyaan untuk menguji jawaban oleh 

agen.  

5. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi 

dasar teori, dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil-hasil yang 

diperoleh selama pengerjaan tugas akhir. 

 

 



 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang agen, sistem temu 

kembali informasi (Information Retrival), stemming, analisa 

semantik, domain ontology, translasi dan relational database.  

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan analisis pemodelan agen pemandu tanya jawab 

yang dilengkapi dengan sistem temu kembali informasi. Serta 

pemodelan pembangkitan basis pengetahuan dari teks bebas. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan deskripsi implementasi system serta pengujian 

sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas keseluruhan isi serta saran-saran dari 

penulis. 

 

 


