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BAB II  

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan mendalami tentang klasifikasi teks. 

Selain itu juga membahas referensi lain yang berhubungan dengan Ontologi dan 

Metode Dao yang digunakan sebagai metode dalam menyelesaikan penelitian ini. 

2.1 Literatur Review 

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan tema yang sama pada penelitian 

maupun dengan metode yang berbeda. Pada penelitian Prajna Wira B dan dan Dana 

Indra S yaitu pengklasikasian otomatis berbasis ontologi untuk artikel berita 

berbahasa indonesia. Pada penelitian ini mengelompokkan dokumen yang tidak 

terstruktur ke dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan isi dari dokumen 

berita. Penggunaan ontologi dalam penelitian ini untuk membandingkan nilai 

kemiripan diantara dokumen dan sebuah node yang ada di ontologi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ontologi dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi 

dokumen [1]. Pada penelitiannya, data yang digunakan berupa data artikel berita 

berbahasa indonesia sebagai domain dalam ontologinya sedangkan pada penelitian 

yang akan dikembangkan menggunakan domain Tugas Akhir Teknik Informatika 

UMM dan menggunakan metode dao untuk melakukan klasifikasi dokumen. 

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 tugas akhir yang sesuai dengan bidang minat menggunakan 

algoritma Naïve Bayes Classifier. Namun pada penelitian ini membutuhkan data 

latih untuk melakukan klasifikasi dokumen baru [2]. Pada penelitian dan 

pengembangan sistem klasifikasi dokumen tugas akhir yang dilakukan 

membutuhkan data latih.Hal ini dikarenakan menggunakan algoritma Naïve Bayes 

Classifier untuk melakukan pengklasifikasian terhadap data. Untuk memudahkan 

pemahaman dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Penelitian Masalah 

Penelitian 

Metode Penerbit 

1 Prajna Wira 

Basnur dan 

Dana Indra 

Sensuse 

Pengklasifikasian 

Otomatis 

Berbasis 

Ontologi Untuk 

Artikel Berita 

Berbahasa 

Indonesia. 

Sistem 

klasifikasi 

berbasis 

ontologi 

dengan 

menghitung 

nilai 

kemiripan 

menggunakan 

Navigation 

assistant as a 

classifier 

kurang 

efisien karena 

hasil 

klasifikasinya 

tidak 

menghitung 

kemiripan 

dengan 

melihat jarak 

di dalam 

ontologinya  

TF-IDF, 

Ontologi, 

Navigation 

assitent as a 

classifier 

Makara, 

Teknologi 

2 Ridde 

Bhaktiyar 

Riwanto   

Klasifikasi Judul 

Tugas akhir 

Teknik 

Informatika 

Berdasarkan 

Bidang Minat 

Pada sistem 

klasifikasi ini 

dipengaruhi 

seberapa 

banyak data 

latih yang 

Naïve Bayes 

Classifier 

UMM 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) - 

Malang 
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Menggunakan 

Algoritma Naive 

Bayes 

Classifier(Studi 

Kasus : Ruang 

Baca Fakultas 

Teknik UMM). 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

dibutuhkan 

agar 

klasifikasi 

dokumen 

memberikan 

akurasi yang 

maksimal. 

3 Hendra 

Nurrokhmad 

Perangkingan 

Dokumen 

Berdasarkan 

Kemunculan 

Kata Kunci Pada 

Ontologi. 

Sitem 

pencarian 

saat ini masih 

konvensional 

dan tidak 

efektif dalam 

menemukan 

dokumen 

yang dicari 

pengguna 

TF-IDF dan 

Metode Dao 

UMM 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) - 

Malang 

Proses klasifikasi biasanya memiliki dua tahap : learning dan test. Pada tahap 

learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya digunakan untuk 

membentuk model perkiraan. Kemudian pada tahap test model yang sudah 

terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi kelas data 

yang belum diketahui. 

Terdapat banyak teknik klasifikasi yang digunakan untuk melakukan 

klasifikasi dapat berupa bayesian classifier, nearst neighbour classifier, support 

verctor machine, dan lain sebagainya. Masing – masing classifier memiliki 

algoritma pembelajarannya masing-masing. Penentuan data pembelajaran dapat 

mempengaruhi hasil pengujian karena pola data pembelajaran tersebut dijadikan 

sebagai rule untuk menentukan kelas pada data testing. Sehingga besar atau 

kecilnya presentasi tingkat akurasi dipengaruhi oleh penentuan data pembelajaran.  
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Dengan menggunakan ontologi tidak lagi memerlukan data latih atau data 

pembelajaran untuk melakukan klasifikasi dokumen tugas akhir. Karena ontologi 

bersifat unik dan memiliki struktur hirarki, selain itu model ontologi dapat 

menghilangkan lebih dari satu makna atau arti sehingga dapat memperluas 

pencarian. Sedangkan penelitian yang akan dikembangkan pengklasifikasian 

dokumen tugas akhir ini menggunakan metode ontologi, metode dao untuk 

menghitung jarak pada struktur ontologi dan menggunakan ACM sebagai acuan 

dalam menentukan rule di dalam ontologinya.  

2.2 Klasifikasi Dokumen 

Klasifikasi dokumen adalah bidang penelitian dalam perolehan informasi 

yang mengembangkan metode untuk menentukan atau mengkategorikan suatu 

dokumen ke dalam satu atau lebih kelompok yang telah dikenal sebelumnya secara 

otomatis berdasarkan isi dokumen[3]. Klasifikasi dokumen bertujuan untuk 

mengelompokkan dokumen yang tidak terstruktur ke dalam kelompok atau kategori 

yang menggambarkan isi dari dokumen. Dokumen dapat berupa dokumen teks 

seperti dokumen tugas akhir. Klasifikasi memiliki dua tahap proses yaitu tahap 

pembelajaran dan tahap klasifikasi 

Pada tahap pertama, algoritma kalsifikasi membentuk model klasifikasi 

dengan menganalisis data latih. Tahap ini sebagai supervised learning karena setiap 

data latih memiliki label kelas masing-masing. Tahap kedua adalah menentukan 

kelas untuk data uji dengan melihat model klasifikasi yang terbentuk[4]. 

2.3 Ontologi 

Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang pertama kali ada. Pada dasarnya ada 

dua bidang ilmu yang menggunakan istilah ontologi, yaitu ilmu filsafat dan ilmu 

komputer. Untuk membedakan istilah ontologi pada dua bidang ini, digunakan 

istilah philosophical ontology yang mengarah pada filsafat dan computational 

ontology pada ilmu komputer. Pembahasan ontologi dalam skripsi ini adalah 

computational ontology[5]. 

Ontologi merupakan sebuah deskripsi formal tentang sebuah konsep secara 

eksplisit dalam sebuah domain tertentu(classes, terkadang disebut concepts), 

properti dari setiap konsep beserta dengan batasannya(facets)[6]. Dalam istilah lain 

ontologi dijelaskan sebagai suatu representasi dari domain pengetahuan tertentu 
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yang berisi istilah-istilah dalam domain tersebut beserta hubungan antara istilah 

istilah yang ada[7]. Pada tinjauan filsafat, ontologi adalah pembelajaran tentang 

sesuatu yang ada. Dalam bidang Artificial Intelligence (AI) ontologi memiliki dua 

pengertian yang saling berkaitan. Pertama ontologi  adalah kosakata representasi 

yang sering dikhususkan untuk domain atau subyek pembahasan tertentu yang 

kedua sebagai suatu body of knowledge untuk menjelaskan suatu bahasan tertentu. 

Ontologi dipresentasikan dengan kumpulan node yang saling terhubung dan 

membentuk sebuah jejaring. Dalam mempresentasikan ontologi berupa tree yang 

tidak beraturan dan terbentuk dari sekumpulan konsep yang saling terhubung. 

Konsep disini dapat dinyatakan dengan frase bahasa indonesia. 

2.3.1 Komponen Ontologi 

Ontologi memiliki banyak struktur, hal ini tergantung penggunaan bahasa 

ontology yang digunakan, termasuk sintaksisnya. Secara umum ontologi memiliki 

beberapa komponen yang dapat menjelaskan ontologi tersebut, antara lain [8]: 

- Konsep (Concept) 

Digunakan dalam pemahaman yang luas. Sebuah konsep dapat merupakan 

sesuatu yang dikatakan, selain itu sebagai penjelasan dari tugas, fungsi, aksi, 

strategi dan sebagainya. Concept juga dikenal sebagai clasess, object dan 

categories. 

- Relasi (Relation) 

Merupakan representasi sebuah tipe dari interaksi antara konsep dari sebuah 

domain. Sebagai contoh dari relasi binari termasuk subclass-of dan 

connected to. 

- Fungsi (Function) 

Adalah sebuah relasi khusus dimana elemen ke n dari relasi adalah unik 

untuk elemen ke n-1, contohnya adalah Mother-of. 

- Aksiom (Axiom) 

Digunakan untuk memodelkan sebuah sentence yang selalu benar 

- Instance 

Digunakan untuk mempresentasikan elemen 

Pengembangan ontologi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen 

utama yaitu : 
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- Konsep 

Konsep atau class merepresentasikan term atau kata dalam domain yang 

spesifik. 

- Fitur  

Fitur atau instance mempresentasikan individu dari sebuah kelas 

- Relasi 

Relasi atau property mempresentasikan hubungan diantara konsep. Relasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu relasi “is-a”. 

2.4 RDF 

Resource Description Framework (RDF) merupakan sebuah model 

sederhana untuk mendeskripsikan hubungan antara sumber-sumber daya yang 

merupakan properties dan value. Dengan kata lain RDF merupakan standar dari 

metadata yang digunakan untuk mendiskripsikan alamat dari resource pada web. 

RDF terdiri dari tiga elemen dasar yaitu subject, karakteristik (property) dari 

subject disebut sebagai predicate, sedangkan nilai dari property disebut sebagai 

object.  

2.5 SPARQL 

Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL) merupakan bahasa 

query yang digunakan untuk memperoleh informasi dari graph RDF atau OWL. 

SPARQL menyediakan fasilitas untuk mengekstrak informasi dalam bentuk URI, 

blank node dan literal, mengesktrak subgraf RDF, dan membangun graf RDF 

berdasar pada informasi dari graf yang di query. 

Query SPARQL didasarkan pada pencocokan pola pada graf. Pola graf yang 

paling sederhana adalah triple pattern yang mirip dengan RDF triple, hanya saja 

pola pada query dimungkinkan pemberian nama diluar terminologi RDF pada 

posisi subyek, predikat, dan obyek. 

Klausa yang digunakan dalam query SPARQL diantaranya [9]: 

1. PREFIX 

Statement PREFIX merupakan sebuah meode yang digunakan sebagai 

penunjuk yang membawa informasi dalam suatu halaman web. Pada 

dasarnya PREFIX digunakan untuk menyingkat sebuah resource, dalam 

hal ini dapat diwakili oleh URI (Uniform Resource Identifier). 
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2. SELECT 

Statement SELECT didefinisikan sebuah daftar variabel-variabel yang 

akan dikembalikan sebagai hasil dari eksekusi query. Setiap variabel 

diawali dengan notasi (?). 

3. WHERE 

Statement WHERE didefinisikan sederetan triple pattern yang harus 

dimiliki oleh setiap hasil query yang valid. Seluruh pola yang 

merepresentasikan suatu kalimat RDF harus sesuai dengan RDF triple, 

yaitu terdiri dari subyek, predikat dan obyek. Ketiga RDF triple tersebut 

direpresentasikan oleh URI atau sebuah variabel dan literal. 

4. OPTIONAL   

Statement OPTIONAL digunakan untuk mengatasi ketidak cocokan 

struktur pola query dengan pola yang ada pada graf RDF. 

2.6 Term frequency- Inversed document frequency (TF-IDF) 

Term frequency – inverse document frequency atau sering disebut TF-IDF 

adalah metode pembobotan kata dengan menghitung nilai TF dan juga menghitung 

sebuah kata pada koleksi dokumen teks secara keseluruhan. 

Metode ini menggabungkan 2 konsep perhitungan bobot yaitu frekuensi 

kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi 

dokumen yang mengandung kata tersebut. Inverse document frequency (IDF) 

adalah jumlah dokumen yang mengandung sebuah term didasarkan pada seluruh 

dokumen yang ada [10].  

Idf =  
1

𝑑𝑓
  atau  idf = log

𝐷

𝑑𝑓
                  (1) 

Keterangan : 

- Nilai d adalah jumlah dokumen yang terdapat pada kumpulan dokumen. 

- Nilai df adalah jumlah dokumen yang mengandung term. 

Kemudian untuk proses pembobotan dari term yang ada menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

𝑊𝑡.𝑑 = 𝑡𝑓𝑡.𝑑. log10(
𝐷

𝑑𝑓
 )        

 (2) 

Keterangan : 
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𝑡𝑓 = Frekuensi kemunculan term t dalam suatu dokumen d. 

𝑑𝑓 = Frekuensi dokumen yang mengandung kata tertentu. 

𝐷 = jumlah dokumen 

𝑤 = bobot dokumen terhadap kata 

2.7 Metode Dao 

Pada penelitian ini, akan digunakan pendekatan metode untuk mengukur jarak 

kata yang berada pada kumpulan taxonomy ontologi. Tujuannya adalah 

mengklasifikasi dokumen dengan cara mencari hubungan antara kata dengan istilah 

di ontologi. Penelitian (Ngoc Dao, T & Simpson T) mengatakan bahwa untuk 

melakukan perhitungan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

1. Setiap kalimat pada dokumen akan dibagi menjadi kumpulan kata yang 

berdiri sendiri atau memecah kalimat menjadi kata (Tokenizing). 

2. Stopword yaitu mengambil kata yang penting atau menghilangkan kata 

yang tidak memiliki kontribusi. 

Kumpulan istilah ontologi setiap kata (kata kerja/kata benda) di organisasikan 

kedalam kumpulan taxonomy dimana setiap node adalah kumpulan sinonim yang 

dipresentasikan dalam satu makna. Jika sebuah kata memiliki makna lebih dari satu, 

maka akan muncul beberapa sinonim yang terletak di berbagai node dalam 

taxonomy. Relasi antara 2 sinonim kata menggunakan hypernym, hyponym yaitu 

relasi ‘is-a’. 

Untuk menghitung relasi/hubungan kesamaan antar kata dengan istilah di 

ontologi, yang mempunyai hubungan ‘is-a’ pada struktur hirarki ontologi. Dalam 

ontologi yang dihitung merupakan node dari setiap taxonomy[11]. 

1 

 

 

 

Dalam penelitian, Leacock & Chodrow, P. Resnik berekesperimen untuk 

mengukur dua kesamaan semantik antara dua kata sederhana dalam persamaan (3) 

(Dao & Simpson, 2005) 

𝑆𝑖𝑚(𝑠,   𝑡) = 1/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑠,   𝑡)      

 (3) 

Node 1 Node 2 

Gambar 2.1 Panjang Jarak antar 2 Node 
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Keterangan : 

S  = kata kunci 

T   = semua kandidat kata penting setiap dokumen 

Distance  = jarak node kedua variabel 

Dimana panjang jarak terpendek dari s ke t menggunakan node penjumlahan. 

2.8 Pengantar Preprocessing Data 

Preprocessing data adalah proses mengelolah data mentah menjadi data yang 

siap diolah. Data bisa berupa dokumen, kebanyakan dari dokumen ini tidak 

memiliki struktur yang pasti sehingga informasi didalamnya sulit untuk diekstrak 

secara langsung oleh sistem. Dalam tahap ini adalah dimana sistem dapat 

melakukan seleksi data yang akan dikelola pada setiap dokumen. Tahapan dalam 

melakukan preprocessing data ini meliputi case folding, stopwords removal. 

2.8.1 Case Folding 

Proses ini melakukan pengubahan huruf dalam dokumen menjadi huruf 

kecil (‘a’ sampai dengan ‘z’).  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Case Folding 

2.8.2 Stopwords Removal 

Stopwords tahap mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing 

Stopwords tahap mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing (stoplist) 

sedangkan kata-kata yang kurang penting akan dihilangkan. Pada proses ini 

digunakan daftar stopword yang sebagai acuan penghilangan kata. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Stopword Removal 

Pada HTML 5 

diperkenalkan 

beberapa elemen 

baru dan atribut 

yang merefleksikan 

tipikal penggunaan 

website modern. 

pada html 5 

diperkenalkan 

beberapa elemen 

baru dan atribut 

yang 

merefleksikan 

tipikal 

Pada HTML 5 

diperkenalkan 

beberapa elemen baru 

dan atribut yang 

merefleksikan tipikal 

penggunaan website 

modern. 

HTML 5 

diperkenalkan 

beberapa elemen 

baru atribut 

merefleksikan 

tipikal penggunaan 

website modern. 
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2.9 Metode Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap pengembangan yang telah dibuat. 

Pengujian yang dilakukan adalah mengukur keakuratan metode klasifikasi 

dokumen teks. Skenario pengujian dilakukan dengan mengunggah dokumen tugas 

akhir yang akan diklasifikasikan. Pengujian dilakukan dengan menghitung akurasi. 

2.9.1 Akurasi 

Pada tahap evaluasi dilakukan dengan memperoleh hasil akurasi dengan 

mengukur keakurasian metode klasifikasi dokumen. Akurasi merupakan 

metode antara nilai prediksi dengan nilai aktual yang dilakukan oleh sistem. 

Dengan jumlah klasifikasi secara benar maka dapat diketahui akurasi hasil 

prediksi. Berikut persamaan akurasi: 

Accuracy = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖
 𝑥 100%   (4)
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