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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, saat ini 

penyimpanan dokumen secara digital mengalami perkembangan yang pesat. Hal 

ini dipengaruhi oleh berkembangnya penggunaan komputer dan perkembangan 

pada teknologi penyimpanan data yang berkembang pesat. Teknologi 

penyimpanan saat ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, baik 

teknologi penyimpanan secara online maupun stand alone. Dengan perkembangan 

teknologi penyimpanan yang pesat, maka penyimpanan dokumen secara digital 

dinilai lebih efektif dan efesien. Karena dapat menyimpan dokumen yang banyak 

tanpa memerlukan ruang yang besar. Selain itu, dokumen yang disimpan secara 

digital dapat terjamin keadaan dan keamanannya. Tetapi penyimpanan dokumen 

secara digital mempunyai beberapa kekurangan, antara lain dalam hal pencarian 

dokumen yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, dokumen yang 

disimpan secara digital harus dapat dikelompokkan secara benar. 

Pengelompokkan ini bertujuan untuk mempermudah pencarian dokumen. Karena 

bila jumlah dokumen yang disimpan sangat banyak dan tidak dikelompokkan 

secara benar, maka proses pencarian akan membutuhkan waktu yang cukup lama 

dan tingkat ketepatan hasil pencarian juga kurang tepat. Hal ini juga berdampak 

pada penyimpanan dokumen Tugas Akhir di Universitas Muhammadiyah Malang 

yang dilakukan secara digital. 

 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak 

bidang ilmu yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. 

Bidang ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah 

Pencarian Informasi. Pencarian Informasi (Information Retrieval) adalah bidang 

ilmu yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi 

yang relevan dengan kebutuhan pengguna dalam waktu yang singkat [2]. Dengan 

adanya bidang ilmu tersebut, maka pencarian dokumen dapat dilakukan dengan 

tepat dan cepat walaupun dokumen yang disimpan sangat banyak. Hal ini dapat 

menyelesaikan permasalahan penyimpanan dokumen Tugas Akhir di Universitas 
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Muhammadiyah Malang yang dilakukan secara digital. Untuk mendukung hal 

tersebut, maka dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat melakukan pencarian 

dokumen dan juga pengelompokkan dokumen Tugas Akhir. Untuk pencarian 

informasi yang relevan, digunakan kata kunci sebagai acuan dalam melakukan 

pencarian dokumen. Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan metode 

text mining, Centroid Linkage Hierarchical Method, dan Hill Climbing. 

 Text mining adalah sebuah pengetahuan itensif, dimana pengguna 

berinteraksi dan bekerja dengan sekumpulan dokumen dengan menggunakan 

beberapa alat analisis [1]. Text mining berusaha untuk menguraikan informasi dari 

sumber data yang ada melalui proses identifikasi dan eksplorasi dari suatu pola 

yang ada. Sumber data yang digunakan dalam text mining adalah kumpulan 

beberapa teks yang memiliki format tidak terstruktur atau minimal semi 

terstruktur. 

 Centroid Linkage Hierarchical Method adalah proses pembentukan cluster 

berdasarkan jarak antar centroid yang dimiliki [1]. Metode pengelompokkan ini 

baik digunakan untuk kasus clustering dengan data yang memiliki distribusi 

normal. Pada metode ini, setiap data dianggap sebagai sebuah cluster [1]. Untuk 

perhitungan jarak centroid antar cluster pada metode ini, menggunakan rumus 

eucludian distance [1]. Selanjutnya akan menghitung dua cluster yang 

mempunyai jarak centoid antar cluster yang paling minimal dan digabungkan 

menjadi sebuah cluster baru. 

 Hill Climbing adalah sebuah proses yang bertugas untuk melakukan 

identifikasi terhadap pergerakan varian dari tiap tahap pembentukan cluster dan 

menganalisa pola pembentukan cluster, sehingga jumlah cluster akan terbentuk 

secara otomatis [1]. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang 

akan dibentuk. Dengan menggabungkan tiga metode tersebut, dapat 

mempermudah pengguna dalam mengelompokkan dokumen. Karena dengan 

menggabungkan tiga metode tersebut, dapat menghasilkan cluster secara otomatis 

dan tepat dengan waktu yang cepat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan, yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode Centroid Linkage Hierarchical 

Method pada sebuah aplikasi pencarian dokumen Tugas Akhir? 

2. Bagaimana proses optimasi pembentukkan cluster dengan menggunakan 

metode Hill Climbing? 

3. Bagaimana melakukan pengujian hasil akhir dari pembentukkan cluster pada 

aplikasi yang telah dibuat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan untuk 

memfokuskan penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen yang digunakan untuk pengujian aplikasi adalah dokumen abstraksi 

Tugas Akhir di Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Dokumen abstraksi Tugas Akhir yang digunakan harus berformat document 

(*.doc). 

3. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membuat aplikasi 

pencarian dokumen Tugas Akhir di Universitas Muhammadiyah Malang, dengan 

menggunakan metode text mining, Centroid Linkage Hierarchical Method, dan 

Hill Climbng. 

 

1.5 Metodologi 

 Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

 Mencari literatur berupa jurnal ilmiah yang telah diterbitkan secara 

resmi dan buku yang membahas tentang text mining, pembentukan cluster 

secara otomatis, Centroid Linkage Hierarchical Method, dan Hill Climbing. 

Disamping itu, juga mempelajari pembuatan aplikasi dengan menggunakan 
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bahasa pemrograman Java untuk pengelompokkan Tugas Akhir. Sedangkan 

dokumen yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dan pengujian 

program adalah dokumen abstrkasi Tugas Akhir yang ada di Teknik Industi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Analisa dan Perancangan Sistem 

 Dalam tahap analisa dan perancangan sistem, akan dibahas mengenai 

analisa dari permasalahan yang ada dan perancangan dari sistem yang akan 

dibuat. Permasalahan yang ada adalah belum adanya pengelompokkan 

dokumen Tugas Akhir di Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga 

proses pencarian dokumen belum bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. 

Sehingga dengan dibuatnya aplikasi ini, dapat membantu proses pencarian 

secara cepat dan tepat 

 Pada aplikasi ini, akan digunakan metode text mining untuk 

pembobotan teks yang ada di dokumen. Setelah proses pembobotan teks, 

maka dilanjutkan dengan pembentukkan cluster dengan menggunakan 

metode Centroid Linkage Hierarchical Method. Setelah cluster terbentuk, 

maka metode Hill Climbing akan melakukan identifikasi terhadap pergerakan 

dan pola varian dari pembentukkan cluster. Sehingga jumlah cluster akan 

terbentuk secara otomatis dan tepat dalam waktu yang cepat. 

3. Implementasi Sistem 

 Dalam pembuatan aplikasi ini, bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah Java. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang 

dikembangkan oleh Sun Microsystems. Java adalah bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk menghasilkan aplikasi Java [5]. 

4. Deployment dan Uji Coba 

 Aplikasi ini digunakan untuk pengelompokkan dokumen Tugas Akhir 

di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam uji coba ini, data yang 

digunakan adalah abstraksi dari dokumen Tugas Akhir di Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah. Pengujian aplikasi dasarkan pada ketepatan 

pembentukkan cluster dan pencarian dokumen yang ada. Pembentukkan 

cluster berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh user dalam melakukan 
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pencarian dokumen Tugas Akhir. Jika dalam tahap uji coba terdapat 

kesalahan, maka aplikasi akan diperbaiki dari kesalahan tersebut.  

5. Pembuatan Laporan 

 Tahap terakhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan Tugas 

Akhir. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan yang 

dilakukan selama penelitian. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

landasan dalam pengembangan aplikasi ini lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan dari penelitian yang dilakukan dalam 

pengerjaan Tugas Akhir. Bab ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan teori dan metode yang 

berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini. Dalam bab ini akan 

dijelaskan mengenai text mining, data mining, Centroid Linkage 

Hierarchical Method, Hill Climbing Automatic Cluster, dan Java. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa dari permasalahan yang ada 

dan perancangan dari sistem yang akan dibuat. Pada bagian 

perancangan sistem, akan digambarkan dengan diagram yang 

menjelaskan rancangan dari sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi berdasarkan 

analisa dan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pada bab ini juga menjelaskan tentang langkah-langkah dalam 

melakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat. Dan juga 

menjelaskan hasil dari pengujian yang telah dilakukan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian aplikasi yang telah dibuat. Pada bab ini juga berisi saran 

yang berguna demi pengembangan aplikasi ini. 


