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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Text Mining 

Text Mining yaitu  sebuah analisis yang mengumpulkan keywords atau 

terms. Text mining melibatkan pembentukan text (kata) yang lebih terstruktur dan 

penggalian informasi yang relevan dan akurat dari teks (Miller, 2005;104).  

Text Mining merupakan tahapan untuk menentukan seberapa jauh  

keterhubungan dengan term atau kata, yang kata tersebut biasanya berbentuk 

dokumen yang akan diproses, tetapi dokumen – dokumen tersebut belum 

terstruktur. Jadi butuh tahapan untuk menambang term atau kata yang terdapat 

dalam dokumen sehingga bisa memperoleh informasi yang lebih akurat dan jelas. 

Pada tahapan text mining dibagi menjadi beberapa tahapan (fase pre-processing) 

yaitu tahapan yang dilakukan pada text mining, meliputi tahap pertama 

Tokennizing yaitu proses pemotongan string input.Tahap kedua  Filtering  proses 

penyaringan kata, Tahap ketiga  Case Folding  merupakan proses untuk merubah 

semua huruf besar dalam dokumen menjadi huruf kecil, Tagging proses mencari 

bentuk asal dari kata lampau, dan Analyzing merupakan proses untuk menentukan 

hubungan antara kata-kata dengan dokumen yang sudah ada. 

Text mining dengan pencarian otomatis sangat berkaitan karena tujuan text 

mining dan pencarian otomatis yaitu untuk mendapatkan atau menghasilkan 

informasi yang berguna dari beberapa dokumen. 

 

2.2 Text Preprocesing 

Proses preprocesing ini dilakukan bertujuan supaya menghasilkan  term 

(kata) yang akan digunakan sebagai  prototype dalam setiap dokumen. Tiap term 

tersebut dicari  bentuk kata dasar-nya berdasarkan kamus kata dasar Bahasa 

Indonesia. Hal ini untu menghindari tersimpannya term-term (kata) yang memiliki 

kata dasar yang sama tapi berimbuhan berbeda. Disamping dilakukan penyaringan 

(filtering) terhadap kata-kata yang tidak penting untuk dijadikan sebagai pembeda. 

Kelompok kata ini biasanya disebut sebagai stopword.  
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Setelah itu dilakukan tahapan text transformation yaitu penyaringan 

(filtration). Penyaringan itu dilakukan guna untuk menentukan term-term (kata) 

mana yang akan digunakan untuk merepresentasikan sebuah dokumen sehingga 

dapat menjelaskan isi dari dokumen dan dapat membedakan dokemen itut dengan 

dokumen lain dalam koleksi. Term yang sering dipakai tidak dapat digunakan 

untuk tujuan ini. Karena ada dua hal yaitu yang pertama, jumlah dokumen yang 

relevan terhadap suatu query kemungkinan besar merupakan bagian kecil dari 

koleksi.Kedua, term yang muncul dalam banyak dokumen tidak mencerminkan 

definisi dan topik atau sub-topik pada dokumen. Karena itu, term yang sering 

digunakan dianggap sebagai stop-word dan dihapus.   

Stop-word  didefinisikan sebagai term (kata) yang tidak berhubungan 

(irrelevant) dengan subjek utama dari database meskipun term (kata) tersebut 

sering kali hadir di dalam dokumen (Cios, 2007). Stopword merupakan kata-kata 

yang biasanya sering muncul pada sebuah dokumen dengan jumlah besar yang 

biasanya kata tersebut merupakan kata yang tidak penting. Jadi dengan 

menghilangkannya dari suatu dokumen maka sistem hanya akan 

memperhitungkan kata-kata yang dianggap penting. Penghapusan stop-word dari 

dalam suatu koleksi dokumen pada satu waktu membutuhkan banyak waktu. Jadi 

solusinya adalah dengan menyusun suatu pustaka stop-word atau stop-list dari 

term yang akan dihapus. 

Case Folding merupakan proses pengubahan yang semula huruf kapital 

menjadi huruf kecil. Case Folding hanya menerima inputan berupa huruf ‘a’ 

sampai huruf ‘z’, selain huruf dan angka akan dihilangkan karena angka dalam 

penelitian dianggap penting. Proses penyamaan case dalam sebuah dokumen ini 

dilakukan untuk mempermudah pencarian.    

 

2.3 Pembobotan Tf-Idf 

Metode pembobotan Tf-Idf  adalah perhitungan yang menggambarkan 

seberapa pentingnya kata (term) dalam sebuah dokumen. Metode ini yang paling 

sederhana  untuk menghitung bobot setiap kata yang digunakan pada information 

retrieval. Maka metode ini juga terkenal sangat efisien dan mudah untuk 

menghasilkan hasil yang akurat. Dengan menggunakan frekuensi kemunculan 

term (kata) / term frequency (TF) merupakan petunjuk sejauh mana term (kata) 
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tersebut mewakili isi sebuah dokumen. Jadi, semakin besar kemunculan term 

(kata) dalam sebuah dokumen maka akan memberikan nilai kemiripan yang 

semakin besar. Tetapi, berkaitan dengan performa recall dan precision, 

penggunaan frekuensi term saja ternyata hanya dapat memenuhi fungsi recall. 

Fungsi precision yang baik tidak dapat dicapai dengan representasi frekuensi term 

saja pada suatu dokumen. Jadi Precision yang tinggi itu mengisaratkan bahwa 

kemampuan membedakan suatu dokumen dengan dokumen yang lain untuk 

mencegah informasi yang tidak disesuai. Frekuensi term yang tinggi dapat 

digunakan dalam pre-processing, hanya jika frekuensi kemunculan term 

bersangkutan tidaklah tinggi pada dokumen – dokumen yang lainnya. Nilai pada 

precision yang baik dihasilkan oleh term-term yang kemunculannya tergolong 

jarang pada dokumen, karena term-term itu bersangkutan jadi seringkali menjadi 

pembeda yang signifikan antara dokumen-dokumen yang memiliki term-term 

dengan dokumen yang tidak memiliki term-term bersangkutan. Sedangkan (IDF) 

yaitu suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen 

sebagai logaritma dari perbandingan jumlah keseluruhan dokumen yang diproes 

dengan jumlah dokumen yang memiliki kata yang bersangkutan. Oleh karena itu 

term-term yang tingkat kemunculannya itu jarang maka akan memiliki nilai IDF 

yang tinggi. 

Rumus yang digunakan Untuk menyatakan bobot (w) masing-masing 

dokumen terhadap kata kunci adalah: 

Wd,t = tf d,t × IDFt    .   .   .  (1) 

Dimana: 

d =  dokumen ke-d 

t =  kata ke-t dari kata kunci 

Wd,t  =  bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t 

 

2.4 Penghitungan Tingkat Kemiripan (Cosine Similarity) 

 Cosine Similarity  digunakan untuk  mencari seberapa besar tingkat 

kemiripan antara documen satu dengan documen yang lainnya. Dokumen yang 

memiliki bobot tertinggi merupakan dokumen yang termirip terhadap kata 
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kunci.Perhitungan kemiripan kata antar documen yang digunakan adalah cosine 

similarity. Dengan menggunakan metode Cosine Similarity diharapkan dapat 

mempermudah pencarian data-data obat penyakit balita berdasarkan kemiripan 

gejala-gejala penyakit yang dirasakan. 

Cosine similarity adalah ukuran kesamaan antara dua buah vektor yang ada 

pada sebuah ruang dimensi yang didapat dari nilai cosinus sudut dari perkalian 

dua buah vektor yang dibandingkan.  

Perbandingan kemiripan (similarity) yang digunakan disini adalah  standard  

cosine similarity dengan rumus :    

   .   .   .   .  (2) 

SDiDj : Similarity Dokumen ke I dan ke j 

L      : Term di query 

J       :  Dokumen 

I       :   query 

 

2.5 Responsive Web 

Responsive web atau biasanya disebut responsive web design adalah 

sebuah pendekatan yang menunjukkan bahwa desain dan pengembangan harus 

menanggapi perilaku dan lingkungan pengguna berdasarkan pada ukuran, 

platform dan orientasi layar. Praktik ini meliputi penggunan perpaduan grid 

fleksibel dan layout, gambar dan CSS media query. Sebagaimana pengguna saat 

ini yang beralih dari laptop ke tablet, website secara otomatis harus menyesuaikan 

resolusi, ukuran gambar dan kemampuan scripting-nya. Dengan kata lain, website 

harus memiliki teknologi untuk secara otomatis merespon preferensi pengguna 

yang didasarkan pada resolusi layar gadget yang digunakan 

(mobilephone/smartphone, tablet, comunicator dan sebagainya). 

Web responsive design pada dasarnya menunjukkan bahwa situs web 

dibuat menggunakan W3C CSS3 media dengan cairan proporsi berbasis grid, 

untuk beradaptasi tata letak dengan melihat lingkungan platform dan gambar 
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fleksibel, pada pengguna diberbagai platform dan browser akan memiliki akses ke 

satu sumber konten, ditata sehingga mudah dibaca dan navigasi dengan minimal 

mengubah ukuran, panning dan scrolling.  

Web responsive design pertama kali diperkenalkan oleh Ethan Marcotte 

pada artikelnya yaitu web responsive design. Pada dasarnya Responsive Web 

Design merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk membuat layout web 

menyesuaikan dengan tampilan device atau perangkat yang digunakan 

pengunjung web baik ukuran maupun orientasi tampilan untuk menanggapi atau 

beradaptasi dengan ukuran viewport yang berbeda, lebih kecil atau lebih besar, 

secara tegak atau portrait dan tampilan secara mendatar atau landscape, tanpa 

mengatur domain atau subdomain khusus untuk pengguna yang menggunakan 

perangkat seperti; smartphone, tablet, maupun netbook. Sehingga tampilan dan 

nuansa warna dapat dipertahankan untuk memiliki pengalaman yang sama meski 

menggunakan ukuran perangkat yang berbeda. Secara pendekatan desain RWD 

pada user interface website di gunakan untuk optimalisasi kenyamanan user dalam 

mengexplore web dari segi tampilan, konten dan navigasi website tanpa harus 

merubah ukuran (resize) halaman web tersebut pada browser atau device yang 

digunakan. Web ini di desain menggunakan sistem responsif menggunakan css 

media queries untuk beradaptasi dengan device atau ukuran dari layar atau 

browser window yg digunakan user. 

(Pamungkas, E. D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Responsive Web. 
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 Macam-macam ukuran resolusi layar yang dipergunkan diberbagai 

perangkat saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ukuran berbagai device 

 

Ada Tiga Fitur di dalam responsive web: 

1. Fluid dan flexible grid 

Fluid dan flexible grid agar tampilan seperti Lebar dan layoutnya dapat secara 

otomatis berubah  menyesuaikan dan mengikuti lebar layar pada 

perangkatnya. 

2. Flexible image size 

Flexible image size agar ukuran image pada halaman web dapat 

menyesuaikan dan mengikuti lebar layar pada perangkatnya yang digunakan. 

3. Media queries 

Media queries adalah bagian dalam CSS3 yang di gunakan untuk menerapkan 

style layout-nya dan menentukan target lebar layarnya pada perangkat yang 

digunakan. 
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Perbedaan yang signifikan yang di aplikasi asli dan web responsive 

Tabel 2.1 Perbedaan Native Apps dan Responsive Web 

 Native Apps Responsive Web 

Manfaat  Hanya mampu optimal untuk 

model perangkat tertentu 

 Memiliki tingkat interaksi 

tinggi 

 Dapat meningkatkan 

penggunaan 

 Bisa digunakan dalam keadaan 

offline atau online 

 Dapat di akses oleh 

berbagai model 

perangkat  

 Selalu konsisten bila 

di gunakan di berbagai 

model perangkat 

 Dapat bertahan di 

masa depan 

 Mudah untuk di kelola 

dan diperbarui 

Keterbatasan  Dirancang untuk satu jenis 

proses 

 Sulit dan mahal untuk 

menambahkan fitur baru 

 Harus diunduh dari appstore 

dan harus diupdate secara 

berkala 

 Setiap versi memiliki perbedaan 

yang digunakan untuk setiap 

platform perangkat 

 Tidak memanfaatkan  

semua kelebihan  yang 

di miliki perangkat  

 Tidak begitu interaktif 

seperti aplikasi native 

 Tidak tersedia ketika 

pengguna dalam 

keadaan offline 

 

Pada penjelasan tabel 2.1 yaitu Native application adalah berjalan pada perangkat 

mobile, dan diakses melalui ikon yang ada pada layar perangkat, dikembangkan 

secara khusus untuk satu platform, dibuat dengan bahasa pemograman tertentu 

untuk berjalan pada suatu platform. Sedangkan Responsive website adalah 

website yang bisa menyesuaikan tampilan layoutnya ukuran viewport dari device 

yang digunakan mulai dari smartphone, tablet atau computer screen. 


