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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

2.1 Information Retrieval 

 Pengantar Information Retrieval 2.1.1

Sejarah panjang Information Retrieval  tidak dimulai pada internet. 

Hanya dalam dekade terakhir dan setengah dari jurnal – jurnal elektornik 

(IEEE) dalam pencariannya di web meluas dan pencariannya  telah 

diintegrasikan ke sistem desktop dan sistem operasi mobile. Sebelum 

digunakan oleh masyarakat luas di kehidupan sehari-hari dalam  mesin 

pencari, sistem IR ditemukan dalam aplikasi komersial dan intelijen sekitar 

pada  tahun 1960-an. Sistem pencarian berbasis komputer awal dibangun di 

akhir 1940-an dan terinspirasi oleh perintis inovasi dalam  awal pertengahan 

abad ke-20. Sebagaimana pada teknologi komputer, kemampuan sistem 

retrieval tumbuh dengan pesat pada sektor  kecepatan prosesor dan kapasitas 

penyimpanan. Pengembangan sistem tersebut juga mencerminkan 

perkembangan cepat dari pendekatan berbasis perpustakaan manual, 

pengindeksan, dan mencari informasi dengan metode yang semakin 

otomatis. Sebuah sistem information retrieval  (IR)  menempatkan informasi 

yang relevan dengan permintaan pengguna. Sebuah sistem IR biasanya 

mencari di koleksi data tidak terstruktur atau semi-terstruktur (misalnya 

halaman web, dokumen, gambar, video, dll). Kebutuhan untuk sistem IR 

terjadi ketika koleksi mencapai ukuran dimana katalog dengan teknik 

tradisional tidak bisa lagi mengatasi. Mirip dengan hukum Moore yang 

terus-menerus meningkatkan kecepatan prosesor, telah terjadi penggandaan 

konsisten dalam kapasitas penyimpanan digital setiap dua tahun. Jumlah bit 

informasi dikemas ke dalam inch persegi permukaan hard drive tumbuh dari 

2.000 bit di 1.956-100.000.000.000 bit pada tahun 2005. Dengan 

pertumbuhan informasi digital tidak terstruktur, melalui jaringan dengan 

kecepatan tinggi, akses cepat global dalam jumlah besar dari informasi itu, 

satu-satunya solusi yang layak untuk mencari item relevan dari database text 

yang berjumlah besar itu adalah sistem pencarian dan sistem IR tersebar 

dimana – mana. ulasan singkat pengerjaan ini di masa lalu berfokus pada 
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algoritma yang mengambil permintaan pengguna dan mengambil satu set 

yang relevan dokumen. Ulasan diatas merupakan perkembangan awal 

elektro-mekanik dan komputasi perangkat yang menggunakan katalog untuk 

mencari secara manual. Ini diikuti tentang bagaimana IR pindah ke 

pengindeksan kata-kata secara otomatis dalam teks dan bagaimana 

kompleks bahasa query Boolean berubah menjadi query dengan teks 

sederhana[3]. 

Tujuan Information Reterieval  

Information retrieval atau Sistem temu balik adalah 

menemukan(biasanya dokumen) dari sebuah ketidakstrukturan yang 

alami(biasanya teks) untuk memenuhi sebuah kebutuhan informasi dari 

koleksi yang berukuran besar(biasanya disimpan pada komputer)[4].    

Sistem information retrieval atau sistem temu balik informasi bertujuan 

untuk mencukupi kebutuhan informasi pengguna dengan sumber informasi 

yang tersedia sesuai dengan situasi. Penulis mempresentasikan ide dan 

pikiran mereka ke dalam sebuah dokumen, pencari dokumen mencari 

sebuah dokumen di dalam sekumpulan dokumen dimana pencari tersebut 

tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara menemukan dan mengenali 

dokumen yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, sistem temu balik 

informasi mempertemukan ide yang ditulis penulis tersebut dengan 

kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pencari dokumen tersebut yang 

dinyatakan kedalam pernyataan (query)[4].  

2.2 Mesin Pencari(Search Engine) 

 Definisi  2.2.1

Search Engine adalah aplikasi praktis dari teknik information retrieval 

untuk koleksi teks dalam skala besar[5]. Relevan adalah konsep 

fundamental pada information retrieval. Sebuah dokumen relevan berisi 

informasi yang dicari oleh pengguna ketika mengetikkan query pada search 

engine. Meskipun terdengar sederhana, banyak faktor yang mempengaruhi 

keputusan pengguna terhadap dokumen yang relevan[5]. Faktor ini yang 

harus ditanggani ke dalam sebuah akun ketika mendesign sebuah algoritma 
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untuk membandingkan teks dan rangking dokumen[5]. Masalah besar dalam 

didalam design search engine yang juga termasuk ke dalam information 

retrieval yaitu : efektifitas algoritma perangkingan, evaluasi dan interaksi 

pengguna[5]. Masalah tersebut masih menjadi krusial meskipun dilakukan 

penambahan fitur yang penting pada search engine dalam segi skala yang 

besar, kelengkapan operasional. Beberapa fitur tersebut adalah waktu 

respon, pengelolahan query, dan kecepatan indexing. Waktu respon adalah 

waktu delay antara input query dan penerimaan daftar hasil pencarian, 

pengelolahan query adalah pengukuran jumlah query yang bisa dieksekusi 

dalam satu waktu, dan kecepatan indexing adalah performa dimana teks 

dokumen di transformasikan ke dalam indeks untuk pencarian[5].            

2.3 Text Mining  

Text Mining adalah proses analisa teks untuk diekstrak informasi 

didalamnya yang digunakan tujuan tertentu(Witten,2004)[6].Dalam hal ini 

sumber data teks yang akan dilakukan analisa  dari penelitian ini  adalah 

dokumen tugas akhir universitas muhammadiyah malang. Dengan text 

mining dapat dicari kata kunci yang dapat mewakili isi dari suatu dokumen 

dengan baris data kata kunci yang telah dibuat.  

Dalam proses text mining dilakukan beberapa tahapan secara umum 

diantaranya: 
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CASE FOLDING 

TOKENIZING 

STOP WORD 

REMOVAL 

STEMMING  

 

 

 Case Folding 2.3.1

Tidak semua dokumen dan query menggunakan kapitalisasi yang 

konsisten, untuk mengatasi masalah ini maka semua kata di dalam dokumen 

di convert ke bentuk huruf kecil atau huruf kapital sebelum indexing(Witten 

et al., 1999)[7]. Untuk identifikasi sebuah situasi dimana bentuk asli (kata) 

harus ditemukan(Witten et al., 1999)[7]. 

Tahap Case folding adalah tahapan merubah semua kalimat dalam 

dokumen menjadi huruf kecil  

Kalimat awal :  

Media masa adalah Sarana penyampaian pesan yang berupa informasi kepada 

masyarakat (publik). 

Kalimat hasil case folding : 

media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berupa informasi kepada 

masyarakat (publik).  

Gambar 2.2 Contoh tahapan Case Folding   

 

Gambar 2.1 Tahapan Text Mining 



12 
  

 Tokenizing 2.3.2

Tahapan Tokenizing adalah tahap pemotongan string dari karakter 

kedalam tokens sebagai unit dasar sebelum processing lebih jauh(Webster 

and Kit, 1992)[7].  

 

 Filtering / Stop Word Removal 2.3.3

Tahap Filltering atau Stop word removal adalah tahap pengambilan 

kata – kata yang tidak berkontibusi banyak pada konten dokumen(Baeza-

Yates and Ribiero-Neto, 1999)[7]. Contoh stopword adalah “yang”, 

“dan”,”di” dan seterusnya. Pada proses filtering ini jika isi teks berisi kata 

sambung, kata depan, nama hari, nama bulan, nama tempat, serta tanda titik, 

koma, kurung,buka,kurung tutup, tanda tanya, tanya seru, dan spasi maka 

akan dihilangkan, sehingga proses filtering ini akan menghasilkan kata – 

kata yang penting saja. Pengambilan stopword dapat menghemat ukuran 

index dan juga mengurangi noise level. Stopping dapat dilakukan pada 

dokumen sebelum dilakukan indexing atau selama query melakukan proses 

eksekusi query[7]. 

 

Kalimat awal :  

media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berupa informasi 

kepada masyarakat (publik).  

Kalimat hasil tokenizing  : 

media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berupa informasi 

kepada masyarakat publik.  

Gambar 2.3  Contoh tahapan tokenizing 
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  Stemming 2.3.4

 Stemming adalah proses pengurangan sebuah kata menjadi kata dasar 

atau dasar semantik(Meadow et al., 2000)[7]. Stemming adalah alat 

processing teks dasar yang sering digunakan untuk efisiensi dan efektifitas 

text retrieval(Frakes, 1992)[7]. Identifikasi kata dari bentuk kata dasar 

umum meningkatkan sensitifitas dari hasil pencarian dengan meningkatkan 

kemampuannya menemukan dokumen yang relevan[7].          

2.4 Faktor kekurangan proses PreProcessing 

Algoritma stemming dapat menghasilkan beberapa masalah terkait 

semua  proses natural language processing dan beberapa bahasa yang 

spesifik. Masalah yang paling umum adalah untuk natural language 

processing adalah ambiguitas sebuah kata(Krovetz, 1993)[7]. Masalah ini 

muncul karena homonim. Kata yang memiliki pengucapan sama tapi 

memiliki arti yang berbeda. Sebagai contoh : “bank” , “banker” dan 

“bankable” dirubah menjadi “bank” yang bisa berarti tepian danau atau 

sungai[7]. Masalah umum lain yang muncul pada proses stemming yaitu 

ketergantungan pada kamus yang komperehensif. Banyak algoritma 

stemming yang bergantung pada kamus untuk mengecek kata dasar yang 

Kalimat awal :  

media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berupa informasi 

kepada masyarakat publik.  

Kalimat hasil stop word removal  : 

media massa sarana penyampaian pesan informasi masyarakat publik.   

Gambar 2.4   Contoh tahapan Filtering (Stop Word Removal)  

 

Kalimat awal :  

media massa sarana penyampaian pesan informasi masyarakat publik. 

Kalimat hasil stemming  : 

media massa sarana sampai pesan informasi masyarakat publik  

Gambar 2.5 Contoh tahapan Stemming 
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ditemukan[7]. Jika kata dasar sudah ditemukan maka proses stemming 

berhenti. Dengan kata lain kata tersebut overstemmed, kata tersebut di 

golongkan kedalam kata yang memiliki bentuk dasar sama[7]. Sebagai 

contoh kata “selatan”, kata tersebut adalah kata dasar dan tidak ada pada 

kamus. Pada kamus sebagai dasar proses stemming mungkin saja terjadi 

kesalahan perubahan kedalam bentuk dasar menjadi “selat” yang memiliki 

arti berbeda pada kata aslinya[7]. Pada proses stopping / stopword removal, 

pembentukan stopword list harus dilakukan dengan hati – hati, meskipun 

hanya berdasarkan frekuensinya saja stopword list dibentuk dapat 

menyebabkan “ledakan”(Buckley et al., 1992)[7]. Pada percobaan sebuah 

data TREC, kata dalam sebuah query lebih dari 10% pada dokumen tidak 

terdapat kata yang seharusnya dicari(untuk dihilangkan)[7]. Maka dari itu  

stopword list membutuhkan kehati – hatian dalam pembentukkannya, 

mungkin dengan penambahan preposisi dan konjungsi[7].  

2.5 Indexing dokumen 

Konsep indexing adalah hal penting pada search engine. Indexing 

merupakan cara  untuk mencegah scanning per baris teks pada dokumen 

untuk setiap query[4]. Term adalah unit yang di index, yang biasanya 

sebuah kata dan bisa disebut sebagai kata, tapi pada information retrieval 

disebut dengan term karena tidak semua term misal 1 – 9 atau Hong Kong 

dianggap sebagai kata[4].   

Dengan index tersebut sebagai sudut pandang kita untuk melihatnya 

sebagai kolom atau baris matrik, yang dapat dibentuk vektor untuk setiap 

term, menampilkan di dokumen mana saja kemunculannya, atau vektor 

untuk setiap dokumen yang menampilkan term mana saja yang muncul di 

dalamnya[4].  

2.6 Pembobotan TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) 

Dalam text mining terdapat  metode yang digunakan untuk 

menghitung bobot masing- masing dokumen terhadap kata kunci. Term 

frequency (TF) adalah jumlah kemunculan sebuah term pada sebuah 

dokumen dan dilambangkan sebagai fd,t(Zobel and Moffat, 2006)[7]. 



15 
  

Premise dasar menggunakan lambang fd,t adalah dokumen yang berisi lebih 

banyak term query t  lebih dekat untuk relevan dari pada dokumen dengan 

kemunculan lebih sedikit term query. Sementara itu Inverse document 

frequency dapat dilambangkan 1/ft. Dimana ft adalah angka dari dokumen 

yang berisi term query t (Zobel and Moffat, 2006)[7]. Secara prinsip 

penggunaan inverse merupakan berkurangnya secara proposional frekuensi 

dari dokumen yang berisi term tersebut[7].    

Berikut formula dari   TF-IDF :  

...(1) 

Keterangan formula pembobotan TW-IDF : 

 t  = term, d = document, avdl = average document length, b =slope 

parameter of the tilting (set default 0,20), df = document frequency, N = size 

of document collection.  

2.7 Pembobotan kata dengan TW-IDF (Term Weight -  Inverse Document 

Frequency) 

Term Weight  Inverse Document Frequency (TW-IDF) merupakan 

cara representasi dari dokumen yang menangkap hubungan antar terms 

menggunakan grafik yang terarah dan tertimbang dari terms tersebut. Dari 

grafik ini, diekstrak saat pengindeksan yang bisa diartikan term weight 

(TW) yang mengganti tradisional term frequency (TF) dan mementukan 

fungsi scoring yang baru, bernama TW-IDF, dengan analogi TF-IDF[2]. 

Berikut formula dari TW-IDF :   

...(2) 

 

 

Keterangan formula pembobotan TW-IDF : 

t  = term, d = document, avdl = average document length, b =slope 

parameter of the tilting (set default 0,003), df = document frequency, N = 

size of document collection.  
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2.8 Cosine Similiarity 

Penetuan kesesuaian dokumen dengan query dipandang sebagai 

pengukuran (similiarity measure) antara vektor dokumen dengan vektor 

query,sudut terdekat antara keduanya sebagai acuannya[7]. Hasil dari  

pengukuran cosine selalu dijadikan evaluasi bagaimana dua vektor tersebut 

sejajar[7]. Berikut formula untuk menghitung cosine similiarity : 

...(3) 

2.9 Perangkingan Dokumen 

Setelah bobot masing – masing dokumen diketahui, maka dilakukan 

proses perangkingan dokumen berdasarkan besarnya tingkat kesesuaian 

dokumen terhadap query, dimana semakin besar nilai bobot dokumen 

terhadap query maka semakin besar tingkat similiaritas dokumen tersebut 

terhadap query yang dicari. Berikut ini merupakan contoh dari pembobotan 

kata dan perangkingan :  

 D1 D2 D3 

Cosine  0.231 0.245 0.581 

 Rank III Rank II Rank I 

Gambar 2.6  Contoh pembobotan kata dan perangkingan  

Dengan demikian dapat dihasilkan daftar dokumen terangking 

berdasarkan nilai kesesuaian antara dokumen dan query masukan yang 

kemudian akan diberikan kepada pengguna. Dari hasil pembobotan dan 

perangkingan dapat diketahui bahwa dokumen 3 (D3) memiliki tingkat 

relevansi tetinggi kemudian disusul dengan dokumen 2 (D2) selanjutnya 

dokumen 1 (D1).      
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2.10 Evaluasi pengujian information retrieval  

Untuk mengukur efektifitas dari information retrieval sesuai standard, 

kita membutuhkan sebuah koleksi yang konsisten dari 3 hal[4] : 

1. Koleksi dokumen 

2. Kecocokan dari kebutuhan informasi, diekspresikan sebagai 

query 

3. Sebuah set  penilaian relevan, standard dari kedekatan bineri 

dari relevan atau tidak relevan untuk setiap query – dokumen 

yang berkaitan.  

Pencapaian standard evaluasi sistem information retrieval 

ditingkatkan pada topik dokumen relevan atau tidak relevan[4]. Dengan 

menghormati kebutuhan informasi pengguna, dokumen di dalam koleksi 

diberikan pengklasifikasian bineri sebagai dokumen yang relevan dan tidak 

relevan[4]. Pada penelitian ini  

 Evaluation of unranked retrieval sets      2.10.1

Dua pengukuran yang paling sering digunakan dan sebagai dasar 

untuk efektifitas information retrieval adalah precision dan recall. 

Didefinisikan untuk sebuah contoh kasus dimana sistem information 

retrieval mengembalikan satu set dokumen untuk sebuah query.precision 

digambarkan sebagai dokumen  yang diterima/diketemukan relevan, 

sedangkan recall digambarkan sebagai dokumen relevan yang 

diterima/diketemukan[4]. Berikut formula untuk perhitungan precision dan 

recall :  

...(4) 
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 Evaluation of ranked retrieval results 2.10.2

Precision dan recall merupakan komputasi yang digunakan dalam 

dokumen yang belum diurutkan. Dibutuhkan pengembangan pengukuran 

tersebut untuk evaluasi hasil temu balik yang sudah dirangking yang 

merupakan standard dari search engine[4]. Dalam konteks hasil yang telah 

dirangking, telah disesuaikan dokumen yang diterima secara alami sebagai 

top k – dokumen yang diterima[4]. Untuk setiap set, nilai precision dan 

recall dapat diplot untuk memberikan gambaran kurva precision-recall , 

berikut plot tersebut : 

Gambar 2.7 Grafik precision / recall 

Jika dokumen (k + 1)
th

 yang diterima tidak relevan maka recall

yang memiliki nilai yang sama pada top k dokumen, tapi precision 

menurun. Jika relevan, maka keduanya (precision dan recall) meningkat dan 

kurva bergerigi naik dan ke arah kanan[4]. Itu sering digunakan untuk 

menghilangkan ketidakstabilan kurva(gelombang naik turun) dan cara 

standard tersebut menggunakan interpolasi precision. Interpolasi precision p 

interp pada level recall tertentu r didefinisikan sebagai berikut[4] :   
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Gambar 2.8 Kalkulasi dari 11 poin dari interpolasi average precision 

Pada penelitian ini evaluasi information retrieval yang digunakan 

adalah evaluation of ranked retrieval results, dikarenakan metode tersebut 

merupakan standard evaluasi pengujian untuk search engine dan juga 

dengan metode evaluasi pengujian ini dapat mengetahui perbedaan ranking 

dokumen yang signifikan berdasarkan nilai recall dan precision per poin di 

setiap dokumen.    

2.11 Evaluasi statistika  

 Statistical significance tests 2.11.1

Ketika performa dari sistem A lebih tinggi dari sistem B, itu tidak 

secara arti sistem A secara fakta lebih baik dari pada sistem 

B(Zobel,1998)[7]. Statistical significance testing diperlukan untuk melihat  

2 sistem tersebut benar berbeda dan seberapa yakin kita akan perbedaan 

apapun[7]. Statistical significance testing digunakan untuk melihat sisitem 

A benar – benar lebih baik dari sistem B dan perbedaannya tidak pernah 

berubah, dengan estimasi rata – rata error dari keseluruhan 

query(Hull,1993)[7]. Penggunan wilcoxon signed rank test pada penelitian 

ini dikarenakan data empiris dapat dipercaya(Zobel,1998)[7] dan tidak 

membutuhkan asumsi bahwa data adalah distribusi normal, karena metode 

ini bukan test parametik. Wilcoxon signed rank test juga lebih baik dari pada 

sign test karena terdapat magnitude dan arah dari perbedaan diantara data 

berpasangan(Daniel, 1990)[7].    
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2.12 Pengujian estimasi waktu respon 

Waktu respon adalah waktu delay antara input query dan penerimaan 

daftar hasil pencarian[5].Pengujian ini bertujuan untuk mengukur performa 

kedua pembobotan kata dalam hal waktu respon seperti yang sudah 

dijelaskan diatas.   

2.13 MySQL 

Kepopuleran Mysql sistem manajemen database menjadi populer 

memiliki banyak alasan. Antara lain cepat, mudah pengaturannya, mudah 

penggunaannya dan proses administrasinya[8]. Mysql dapat berjalan di 

banyak variasi Linux dan Windows, dan basis program Mysql dapat ditulis 

dalam banyak bahasa[8]. Beberapa kapabilitas Mysql yang dapat diekplorasi 

antara lain :     

 Dapat menyimpan query dan dapat digunakan lagi nantinya . 

 Mendapatkan akses penuh pada penerapan bahasa 

pemprogramman. Ini memungkinkan untuk membuat 

keputusan sukses atau gagalnya dari query, atau hasil konten 

dari baris atau kolom yang dipanggil lewat query dan 

melakukan tindakan yang sesuai.  

 Dapat menentukan format dan tampilan dari hasil query sesuai 

dengan yang keinginan kita. Jika kita menulis pada script 

command-line, kita dapat merubahnya ke dalam bentuk teks. 

Jika kita menulisnya menggunakan script web-base, kita dapat 

merubahnya ke dalam bentuk tabel HTML. Jika aplikasi kita 

memerlukan ekstraksi informasi untuk transfer ke dalam 

sistem lain, kita bisa merubahnya ke dalam data file berbentuk 

XML.Kombinasi SQL dengan penerapan bahasa 

pemprograman dapat memberikan framework  yang fleksibel 

untuk mengatasi masalah query dan juga proses hasilnya[8]. 


