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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
1.1   Latar Belakang  

Stemming adalah sebuah proses untuk menghilangkan imbuhan-imbuhan 

yang terdapat pada sebuah kata biasanya diaplikasikan pada penerjemahan kata 

dan kalimat. Teknik stemming berbeda untuk masing-masing bahasa. Seperti 

stemming untuk teks berbahasa Inggris berbeda dengan teks berbahasa Indonesia. 

Pada bahasa Indonesia, stemming sangat penting sekali, Imbuhan pada kata-kata 

bahasa Indonesia terdiri dari awalan, akhiran, sisipan dan gabungan dari 

awalan,akhiran yang menyebabkan mencocokkan kata-kata tersebut sulit. 

Enhanced Confix Stripping Stemmer diperkenalkan sebagai metode 

perbaikan terhadap beberapa kata yang gagal di-stemming oleh metode confix 

stripping stemmer.  Selain itu algoritma ECS stemmer juga menambahkan 

langkah pengembalian akhiran jika terjadi penghilangan akhiran yang seharusnya 

tidak dilakukan. Pada system ini hasil dari stemming pada saat proses 

pemenggalan imbuhan selesai dilakukan, hasil stemming dengan metode ini harus 

ada pada kamus kata dasar, jika tidak ada term yang di inputkan dianggap sebagai 

bentuk dasar [1]. 

Teknik stemming terdiri dari berbagai macam metode, metode pertama 

yakni stemming dengan acuan table pemenggalan imbuhan. Proses stemming atau 

term dengan metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan imbuhan dari term 

tersebut sesuai dengan table acuan pemenggalan imbuhan yang digunakan. 

Metode kedua merupakan pengembangan dari metode pertama, metode kedua ini 

selain menggunakan table acuan pemenggalan imbuhan, juga menggunakan suatu 

kamus kata dasar. Kamus kata dasar ini digunakan sebagai acuan hasil stemming 

saat proses pemenggalan imbuhan selesai dilakukan. Hasil dari proses stemming 

dengan metode ini harus ada pada kamus kata dasar, jika tidak maka kata yang di 

inputkan dianggap sebagai bentuk dasar.  

Setelah di lakukan beberapa analisis dan penelitian telah di temukan ada 

beberapa kata yang selama ini tidak dapat di-stemming menggunakan algortima 

Confix Stripping Stemmer , untuk memperbaiki kesalahan tersebut algortima 
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Enhanced Confix Stripping Stemmer  dapat menangani kesalahan tersebut, seperti 

contoh : 

Tabel 1.1 Tabel Contoh kata yang dapat di stemming oleh ECS 

TERM 
CONFIX STRIPPING 

STEMMER 

ENHANCED CONFIX 

STRIPPING 

STEMMER 

MENSYUKURI SYUKURI SYUKUR 

PELANGGAN PELANG PELANGGAN 

PERPOLITIKAN PERPOLITIK POLITIK 

MENSYARATKAN SYARATKAN SYARAT  

 

Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan yaitu Enhanced Confix 

Stripping (ECS) stemmer, penulis bermaksud menambahkan rule dan perbaikan 

pada algoritma tersebut.  Dengan ada nya  perbaikan terhadap algoritma ECS 

stemmer ini, selain itu juga bisa melakukan analisa mengenai algoritma stemmer 

dan membuat implementasi tersebut pada java. Dengan adanya sistem ini, 

diharapkan bermanfaat bagi pengguna untuk memperbaiki algoritma ECS. Pada 

penelitian ini penulis hanya menambahkan 2 rule, karena 2 rule tambahan tersebut 

belum ada pada kata yang memiliki akhiran yang bisa diekstrak lebih akurat 

menggunakan perbaikan algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer. 

 

1.2       Rumusan Masalah  

      Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan dianalisa terbagi menjadi beberapa sub 

permasalahan, yang di antaranya adalah :  

a) Bagaimana mendefiniskan rule tambahan untuk penanganan kata 

berimbuhan asing 

b) Bagaimana menambahkan rule yang baru pada algoritma ECS 

c) Bagaimana mengimplementasikan algoritma ECS dengan rule yang baru 

pada bahasa pemrograman. 

d) Bagaimana menguji ke akuratan data system tersebut. 
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1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki algoritma 

ECS stemmer sehingga mampu mengextract kata dasar agar lebih akurat. 

1.4 Batasan Masalah  

          Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas  akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. System ini hanya menambahkan 2 rule pada stemmer pencarian kata 

Bahasa Indonesia. 

b. Kamus kata dasar yang digunakan berpedoman pada kamus besar 

Bahasa Indonesia. 

c. Kalimat yang di inputkan merupakan kata baku yang sesuai dengan 

EYD.  

d. imbuhan asing yang terdapat pada kata dapat ditangani oleh system. 

1.5   Metodologi Penelitian 

 Metodologi merupakan metode-metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data dan informasi. Selain itu metode digunakan sebagai dasar 

pengimplementasian. 

1.5.1  Studi Literatur  

   Studi literatur merupakan penulusuran literatur yang bersumber 

dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang 

bertujuan untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan 

penilitian, studi literatur  yang digunakan penulis, antara lain:  

a. Mempelajari literatur dengan memahami konsep stemmer Bahasa 

Indonesia 

b. Mempelajari literatur  dengan memahami konsep dasar semua 

metode stemmer di antara nya algoritma Nazief dan Adriani, 

algortima Confix Stripping Stemmer, Algoritma Enhanced Confix 

Stripping Stemmer, perbaikan algoritma Enhanced Confix 

Stripping Stemmer dan penambahan Rule.  

c. Mempelajari literatur dengan meneliti kata-kata dan kalimat yang 

tidak bisa di stemming oleh algoritma Enhanced Confix Stripping 

Stemmer.  
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d. Mempelajari literatur dengan memahami konsep dan meneliti rule-

rule apa saja yang belum bisa di stemming oleh algoritma 

Enhanced Confix Stripping Stemmer.  

e. Mempelajari literatur konsep dasar dari bahasa pemrograman java 

serta cara implementasi ke dalam bentuk program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5.1 Metode pada Stemming 

1.5.2   Studi Pustaka dan Pengumpulan Data  

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literatur  yang 

diperlukan untuk pengumpulan data dan perancangan  sistem yang akan 

dibuat. Literatur yang didapat berasal dari  buku, jurnal, materi kuliah, dan 

materi-materi lain yang  berhubungan dengan  teknik-teknik  stemming  

beserta metode  evaluasinya. 

1.5.3  Desain System  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5.3 Gambar Desain System 
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      1.5.4    Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal apa 

saja yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Adapun kebutuhan dari 

penelitian ini di antara nya menggunakan bahasa pemrograman java. 

1.5.5 Implementasi 

      Pada tahap ini akan dibangun software stemming kata Bahasa 

Indonesia dan dilakukan pengimplementasian algoritma Enhanced confix 

stripping (ECS) stemmer  software tersebut. Dalam system ini juga di 

butuhkan class-class untuk menangani tiap-tiap poses dan mempermudah 

dalam men-develop system ini. Tiap-tiap class mempunyai fungsi sendiri dan 

class-class ini saling terkait. Class-class yang dibutuhkan yaitu di antara nya: 

Class koneksi, Class Model Table dan Class kata artikan. 

1.5.6 Skenario Pengujian  

   Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui apakah kebutuhan 

perangkat lunak telah berhasil diimplementasikan dengan baik dan untuk 

mengetahui apakah system bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin di 

capai.  

   System ini di aplikasikan untuk mencari kata dasar pada sebuah 

kata atau kalimat pada Bahasa Indonesia dengan hasil yang optimal, system 

ini memudahkan user untuk mengetahui kata dasar yang sebenar nya. karena 

apabila user tidak mengetahui kata dasar yang sebenarnya, selanjut nya  untuk 

mencari kata dasar yang di cari pada kamus Bahasa Indonesia pun tidak ada 

karena kata yang di input kan salah.  

Skenario pengujian dimulai dari analisa perancangan dan 

implementasi pada perbaikan algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer, 

karena dalam metode ECS tidak semua kata dan kalimat dapat di proses dan 

hasil yang di cari tidak sesuai dan salah, system ini telah melakukan perbaikan 

tersebut sehingga kata yang memiliki imbuhan, imbuhan asing dan kata 

gabungan dapat di extract dengan hasil yang benar. Selain itu system ini selain 

memperbaiki algoritma terbaru yang sudah ada, system juga melakukan 

penambahan rule, di antara nya ada 2 rule tambahan, yaitu akhiran –i dan 

akhiran –iah,karena setelah di lakukan beberapa penelitian ternyata pada 
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perbaikan algoritma ECS tidak bisa mengextract kata yang mempunyai 

akhiran –i dan –iah.  

1.6   Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

 

Bab I  : Pendahuluan  

 Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  batasan  

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung secara 

teknis pengerjaan system yang akan dikerjakan. Membahas mengenai definisi  

dari Stemming kata Bahasa Indonesia, manfaat stemming Bahasa Indonesia,   

memperkenalkan algoritma stemmer terbaru,analisa system dan  rule tambahan. 

Bab III : Analisa dan Perancangan System  

Bab ini menjelaskan tentang perancangan suatu system untuk mengetahui 

kata dasar suatu kata atau kalimat dalam Bahasa Indonesia, meliputi: analisa 

sistem,analisa stemmer kata,analisa kata dan kaliamat dan perancangan kebutuhan 

infrastruktur (hardware dan software). 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian  

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan system stemmer 

yang telah dibuat pada Bab III dan pengujian dari stemmer tersebut.  

Bab V: Penutup  

Bab ini berisikan kesimpulan dari infrastruktur jaringan yang dibuat serta 

saran untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.   


