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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Berita online dalam jumlah besar setiap harinya yang tersedia di internet 

semakin banyak. Banyaknya situs berita Indonesia saat ini yang menyebabkan 

pengguna internet seringkali mengalami kesulitan dalam mencari informasi berita 

Indonesia yang benar-benar sedang dicari atau dibutuhkan. Dengan menjamurnya 

penyedia situs layanan berita Indonesia tersebut, menciptakan kebutuhan untuk 

dapat memberikan rekomendasi judul berita sesuai dengan fakta yang ada dari 

beberapa situs berita online sangatlah bermanfaat. Dengan menciptakan sebuah 

sistem rekomendasi tersebut, pengguna internet dapat dimudahkan dalam 

melakukan pencarian informasi berita Indonesia sesuai dengan informasi yang ada 

pada beberapa situs berita online. Penelitian mengenai sistem rekomendasi telah 

dilakukan oleh Nugroho Wandi, Rully A. Hendrawan, dan Ahmad Mukhlason 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Sistem Rekomendasi 

Penelusuran Buku dengan Penggalian Association Rule Menggunakan Algoritma 

Apriori” [1]. Sistem rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut yaitu 

dapat membantu pengguna mendapatkan rekomendasi buku lain ketika pengguna 

melihat rincian dari buku yang dipilih atau hendak dipinjam. 

Saat ini sistem recommender menjadi salah satu fungsi yang paling penting 

dalam bidang e-commerce (misalnya Amazon dan Netflix). Sistem recommender 

memungkinkan perusahan e-commerce dapat memberikan sebuah rekomendasi 

pribadi kepada para pelanggannya. Banyak perusahaan e-commerce yang telah 

meraih kesuksesan besar dalam bisnis mereka setelah menerapkan sistem 

recommender. Dan Hampir  dimana-mana pengguna internet rata-rata telah 

memiliki pengalaman mengenai sistem recommender, baik secara sengaja maupun 

tidak. Misalnya, perdagangan internet terkenal, seperti Amazon.com yang 

menggunakan sistem recommender untuk merekomendasikan produknya agar 

menarik para penggunanya, yaitu  berdasarkan kebiasaan belanja dari pengguna 

lain. Situs jejaring sosial seperti Facebook atau LinkedIn yang menggunakan sistem 

recommender untuk merekomendasikan teman-teman baru kepada pengguna 



2 
 

berdasarkan struktur jaringan sosial mereka. Dan banyak contoh lain seperti 

Stumbleupon, Google AdSense, YouTube, dll, yang berbeda dalam layanan yang 

disediakan, seperti audio, video, barang umum, jaringan sosial, konten internet 

lainnya, buku, dll, menunjukkan betapa pentingnya sistem ini. 

Pada penelitian ini, sistem merekomendasikan judul-judul berita yang ada di 

beberapa situs berita online kepada pengguna yang didapat dengan cara 

menerapkan teknik scrapping. Selanjutnya pengguna melakukan pencarian data 

judul berita yang telah berhasil di scrapping oleh sistem. Sistem kemudian 

menampilkan hasil pencarian dengan menandai warna biru pada latar belakang 

judul. Rekomendasi utama yang memiliki kesamaan tertinggi dengan kata kunci 

pencarian akan berada di peringkat pertama. Dalam merekomendasikan judul 

berita, sistem menerapkan sebuah algoritma Rabin-Karp. 

Sebelumnya, algoritma Rabin-Karp telah digunakan Salmuasih untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Deteksi Plagiat pada 

Dokumen Teks dengan Konsep Similarity Menggunakan Algoritma Rabin-Karp” 

[2]. Algoritma Rabin-Karp juga telah digunakan pada suatu penelitian yang 

berjudul “Sistem Koreksi Soal Essay Otomatis Dengan Menggunakan Metode 

Rabin-Karp” [3]. Algoritama Rabin-Karp dapat digunakan dalam penelitian ini 

karena dapat melakukan pencocokan pola string antara kata kunci yang dimasukkan 

oleh pengguna untuk mencari informasi berita dengan judul berita yang ada pada 

database. Penelitian ini akan menggunakan algoritma Rabin-Karp dalam 

perancangan sistem rekomendasi judul berita Indonesia, sehingga dapat membantu 

pengguna Internet didalam memberikan sebuah rekomendasi judul berita yang 

dibutuhkan. 

 

1.1.1   Rumusan Masalah 

Bagaimana mengimplementasikan algoritma Rabin-Karp untuk membuat 

sebuah sistem yang mampu memberikan sebuah rekomendasi judul berita secara 

otomatis kepada pengguna Internet ? 
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1.1.2   Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengimplementasikan algoritma Rabin-Karp untuk membuat sebuah sistem 

rekomendasi judul berita. 

2) Membantu pengguna Internet di dalam mencari informasi berita dengan 

memberikan sebuah rekomendasi judul berita yang terkait. 

 

1.1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1) Berita yang digunakan merupakan berita berbahasa Indonesia berupa berita 

tentang politik, kriminal, dan kesehatan. 

2) Berita yang digunakan diambil dari berita online (www.liputan6.com). 

3) Algoritma yang akan digunakan adalah algoritma Rabin-Karp. 

4) Sistem hanya memproses data yang berupa teks pada bagian judul berita. 

5) Sistem berbasis web dengan menggunakan pemrograman PHP dan database 

Mysql. 

1.1.4   Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah yang digunakan  untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1)   Studi Pustaka 

Mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam literatur artikel, 

pustaka, maupun jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan Recommender 

Systems, string matching, dan algoritama Rabin-Karp. 

 

2)   Analisa Masalah 

Dalam tahap ini dilakukan analisa terhadap masalah yang ada, seperti 

menentukan tahapan apa saja yang harus ada pada tahapan preprocessing, 

bagaimana memproses tahapan hasil preprocessing menggunakan algoritma Rabin 

Karp, siapa saja nantinya yang akan menggunakan sistem jika sudah jadi, 

membutuhkan berapa data judul berita dalam penelitian ini, dan lain-lain. 
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3)   Perancangan Sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi pembuatan mesin rekomendasi 

judul berita menggunakan algoritma Rabin-Karp atau ruang lingkup 

pengetahuannya. Kemudian dilakukan pengujian pada mesin rekomendasi judul 

berita dengan melakukan pencarian berdasarkan istilah-istilah yang ada pada 

kategori judul berita, yaitu kategori judul berita politik, kriminal, dan kesehatan. 

 

4)   Analisa Hasil 

Hasil pengujian yang telah dilakukan kemudian dianalisa dengan melihat 

pengurutan besarnya persentase pembobotan kemiripan antara teks masukan 

dengan teks pembanding, yang dimana persentase nilai kemiripan yang paling besar 

berada di urutan yang paling atas. Selain itu akan dilihat hasil nilai precision-nya.  

 

5)   Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Pada tahap terakhir ini dilakukan penyusunan laporan yang mengacu pada 

pedoman penulisan ilmiah dimana dalam hal ini penulisan laporan tugas akhir yang 

bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan Teknik Informatika. Kemudian 

ditarik kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian. 

 

1.1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk dapat memudahkan pembahasan 

dalam tugas akhir ini dengan membagi dalam beberapa BAB, diantaranya sebagai 

berikut: 

BAB I   : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Pada bab ini akan dibahas beberapa teori penunjang yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam tugas akhir. Seperti 

menjelaskan tentang konsep dasar dari sistem rekomendasi 

(rekommender systems) dan Algoritma Rabin Karp. 
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BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang akan 

dibangun, meliputi desain data, desain proses dan desain antar 

muka. Selain itu dijelaskan pula teknologi yang digunakan beserta 

rancangannya, serta tahapan-tahapan pembangunan sistem. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari sistem 

berdasarkan hasil rancangan yang telah dibuat, yang selanjutnya 

dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas dari sistem yang telah 

dibangun. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

pelaksanaan tugas akhir ini, serta saran untuk pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 




