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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Web kini menjadi sumber data yang terbesar dikarenakan perkembangan 

teknologi saat ini terus berkembang, hampir semua bidang teknologi menggunakan 

internet. Didalam web terdapat banyak informasi yang dapat diambil. Terlebih lagi 

perkembangan teknologi semakin maju dan murah, membuat proses dokumentasi 

menjadi semakin mudah. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan jumlah data di berbagai bidang. 

Seperti halnya dalam perguruan tinggi yang secara khusus menekankan 

masalah mahasiswa dan tugas akhir. Semakin bertambahnya mahasiswa pada suatu 

universitas tentunya akan bertambah juga hasil dokumen tugas akhir. Tugas akhir 

merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Tugas akhir di beberapa 

prodi memiliki kategori bidang minat, salah satunya di prodi Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 4 bidang minat yaitu Rekayasa 

Perangkat Lunak(RPL), Jaringan, Game Cerdas dan Data Science. Saat ini prodi 

Teknik informatika memiliki koleksi ratusan dokumen tugas akhir.  Dengan 

banyaknya jumlah dokumen yang terus bertambah dari waktu ke waktu maka akan 

semakin sulit untuk memperoleh informasi yang relevan, selain itu juga 

menyebabkan sulitnya melakukan pengkategorian dokumen tugas akhir jika harus 

dilakukan secara manual.  

Salah satu cara yang berhasil untuk mengelompokkan informasi dalam 

jumlah banyak yang dapat dimengerti oleh para pencari informasi adalah dengan 

melakukan klasifikasi dokumen. Klasifikasi dokumen bertujuan untuk 

mengelompokkan dokumen yang tidak tersusun ke dalam kelompok-kelompok 

yang menggambarkan isi dari dokumen. Pada klasifikasi terlebih dahulu akan 

dilakukan proses training dan testing. Pada proses tersebut akan digunakan dataset 

yang telah diketahui kelas objeknya. Namun kebutuhan akan data latih untuk 

melakukan klasifikasi dokumen merupakan salah satu permasalahan yang sering 

muncul dalam klasifikasi dokumen. Seberapa banyak data latih yang dibutuhkan 

agar klasifikasi dokumen memberikan akurasi yang maksimal. Apabila jumlah data 
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latih yang digunakan terlalu sedikit, maka tidak akan menghasilkan tingkat 

akurasi yang maksimal. Permasalahan data latih untuk melakukan klasifikasi 

dokumen ini dapat diatasi dengan pendekatan baru yang tidak memerlukan data 

latih. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan ontologi [1]. 

 Pendekatan ontologi merupakan satu cara untuk mengklasifikasikan objek-

objek yang ada di dalam kumpulannya tidak memerlukan data latih. Dalam hal ini 

kumpulan tugas akhir akan diklasifikasikan berdasarkan struktur ontologi. 

Klasifikasi dokumen tugas akhir yang ada sebelumnya untuk mempermudah 

pencarian judul skripsi selain itu juga mempermudah mengelompokkan judul 

skripsi berdasarkan bidang minat dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes 

Classifier. Namun, masih perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai 

klasifikasi judul tugas akhir dengan menggunakan algoritam tersebut. 

Pada penelitian Prajna Wira B dan dan Dana Indra S yaitu pengklasikasian 

otomatis berbasis ontologi untuk artikel berita berbahasa indonesia. Pada penelitian 

yang dilakukan untuk membagi dalam beberapa kelompok dokumen yang tidak 

tersusun ke dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan isi dari dokumen. 

Penggunaan ontologi dalam penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai 

kemiripan diantara dokumen dengan sebuah node yang ada di ontologi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ontologi dapat digunakan melakukan klasifikasi 

dokumen [1]. 

Pada penelitian Ridde Bhaktiyar Riwanto yaitu klasifikasi judul tugas akhir 

teknik informatika berdasarkan bidang minat menggunakan algoritma Naïve Bayes 

Classifier (Studi Kasus : Ruang Baca Fakultas Teknik UMM). Penelitian ini 

mengelompokkan judul skripsi yang sesuai dengan bidang minat menggunakan 

algoritma Naïve Bayes Classifier. Namun pada penelitian ini membutuhkan data 

latih untuk melakukan klasifikasi dokumen baru. Sedangkan klasifikasi dokumen 

teks menggunakan ontologi tidak memerlukan dokumen latih [2]. 

Dari masalah yang ada maka dikembangkan sebuah sistem yang dapat 

memperbaiki penelitian sebelumnya dalam klasifikasi dokumen tugas akhir pada 

prodi Teknik Informatika UMM dan membantu proses pengklasfikasian sebuah 

dokumen TA berdasarkan abstrak yang sesuai sehingga mendapatkan informasi 

yang tepat dan meningkatkan keakurasian data pada proses pengklasifikasian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun ontologi yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

dokumen tugas akhir pada Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

b. Bagaimana melakukan klasifikasi dokumen tugas akhir menggunakan 

ontologi? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Data tugas akhir yang digunakan adalah dokumen mahasiswa Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Dokumen yang digunakan berupa teks bagian abstrak pada tugas akhir 

mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

c. Pengelompokan dokumen berdasarkan 4 bidang minat teknik informatika 

yaitu jaringan, RPL,game dan data science 

d. Dokumen yang digunakan adalah dokumen abstrak dalam Bahasa Indonesia 

e. Literatur yang dijadikan acuan dalam penentuan rule ontologi menggunakan 

ACM. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengklasifikasikan dokumen 

tugas akhir berbahasa indonesia menggunakan ontologi Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penyusunan 

tugas akhir ini, metodelogi penelitian yang di gunakan adalah:  
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1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem, yaitu mengenai klasifikasi judul tugas akhir bedasarkan 

bidang minat dan mengenai penerapan ontologi, penerapan metode dao, pengolahan 

data preprocessing yang nantinya akan digunakan dalam sistem dan segala hal yang 

membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 

1.5.2 Analisa Data dan Desain Sistem 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu : 

a. Melakukan analisis data yang telah didapat dan merancang desain sistem 

dari data yang telah terkumpul sehingga dapat menjadikan salah satu 

faktor yang memperlancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

b. Merancang alur kerja sistem dengan flowchart. 

c. Melakukan preprocessing data untuk memudahkan dan mengefektifkan 

pengolahan data sesuai dengan kebutuhan dari sistem. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem untuk membuat sebuah 

sistem untuk mengklasifikasi dokumen tugas akhir berbahasa indonesia berbasis 

web dengan menggunakan ontologi dan metode dao sebagai metodenya. Sistem 

mengklasifikasi berdasarkan pada dokumen abstrak di Teknik Informatika UMM. 

1.5.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem, apakah sistem yang telah 

dibuat masih terdapat kesalahan atau sudah memenuhi parameter pembuatan sistem 

tersebut. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi sistem, apakah 

diklasifikasikan secara benar. Jika sudah memenuhi syarat maka akan dilakukan 

analisis keberhasilan dengan melakukan pengujian keakuratan dari hasil yang 

didapat dari sistem. 

1.5.5 Penyusunan Laporan 

Tahapan akhir dalam penelelitian tugas akhir ini adalah penaarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari tahap-tahap yang telah 

dilakukan. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan untuk 

pengembangan atau penelitian lanjutan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang  teori–teori, definisi, konsep dasar,  serta 

komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan 

atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan sistem 

yang dibuat, dan juga perancangan sistem yang ada dalam aplikasi.  

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat.
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