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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan data yang sangat pesat menciptakan kondisi kaya data 

namun minim informasi. Peningkatan jumlah dokumen dalam bentuk teks yang 

cukup signifikan membuat proses klasterisasi atau pengelompokan data teks 

(dokumen) dirasa sangat penting. Dokumen-dokumen dikelompokkan dalam kelas-

kelas atau klaster yang sama, untuk memudahkan proses klasterisasi dokumen yang 

memiliki kesamaan katagori atau topik atau kata-kata penting (keyword) yang dapat 

mewakili isi dari dokumen tersebut[1].  

Klasterisasi dokumen dapat dilakukan secara manual maupun digital 

(otomatis). Secara manual klasterisasi dokumen dirasa kurang optimal, karena 

banyaknya jumlah dokumen yang harus dikelompokkan yang mana membutuhkan 

banyak waktu, tenaga dan kemungkinann adanya kesalahan dalam proses klaster 

tersebut. Sehingga diperlukan sistem yang dapat melakuan klasterisasi dokumen 

secara otomatis, yang dapat mengklaster data yang tidak sedikit jumlahnya dan 

untuk mempermudah user dalam proses pencarian dan menganalisa informasi dari 

dokumen. 

Metode yang digunakan dalam proses klasterisasi ini adalah metode K-

Means dan Singular Value Decomposition (SVD). Metode K-Means merupakan 

metode klasterisasi data yang umum dan banyak digunakan, karena metode ini 

sederhana dan mampu mengklaster data yang sangat besar dalam waktu yang cepat. 

K-Means adalah metode klastering nonhierarki yang mempartisi data yang ada 

kedalam kelompok-kelompok[2], sehingga data yang memiliki karakteristik sama 

akan dimasukan kedalam satu kelompok yang sama, dan data yang memiliki 

karakteristik berbeda akan dikelompokkan kedalam kelompok lainnya. Untuk 

mengoptimalkan hasil klasterisasi ini ditambahkan Singular Value Decomposition. 

SVD merupakan algoritma aljabar linier yang memecah matrik tunggal menjadi 

tiga matrik yang lebih kecil dengan ukuran yang sama, tujuannya untuk 

menghilangkan fitur-fitur yang dirasa kurang penting dalam dokumen sehingga 
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dapat memproduksi model data yang lebih baik. Selain itu SVD juga memiliki 

kelebihan dalam efisiensi waktu proses untuk dataset berskala besar. 

Dalam tugas akhir ini akan dibahas tentang bagaimana melakukan 

klasterisasi data dokumen tugas akhir Teknik Informatika UMM dan melalukan 

pencarian dokuemen berdasarkan keyword yang diinputkan. Proses klasterisasi 

dokumen akan melalui proses text mining dan TF-IDF terlebih dahulu, untuk 

merubah data teks ke bentuk numerik sehingga dapat dilakukan pengelompokkan. 

Selanjutnya dilakukan proses klaster dengan metode K-Menas dan SVD. Dari hasil 

klaster tersebut akan dilakukan perbandingan antara hasil klaster menggunakan 

metode K-Means dengan hasil klaster menggunakan K-Means dan SVD.  

Keefesienan hasil klaster dilihat dari kecepatan waktu komputasi yang diperlukan 

untuk menyelesaikan proses klaster dan ketepatan hasil klaster dihitung 

menggunakan metode purity. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem aplikasi yang dapat menangani 

pengelompokan dan pencarian dokumen Tugas Akhir Teknik Informatika 

UMM? 

2. Bagaimana menerapkan algoritma K-Means dan Singular Value 

Decomposition (SVD) dalam pengelompokan dokumen Tugas Akhir 

Teknik Informatika UMM? 

3. Bagaimana mengefisienkan proses pengelompokan dan pencarian dokumen 

Tugas Akhir Teknik Informatika UMM? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, penulisan ini bertujuan 

untuk membangun sebuah sistem aplikasi yang mampu melakukan pencarian dan 

pengelompokan dokumen Tugas Akhir Teknik Informatika UMM. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar Tulisan ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada maka 

dibutuhkan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya mengelompokan dokumen berbahasa Indonesia. 

2. Abstraksi menggunakan kata baku Bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan. 

3. Menggunakan abstraksi TA Teknik Informatika UMM yang diunduh di 

http://digilib.umm.ac.id 

4. Menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman Java. 

5. Sample data yang digunakan  sebanyak 250 data abstraksi Tugas Akhir 

Teknik Informatika.  

1.5 Metodelogi Penelitian 

 Penyelesaian masalah ini, penulis menggunakan metodologi proses 

pelaksanaan tugas akhir untuk mempermudah memahami pada gambar 1.1 

dijelaskan alur proses dari metodologi yang digunakan: 

 

  Gambar 1.1  Metodelogi Penelitian 

a. Studi Literatur 

Studi literatur penulis gunakan untuk memahami konsep, dari data 

mining, pengelompokan (klastering) dan penggabungan antara K-Means dan 

metode aljabar Linier yaitu Singular Value Decomposition. Literatur yang 

digunakan adalah beberapa buku baca tentang data mining, SVD, jurnal, 

 

http://digilib.umm.ac.id/
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paper dan Tugas Akhir yang membahas hal yang serupa, sehingga menambah 

pemahaman penulis akan tema yang diambil. 

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

digunakan dalam klasterisasi dengan mengunduh Judul dan Abstraksi dari 

Tugas Akhir teknik Informatika UMM di http://digilib.umm.ac.id  

c. Analisa dan Desain Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan analisa desain sistem klaster yang akan 

dibangun. Analisis sistem akan digambarkan dengan diagram alur, agar alur 

proes sistem dapat lebih mudah dipahami. Gambar 1.2 merupakan rancangan 

proses klaster yang dibangun: 

 

Gambar 1.2 Rancangan Sistem 

d. Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap implementasi perangkat lunak yaitu mendesain dan 

mengimplementasikan sistem yang akan dibangun. Menggunakan database 

MySQL dan pemrograman Java dengan metode K-Means dan Single Value 

Decomposition.  
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e. Uji Coba Sistem dan Evaluasi 

Pada tahap ini adalah tahap pengujian sistem yang telah dibuat. 

Pengujian dilakukan berdasarkan hasil klaster oleh sistem. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah sistem berhasil mengklaster dokumen 

dengan benar. Sistem ini akan diuji coba dengan beberapa pengujian yaitu: 

1. Membandingkan hasil klaster menggunakan metode K-Means dengan 

metode K-Means+SVD berdasarkan kecepatan proses dan ketepatan 

hasil klaster. 

2. Pengujian sistem yang digunakan adalah pengujian klaster dengan 

metode purity. 

f. Pembuatan Laporan 

Tahap ini digunakan untuk dan penyusunan hasil dari klaster, sehingga 

nantinya dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.  

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Membahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 

masalah yang akan yang akan dibahas, serta maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai, batasan masalah agar pembahasan tidak keluar dari topik, metodologi 

penyelesaian masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir, sehingga dapat 

mendukung pengerjaan aplikasi dengan menerapkan metode K-Means dan 

SVD dalam proses pengelompokan dokumen. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas analisa dan perancangan sistem, membahas tentang proses 

awal data yang akan diproses oleh sistem. Perancangan sistem ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang jelas untuk proses implementasi.  
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Membahas implementasi dari rancangan yang telah dibuat pada BAB 

III, setalah itu dilakukan pengujian terhadap hasil klaster. Pengujian dilakuan 

dengan membandingkan hasil klaster antar metode K-Means dan K-Means 

dengan SVD.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari sistem yang telah 

dibuat serta saran-saran membangun, guna untuk pengembangan sistem dimasa 

yang akan datang. 


