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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang akan 

dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan 

laporan.  

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi sistem informasi menyebabkan banyaknya 

penyimpanan data yang bersifat online dan dapat diunduh oleh semua orang. 

Peningkatan penyimpanan data mengakibatkan tingkat kesulitan dalam penemuan 

data semakin meningkat. Untuk mengatasinya berbagai Sistem Temu Kembali 

Informasi (information retrieval system) telah dikembangkan. STKI yang ada saat 

ini dikembangkan dengan berbagai metode yang mendukung penemuan informasi 

secara cepat dan akurat. 

Salah satu metode untuk mendukung temu kembali informasi adalah 

page rank. Google sebagai mesin pencari terkenal menggunakan page rank untuk 

mendapatkan informasi sesuai dengan query yang diberikan pengguna. Selain 

page rank, model pencarian menggunakan n-gram juga telah dikembangkan. N-

gram memiliki keuntungan dalam proses penemuan informasi jika pengguna salah 

mengetikkan query. Misalkan, query yang diinginkan pengguna adalah “majalah” 

tetapi pengguna mengetikkan “msjalah” sistem dapat mengetahui bahwa 

“majalah” dan “msjalah” memiliki kedekatan. 

Saat ini penelitian STKI untuk Bahasa Indonesia masih sedikit. Padahal 

dengan jumlah penduduk di atas 200 juta, Indonesia sangat memerlukan 

pengembangan STKI (Hamzah, 2010). Pengelompokan/ klasifikasi dokumen akan 

mempercepat proses temu kembali informasi (Yunita & Herdiyeni, 2010). Selain 

memberikan hasil pencarian dengan cepat, STKI juga harus dapat memberikan 

hasil pencarian dengan akurat. Keakuratan hasil temu kembali informasi dapat 

diukur menggunakan precision, recall ataupun f-measure yang merupakan 

gabungan dari nilai precision  dan recall (Khreisat, 2006). 
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Tugas akhir ini akan membangun sebuah STKI untuk mengklasifikasikan 

dokumen Bahasa Indonesia menggunakan bigram, trigram dan quadgram. 

Pengguna akan mengunggah sebuah dokumen dan sistem akan mengelompokkan 

dokumen tersebut sesuai dengan kemiripan dokumen yang tersimpan dalam 

sistem dan sudah terklasifikasi. Dokumen yang diunggah pengguna akan 

dilakukan stemming dengan n-gram stemmer dan dihitung kemiripannya dengan 

dokumen yang tersimpan dengan menggunakan Dice similarity. Hasil akhir yang 

diharapkan adalah dokumen yang diunggah dapat dikelompokkan dengan tepat. 

Ketepatan pengelompokan didasarkan pada nilai f-measure yang memiliki rentang 

0 hingga 1. Kinerja sistem dianggap baik jika f-measure mendekati atau sama 

dengan 1, begitu juga sebaliknya. 

1.2.  Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perbandingan kinerja N-Gram stemmers Menggunakan Dice 

Similarity dalam pengklasifikasian teks Surat Kabar ? 

b. Bagaimana mengklasifikasikan dengan tepat menggunakan N-gram 

Stemmers pada teks Surat Kabar ? 

1.3.  Tujuan 

Pembuatan sistem ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan 

menganalisis tiga metode N-gram untuk kategorisasi teks, serta 

membandingkan metode N-gram mana yang paling baik dalam proses 

kategorisasi teks, sistem ini dibatasi untuk dokumen-dokumen berbahasa 

Indonesia saja. N-Gram yang dipakai untuk sistem ini adalah bigram, trigram 

dan quadgram. 

1.4.  Batasan Masalah 

a. Tugas akhir ini mengambil berita dari www.viva.co.id dan menggunakan 

file .html sebagai input. 

b. Kategori berita yang digunakan adalah otomotif, olahraga, politik, bisnis 

dan teknologi. 

c. Dokumen yang digunakan adalah dokumen Bahasa Indonesia. 

d. Penghitungan Kemiripan Dokumen Menggunakan Dice Similarity. 
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e. Pengukuran perbandingan kinerja bigram, trigram dan quadgram 

menggunakan precision , recall, dan f-measure. 

 

1.5. Metodologi 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1. Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung 

mengenai kerja suatu sistem dalam aplikasi Desktop dengan 

menggunakan algoritma Bigram, Trigram dan Quadgram. 

b) Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi untuk  memahami 

pemrograman Java pada sistem Desktop. 

c) Studi Literatur 

Mempelajari sistem yang mirip dengan sistem yang akan 

dibuat serta mencari referensi tentang pembuatan sistem yang 

baik.  

1.5.2. Analisa Data 

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menentukan kebutuhan 

fungsional dari sistem yang akan dibangun, sehingga nantinya dapat 

dilakukan pengujian utnuk mengetahui kekurangan dan kesesuaian 

dari sistem yang dibangun.  

 

1.5.3. Implementasi 

  Tahap Implementasi/programming ini akan dilakukan pembuatan 

aplikasi Perbandingan Bigram, Trigram dan Quadgram Stemmers pada 

Pengklsifikasian teks surat kabar. 
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1.5.4. Uji Coba dan Evaluasi 

   Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi apakah dengan 

Implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan serta untuk 

mengetahui fungsionalitas sistem dan optimalitas dari algoritma bigram, 

trigram dan quadgram.   

 

1.5.5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

   Menyusun laporan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 

membuat dokumentasi dari perancangan system, implementasi hingga evaluasi 

hasil dari pengujian yang dilakukan. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir diantaranya 

menjelaskan teori tentang Algoritma N-Gram Stemmers, teori Dice 

Similarity, serta teori pendukung lainnya. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada, perancangan user 

interface serta, desain sistem yang akan dibuat.  
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang pembuatan program (software), dan implementasi 

Algoritma N-Gram Stemmers pada aplikasi serta uji coba terhadap 

program yang telah dibuat. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah serta saran 

yang berguna dalam penelitian selanjutnya. 

 


