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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini dijelaskan tentang tahap-tahap untuk melakukan kegiatan 

penelitian dalam tugas ahkhir. Pada penelitian ini penulis mengambil judul Aplikasi 

Pencarian Ensiklopedia Kebidanan Menggunakan Algoritma TF-IDF Dan Cosine 

Similarity Berbasis Web. 

3.1  Kebutuhan Sistem 

 Pada saat sistem akan dibuat, terlebih dahulu akan dirancang untuk 

pembuatan sitem sehingga sistem yang akan dibuat sesaui dengan kebutuhan 

pengguna. Untuk itu dibutuhkan software dan hardware untuk pembuatan sistem 

ini diantaranya :  

3.2  Kebutuhan Software 

 Untuk menjalankan suatu program aplikasi dibutuhkan software yang 

mampu mendukung aplikasi tersebut, software pendudung yang mampu 

menjalankan aplikasi ini diantara : 

1. Semua sistem operasi yang dapat menjalankan aplikasi ini diantaranya 

windows 7, 8, ataupun windows 10, linux mapun Mac OS. 

2. Web browser sebaiknya menggunakan mozilla firefox maupun google 

chrome untuk mengelola database dengan menggunakan PHP Myadmin. 

3. Menggunakan database MySQL. 

4. Menggunakan bahasa pemrogramanBPHP. 

3.3  Kebutuhan Hardware 

 Kebutuhan minimal perangkat keras ( hardware ) untuk server agar sistem 

berjalan baik yaitu :  

1. KomputerBdenganBRAMBminimalB256 MB 

2. KoneksiBLAN atau Internet. 

3. Mouse, keyboardBmaupunBmonitorBharusBdalamBkeadaanBbaik. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara teratur 

dan sistematis. Adapun prosedur penelitian dapat di dijelaskan dalam diagram 

gambar 3.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Pada gambar 3.1 dapat dijelaskan tahap-tahap untuk melakukan penelitian 

dalam tugas akhir ini. Pada tahap pertama dimulai dari identifikasi masalah yaitu 

dengan menentukan pertanyaan yang di ajukan peneliti. Pada tahap selanjutnya 

yaitu studi literatur, ketika pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai macam 

literatur-literatur yang ada baik itu media cetak maupun media elektronik. Peneliti 

mengumpulkan literatur seperti TF-IDF dan cosine similarity untuk mendukung 

penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan jurnal online. Pada tahap berikutnya yaitu perancangan sistem, 

seperti diketahui sebelumnya untuk membuat sebuah aplikasi dibutuhkan 

 

Identifikasi masalah

Implementasi Sistem 

Menggunakan TF-IDF dan 

Cosine Similarity

Laporan
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perancangan sistem, penulis membuat alur sistem dengan menggunakan algoritma 

TF-IDF yang dapat melakukan pembobotan pada halaman web serta menggunakan 

metode cosine somilarity dengan tujuan dokumen tersebut dapat dihitung 

kemiripannya dalam proses pencarian. Kemudian akan dilakukan pengujian dengan 

metode yang telah dibuat yaitu menggunakan TF-IDF dan Cosine Similarity guna 

melihat kebenaran sistem yang telah dibuat. Pada tahap berikutnya akan dilakukan 

proses analisis untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan penelitian 

dan akan dibuatkan laporan penelitian.  

3.4.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan proses pencarian data sekaligus sumber kajian 

yang dijadikan acuan dalam proses penelitian, berbagai hal yang dilakukan 

terkait proses ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan informasi tentang jurnal atau hasil penelitian yang terkait 

dengan topik yang akan diteliti kemudian direview sebagai penelitian 

terdahulu. 

2. Pengumpulan informasi tentang bagaimana membangun aplikasi 

pencarian ensiklopedia, kebidanan, algoritma. 

3. Pengumpulan informasi tentang algoritma yang akan digunakan, dalam 

hal ini adalah metode pencarian data yaitu TF-IDF dan Cosine Similarity. 

4. Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

di website kebidanan 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Sumber pengumpulan data merupakan asal dari mana data tersebut 

diproleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data 

http://www.kebidanan.org dan https://www.lusa.web.id. Data yang lainnya 

buku teks, jurnal, ebook, hasil pencarian dari internet, dan catatan pribadi 

yang berkaitan dengan topik penelitian.  

3.5 Metode Pengembangan  

Model siklus hidup pengembangan sistem adalah model utama dan 

merupakan model dasar dari banyak model yang ada, model ini disebut juga dengan 

Systems Development Life Sycle (SDLC). Tahapan utama SDLC dapat terdiri dari 

tahapan perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, seleksi sistem, 

implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem (Jogiyanto, 2005).  

http://www.kebidanan.org/
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Salah satu model SDLC yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat 

lunak yaitu Model Air Terjun atau disebut dengan waterfall. Menurut Pressman 

(2010), untuk model air terjun atau waterfall dapat disebut juga dengan clasic life 

cycle yaitu proses pendekatan yang dikembangkan dengan perangkat lunak yang di 

awali dengan kebutuhan pengguna yang akan dilanjutkan dengan perancangan 

sistem, kontruksi, dan penyebaran secara bertahap secara sistematis dan berurutan. 

Pada gambar 2.4 menunjukkan fase waterfall menurut pressman (2010). 

 

Gambar 3.2 Fase Waterfall (Pressman, 2010) 

Tahapan yang dilakunan dengan metode waterfall atau air terjun menurut 

Pressman: 

1. Communication, untuk menganalisis suatu sistem yang dibutuhkan oleh 

software guna mengumpulkan data baik yang ada di jurnal, artikel, maupun 

dari internet. 

2. Planning, proses planning merupakan lanjutan dari proses communication 

(analysis requirement). Tahapan ini akan menghasilkan suatu dokument 

yang dibutuhkan untuk pembuatan software. 

3. Modeling, proses yang digunakan untuk menterjemahkan suatu kebutuhan 

yang dirancang untuk pembuatan software sebelum dilakukan 

pengkodingan. Pada proses ini akan dirancang struktur data, arsitektur 

software, representasi interface. 

4. Construction, pada tahapan ini akan dilakukan pengerjaan sebuah software 

secara nyata. Untuk selanjutnya akan dilakukan testing yang bertujuan 

untuk menemukan suatu kesalahan yang ada pada software tersebut dan 

apabila terjadi kesalahan akan cepat diperbaiki. 

5. Deployment, setelah dilakukan proses analisis tahapan selanjutnya yaitu 

pembuatan software yang akan digunakan oleh user. Kemudian software 

tersebut akan dilakukan pemeliharaan guna menjaga software tersebut. 
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Permintaan pencarian dokumen 

Hasil  pencarian dokumen kebidanan 

 

3.5.1    Membangun Waterfall 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.3 Diagram konteks  

Bentuk perancangan sistem yang dibuat antara lain dengan membuat bagan alur sistem 

yang menerapkan algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity 

 Diagram Alir Algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Algoritma TF-IDF Dan Cosine Similarity 

 

3.6 Diagram Alir Sistem Aplikasi Pencarian Informasi Kebidanan 

Pada gambar 3.5 Diagram Alir Sistem Aplikasi Pencarian 

Informasi Kebidanan yang pertama adalah ketika dimulai suatu 

program (start) dan terdapat menu utama pada aplikasi ensiklopedia 

Pengguna 

Perangkat lunak 

berbasis 

algoritma TF-

IDF dan CS 

untuk pencarian 

online 

Web kebidanan 
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kebidanan yaitu pencarian ketika memilih tidak akan menuju kemenu 

tentang aplikasi yang bersikan tentang informasi aplikasi ensiklopedia 

kebidanan dan jika tidak akan ada daftar domain kebidanan yang 

menampilkan daftar domain kebidanan. Dan ketika pada pencarian 

melakukan inputan data kemudian akan diprocessing dengan 

menggunakan metode  perhitungan TF-IDF yaitu pembobotan suatu 

dokumen kemudian akan akan dihitung kemiripan dokumen dengan 

menggunakan metode cosine similarity setelah itu dokumen tersebut 

akan dirangking dan ditampilan hasilnya. 

 

         Gambar 3.5 Diagram Alir Sistem Aplikasi Pencarian Informasi Kebidanan 

Berdasarkan diagram alir diatas, berikut ini adalah pembahasan tiap-tiap langkah 

input proses output untuk melakukan pencarian dokumen. 

A. Input:  

 Melakukan input query kalimat yang akan dicari dengan sumber data 

diperoleh dari: http://www.kebidanan.org dan https://www.lusa.web.id 

START

Menu
Utama

Proses Cosine Similarity

Perangkingan berdasarkan 
perhitungan nilai Cosine 

Similarity

Menampilkan 
hasil pencarian 

ensiklopedia kebidanan

Perhitungan TF-IDF

END

Pencarian

Input Data 
Query 

Kata Kunci

Preprocessing

Tidak
Tentang Aplikasi

Daftar Domain 

Kebidanan

Ya

Menampilkan
Informasi 

Tentang Aplikasi

Menampilkan
Daftar Domain 

Kebidanan

Tidak

Ya Ya

Tidak

http://www.kebidanan.org/
https://www.lusa.web.id/
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B.   Alur Kerja Sistem 

Dokumen yang telah diinput akan dilakukan pemecahan teks menjadi kalimat. 

Untuk satu kalimat akan ditandai dengan titik. Setelah mendapatkan kalimat, akan 

dilakukan proses case folding yaitu merubah semua huruf kapital menjadi huruf 

kecil. Pada proses filtering, tanda baca pada dokumen akan dihapus. Kalimat akan 

dipecah menjadi per masing-masing kata (tokenizing). Stemming yaitu merupakan 

suatu proses untuk menemukan kata dasar dari sebuahkata. Preprocessing yang 

terakhir yaitu stopword yang bertujuan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak 

relevan dan kurang memiliki makna. Proses selanjutnya yaitu melakukan 

pembobotan kata dengan menggunakan algoritma TF-IDF. Selanjutnya dilakukan 

proses penghitungan nilai Cosine Similarity. Hasil yang diperoleh dari perhitungan 

Cosine Similarity berupa nilai dari masing-masing kalimat yang akan dijadikan 

acuan untuk memilih kalimat mana saja yang merupakan rangkuman dari dokumen 

uji tersebut. Dari hasil pencarian, kemudian disimpan ke dalam database MySQL 

(Rahimi Fitri,2015). 

C. Output: 

Menampilkan hasil query pencarian dokumen, kemudian disimpan ke dalam 

database MySQL. 

a) TF-IDF (Terms Frequency-Inverse Document Frequency)  

TF-IDF adalah metode yang digunakan untuk pembobotan suatu kata 

terhadap dokument tersebut (Intan, 2006). Metode algoritma tf-idf yaitu dengan 

cara perhitungan bobot suatu dokument dengan frekuensi kemunculan kata 

terhadap suatu dokument tertentu. Sehingga didapatkan dokument keseluruhan 

yang mengandung kata dalam database.   

Rumus untuk metode TF-IDF yaitu :  

wij =tfx idf .............................................................................. (1) 

wij = tfij x log (N/n)................................................................ (2) 

 

Keterangan :  

Wij  = bobot suatu kata ij terhadap dokument  

Tfij  = jumlah kemunculan kata ij dalam dokument  

 N    = jumlah dokumen yang ada pada database   

 n     = jumlah dokumen yang terdapat kata ij  
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TF-IDF yaitu nilai bobot yang diambil dari nilai TF dan nilai inverse DF, 

yang didefinisikan dengan : 

TF-IDF(abc) = TF(abc) x log ( 1 +               )...................................................... (3) 

 

Dimana  TF  :  Jumlah munculnya kata dalam satu dokumen 

              DF   :  Jumlah dokumen yang mengandung kata 

              nDoc   :  Jumlah keseluruhan dokumen 

A. Ukuran Kemiripan 

Kemiripan suatu dokumen dapat dihitung dengan menggunakan suatu 

fungsi kemiripan atau disebut similarity measure. Kesamaan Dokumen dapat 

digunakan untuk menjadi petunjuk dan contoh mencari informasi yang sama. 

Kemampuan mencari kesamaan ini dapat mengurangi waktu. Untuk 

menggambarkan tingkat kesamaan antara dokumen dapat diukur oleh Metode 

Cosine Similarity (Sugiyamta. 2015). Untuk merangking dokument dibutuhkan 

kemiripan terhadap dokument tersebut. Setelah dokument tersebut di rangking 

kemudian akan diperoleh nilai top-scoring. Ketika presisi tinggi dan recall rendah 

akan mencapai nilai trashold yang tinggi. Salah satunya yang sering digunakan 

ialah metode cosine similarity.  Nilai ini menghitung cosine antar vektor (Yeni 

Kustiyahningsih, Akhmad Zamroni Hamid,  Aeri Rachmad. 2015). Ketika 

didapatkan dokument dj dan quaery q, serta t maka nilai cosine anatara dj dan q 

dapat dirumuskan sebagaia beriikut :  

𝐒𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲 (
𝐝𝐣
→ ,

𝐪
→)= 𝐝𝐣

→
𝐪
→

|
𝐝𝐣
→||

𝐪
→|

 =  
∑ (𝐰𝐢𝐣.𝐰𝐢𝐪)𝐭

𝐢=𝟏

√∑ 𝐰𝐢𝐣𝟐 .  ∑ 𝐰𝐢𝐪𝟐𝐭
𝐢=𝟏

𝐭
𝐢=𝟏

....................................(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   nDoc 

DF(abc) 
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3.7 Kardinalitas Entity 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 3.6 Kardinalitas Entity 
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Perhitungan dari TF-IDF dan Cosine Similarity 

Berikut ini adalah contoh beberapa data dokumen atau artikel yang akan 

diolah menggunakan algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity, setidaknya 

terdapat 1 kata yang sama muncul pada semua dokumen. 

Prosedur pencarian dan perhitungan TF-IDF dan Cosine Similarity sebagai 

berikut: 

1. Kalimat yang dicari adalah Komplikasi Kehamilan dan Persalinan dalam 

ilmu kebidanan dan dirubah menjadi huruf kecil menjadi komplikasi 

kehamilan dan persalinan dalam ilmu kebidanan. 

2. Preprocessing adalah menghapus semua kata penghubung & kata ganda 

menjadi satu kata yg unik sehingga kalimat yang dicari menjadi 

komplikasi hamilan persalinan ilmu bidanan. 

3. Tokenizing 

Filtering adalah tahapan mengambil kata-kata penting dari hasil token. 

Bisa menggunakan algoritma stop list (membuang yang kurang penting) 

atau word list (menyimpan kata yang penting). Berikut ini adalah ilustrasi 

tahapan filtering. 

Filtering kalimat komplikasi kehamilan dan persalinan dalam ilmu 

kebidanan dengan menghapus stop list dan dalam dengan menjadi 

komplikasi kehamilan persalinan ilmu kebidanan. 

 Pada gambar 3.5 proses filtering ketika kalimat komplikasi 

kehamilan dan persalinan dalam ilmu kebidanan akan di pecah menjadi 

kata dan kata dan, dalam akan dihapus yang menghasilkan kata 

komplikasi, kehamilan, persalinan, ilmu, kebidanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Proses Filtering 

Komplikasi kehamilan dan persalinan Dalam ilmu 

Kebidanan 

dan dalam 

komplikasi kehamilan persalinan ilmu kebidanan 

Kata-kata yang termasuk stoplist 
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Tokenizing adalah pemisahan suatu teks/ paragraph/ sekumpulan kata, 

sehingga muncul kata–kata yang bersifat independen. 

Stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Root 

adalah bentuk kata dasar, misalnya “keasliannya” memiliki root / bentuk 

dasar “asli” atau kata dasar. Contoh dari tahapan proses tokenizing adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Proses Tokenizing 

No Inputan 
Hapus 

Partikel 

Hapus 

Posessive 

Pronoun 

Hapus 

Awalan 1 

Hapus 

Awalan 2 

Hapus 

Akhiran 

Kata 

Dasar 

1 komplikasi komplikasi komplikasi komplikasi komplikasi komplikasi komplikasi 

2 hamilan hamilan hamilan hamilan hamilan hamil hamil 

3 persalinan persalinan persalinan persalinan salinan salin salin 

4 Ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu 

5 bidanan bidanan bidanan bidanan bidanan bidan bidan 

 

Tabel 3.2 Menghitung Kemunculan Term Dalam Dokumen 

Kata/ 

Term 
Muncul dalam dokumen ke 

Hamil 
9,31,37,39,46,47,116,117,119,141,348,350,386,388,470,472,473,475,476,478,479,

481,512,514,633,635,821,823,907,909,989,991,992,994,995,997,1052,1054 

Bidan 
9,12,14,34,36,59,64,65,67,68,73,74,76,77,79,80,82,83,85,113,115,142,794,796,11

20 

Salin 9,10,134,136,150,708,710 

Ilmu 98,100,127,395,397 

Kompl

ikasi 
30,524,526 

 

A. Algoritma TF-IDF 

TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency) adalah metode 

pembobotan kata terhadap kemunculan suatu dokument. TF digunakan untuk 

menyatakan jumlah kemunculan kata terhadap suatu dokumnet dan DF digunakan 

untuk menyatakan banyanknya keseluruhan dokument pada suatu database. 

TF-IDF adalah pembobotan kata terhadap suatu dokument yang diambil 

dari nilai TF dan DF, dan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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TF-IDF(abc) = TF(abc) x log ( 1 +               ) 

 

Dimana  TF  :  jumlah kemunculan kata terhadap suatu dokument 

              DF   :  jumlah kata yang ada pada dokument 

              nDoc   :  jumlah keseluruhan dokument 

 

4. Menghitung TF-IDF yaitu |B| TF (Term Frequency) atau jumlah dokumen 

setiap kata atau term, menghitung f(|P| IDF (Inverse Document 

Frequency) dan menghitung S(B) TF-IDF (Terms Frequency-Inverse 

Document Frequency). 

Tabel 3.3 Menghitung TF-IDF 

Kata yang 

dihasilkan 

|B| TF/Jml 

Dokumen 
f(|P|) IDF S(B) TF-IDF 

Hamil 38 0.69314718055995 26.339592861278 

Bidan 25 1.1118575154181 27.796437885453 

Salin 7 2.384823191231 16.693762338617 

Ilmu 5 2.7212954278522 13.606477139261 

komplikasi 3 3.2321210516182 9.6963631548547 

 

Menghitung |B| TF (Term Frequency) atau jumlah dokumen sebagai 

berikut: 

Kata hamil terdapat dalam 38 dokumen dengan perintah select count(term) as 

jmlterm from tb_index where term like '%hamil%'; yang terdiri dari dokumen 

ke 

9,31,37,39,46,47,116,117,119,141,348,350,386,388,470,472,473,475,476,47

8,479,481,512,514,633,635,821,823,907,909,989,991,992,994,995,997,1052 

dan 1054. 

Kata bidan terdapat dalam 25 dokumen dengan perintah select count(term) as 

jmlterm from tb_index where term like '%bidan%';, yang terdiri dari dokumen 

ke 9, 12, 14, 34, 36, 59, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 113, 

115, 142, 794, 796 dan 1120. 

Kata salin terdapat dalam 7 dokumen dengan perintah select count(term) as 

jmlterm from tb_index where term like '%salin%';, yang terdiri dari dokumen 

ke 9, 10, 134, 136, 150, 708 dan 710. 

nDoc 

DF(abc) 
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Kata ilmu terdapat dalam 5 dokumen dengan perintah select count(term) as 

jmlterm from tb_index where term like '%ilmu%';, yang terdiri dari dokumen 

ke 98, 100, 127, 395 dan 397. 

Kata komplikasi terdapat dalam 3 dokumen dengan perintah select 

count(term) as jmlterm from tb_index where term like '%komplikasi%';, yang 

terdiri dari dokumen ke 30, 524 dan 526. 

Menghitung f(|P| IDF (Inverse Document Frequency) anatan lain : 

Kata hamil IDF nya adalah log dari jumlah dokumen sejumlah 76 dokumen 

dibagi jumlah kata hamil dalam tabel index sejumlah dengan perintah 

SELECT sum(count) as jmltermindex FROM tb_index WHERE Term Like 

'%hamil%'; menghasilkan nilai 38, maka nilai IDF kata hamil adalah 

log(76/38) = 0.69314718055995. 

Term yang dicari terdapat dalam 76 dokumen dengan rincian sebagai berikut: 

Term hamil terdapat dalam dokumen ke 9, 31, 37, 39, 46, 47, 116, 117, 119, 

141, 348, 350, 386, 388, 470, 472, 473, 475, 476, 478, 479, 481, 512, 514, 

633, 635, 821, 823, 907, 909, 989, 991, 992, 994, 995, 997, 1052, 1054 

Term bidan terdapat dalam dokumen ke 9, 12, 14, 34, 36, 59, 64, 65, 67, 68, 

73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 113, 115, 142, 794, 796, 1120 

Term salin bidan terdapat dalam dokumen ke 9,10,134,136,150,708,710 

Term ilmu bidan terdapat dalam dokumen ke 98,100,127,395,397. 

Term komplikasi terdapat dalam dokumen ke 30,524,526. 

Total dokumen 78 sedangkan dokumen 9 ada 3 buah term dalam semua term, 

maka total dokumen 78 dikurangi 2 menjadi 76 dokumen. 

Kata bidan IDF nya adalah log dari jumlah dokumen sejumlah 76 dokumen 

dibagi jumlah kata bidan dalam tabel index sejumlah dengan perintah 

SELECT sum(count) as jmltermindex FROM tb_index WHERE Term Like 

'%bidan%'; menghasilkan nilai 25, maka nilai IDF kata bidan adalah 

log(76/25) = 1.1118575154181. 

Menghitung S(B) TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document 

Frequency) anata lain : 

Kata hamil dapat di hitung , jumlah dokumen (TF) 38 dikalikan dengan IDF 

0.69314718055995 sama dengan TF-IDF dengan nilai 26.339592861278. 
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Kata yang dihasilkan bidan, jumlah dokumen (TF) 25 dikalikan dengan IDF 

1.1118575154181 sama dengan TF-IDF dengan nilai 27.796437885453. 

Kata yang dihasilkan salin, jumlah dokumen (TF) 7 dikalikan dengan IDF 

2.38482191231 sama dengan TF-IDF dengan nilai 16.693762338617. 

Kata yang dihasilkan ilmu, jumlah dokumen (TF) 5 dikalikan dengan IDF 

2.7212954278522 sama dengan TF-IDF dengan nilai 13.606477139261. 

Kata yang dihasilkan komplikasi, jumlah dokumen (TF) 3 dikalikan dengan 

IDF 3.2321210516182 sama dengan TF-IDF dengan nilai 9.6963631548547. 

 

Algoritma Cosine Similarity 

Cosine Similarity adalah ukuran kesamaan yang lebih umum digunakan 

dalam informationretrieval dan merupakan ukuran sudut antara vektor 

dokument Da (titik (ax,bx))(Irmawati, 2016). Tiap vektor tersebut 

mempresentasikan setiap kata dalam setiap dokumen (teks) yang 

dibandingkan dan membentuk sebuah segitiga, sehingga dapat diterapkan 

hukum kosinus untuk menyatakan bahwa : 

Cos (C) = a2 + b2 – c2/2ab .................................................................. (6) 

Dimana 

A2 = ax
2+ ay

2, b2 = bx2 + by
2   ....................................................................................................... (7) 

Dan 

C2 = (bx – ax)
2 + (ay – by )

2  ....................................................................... (8) 

Gantikan nilai a,b, dan c sehingga didapatkan : 

𝐂𝐨𝐬 𝐂 =  
𝒂𝒙𝒃𝒙+𝒂𝒚𝒃𝒚

√𝒂𝒙𝟐+𝒂𝒚𝟐𝑿√𝒃𝒙𝟐+𝒃𝒚𝟐
.................................................................... (9) 

 


