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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan digital merupakaan pusat informasi yang sangat central 

untuk menjadi tempat rujukan informasi akademik seperti  jurnal, penelitian, 

maupun dokumentasi tugas akhir. Meski dalam kenyataanya sudah 

diterapkan sistem komputerisasi dalam proses pencarian dokumen, tapi 

masih sering terjadi ketidakakuratan dan kevalidan data yang disajikan 

kepada pihak yang berkepentingan untuk pemanfaatan dokumen tersebut. 

Ketidakakuratan dalam pencarian dokumen akan menghambat mahasiswa 

untuk mendapatkan informasi dalam pengerjaan penelitiannya terkait 

dokumen tersebut dan juga menambah terjadinya duplikasi atau perulangan 

dalam topik penelitian skripsi atau tugas akhir yang akan di ajukan.      

Adapun beberapa  faktor yang krusial dalam pencarian dokumen 

secara akurat dan valid antara lain, pengindeksan, kebutuhan informasi dari 

pemakai, strategi pencarian dan penilaian relevansi[1].   

Faktor yang pertama yaitu pengindeksan, terdapat dua faktor yang 

muncul paling mungkin mempengaruhi kinerja adalah tingkat kelemahan 

pengindeksan dan tingkat kekhususan istilah dalam bahasa index. Pencarian 

secara aktual dan informasi yang diterima mendapat tempat dari pencocokan 

index record dengan query pencarian yang resmi[1].   

Faktor yang kedua yaitu kebutuhan informasi dari pemakai. Disini 

bisa dijelaskan bahwa pemahaman user tentang topik, keyword dan query 

yang dipakai tidak sesuai dengan data yang ada pada system. Ada dua 

alasan utama terjadi kegagalan pencarian subjek oleh user yang telah 

diidentifikasi : 1. Topik yang dibatasi(35%) dan 2. suku kata dari user tidak 

sesuai dengan judul subjek[1]. 

 



2 
 

Faktor yang ketiga yaitu Strategi pencarian. Strategi pencarian ini 

mencakup luas dari mulai reprocessing dokumen sampai nanti metode 

pencarian diterapkan pada database atau data yang direkam. Kirby dan 

Miller memeriksa 52 pencarian . Dari 52 pencarian, 31 yang “tidak 

lengkap”. Penyebab utama kegagalan pencarian ( 67,7 % ) adalah strategi 

pencarian. Sisa dari kegagalan pencarian tersebut karena mekanik sistem 

dan seleksi database ( 22,6 % dan 9,7 % , masing-masing)[1]. 

Dan faktor yang terakhir yaitu Penilaian relevansi. Secara umum, arti 

dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkut paut, berguna 

secara langsung (kamus bahasa Indonesia). Dokumen dinilai relevan bila 

dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan 

subjek yang diteliti (topical relevance)[1].  

Dalam penilaian relevansi pembobotan kata sangat berpengaruh pada 

tingkat relevansi pencarian dokumen. Sehingga penggunaan metode  

pembobotan yang tepat akan mempengaruhi kinerja sistem.  

TW-IDF merupakan pengembangan dari metode TF-IDF. Jika 

sebelumnya memakai model teks bag of word sebagai standard pendekatan 

untuk  Information Retrieval maka berbeda kali ini, yaitu menggunakan 

unweighted directed of graph dalam merepresentasikan  hubungan antar 

term dalam suatu dokumen. Dari graph tersebut akan diekstrak ke dalam 

indexing yang bernama term weight(TW) yang menggantikan term 

frequncies(TF) dan menentukan fungsi scoring baru bernama TW-IDF, 

dengan analogi TF-IDF [2] . 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perbandingan performa 

dalam pencarian dokumen tugas akhir universitas muhammadiyah malang 

dengan 2 metode diatas. Dimana nantinya sistem yang sudah dibuat dapat 

diterapkan pada perpustakaan pusat UMM. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara melakukan prepocessing data dan indexing ? 

b. Bagaimana mengukur perbedaan waktu respon, keakuratan atau 

kesesuaian dokumen yang dicari dengan menggunakan TF-IDF dan TW-

IDF  ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan adalah data judul tugas akhir, abstrak dan keyword 

abstrak dari data tugas akhir semua jurusan  UMM dari tahun 2014. 

b. Data tugas akhir merupakan sampling dari semua data keseluruhan yang 

ada dan terdaftar pada perpustakaan pusat UMM.  

c. Metode pembobotan teks yang digunakan sebagai pembanding adalah 

TF-IDF. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah membandingkan performa dua 

metode pembobotan kata yakni antara  TF-IDF dan TW-IDF dalam 

melakukan pencarian dokumen tugas akhir 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:  



4 
 

 Identifikasi Masalah  1.5.1

Langkah awal dalam melakukan tugas akhir ini adalah penelitian 

dilakukan dengan mengumpulkan data, informasi dan saran dari narasumber 

yang berkompeten dalam studi kasus tugas akhir ini secara teknis. Peneliti 

juga mengumpulkan journal dan e-book  dari internet maupun sumber 

informasi lain yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. 

 Penetapan Tujuan Penelitian 1.5.2

Setelah perumusan permasalahan yang ingin diselesaikan, selanjutnya 

merupakan metode pengumpulan informasi dan data dengan cara 

melakukan pengamatan atau peninjauan langsung terhadap objek penelitian. 

Peninjauan data dan informasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

dokumen tugas akhir dari perpustakaan pusat UMM pada 2014 . dokumen 

tugas akhir tersebut merupakan sampling dari keseluruhan data dokumen 

yang terdaftar di perpustkaan pusat UMM. 

 Studi Literatur 1.5.3

Tahapan ini adalah tahapan pencarian referensi atau sumber-sumber 

yang mendasari pembuatan sistem  ini, yaitu tentang : 

a. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan dengan 

information retrieval, text mining dan search engine. 

b. Pencarian referensi dan sumber – sumber yang berhubungan dengan tf-idf 

dan tw-idf  sebagai metode pembobotan kata yang berkaitan hasil 

pencarian dokumen. 

 Analisa Data dan Desain Sistem  1.5.4

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 flowchart.  
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c. Melakukan reprocessing data untuk memudahkan dan mengefektifkan 

pengolahan data sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Reprocessing 

data yang dilakukan terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 

1) Case folding yaitu proses merubah semua huruf dalam 

dokumen menjadi huruf kecil. 

2) Tokenizing yaitu tahap pemotongan string input 

berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. 

3) Stop – word removal  yaitu proses mengambil kata – 

kata penting dalam dokumen setelah melewati proses 

case folding dan tokenizing. 

4) Stemming yaitu proses mentransformasi setiap kata 

dalam dokumen menjadi kata dasar menggunakan 

aturan tertentu. 

 Implementasi Sistem 1.5.5

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem dalam pembobotan 

kata suatu dokumen, yaitu menggunakan metode TF-IDF dan TW-IDF. 

Setelah dibangunnya kedua sistem ini bertujuan untuk membandingkan 

kedua metode dalam pencarian dokumen didalam sistem pencarian (search 

engine) sebagai implementasi pengujian sistem. 

 Pengujian dan Evaluasi 1.5.6

Pada tahap ini, rancangan program yang telah direalisasikan akan diuji 

coba kelayakannya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian 

sistem pada 6 tahap yang sudah dirancang sebelumnya yaitu evaluation of 

ranked retrieval result (precision, recall, average precision, mean average 

precision) sebagai evaluasi perbedaan ranking dokumen, statistical 

significance test (wilcoxon signed rank test) sebagai evaluasi mengukur 

perbedaan yang signifikan  dan pengujian waktu respon(proses input query 

sampai mendapatkan hasil pencarian) sehingga dapat disimpulkan hasil 

pengujian dan evaluasi tersebut. 
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 Penyusunan Laporan  1.5.7

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah 

yang telah dilakukan.. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan 

yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

impelementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah 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. 
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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. 


