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Abstrak
Asma merupakan penyakit inflamasi kronik yang biasanya menginfeksi saluran pernafasan, dan dapat mengakibatkan
hiperresponsif jalan pernafasan yang mengakibat-kan sesak nafas dan rasa berat di dada. Berdasarkan data dari World Health
Organitation (WHO) jumlah penderita penyakit asma di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1.923.000/orang. Dengan
demikian, penulis akan membuat sistem tanya jawab berbentuk kalimat atau paragraf pertanyaan tentang keluhan mengenai
penyakit asma yang diderita seseorang. Setelah itu, sistem akan memberikan jawaban atas pertanyaan dengan jawaban dalam
bentuk diagnosis berdasarkan pengetahuan sistem. Sistem dalam penelitian ini memiliki pengetahuan tentang penyakit asma
yang diperoleh berdasarkan metode Case Based Reasoning (CBR) dan disimpan dalam database digunakan sebagai basis
kasus. Ketika ada kasus baru, sistem akan melakukan proses pencocokan menggunakan metode CBR dan kombinasi metode
didalamnya. Didalam CBR terdapat tiga skenario, skenario pertama menggunakan metode Euclidean Distance (ED) dan Fast
Cast Retrieval Nets (FCRN). Skenario kedua menggunakan metode Singular Value Decomposition (SVD) dan FCRN. Skenario
ketiga menggunakan metode SVD, FCRN dan ditambah dengan kateglo. Dari ketiga skenario tersebut, digunakan untuk
mengetahui kasus mana yang memiliki persentase kecocokan tertinggi dengan kasus baru. Pengujian K-fold cross validation
menggunakan 100 kasus dengan nilai K=4. Hasil rata-rata nilai akurasi dari K-fold yaitu, pada skenario pertama diperoleh
0%, scenario kedua 31% dan skenario ketiga 31%.
Kata kunci: Case Based Reasoning (CBR), Asma, Fast Cast Retrieval Nets (FCRN)

1. Pendahuluan
Asma adalah suatu penyakit inflamasi kronik yang biasanya menginfeksi saluran pernafasan, dan
dapat mengakibatkan hiperresponsif jalan pernafasan yang biasa ditandai dengan suatu gejala episodic
yang berulang-ulang berupa batuk, sesak nafas, mengi dan rasa berat di dada terutama pada waktu
malam hari dan dini hari yang pada umumnya bersifat reversibel baik maupun tanpa pengobatan [1].
Penyakit ini pada umunya dimulai sejak masa anak-anak sehingga sangat berpotensi untuk menggangu
pertumbuhan dan perkembangan anak [2].
Penyakit Asma dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan faktor penyebab yaitu faktor ekstrinsik
asma yang sering terjadi karena responsif terhadap pemicu yang berasal dari alergen dan faktor intrinsik
asma yang terjadi seperti faktor psikologis [1]. Berdasarkan penelitian [3] data diambil dari World
Health Organitation (WHO) yang telah diperbarui, jumlah penderita penyakit asma di Indonesia pada
tahun 2017 mencapai 1,9 juta orang. Tingginya jumlah penderita penyakit tersebut, diharapkan para
penderita mendapatkan penanganan secara benar. Untuk penanganan dini penyakit asma, penderita
dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Namun, agar lebih efisien penderita dapat menggunakan
sistem tanya jawab penyakit asma agar dapat menghemat waktu penderita. Oleh karena itu, pada
penelitian ini dilakukan pembuatan sistem tanya jawab berbasis web yang dapat menjawab pertanyaaan
seseorang yang mengalami permasalahan dengan penyakit asma dan menjadi pertolongan pertama
penderita asma di Indonesia ketika asmanya kambuh.
Case Based Reasoning (CBR) merupakan sebuah metode untuk memecahkan masalah baru
dengan mencari solusi kasus-kasus lama yang mirip kemudian menggunakan solusi tersebut untuk
menyelesaikan masalah baru [4]. Pada penelitian [5] Case Based Reasoning untuk diagnosis penyakit
demam berdarah, nearest neighbor digunakan untuk proses similarity, data diperoleh dari rekam medis
yang telah diindex berdasarkan jenis penyakit, pengujian menggunakan 54 kasus sebagai data uji secara
acak dan 85 kasus digunakan sebagai basis kasus, hasil yang diperoleh yaitu nilai sensitifitas 98.14 %
dan akurasi sistem 99.25 %. Pada kasus [6] Case Based Reasoning (CBR) for Medical Question
Answering System, perhitungan menggunakan Sorenson Coefficient untuk mengetahui kasus-kasus
sebelumnya memiliki persentase tertinggi dengan kasus baru, data pertanyaan dan jawaban dari situs
www.alodokter.com, hasil dari 30 data uji, 28 data menunjukkan hasil yang sesuai dengan akurasi
sebesar 93.33%. Pada penelitian [7] yang berjudul, “Case Based Reasoning Menggunakan Metode Fast
Case Retrieval Nets Untuk Penanganan Pertanyaan-Jawaban Prosedur Tugas Akhir Di Grup Jejaring
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Sosial”, menggunakan metode Case Based Reasoning, dan Metode Fast Case Retrieval Nets untuk
menjawab pertanyaan prosedur tugas akhir di grup jejaring sosial, untuk mengukur kemiripan antar term
menggunakan Singular Value Decomposition (SVD), dengan hasil recall sebesar 52.5%. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kasus, metode, dan mengukur kemiripan antar
term. Pada penelitian ini menggunakan metode Case Based Reasoning untuk menyelesaikan masalah
berdasarkan kasus yang sudah ada dan metode Fast Case Retrieval Nets digunakan untuk retrieve kasus.
Sedangkan untuk mengukur kemiripan term menggunakan Euclidean Distance dan Singular Value
Decomposition (SVD). Dengan menggunakan metode CBR yang memiliki keunggulan salah satunya
yaitu mengurangi akuisisi pengetahuan dengan menghilangkan kebutuhan untuk ekstrak model atau
kumpulan dari aturan-aturan, seperti yang diperlukan dalam model/sistem yang berbasis aturan [5]
diharapkan metode Case Based Reasoning dapat menjawab pasien yang menderita panyakit asma secara
akurat.
2. Metode Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan metode Case Based Reasoning (CBR) untuk menjawab
pertanyaan kasus baru dengan melakukan pencarian pada kasus-kasus sebelumnya dengan nilai
persentase tertinggi.
2.1. Metode Case Based Reasoning
Case-Based Reasoning merupakan proses dalam mengingat suatu kasus pada masa lampau, lalu
menggunakannya kembali dan mengadaptasikan dalam kasus baru [8]. Tahapan-tahapan dalam CBR
adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Proses Case Based Reasoning
Case Based Reasoning merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
berdasarkan pengetahuan kasus-kasus sebelumnya, seperti yang disajikan pada Gambar 1, ketika ada
kasus baru maka akan digunakan untuk mencari proses serupa menangani kasus-kasus baru berdasarkan
persentase kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya. Selanjutnya, metode ini dapat memberikan
jawaban dari kasus-kasus sebelumnya yang digunakan pada kasus-kasus baru. Ini juga akan menyimpan
kasus baru di basis pengetahuan, sehingga sistem akan belajar dan memiliki pengetahuan baru. Dengan
menggunakan mekanisme ini, sistem akan tumbuh dengan memasukkan kasus atau resolusi masalah
berikutnya [6]. Metode ini umumnya terdiri dari 4 bagian atau langkah sebagai berikut:
1. Retrieve
Pada saat terjadi permasalahan baru, pertama-tama sistem akan melakukan proses Retrieve.
Proses ini akan melakukan dua langkah pemrosesan, yaitu pengenalan masalah dan pencarian
persamaan masalah pada database.
2. Reuse
Proses ini sistem akan menggunakan informasi permasalahan sebelumnya yang memiliki
kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru dan menggunakan kembali informasi dan
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pengetahuan dalam kasus tersebut untuk mengatasi masalah. Pada proses Reuse akan menyalin,
menyeleksi, dan melengkapi informasi yang akan digunakan.
3. Revise (meninjau ulang solusi yang diajukan).
Proses ini informasi tersebut akan dikalkulasi, dievaluasi, dan diperbaiki kembali untuk
mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada permasalahan baru.
4. Retain
Proses ini akan mengindeks, mengintegrasi, dan mengekstrak solusi yang baru. Selanjutnya,
solusi baru itu akan disimpan ke dalam knowledge base untuk menyelesaikan permasalahan yang
akan datang. Tentunya, permasalahan yang akan diselesaikan adalah permasalahan yang memiliki
kesamaan.
2.2. Textual Case Based Reasoning (TCBR)
Textual Case Based Reasoning merupakan sub bidang dari Case-Based Reasoning (CBR)
dimana sumber pengetahuan (keahlian) tersedia dalam format teks dan sebagainya. Tujuan TCBR
adalah untuk membandingkan deskripsi masalah dengan beberapa kasus masa lalu yang dikelola dalam
basis kasus dengan pengecualian bahwa deskripsi didominasi oleh teks. Tujuan akhir adalah
menggunakan kembali solusi dari kasus yang sama untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Mengkategorikan pengetahuan didalam dokumen kedalam lapisan-lapisan agar dapat menemukan
pengetahuan yang lebih spesiﬁk yang terkandung didalam dokumen [7]. Lapisan di dalam dokumen
dijabarkan sebagai berikut:
1. Lapisan Keyword terdiri dari kumpulan term sederhana berdasarkan sumber kamus atau sumber lain
dan menghilangkan term yang dianggap tidak penting (stop-words removal).
2. Lapisan Phrase berisi kumpulan term berdasarkan kamus yang spesifik, untuk menemukan frase
yang lebih rumit, seperti nama modul atau perangkat.
3. Lapisan Thesaurus terdiri dari informasi tentang bagaimana hubungan antar term (kesamaan
linguistik), seperti sinonim, hiponim dan lain - lain.
4. Lapisan Glossary berisi informasi terkait elemen dalam lapisan keyword dan phrase berelasi dalam
domain yang lebih spesifik.
5. Lapisan Feature-Value terdiri dari kumpulan feature dan nilainya yang dite-mukan didalam
dokumen, seperti ukuran, tipe dan lain-lain.
6. Lapisan Information Extraction merupakan lapisan yang berisi modul ekstraksi informasi, yang
bermanfaat untuk mengekstraksi informasi yang terstruktur dalam dokumen, termasuk didalamnya
lapisan feature value.
7. Lapisan Domain Structure berisi gambaran tentang suatu domain, sehingga dapat dikelompokkan
kedalam cluster tertentu.
2.3. Ekstraksi Term
Pemanfaatan metode Natural Language Processing (NLP) dalam TCBR di berbagai penelitian
telah menunjukkan relevansi diantara keduanya. Penerapan NLP dapat dilakukan pada proses ektraksi
term baik pada proses akuisisi pengetahuan maupun pada proses retrieval kasus. [7] Telah merumuskan
tahap NLP yang dibutuhkan dalam proses mengubah query yang tidak terstruktur menjadi query yang
terstruktur yakni:
1. Fase ekstraksi informasi.
2. Fase sinonim.
2.4. Pembobotan Term
Pembobotan term dalam CBR mendeskripsikan hubungan antar term dengan kasus dalam hal ini
spesifik hanya pada pertanyaan. Bobot term dapat diperoleh salah satunya dengan metode TF-IDF
mengacu pada penelitian [7]. Metode ini menghitung frekuensi kemunculan term didalam pertanyaan,
serta inverse frekuensi pertanyaan yang mengandung term tersebut. Rumus TF-IDF ditunjukkan pada
persamaan 1.
𝑊𝑖𝑗 = 𝑡𝑓𝑖𝑗 (log(𝑁/𝑑𝑓𝑗 ) + 1)

(1)
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Mengacu pada persamaan 1, komponen 𝑡𝑓𝑖𝑗 menunjukkan intensitas kemunculan term j dalam
pertanyaan i. Jika term j muncul 1 kali didalam pertanyaan i, maka nilai 𝑡𝑓𝑖𝑗 adalah 1. Komponen 𝑑𝑓𝑗
menunjukkan jumlah pertanyaan yang didalamnya terdapat term j. 𝑊𝑖𝑗 menunjukkan relevansi antara
satu term dengan satu pertanyaan didalam case base berdasarkan nilai bobot term.
2.5. Mengukur Kemiripan antar Term
Untuk mengukur kemiripan antar term, terdapat 2 jenis metode yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu:
1. Euclidean Distance (ED)
Euclidean Distance digunakan untuk mengukur kemiripan antar term [9][10]. Rumus Euclidean
Distance ditunjukkan pada persamaan 2.
𝜎 = √(𝑡1 − 𝑡1 )2 + (𝑡2 − 𝑡22 )2 + ⋯ + (𝑡𝑛 − 𝑡𝑛 )2
= √∑𝑛𝑖=1(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖 )2

(2)

2. Singular Value Decomposition (SVD)
Pada penelitian [11] mengemukakan bahwa (SVD) merupakan teknik matematika dan statistik
yang dapat diterapkan diberbagai bidang salah satunya pada information retrieval. SVD pada
dasarnya digunakan untuk mereduksi dimensi matriks akan tetapi hasil penelitian [11] dan [12]
menunjukkan bahwa operasi pada matriks hasil dekomposisi dapat menghasilkan matriks
kemimiripan antar term. SVD terdiri dari dekomposisi eigenvector, analisis spektral dan analisis
faktor. Jika terdapat sebuah matriks A, dimana A merepresentasikan bobot term - kasus dengan
dimensi m × n, maka matriks A dapat didekomposisi menjadi 3 matriks, yakni matriks U, S dan D
dengan menggunakan persamaan 3.
𝐴 = 𝑈 𝑆 𝐷𝑇

(3)

Proses dekomposisi matriks A menjadi matriks U, S, dan D melalui proses orthonormalisasi
eigenvector, sehingga membentuk matriks U dan D. Proses orthonormalisasi pada penelitian ini
menggunakan metode Gram - Schmidt. Proses orthonormalisasi diawali dengan menormalisasi
eigenvector secara bertahap dimulai dari vektor ke-1, diilustrasikan pada persamaan 4.
⃗⃗⃗
𝑣

𝑢𝑖 = |𝑣⃗⃗⃗𝑖|
⃗⃗⃗
𝑖

(4)

Selanjutnya, normal vector ⃗⃗⃗
𝑢𝑖 akan digunakan untuk menghitung normal vector berikutnya
dengan persamaan 2.5:
𝑤𝑘 = 𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗𝑘 − ∑𝑘=1
⃗⃗⃗𝑖 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑘 ) ∙ ⃗⃗⃗
𝑢𝑖
𝑖=1 (𝑢

(5)

Proses dekomposisi matriks A bertujuan untuk mengekstrak matriks U dan matriks S yang
kemudian akan digunakan untuk menghitung kemiripan antar term berdasarkan kemunculan
38ersama term (term co-occurrence) pada pertanyaan. Mengukur kemiripan term didasarkan pada
term co-occurrence menurut [11] serta [12], dapat diperoleh dari operasi matriks matriks U dan
matriks S. Operasi perkalian antara matriks U dan S menghasilkan matriks 𝐴̃ seperti ditunjukkan
pada persamaan 2.6. Elemen-elemen pada matriks 𝐴̃ menunjukkan jarak antar term yang muncul
bersama dalam pertanyaan.
𝐴̃ = 𝑈 𝑆 2 𝑈𝑇
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2.6 Fast Case Retrieval Nets (FCRN)
Fast Case Retrieval Nets merupakan metode retrieval yang digunakan dalam penelitian ini [7].
Metode FCRN terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:
1. Pra-komputasi fungsi kemiripan dan fungsi relevansi menghasilkan fungsi efektivitas relevansi:
𝛬(𝑡𝑖 , 𝑐) = {∑𝑠𝑗=1 𝜌(𝑡𝑗 , 𝑐) ∙ 𝜎(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗 )}

(7)

2. Aktivasi Query, term dari kalimat query akan aktivasi ke semua term dalam himpunan term
1∶ 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

𝛼0 (𝑡) = {0∶ 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

(8)

3. Propagasi hasil aktivasi term pada 𝛼1 kemudian dipropagasikan ke semua node kasus (c) dalam case
base.
𝛼2 (𝑐) = ∑𝑠𝑖=1 𝛬(𝑡𝑖 , 𝑐) ∙ 𝛼0 (𝑡𝑖 )

(9)

2.7 Data Penelitian
Data penelitian diambil dari situs web konsultasi dokter online www.alodokter.com. Basis kasus
yang disimpan dalam database berupa pertanyaan dan jawaban untuk mendapatkan diagnosis atau solusi
sesuai dengan pertanyaan yang mirip antara kasus-kasus sebelumnya dengan kasus baru. Terdapat 100
data pertanyaan dan jawaban dengan kategori penyakit asma. Pada Tabel 1 menyajikan contoh data
pertanyaan dan Tabel 2 jawaban dalam bentuk kasus dan diagnosa.
Tabel 1 Data Pertanyaan
No
Pertanyaan
1 Asma saya kambuh dan harus diuap. Begitu selesai saya dikasih resep. Obat saya minum, kok
badan saya berasa lemas. Mual dan badan pegal semua. Padahal biasanya saya tidak pernah
begitu. Nama obatnya Asetilsistein dan Alegi.
Tabel 2 Data Diagnosa (Jawaban)
No
Pertanyaan
1 Asma dapat kambuh akibat terjadi pajanan terhadap pencetusnya dimana kondisi serangan ini
dapat timbul ringan sampai berat. Jika kekambuhan cukup sering maka perlu untuk dilakukan
evaluasi baik pengobatan yang diberikan maupun faktor apa yang memicunya agar dapat
dihindari dan asma tidak kembali kambuh. Obat yang digunakan untuk mengelola asma
sendiri ada beberapa macam, baik obat yang untuk meredakan ketika serangan sedang timbul
maupun obat cyang digunakan untuk mengelola agar tidak kembali terjadi serangan. Obat
yang diberikan sendiri juga biasanya digunakan untuk mengatasi gejala lain atau gejala yang
menjadi pemicu seperti misalnya ketika sedang batuk dan pilek. Obat yang diberikan untuk
Anda adalah acetylcysteine yang merupakan obat antimukolitik yang berfungsi untuk
mengencerkan dahak yang mengganggu saluran pernapasan, obat ini memiliki efek samping
seperti mual, muntah, sariawan, mengantuk, pilek ataupun demam. Sedangkan obat kedua
yaitu obat yang berisi antihistamin dan kotrikosteroid yang berfungsi untuk mengatasi alergi
dan juga peradangan dimana pada asma dapat terjadi peradangan dan penyempitan pada
saluran pernapasan. Jika timbul gejala seperti yang dirasakan kondisi tersebut dapat mungkin
terjadi akibat efek samping obat ataupun kondisi lain yang menjadi penyebabnya seperti
misalnya jika terjadi gangguan pencernaan ataupun demam dan infeksi saluran pernapasan.
Untuk itu perlu diperhatikan jika mengonsumsi obat serupa dan kembali mengalami hal yang
sama maka perlu untuk dihindari karena dapat mungkin merupakan efek samping obat.
Periksakan kembali kondisi Anda dan terangkan pada dokter mengenai kondisi yang dialami
dan obat apa yang dikonsumsi sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengganti dengan obat
lain yang sesuai dengan kondisi Anda. Jika timbul reaksi alergi yang lebih berat, sesak napas
kembali menyerang, dan timbul keluhan lain seperti ruam kulit, bibir, kelopak mata terasa
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kebas atau membengkak maka segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan
penanganan.
3. Hasil dan Pembahasan
K-Fold Cross Validation adalah salah satu dari jenis pengujian cross validation yang berfungsi
untuk menilai kinerja proses sebuah metode algoritma dengan membagi sampel data secara acak dan
mengelompokkan data tersebut sebanyak nilai K [13]. Kemudian salah satu kelompok K-fold tersebut
akan dijadikan sebagai data uji sedangkan sisa kelompok yang lain akan dijadikan sebagai data latih.
Pengujian menggunakan K-fold cross validation dengan nilai K=4. Hasil pengujian menggunakan Kfold sebagai berikut:

Fold 1

Fold 2

Fold 3

Fold 4

Metode
P1
P2
P3

Tabel 3 Pengujian Fold 1
Sesuai
Tidak Sesuai
0
25
6
19
6
19
Total Data: 25

Akurasi
0%
24%
24%

Metode
P1
P2
P3

Tabel 4 Pengujian Fold 2
Sesuai
Tidak Sesuai
0
25
6
19
6
19
Total Data: 25

Akurasi
0%
24%
24%

Metode
P1
P2
P3

Tabel 5 Pengujian Fold 3
Sesuai
Tidak Sesuai
0
25
12
13
12
13
Total Data: 25

Akurasi
0%
48%
48%

Metode
P1
P2
P3

Tabel 6 Pengujian Fold 4
Sesuai
Tidak Sesuai
0
25
7
18
7
18
Total Data: 25

Akurasi
0%
28%
28%

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan K-fold cross validation, pada masingmasing skenario, perbandingan nilai akurasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Fold
1
2
3
4
Rata-rata

V - 40

SENTRA 2019

Tabel 7 Perbandiangan skenario pengujian
P1
P2
0%
24%
0%
24%
0%
48%
0%
28%
0%
31%

P3
24%
24%
48%
28%
31%

Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA) 2019
ISSN (Cetak) 2527-6042
eISSN (Online) 2527-6050

Keterangan:
P1 = pengujian menggunakan metode Euclidean Distance (ED) dan Fast Cast Retrieval Nets
(FCRN).
P2 = pengujian menggunakan metode Singular Value Decomposition (SVD) dan FCRN
P3 = pengujian menggunakan metode SVD, FCRN dan ditambah dengan kateglo
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem Case Based Reasonig menggunakan metode
Fast Cast Retrieval Nets untuk penanganan pertanyaan jawaban penyakit asma, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Berdasarkan penerapan metode Case Based Reasonig dapat disimpulkan bahwa dalam mendiagnosa
penyakit asma dengan menggunakan tiga skenario, skenario ke-1 menggunakan metode Euclidean
Distance, untuk mengukur kemiripan antar term, skenario ke-2 menggunakan metode Singular Value
Decomposition, untuk mengukur kemiripan antar term, dan skenario ke-3 yaitu pada skenario ke-2
ditambah dengan similarity menggunakan Application Programming Interface (API) dari kateglo.
Pada 100 pertanyaan - jawaban yang ada dibasis kasus, dilakukan pengujian sistem dengan cara
melakukan konsultasi terhadap sistem dimana pertanyaan diambil dari dibasis kasus. Pada skenario
ke-1 menghasilkan 0 jawaban yang sesuai dan 100 jawaban tidak sesuai, skenario ke-2 menghasilkan
31 jawaban yang sesuai dan 69 jawaban tidak sesuai, dan ke-3 menghasilkan 31 jawaban yang sesuai
dan 69 jawaban tidak sesuai. Jawaban dikatakan sesuai jika jawaban sistem sama dengan jawaban
pada basis kasus.
2. Berdasarkan hasil penerapan metode Fast Cast Retrieval Nets untuk retrieval kasus, dan menghitung
kemiripan kasus menggunakan dua metode yaitu Euclidean Distance dan Singular Value
Decomposition. Skenario ke-1 menggunakan Euclidean Distance, menghasilkan nilai akurasi ratarata 0%. Skenario ke-2 menggunakan Singular Value Decomposition, menghasilkan nilai akurasi
rata-rata sebesar 31%, sedangkan untuk skenario ke-3 penambahan similarity menggunakan API dari
kateglo menghasilkan nilai akurasi rata-rata 31%.
Daftar Notasi
: bobot term j terhadap kasus i.
𝑡𝑓𝑖𝑗 : frekuensi kemunculan term j dalam kasus i.
𝑁
: jumlah kasus dalam case base.
𝑑𝑓𝑗 : jumlah kasus yang mengandung term j.
𝑖 & 𝑗 : indeks ke𝜎
: matriks kemiripan antar term
𝑡
: term
A
: matriks bobot term - kasus m × n.
U
: matriks orthogonal.
S
: matriks diagonal.
D
: matriks orthogonal.
T
: operasi transpose
𝑢𝑖
⃗⃗⃗
: normal vector ke-i.
𝑣
: vektor.
|𝑣 | : panjang vektor.
𝑤
⃗⃗
: vektor.
𝑘
: indeks ke𝐴̃
: matriks kemiripan antar term
Λ(ti, c)
: efektivitas relevansi term ke- i (ti) terhadap kasus (c).
ρ
: fungsi relevansi term - kasus.
c
: kasus
α2
: nilai bobot kasus
Λ
: fungsi efektivitas relevansi term – kasus
𝑊𝑖𝑗
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𝛬𝑇
α0

: Maktriks transpose
: nilai aktivasi term
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