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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Sistem Rekomendasi 

 Sistem rekomendasi dapat dikategorikan sebagai sebuah alat yang dapat 

membantu pengguna sistem dalam memilih sebuah informasi dari keseluruhan 

daftar informasi yang tersedia. Sistem rekomendasi bekerja berdasarkan preferensi 

pengguna melalui pola kebiasaan atau informasi data pengguna dalam memilih 

suatu informasi sebelumnya. Sehingga, kemudian sistem secara cerdas dapat 

membaca pola tersebut dan membentuk sebuah asumsi berdasarkan alternatif 

lampau pilihan pengguna. Diungkapkan oleh Sebastia, L et al (2009), sistem 

rekomendasi akan menawarkan kemungkinan dari penyaringan informasi personal 

sehingga hanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna 

yang akan ditampilkan di sistem dengan menggunakan sebuah teknik atau model 

rekomendasi. 

 Sistem rekomendasi lowongan pekerjaan dari portal bursa lowongan kerja 

menggunakan konsep tersebut untuk membantu pencari kerja dalam memutuskan 

lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keinginan mereka. Hal 

tersebut tentunya berdampak baik terhadap perusahaan yang mengiklan pada 

portal bursa lowongan pekerjaan, karena secara langsung ikut serta membantu 

instansi tersebut untuk memperoleh tenaga kerja yang dicari.  
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2.2 Ekstraksi Informasi 

Menurut Piskorski dan Yangarber (2013), ekstraksi informasi merupakan 

proses untuk mengubah informasi tidak terstruktur menjadi sebuah informasi yang 

terstruktur. Contoh dari informasi yang tidak terstruktur adalah informasi yang 

ada pada halaman-halaman website. Artikel-artikel yang dimuat pada suatu 

website sebagian besar berupa informasi yang tidak terstruktur, karena biasanya 

memuat informasi utama atau konten utama, iklan, navigasi, dan informasi 

tambahan lainnya. Banyaknya akumulasi dari informasi tersebut berakibat pada 

sulitnya untuk mendapatkan inti informasi utama, sulit menemukan nilai dan pe-

ngetahuan yang relevan dalam bentuk informasi terstruktur, seperti bentuk basis 

data. Mekanisme untuk mengekstraksi sekumpulan teks guna mendapatkan fakta-

fakta dalam bentuk events (kejadian), entitas, dan relationship (keterhubungan) 

dalam bentuk informasi terstruktur sebagai masukan untuk basis data atau 

ontologi dilakukan melalui proses yang disebut teknik ekstraksi website.  

 

2.3 Teknik Ekstraksi Web 

Mattosinho (2010: 17-18), menyatakan web scraping adalah teknik yang 

biasa digunakan untuk menuai informasi dari halaman web. Halaman web meru-

pakan dokumen yang dituliskan pada Hypertext Markup Language (HTML), atau 

sekarang menggunakan XHTML yang berbasiskan XML. Dokumen web direpre-

sentasikan dengan silsilah terstruktur yang biasa dikenal dengan Document Object 

Model (DOM), mudahnya silsilah DOM dan tujuan dari HTML adalah untuk 

memperjelas format teks yang akan ditampilkan pada web browser.  
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Teknik scraping web sering kali dimanfaatkan untuk menghimpun data 

penting berupa teks. Guna mengotomatisasi proses scraping salah satunya adalah 

dengan menggunakan perangkat lunak yang menyediakan antar muka untuk mere-

kam informasi pada website. Sebuah informasi yang terekstraksi melalui proses 

scraping website meliputi beberapa tahapan, diantaranya pertama, memiliki infor-

masi berupa hyperlink atau alamat situs yang akan diolah informasinya. Kedua, 

dengan memanfaatkan perangkat lunak scraping maka kita dapat memilih 

informasi apa yang akan diambil dari web dan menyimpannya dalam berbagai 

ekstensi dokumen. 

 

2.4 Preprocessing Data 

 Pada bukunya, Nofriansyah. D (2014) mengungkapkan, umumnya data 

yang diperoleh dari database suatu perusahaan maupun eksperimen, memiliki 

isian-isian yang tidak sempurna seperti mengandung kata yang hilang, data yang 

tidak valid, atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain itu juga ada atribut data 

yang tidak relevan dan baiknya dibuang karena keberadaannya bisa mengurangi 

mutu atau akurasi dari hasil data nantinya. Pembersihan data juga mempengaruhi 

proses performasi dari sistem mining karena data yang ditangani akan berkurang 

jumlah  dan kompleksitasnya.  

Tahapan preprocessing diperuntukkan guna menyiapkan informasi 

menjadi data teks yang dapat dibaca dan diolah oleh sistem untuk tahapan 

berikutnya. Data awal yang diproses pada tahap ini merupakan dokumen teks 

hasil scraping web. Berikut beberapa tahapan preprocessing yang diterapkan 
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dalam penilitian ini, diantaranya adalah editing, case folding, tokenizing, dan 

menghapus stop word. 

2.4.1  Editing 

Tahapan pertama pada preprocessing adalah editing, yakni 

proses untuk mengubah beberapa kata berbahasa inggris ke dalam 

bahasa indonesia serta mengubah beberapa kata disingkat menjadi 

kata aslinya. Proses ini dilakukan manual terhadap data setelah 

memperoleh data hasil ektraksi yang berformat *.csv. 

Dokumen Output 

ACCOUNTING,"RICKY 

PUTRA GLOBALINDO, PT 

",Bogor,Pendidikan min. 

D3/S1 Akuntansi," Gaji dapat 

dinegosiasi  , 2 Tahun 

pengalaman ,18-Mar-17 

 

Akuntan 

RICKY PUTRA 

GLOBALINDO, PT  

Bogor 

Pendidikan minimal D3/S1 

Akuntansi 

Gaji dapat dinegosiasi  

2 Tahun pengalaman  

18-Maret-17 

Tabel 2.1 Hasil data proses editing 

 

2.4.2 Case Folding dan Tokenizing 

Triawati (2009) menyatakan proses case folding merupakan 

tahapan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil pada dokumen 

yang merupakan data sistem. Hanya data berupa huruf saja yang 

diproses dengan case folding, sedangkan karakter selain huruf 

maka akan dihilangkan. Karakter selain huruf tersebut diantaranya 

( . ), ( , ), ( - ), ( / ), ( < ), ( > ) dan ( “ ).  Sedangkan tokenizing ada-



13 
 

lah tahapan mengurai string yang diinputkan pengguna menjadi 

perkata. Guna memudahkan pembacaan data, penggunaaan spasi 

diberlakukan untuk memisahkan antar kata satu dengan lainnya. 

Dokumen Output 

Akuntan, RICKY PUTRA 

GLOBALINDO, PT , Bogor, 

Pendidikan min D3/S1 

Akuntansi, Gaji dapat dinegosiasi 

, 2 Tahun pengalaman, 18-Maret-

17 

akuntan ricky putra 

globalindo pt bogor 

pendidikan min d3 s1 

akuntansi purna waktu tetap 

gaji dapat dinegosiasi tahun 

pengalaman 18 mar 17 

Tabel 2.2 Hasil data proses case folding 

 

2.4.3 Stopword Removal 

Triawati (2009) juga menyatakan proses stopword removal 

adalah tahap filtering kata-kata berdasarkan hasil tokenizing. 

Dalam proses ini, peneliti memiliki stoplist atau daftar kata-kata 

yang tidak deskriptif atau dianggap tidak penting. Jika pada 

prosesnya kata-kata tersebut kemudian muncul didalam sistem, 

maka kata tersebut akan dihilangkan. Contoh stopword diantaranya 

adalah “yang”, “dan”, “di”, “dari” dan lain-lain.   

Dokumen Output 

akuntan ricky putra globalindo pt 

bogor pendidikan min d3 s1 

akuntansi purna waktu tetap gaji 

dapat dinegosiasi tahun 

pengalaman 18 mar 17 

akuntan ricky putra 

globalindo pt bogor 

pendidikan min d3 s1 

akuntansi purna waktu tetap 

gaji dapat dinegosiasi tahun 

pengalaman 18 maret 17 

Tabel 2.3 Hasil data proses Stopword Removal 



14 
 

 

2.5 Pembobotan Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

Robertson (2005) menyebutkan, TF-IDF merupakan satu dari sekian banyak 

cara untuk membobotkan hubungan suatu kataa (term) terhadap dokumen. Metode 

TF-IDF menggabungkan dua buah konsep dalam menghitung bobot yaitu, 

menghitung frekuensi kemunculan suatu term didalam dokumen dan menghitung 

pula frekuensi kemunculan dokumen yang menggandung term. Frekuensi dari 

kemunculan suatu term didalam suatu dokumen menunjukkan seberapa 

pentinganya term tersebut pada dokumen. Suatu dokumen yang memiliki 

frekuensi kemunculan suatu term menunjukkan seberapa umum term tersebut, 

sehinga bobot dari suatu term dan dokumen akan menjadi tinggi jika frekuensi 

term tersebut banyak atau tinggi pada suatu dokumen. Sedangkan bobot frekuensi 

pada keseluruhan dokumen terlibat yang menggandung term tersebut akan 

menjadi sedikit atau rendah di dalam database. Berikut merupakan rumus umum 

yang digunakan untuk menghitung TF-IDF yaitu: 

𝑊𝑑,𝑡  =  𝑡𝑓𝑑,𝑡  ×  𝑖𝑑𝑓𝑡        (2.1) 

Inverst document frequency memperhatikan kemunculan term pada kum-

pulan dokumen. Term yang dianggap penting adalah yang jarang muncul pada 

keseluruhan dokumen terlibat, kemudian dihitung dengan persamaan berikut: 

𝑖𝑑𝑓 =  log(𝑑 𝑑𝑓⁄ )        (2.2) 

Keterangan: 

d = dokumen  
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t = kata 

W = bobot d terhadap t  

tf = banyaknya t yang muncul pada d 

n = total d 

df = banyak d yang mengandung t  

Dimana df(t) merupakan banyaknya dokumen yang menggandung term. Tf-idf 

adalah kombinasi metode tf dengan idf, sehingga diperoleh lah persamaan berikut: 

𝑡𝑓 × 𝑖𝑑𝑓 =  𝑡𝑓(𝑑, 𝑡) × 𝑖𝑑𝑓(𝑡)       (2.3) 

 

2.6 Cosine Similarity 

Konchady (2006), dalam penelitiannya menyebutkan Cosine similarity 

merupakan pengukur tingkat kesamaan yang umum dan banyak digunakan pada 

proses information retrieval dan merupakan pengukur sudut antar dua vektor 

dokumen, yaitu Da (titik (ax, bx)) dan Db (titik (ay, by)). Setiap vektor (Da  dan 

Db)  merepresentasikan tiap term dari sebuah dokumen yang kemudian 

dibandingkan dan membentuk suatu pola segitiga, sehingga diterapkan hukum 

kosinus dalam menyatakan bahwa: 

cos(𝐶) = 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2/2ab       (2.4) 

dimana 

a2 = ax
2 + ay

2 , b2 = bx
2 +  by

2       (2.5) 
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dan 

c2 = (bx - ax)
 2 + (ay – by)

 2       (2.6) 

gantiakan nilai-nilai tersebut untuk a,b, dan c sehingga didapatkan: 

𝑐𝑜𝑠𝐶 =  
𝑎𝑥𝑏𝑥+𝑎𝑦𝑏𝑦

√𝑎𝑥2+𝑎𝑦2  × √𝑏𝑥2+𝑏𝑦2
       (2.7) 

Jika terdapat dua buah dokumen yang identik, maka sudutnya sama 

dengan 0°, sehingga diperoleh nilai kesamaannya yaitu 1. Ketika kedua dokumen 

tersebut justru tidak identik sedikit pun, maka sudutnya adalah 90° dengan nilai 

kesamaannya yaitu 0. 

 

2.7 Simple Additive Weighting (SAW) 

 Henry Wibowo (2010), menyatakan metode simple additive weighting 

(SAW) merupakan suatu metode yang dapat diterapkan untuk peanjumlahan 

terbobot. Konsep dasar dari metode SAW sendiri adalah mencari nilai akumulatif 

berupa bobot terhadap setiap alternatif dari semua atribut yang terlibat didalam 

sistem. Kusumadewi (2006) juga menyatakan jika pada penerapannya, metode 

SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke dalam skala yang 

kemudian akan dibandingkan ke semua bobot alternatif yang terlibat. Diterapkan 

sebuah persamaan sebagai berikut:  

𝑟𝑖𝑗 = 

{
 
 

 
 

𝑋𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑗
       𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

                                                                                                                           
𝑀𝑖𝑛 𝑋𝑖𝑗 

𝑋𝑖𝑗
       𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡         

 

 

Keterangan: 

(2.8) 
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rij = nilai rating kinerja ternormalisasi 

Xij = nilai atribut dari suatu kriteria 

Max ij = nilai terbesar dari suatu kriteria 

Min ij = nilai terkecil dari suatu kriteria 

 Dimana rij merupakan rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada 

atribut Cj ; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 

diterapkan persamaan sebagai berikut:  

𝑉𝑖 =  ∑𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝐽=1

 

Keterangan: 

Vi = nilai prefensi 

wj = bobot rangking 

rij = rating kinerja ternormalisasi 

Kelebihan dari metode SAW jika dibandingkan dengan metode 

pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuan dari suatu maetode 

guna memberikan penilaian yang sesuai berdasarkan bobot preferensi dan nilai 

kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW juga dinyatakan unggul sebagai 

metode yang cocok diaplikasikan dalam menyeleksi sejumlah alternatif terbaik 

dari sekian alternatif yang sudah teretrive. 

(2.9) 


