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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmatulloh (2016). Penelitian yang 

berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pencarian Benda Hilang “Lost & 

Found” berbasis Website”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewadahi orang 

yang kehilangan dan menemukan, sehingga orang yang kehilangan dan 

menemukan tidak perlu menempelkan info kehilangan di tembok-tembok, dan tidak 

perlu posting di sosial media. Dengan menggunakan media berbasis website, 

penelitian tersebut mampu menangani masalah yang terdapat pada sosial media dan 

info kehilangan di tembok-tembok, namun sistem tersebut masih kurang efektif 

karena pencarian masih dilakukan dengan menggunakan query. Kelemahan dari 

query adalah bersifat key-sensitive atau query dengan dokumen harus sama persis. 

Pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui dua tahap antara lain pengujian 

validasi dan feedback dari user. Dari hasil pengujian validasi yang dilakukan 

berdasarkan skenario yang dirancang yaitu 100% valid. Kesimpulan dari penelitian 

sebelumnya adalah dengan dibuatnya sistem informasi pencarian benda hilang 

berbasis website, semua pengguna yang merasa kehilangan barang  maupun yang 

menemukan barang yang tidak diketahui pemiliknya bisa di informasikan melalui 

sistem lost & found. Berikut adalah fitur-fitur dari penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1. Tabel fitur penelitian terdahulu. 

Peneliti Fitur 

Rahmatulloh, 2016 Menggunakan konsep waterfall pada studi kasus rancang 

bangun sistem informasi lost & found berbasis website di 

UNESA . Fitur yang ada pada penelitian ini adalah 

pencarian benda hilang, API google maps untuk tag 

pencarian benda hilang dan bagikan ke media sosial. 

Dony Hariono, 2016 Menggunakan metode cosine similarity pada studi kasus 

sistem rekomendasi untuk pencarian informasi kuliner 
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Kota Malang. Fitur yang ada pada penelitian ini adalah 

pencarian informasi kuliner dengan menggunakan cosine 

similarity. 

Usulan Menggunakan metode cosine similarity pada studi kasus 

pencarian benda hilang berbasis website di Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 

2.3. Information Retrieval 

Information Retrieval (IR) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

melakukan penelusuran kembali atas banyaknya dokumen yang berada dalam basis 

data. Information Retrieval melakukan pencarian dengan beberapa dokumen yang 

diinginkan pengguna, dengan melihat tingkat kemiripan sebuah dokumen [7]. 

2.2. Preprocessing 

Preprocessing merupakan proses awal dalam pembentukan keywords dari data 

kehilangan maupun menemukan yang nantinya akan disimpan dalam basis data, 

dengan beberapa tahapan proses: 

a. Case Folding 

Merupakan proses pengubahan yang semula huruf kapital menjadi 

huruf kecil. Case Folding hanya menerima inputan berupa huruf ‘a’ 

sampai dengan ‘z’, selain huruf dan angka akan dihilangkan, angka 

tidak dihilangkan karena angka pada penelitian ini dianggap 

penting. 

b. Tokenizing 

Adalah proses dimana tiap kata pada isi data barang hilang di 

penggal berdasarkan spasi dan tanda – (penghubung). 

c. Filter stopwords 

Merupakan proses penghilangan kata-kata (yang dianggap) sebagai 

kata yang tidak penting atau jarang digunakan sebagai keyword 

pencarian. Proses ini dilakukan untuk mengurangi waktu yang 

dibutuhkan pada saat penghitungan frekuensi tiap kata pada 
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dokumen. Pada penelitian ini, stopwords yang digunakan adalah 

stopword bahasa indonesia. 

 

Gambar.2.1. Alur proses Preprocessing 

2.4. Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

Term Frequency adalah tingkat keseringan kemunculan sebuah term (kata) 

dalam dokumen dan kemudian dialgoritmakan agar mengurangi digit jumlahnya 

[10],. misal 1000 menjadi log(1000) hanya menghasilkan angka tiga. Jadi  jika suatu 

term terdapat dalam suatu dokumen sebanyak 5 kali, maka diperoleh bobot = 1 + 

log(5) = 1.6999 tetapi jika tidak terdapat dalam dokumen tersebut, bobotnya adalah 

0. Rumus term frequency adalah sebagai berikut [7]: 

𝑤𝑡,𝑑 = {
1 + 𝑙𝑜𝑔 10𝑡𝑓 𝑡,𝑑  , 𝑖𝑓 𝑡𝑓𝑡,𝑑 > 0

               0              , 𝑖𝑓 𝑡𝑓𝑡,𝑑 = 0
                     (2.1) 

Jadi jika suatu kata dalam sebuah dokumen sebanyak 3 kali maka diperoleh bobot 

= 1 + log(3) = 0.47. Tetapi jika tidak terdapat term pada sebuah dokumen tersebut 

maka hasilnya adalah nol. 

Document Frequency adalah banyaknya sebuah dokumen yang mengandung 

kata. Sedangkan Inverse Document Frequency adalah perhitungan dari term yang 

didistribusikan secara luas pada dokumen yang bersangkutan. IDF (Inverse 

Document Frequency) menunjukkan hubungan ketersedeiaan term dalam seluruh 

dokumen. Semakin sedikit jumlah dokumen yang mengandung term yang 

dimaksud, maka nilai IDF semakin besar. Rumus dari Inverse Document Frequency 

adalah sebagai berikut [7]: 

Idf = log2(
𝑛

𝑑𝑓
)                      (2.2) 

TF-IDF adalah pengukur tingkat kepentingan sebuah kata dalam dokumen. 

Proses ini dilakukan untuk mencari bobot kemiripan kata dari sebuah dokumen 

terhadap keseluruhan dokumen. Rumus dari pembobotan adalah sebagai berikut [7]: 
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𝑊𝑑,𝑡 =  𝑡𝑓𝑑,𝑡 𝑥 𝑖𝑑𝑓𝑡                    (2.3) 

 

Dimana: 

d = document ke-d 

t = kata ke-t dari document 

W = tingkat kepentingan kata pada dokumen ke-d terhadap item ke-t 

tf = banyaknya kata i pada sebuah dokumen 

idf = inversed document frequency, log2(
𝑛

𝑑𝑓
) 

df = banyaknya document yang mengandung kata i 

 

2.5. Cosine Similarity 

Cosine Similarity digunakan untuk mencari seberapa besar tingkat kemiripan 

antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, dapat menggunakan suatu 

fungsi similarity measure. Dengan menggunakan fungsi ini memungkinkan 

perankingan dokumen sesuai dengan tingkat kemiripan terhadap query. 

Perhitungan kemiripan kata antar document yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Cosine Similarity. Semakin besar nilai cosinus dengan nilai tertinggi 1 maka 

semakin mirip dokumen yang dibandingkan. Nilai cosinus 1 menyatakan kemiripan 

100%, sedangkan nol menyatakan ketidakmiripan 100%. Cosine similarity 

definisikan dalam rumus fungsi perhitungan berikut [7]:  

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(�̅�𝑗�̅�) =  
�̅�𝑗.�̅�

|�̅�𝑗|.|�̅�|
=  

∑ (𝑤𝑖𝑗 .𝑤𝑖𝑞)𝑡
𝑗=1

√∑ 𝑤𝑖𝑗
2𝑡

𝑗=1 .∑ 𝑤𝑖𝑞
2𝑡

𝑗=1

                       (2.4) 

Dimana: 

d = document, q = query, t = kata 

wij = bobot kata ke i dari dokumen ke j 

wiq = bobot kata ke i dari query 

2.6. Evaluasi  

Evaluasi digunakan untuk mengukur kinerja suatu sistem demi menghasilkan 

perbaikan pada proses pengambilan informasi. Ukuran umum yang digunakan 

untuk mengukur kualitas dari text retrieval adalah kombinasi precision dan recall. 
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Metode yang umum digunakan adalah recall, precission, dan f-measure. Efektivitas 

sistem temu kembali informasi dinilai berdasarkan teori dari Lancaster dalam 

Pendit (2008) yaitu relevan dan tidak relevan. Dalam teori tersebut juga dijelaskan 

bahwa efektivitas sistem temu kembali informasi dikategorikan menjadi dua yaitu 

efektif jika nilainya diatas 50% dan tidak efektif jika nilainya dibawah 50%. Kedua 

ukuran diatas dinilai dalam bentuk presentase, 1-100%. Sebuah sistem temu 

kembali informasi akan dianggap baik jika tingkat recall maupun precision-nya 

tinggi. Kondisi ideal efektivitas sistem temu kembali informasi menurut Pao dalam 

Hasugian (2006) adalah apabila rasio recall dan precision-nya sama besarnya (1:1). 

a. Recall 

Recall adalah proporsi jumlah dokumen teks yang relevan terkenali di 

antara semua dokumen teks relevan yang ada pada koleksi. Berikut adalah 

rumus dari recall [7]: 

                                            𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 ∩𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝐾𝑒ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝐾𝑒ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
                  (2.5)                   

b. Precission 

Precission adalah proporsi jumlah dokumen teks yang relevan terkenali di 

antara semua dokumen teks yang terpilih oleh sistem. Rumus precission 

adalah sebagai berikut [7]: 

                          𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 ∩𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝐾𝑒ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝐾𝑒ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
                 (2.6) 


