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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Peringkas teks otomatis atau biasa disebut automated text summarization(ATS) 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada 

para pembaca agar lebih mudah mencari informasi secara cepat. Hal ini ditandai 

dengan semakin banyaknya orang yang melakukan browsing sebagai bentuk 

kebutuhan akan informasi yang lebih cepat dan menyingkat waktu, namun tidak 

mungkin setiap pengguna untuk browsing atau membaca keseluruhan dokumen. Hal 

inilah yang harus diperhatikan,oleh karena itu metode yang memungkinkan pengguna 

untuk mencari dan menelusuri informasi dengan cepat dalam koleksi dokumen. 

Peringkasan dokumen tunggal telah menjadi subjek fokus beberapa tahun ini dalam 

masalah kompresi, redundansi kecepatan, dan pemilihan bagian sangat penting dalam 

pembentukan ringkasan yang berguna. 

 Untuk mempermudah dalam memperoleh Berita Kriminal yang dicari oleh 

pengguna maka penulis mengimplementasikan dalam sistem dengan proses 

pengenalan teks yang disebut Text Mining. Text Mining adalah proses mengambil 

data berupa teks dengan sumber data biasanya dari dokumen dan tujuannya adalah 

mencari kata-kata yang mewakili dalam dokumen sehingga dapat dilakukan analisa 

keterhubungan dalam dokumen. Dalam pencarian informasi berdasarkan 

keyword/inputan sangat berguna untuk pencarian terarah dan berguna untuk 

mengetahui informasi yang berhubungan dengan keyword yang dicari. 

 Pada penulisan Tugas Akhir tentang peringkasan teks otomatis sebelumnya 

yang dilakukan (Nengsih, 2006) pada karya ilmiahnya yang berjudul “Peringkasan 

teks otomatis adalah aplikasi yang mampu meringkas suatu teks dan menghasilkan 

peringkasan yang langsung dapat dipergunakan tanpa proses editing terhadap hasil 
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peringkasan tersebut. Peringkasan teks merupakan salah satu bidang yang sedang 

dikembangkan dalam beberapa tahun ini dengan menggunakan algoritma khusus dan 

metode yang memungkinkan. Terdapat dua tipe dari pembuatan suatu ringkasan yang 

mengambil bagian terpenting dari teks aslinya, yaitu: abstrak dan ekstrak. 

Dalam penelitian ini digunakan metode ekstrak dengan mengidentifikasikan bagian 

informasi penting dalam tulisan didasarkan pada analisis statistika penghitungan 

frekuensi kemunculan kata, yaitu dengan menggunakan metode Term Frequency (TF) 

dan LEAD. Pada penelitian ini, istilah yang muncul pada judul atau headline 

diperhitungkan sebagai masukan. Untuk pembangkitan peringkasan dilakukan 

pemilihan kalimat penting dalam dokumen berdasarkan parameter TF, LEAD dan 

Headline.”  

 Pada penulisan Tugas Akhir tentang peringkasan teks otomatis di atas. 

Kemudian dikembangkan penilitian tersebut dengan metode pendekatan ekstraksi 

menggunakan Algoritma Maximal Marginal Relevance(MMR) untuk dokumen 

tunggal pada berita kriminal. Dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: melakukan 

teks prepocessing kemudian melakukan pembobotan tf-idf lalu melakukan 

pembobotan relevance query serta pembobotan similarity kalimat dan terakhir 

melakukan ekstraksi menggunakan MMR. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat sistem aplikasi ATS berita kriminal ? 

2. Bagaimana mencari kalimat yang penting(memiliki similarity tinggi) 

kemudian  menghitung bobot informasi yang dimiliki suatu kalimat untuk 

digunakan dalam ringkasan ? 

3. Bagaimana cara menerapkan Algoritma MMR  pada aplikasi peringkas teks 

otomatis untuk dokumen tunggal ? 
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1.3 Batasan  Masalah 

 Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir ini 

antar lain : 

1. Input yang dinginkan berupa teks artikel berita kriminal berbahasa indonesia 

yang diunduh dari artikel online berbahasa Indonesia kemudian disimpan  

dalam format .doc. 

2. Asumsi dokumen bahasa Indonesia yang akan diringkas memiliki pola bahasa 

yang mengacu pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

3. Tidak menangani kesalahan penulisan kata. 

4. Singkatan dianggap satu kata. 

5. Kesimpulannya berupa list kalimat dan tidak menangani masalah kohesi dan 

koheren antar kalimat pada hasil peringkasan.  

6. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MYSQL 

dengan berbasis aplikasi dekstop. 

7. Nilai koefisien lamda = 0,7. Karena menghasilkan ringkasan yang baik 

(Goldstein,2008) 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat 

meringkas teks dokumen tunggal berita kriminal secara otomatis ATS (Automated 

Text Summarization), dengan menggunakan Algoritma MMR.  

 Dengan memanfaatkan teknologi ATS, sistem ini nantinya diharapkan dapat 

memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi secara garis besar tentang 

dokumen yang dikehendaki. Sistem dapat membantu pembaca, menyerap semua 

informasi yang ada dalam dokumen. Karena sistem ATS akan menghasilkan suatu 
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produk teks yang baru namun tetap mengandung bagian-bagian terpenting dari teks 

aslinya melalui penghitungan hingga menghasilkan akurasi yang telah ditentukan. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 Dalam pengerjaan penelitian ini,akan digunakan pendekatan eksperimental atau 

uji coba, yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan : 

1. Studi Pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah : 

Mengumpulan berbagai literatur, paper, artikel, jurnal yang berhubungan dengan 

metode TF-IDF, metode cosine similarity dan metode MMR serta pembuatan 

database Berita Kriminal. Selain itu juga dilakukan pemahaman terhadap bahasa 

pemrograman Java yang mendukung implementasi metode TF-IDF , metode cosine 

similarity dan metode MMR. Langkah selanjutnya adalah pendalaman materi yang 

berhubungan dengan pembangunan aplikasi. 

 

2. Membuat desain dan rancangan sistem 

Perancangan sistem dari aplikasi peringkas teks otomatis ini menggunakan metode 

MMR untuk mencari hasil ringkasan yang mempunyai tingkat kemiripan paling 

maksimal, menggunakan metode cosine similarity untuk kemiripan dokumen satu 

dengan dokumen yang lain, sedangkan pembobotan katanya menggunakan metode 

Tf-Idf. Dan juga melakukan desain sistem dengan menggunakan diagram-diagram 

UML yang nantinya dapat lebih memperjelas dalam perancangan sistem. 

3. Mengimplementasikan Algoritma ke dalam Bahasa Pemrograman 

Pada tahap ini dilakukan implementasi metode TF-IDF, metode cosine similarity 

dan metode MMR dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database 

MYSQL. 
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4. Pengujian Terhadap Sistem 

Sistem ini akan dilakukan uji coba untuk mengetahui seberapa bagus hasil dari 

ringkasan yang dilakukan oleh system, Uji coba meliputi : 

a. Pada penelitian ini diujikan beberapa doumen, apakahakan menghasilkan 

ringkasan yang baik dan benar, serta memiliki tingkat akurasi relevance yang 

tinggi. 

b. Hasil dari perhitungan secara manual dan perhitungan yang dilakukan oleh 

sistem. 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Penyusunan laporan dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan, dan akan 

berjalan sampai sistem ini selesai sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini penarikan 

kesimpulan didapat atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang 

telah dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Selain itu juga diberikan saran sebagai masukan untuk 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang penguraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang menjadi referensi utama dalam pengerjaan 

tugas akhir ini. Teori-teori tersebut adalah Automated Text Summarization,text 

Mining, TF-Idf dan Cosine Similarity juga Algoritma MMR. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan pembuatan sistem 

peringkasan teks otomatis  atau Automated Text Summarization.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dari tahap analisa dan perancangan sistem. 

Implementasi merupakan tahapan pengerjaan program. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari tugas akhir ini beserta saran 

untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 

 


