
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun UGM menghasilkan 500 hingga 600 hasil riset [1]. Selain itu 

sebanyak 817 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi 

dikukuhkan menjadi wisudawan pada prosesi wisuda ke-78 periode IV 2015 di 

UMM Dome, Sabtu (28/11) [2]. Artinya dalam satu periode, seribu penelitian baru 

dihasilkan dari UMM & UGM. Dengan banyaknya penelitian baru setiap tahunnya, 

pencarian suatu penelitian ataupun mendapatkan informasi tertentu yang 

dibutuhkan dari sebuah penelitian menjadi sangat sulit dan memakan waktu lama. 

Sebagai contoh jika seorang individu menginginkan informasi tertentu dari sebuah 

jurnal, maka perlu setidaknya membaca keseluruhan abstraksi untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya sebuah 

sistem yang mampu mengambil informasi tertentu dari sebuah dokumen secara 

otomatis, maka kegiatan mencari informasi tertentu menjadi lebih hemat waktu dan 

tenaga.  

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) yang nyata (fact) yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan [3]. Sebuah informasi bisa terdiri dari 

banyak data. Salah satu cara mendapatkan data yang spesifik dari suatu informasi 

adalah dengan melakukan ekstraksi informasi. Secara singkat Ekstraksi Informasi 

dapat digunakan untuk mengekstrak informasi yang dianggap penting dari suatu 

dokumen [4]. 

Informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian, dapat digunakan untuk 

beberapa tujuan. Beberapa individu membutuhkan informasi tertentu yang 

dimaksudkan, dengan tujuan untuk mengembangkan atau sekedar mempelajari 

domain atau teknik dari penelitian tertentu. Selain itu informasi yang didapatkan 

juga dapat digunakan untuk mempelajari Dinamika penelitian. Dinamika penelitian 
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dalam suatu instansi dapat dipelajari dengan melakukan ekstraksi informasi dari 

publikasinya [5].  

Ekstraksi informasi dalam penelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari 

suatu informasi tertentu dari sebuah abstrak. Informasi yang dicari nantinya disebut 

sebagai informasi target, di mana informasi target ini akan diambil menggunakan 

sebuah teknik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi dari teks 

yang tidak terstruktur. Untuk mendapatkan informasi terstruktur dari teks yang 

tidak terstruktur, hal pertama yang perlu didefinisikan adalah informasi target 

sebagai informasi terstruktur yang akan diekstrak [6]. Dalam hal ini informasi target 

adalah informasi spesifik yang ingin didapatkan dari sebuah abstrak, dan untuk 

mencapai tujuan ini, kami mencoba untuk mendapatkan informasi target 

menggunakan Machine Learning dengan metode Ekstraksi Informasi berbasis 

klasifikasi. Ekstraksi informasi adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk 

mengambil informasi spesifik dari sebuah dokumen. Hasil dari Ekstraksi Informasi 

berbentuk sebuah kata yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas 

tertentu. Kelas-kelas tersebut akan mewakili setiap kategori dari informasi target. 

Untuk mendapatkan kata yang masuk ke dalam kategori informasi target, 

dibutuhkan informasi mengenai karakteristik dari setiap kategori. Karakteristik 

yang dimaksud adalah fitur dari setiap kata. Setiap kata memiliki fitur, dari mulai 

jenis kata, morfologi, kontekstual, Part-Of-Speech, hingga Name Entitiy-nya. 

Setelah semua fitur didapatkan, maka dibutuhkanlah sebuah model dari setiap 

karakteristik, yang diaplikasikan pada sebuah algoritma. Model ini digunakan untuk 

nantinya mengenali karakteristik dari setiap kategori, dengan informasi 

karakterisitik ini, maka sebuah algoritma dapat memperhitungkan seberapa 

besarkah kemungkinan sebuah kata dengan karakteristik tertentu masuk ke dalam 

kategori informasi target.  

Sebelumnya telah dilakukan penelitian Ekstraksi Informasi yang bekerja 

dengan mengidentifikasi 5W1H pada berita online Bahasa Indonesia [7]. Ada juga 

sebuah penelitian yang mengeksplorasi analisis konten tweet untuk mendapatkan 

informasi transaksi online  di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

ekstraksi informasi berbasis klasifikasi tweet dan klasifikasi token [6]. Beberapa 
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perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada tahapan umum, 

target kelas, fitur dan algoritma yang digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana melakukan ekstraksi informasi untuk mendapatkan informasi 

Target dari abstraksi sebuah jurnal penelitian? 

b) Bagaimana menentukan Algoritma yang tepat untuk melakukan klasifikasi? 

c) Bagaimana mengukur kinerja dari sistem ekstraksi informasi jurnal penelitian 

ini? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan TA ini adalah melakukan ekstraksi 

informasi berupa kontribusi utama, teknik yang digunakan dan domain dari abstrak 

sebuah jurnal penelitian berbahasa Indonesia serta mengukur kinerja dari sistem ini.  

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang kami bahas pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Data train dan data test yang digunakan untuk klasifikasi didapatkan dari 

abstrak jurnal dan abstrak Tugas Akhir dalam bidang penelitian Informatika. 

b) Tugas Akhir yang digunakan diambil dari Tugas Akhir di Jurusan Teknik 

Informatika UMM yang berbahasa Indonesia dan diambil dari Perpustakaan 

Teknik Kampus III UMM. 

c) Jurnal Informatika yang digunakan berasal dari Jurnal Cybermatika ITB, 

JNTETI UGM dan beberapa sumber lain. 

d) Anotasi corpus dilakukan secara manual 

e) Jumlah data set yang digunakan tidak lebih dari 100 abstraksi. 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
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1.5.1 Studi Literatur 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan referensi serta memahami konsep 

dari pembangunan sistem, yaitu mengenai metode-metode ekstraksi informasi dan 

penerapan algoritma yang akan digunakan untuk klasifikasi. Pada tahap ini juga 

dilakukan pengumpulan contoh-contoh metode dan penerapan yang diambil dari 

jurnal-jurnal penelitian, dan publikasi Tugas Akhir sebelumnya tentang ekstraksi 

informasi, serta data-data yang dibutuhkan, baik berupa dataset ataupun data 

mentah yang nantinya akan diolah untuk digunakan lebih lanjut. 

1.5.2 Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem 

Pada Bagian Pendahuluan telah disebutkan bahwa penelitian ini 

menggunakan teknik Machine Learning, untuk melakukan Ekstraksi Informasi. 

Penggunaan Ekstraksi Informasi ditujukan untuk mendapatkan informasi yang 

terstruktur dan dapat dipahami oleh mesin[7]. Penggunaan teknik Machine 

Learning pada penelitian sama dengan jurnal referensi, yaitu digunakan untuk 

melakukan klasifikasi token. Perbedaan ada pada fitur dan kelas target. Jika pada 

jurnal referensi menggunakan 16 fitur dan 13 kelas target, pada penelitian ini 

penulis menggunakan 25 fitur dan 3 kelas target. 

1.5.4 Implementasi 

Implementasi akan dilakukan dalam 2 tahap utama yaitu tahap pelatihan dan 

tahap klasifikasi. Pada tahap pelatihan terdiri dari 3 langkah yaitu pengumpulan 

data, anotasi abstraksi dan ekstraksi fitur. Pada tahap klasifikasi, akan dilakukan 

klasifikasi token kemudian melakukan pembentukan frase dari setiap token yang 

sudah terklasifikasi. 

1.5.5 Pengujian dan Evaluasi 

Evaluasi akan dilakukan dengan mengambil sebuah contoh abstrak, 

kemudian menghitung hasil ekstraksi untuk setiap token pada proses uji di tahap 

klasifikasi.  

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, tujuan, serta 

gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang dibuatnya penelitian ini, rumusan 

masalah yang menjelaskan masalah yang akan diselesaikan, batasan 

masalah, serta ruang lingkup pembahasan untuk tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang konsep dasar dan teori-teori  yang 

berkaitan dengan topik tugas akhir yang digunakan dalam 

penyelesaian penelitian ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem dengan penjabaran 

mengenai perancangan aplikasi serta perancangan sistem yang akan 

dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang implementasi, serta langkah-langkah 

pembuatan sistem dari rancangan sistem yang sudah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitan yang dilakukan 

sebelumnya. Selain itu terdapat saran yang dapat menjadi masukan 

untuk membangun sistem agar lebih baik untuk penelitan 

selanjutnya. 


