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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini informasi sangatlah mudah didapatkan, dengan banyaknya 

informasi yang ada maka akan menyulitkan dalam menemukan dokumen yang 

seperti diinginkan. Dengan semakin bertambahnya dokumen yang didapat, 

pendayagunaan pencarian dokumen menjadi penting agar dapat menghemat waktu 

dan kerja untuk mendapatkan dokumen yang mirip (similar) dengan kata kunci 

(keyword) yang diinputkan oleh pengguna[5].  

Aplikasi pencarian dokumen yang telah ada salah satunya dengan teknik 

clustering. Clustering merupakan suatu teknik untuk mengelompokkan 

sekumpulan data yang sama/homogen berdasarkan kemiripan karakteristik antar 

objek dalam satu cluster sedangkan yang tidak, berada dalam satu cluster yang 

tidak mempunyai kemiripan.  

Pada pencarian literatur tugas akhir di perpustakaan, data-data yang ada 

masih belum tersimpan dengan rapi dan terurut. Untuk mengatasi masalah yang 

ada maka dibuatlah aplikasi yang mempunyai kegunaan untuk memudahkan 

mahasiswa untuk mencari abstraksi tugas akhir teknik informatika dengan 

memasukkan keyword dan dokumen yang ada akan mudah diakses. 

Dalam penelitian ini akan dibangun aplikasi pencarian dokumen yang 

menampilkan dokumen dengan keyword tertentu yang menghasilkan dokumen 

yang relevan. Dalam hal ini teknik clustering tidak hanya mencari keyword dalam 

judul dokumen saja tetapi sistem ini mampu membaca sampai isi dari dokumen 

yang telah disediakan, maka akan menghasilkan dokumen yang relevan dengan 

menggunakan metode Single Pass Clustering. Pengelompokan ini ditekankan 

untuk dokumen abstraksi tugas akhir yang berbahasa Indonesia yang telah 

disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Dengan menggunakan metode 

algoritma Single Pass Clustering, memiliki kegunaan sebagai alat bantu dalam 

sistem pencarian informasi dalam mengelompokkan dokumen-dokumen dalam 

jumlah yang besar dan menjadi salah satu cara untuk memudahkan pengguna 

dalam menemukan dokumen yang sudah tersimpan dalam database. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Masalah efisiensi dan efektivitas yang sering timbul menjadi hambatan yang 

cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode Single Pass Clustering dalam pencarian  

dokumen ? 

2. Bagaimana menentukan variabel–variabel yang mempengaruhi hasil 

klasifikasi dokumen ? 

3. Bagaimana cara membuat sistem aplikasi yang dapat menghasilkan 

pencarian dokumen yang relevan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan awal pembuatan sistem ini, permasalahan yang akan 

diselesaikan adalah bagaimana menerapkan metode Single Pass Clustering dalam 

pencarian dokumen tugas akhir teknik informatika universitas muhammadiyah 

malang dengan menentukan variabel–variabel yang mempengaruhi hasil 

klasifikasi dokumen sehingga dapat menghasilkan pencarian dokumen yang 

relevan sesuai dengan keyword. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan permasalahan dan pembahasan yang terlalu luas 

maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Sistem yang dibuat akan menggunakan metode Single Pass Clustering. 

2. Data yang digunakan adalah data abstraksi tugas akhir milik Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Sistem ini dirancang dengan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan 

data menggunakan MySQL. 

4. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen berbahasa Indonesia 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 
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1.5. Metodologi  

Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Dokumen 

 

Mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan contoh project 

yang berhubungan dengan metode Single Pass Clustering. Single Pass 

Clustering merupakan suatu tipe clustering yang berusaha melakukan 

pengelompokan data satu demi satu dan pembentukan kelompok dilakukan 

seiring dengan pengevaluasian setiap data yang dimasukkan ke dalam 

proses cluster. Pengevaluasian tingkat kesamaan antar data dan cluster 

dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan fungsi 

jarak, vectors similarity, dan lain-lain. Dalam menggunakan algoritma ini, 

dua hal yang perlu menjadi perhatian adalah penentuan objective function 

dan penentuan threshold value. Objective function yang ditentukan 

haruslah sebisa mungkin mencerminkan keadaan data yang dimodel dan 

dapat memberikan nilai tingkat kesamaan atau perbedaan yang terkandung 

di dalam data tersebut. Penentuan threshold value (nilai batas) juga 

merupakan hal yang subjektif, makin besar nilai threshold, makin mudah 

suatu data untuk bergabung ke dalam suatu cluster, dan demikian juga 

sebaliknya.  

1.5.2. Desain Sistem 

Melakukan perancangan sistem aplikasi penyimpanan data dengan 

membuat sistem pencarian dokumen. Pengguna memasukkan keyword 

kemudian sistem pencarian dokumen teks ini akan memproses kata kunci 

dengan mencocokkan kemiripan antara keyword yang diminta pengguna 

dan dokumen teks sehingga mendapatkan hasil pencarian yang relevan 

dengan metode – metode yang ada. 

1.5.3. Implementasi 

Membangun aplikasi perangkat lunak dengan menggunakan java 

dan metode yang digunakan adalah Single Pass Clustering. Dan juga 

menggunakan MySQL sebagai database untuk penyimpanan datanya. 

Dokumen yang telah ada dikelompokkan menjadi beberapa cluster 
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berdasarkan tingkat kemiripan satu dokumen dengan dokumen yang lain. 

Setelah terbentuknya cluster maka akan lebih mudah dalam pencarian 

menggunakan keyword yang diinputkan pengguna. 

1.5.4. Deployment dan Uji Coba 

Aplikasi pencarian dokumen dengan keyword menggunakan Single 

Pass Clustering ini akan diujicobakan dengan beberapa pengujian sebagai 

berikut : 

1) Pengujian stemming kata 

2) Pengujian jumlah data terhadap waktu clustering 

3) Pengujian cluster terhadap kekuratan 

1.5.5. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil 

penelitian dan pengerjaan sistem aplikasi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian tugas akhir mempunyai sistematika sebagai berikut : 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan 

penelitian. 

 BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan konsep dasar information retrieval, klasifikasi 

dokumen beserta metode-metodenya, tahapan document preprocessing, 

penghitungan bobot, metode yang digunakan dalam evaluasi sistem dan 

penelitian terkait yang telah dilakukan oleh orang lain. 

 BAB 3 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan hal-hal yang dilakukan penulis selama penelitian, 

meliputi pengumpulan dokumen penelitian, document preprocessing, 

klasifikasi, pengembangan sistem dan pengujian. 

 

 

 



5 
 

 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini mengimplementasikan sistem dengan menggunakan php dan 

algoritma Single Pass Clustering. Dan menjelaskan hasil uji coba 

stemming kata, cluster data, jumlah data terhadap waktu clustering, 

cluster terhadap kekuratan  . Hasil uji coba berupa data kinerja sistem 

dalam bentuk recall dan precision yang nantinya akan digunakan untuk 

proses analisa karakteristik metode tersebut. 

 

 BAB 5 PENUTUP 

Bab ini memberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 

 


