
 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini, akan menjabarkan landasan-landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian “penerapan  Automatic Query Expansion (AQE) dan Search 

Result Clustering (SRClus) pada sistem temu kembali terjemahan ayat Al-

Qur’an”. 

2.1.  Information retrieval  

Information retrieval memiliki definisi yang berbeda - beda namun dengan 

maksud yang masih sama sebagai berikut: “Information retrieval adalah proses 

menemukan material (biasanya dokumen) dari lingkungan bersifat tidak 

terstruktur (biasanya teks) yang memenuhi kebutuhan informasi dari dalam 

koleksi yang berukuran besar (biasanya pada komputer)”(Manning, Raghavan, & 

Schutze 2008). Information retrieval (IR) system adalah system yang 

dipergunakan untuk menemukembalikan informasi yang relevan atau berkaitan 

terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan dokumen yang berisi 

informasi secara otomatis (Bunyamin & Negara, 2008). 

 

Gambar 2.1. Gambaran Umum IRS 

Fungsi utama sistem temu kembali menurut Salton dalam (Amin, 2012) : 

1. Mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat 

pengguna yang ditargetkan  
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2. Menganalisis isi sumber informasi (dokumen)  

3. Merepresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan dengan pertanyaan pengguna  

4. Merepresentasikan pertanyaan (query) pengguna dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan sumber informasi yang terdapat dalam 

basis data.  

5. Mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan dalam 

basis data  

6. Menemu-kembalikan informasi yang relevan  

7. Menyempurnakan unjuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan 

oleh user 

 

2.2.  Arsitektur Information Retrieval System 

Arsitektur sebuah sistem information retrieval menurut (Bunyamin & 

Negara, 2008) pada Gambar 2.2  

 

Gambar 2.2. Arsitektur Information retrieval System (IRS)  
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1. Indexing 

Kualitas indeks mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dari sebuah sistem temu 

kembali informasi. Indeks dokumen adalah himpunan dari term yang mana 

menunjukkan isi yang dikandung oleh dokumen. Indeks akan membedakan 

suatu dokumen dari dokumen lain yang berada di dalam korpus. Langkah-

langkah pembangunan inverted index (Manning, Raghavan, & Schutze 2008):  

1) Pre-processing 

Pada tahapan ini, seluruh kata di dalam kalimat ataupun paragraf diubah 

menjadi huruf kecil (case folding), dipisahkan menjadi potongan kata 

tunggal (tokenizating), lalu menghilangkan karakter tertentu seperti tanda 

baca (filtering) 

2) Stopwords 

Proses stopword removal merupakan proses penghapusan term yang tidak 

memiliki arti atau tidak relevan. 

3) Stemming 

Stemming adalah proses konversi term ke bentuk dasarnya.  Hal ini 

dilakukan dengan cara menghilangkan semua imbuhan (affixes) baik yang 

terdiri dari awalan (prefixes), sisipan (infixes), akhiran (suffixes) dan 

confixes (kombinasi dari awalan dan akhiran). algoritma yang dikhususkan 

untuk stemming bahasa Indonesia antara lain, Algoritma Porter, Nazief dan 

Adriani,Vega,CS,ECS. Algoritma ECS merupakan perkembangan dari CS 

yang kita ketahui bahwa CS juga merupakan perkembangan dari algoritma 

Nazief dan Adriani. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada CS. 

2. Pemberian bobot terhadap term.  

Dalam pencarian dibutuhkan metode pembobotan term agar pencarian lebih 

mudah difokuskan. Pada model ruang vektor, pembobotan terhadap term 

dilakukan dengan mengalikan bobot tf dan bobot idf, dikenal dengan 

pembobotan TF-IDF (Saadah, Atmagi, Rahayu, & Arifin, 2013).  

a. Term Frequency (TF) adalah jumlah kemunculan sebuah term pada sebuah 

dokumen. Jika sebuah term i sering muncul pada sebuah dokumen, maka 
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query yang mengandung term harus mendapatkan dokumen tersebut. Nilai 

sebuah tf dihitung berdasarkan kemunculan term dalam dokumen. 

b. Inverse Document Frequency (IDF) adalah jumlah dokumen yang 

mengandung sebuah term yang dicari dari kumpulan dokumen yang ada.  

Idf(i) =    (
 

  ( )
).............................................................................(2.1) 

Dimana: 

N= jumlah seluruh dokumen pada koleksi dokumen 

  ( ) = jumlah dokumen koleksi yangmengandung term i 

c. Bobot Term Pembobotan tf x idf untuk sebuah term i untuk dokumen j 

didapatkan dari hasil perkalian tf dan idf. 

     = 𝑡     x     ....................................................................................(2.2) 

 

2.3.  Query Expansion  

Menyusun ulang query (query reformulation) yang dimasukkan oleh 

pengguna adalah hal yang sering dilakukan dalam information retrieval. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara query yang dimasukkan oleh 

user dengan informasi yang ingin didapatkannya (Diva, Wijaya, Hanandeh, & P, 

2013). Query expansion dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga metode 

berikut : 

1. Manual Query Expansion (MQE)  

Pada metode ini, sistem tidak memberikan bantuan sama sekali kepada 

pengguna. Pengguna mengubah sendiri query secara manual ketika merasa 

tidak puas dengan hasil yang didapatkan. 

2. Automatic Query Expansion (AQE)  

Pada metode ini, sistem menambahkan kata perluasan berdasarkan kata yang 

berhubungan dengan query. Modifikasi query dilakukan tanpa perlu kendali 

dari pengguna. Beberapa teknik yang dapat digunkan antara lain: 

a. Global Analysis (GA) 

Teknik yang menganilisis korpus untuk memeriksa kemunculan kata dan 

mendapat hubungan kata. GA memeriksa seluruh dokumen yang ada 

dalam koleksi untuk membangun struktur yang menyerupai thesaurus. 
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Perluasan query menggunakan istilah-istilah dalam thesaurus dengan 

melihat istilah yang berhubungan erat dengan istilah pada query dalam 

ruang lingkup koleksi. Analisis global membutuhkan informasi 

kemunculan dari setiap pasangan kata pada koleksi yang merupakan tugas 

yang berat secara komputasi. Gambaran teknik global analysis dilihat pada 

penilitian (Rahayuni, 2011) dengan menggunakan tesaurus pada Gambar 

2.3  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Information Retrieval System (IRS) dengan Tesaurus 

 

b. Local Analysis (LA) 

Local analysis memperluas query berdasarkan informasi pada dokumen 

peringkat teratas yang ditemukan menggunakan query awal. Metode ini 

mengasumsikan bahwa dokumen teratas relevan untuk kemudian 

membangkitkan query baru 
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c. Local Context Analysis (LCA) 

Local Context Analysis merupakan teknik yang mengkombinasikan 

kelebihan teknik GA dan LA. Teknik GA yang digunakan adalah 

phrasafinder, sedangkan LA adalah local feedback. LCA mengambil ide 

dari GA seperti penggunaan konteks dan konseptetapi menerapkan pada 

dokumen hasil temu kembali menggunakan LA 

3. Interactive Query Expansion (IQE)  

Pada Interactive Query Expansion, pengguna memilih sendiri kata-kata 

perluasan yang akan ditambahkan berdasarkan kata-kata yang dihasilkan oleh 

sistem. 

 

2.4.  Search Result Clustering (SRClus) 

Search Result Clustering (SRClus) adalah clustering result hasil dokumen 

yang didapatkan pada suatu sistem temu kembali, clustering ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan efektifitas retrieval dari mesin pencari (Hamzah, 2009) pada 

model Inverted Files Search (IFS) hasil pencarian disajikan berupa daftar panjang 

dokumen yang “dianggap” relevan oleh sistem Karena pengukuran similaritas 

hanya dilakukan antara query dengan dokumen dan ranking dalam daftar jawaban 

search result didasarkan pada tingkat similaritas query-dokumen tanpa melihat 

similaritas antar dokumen. kasus yang sering terjadi dokumen harusnya relevan 

terhadap query namun karna frekuensi kata querynya sedikit akan berada pada 

ranking bawah. Sebaliknya suatu dokumen yang sebenarnya tidak relevan 

terhadap query namun karena mengandung kata query dengan frekuensi banyak 

akan berada pada ranking atas (Hamzah, 2009). 

 

Gambar 2.4. Search Result Clustering (SRClus)  

 

ts 
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Algoritma SRClus (Hamzah, 2009) : 

1. Lakukan pencarian query dengan metode inverted files search (IFS) 

2. Lakukan clustering pada hasil pencarian 

3. Cari pusat-pusat cluster dari hasil clustering 

4. Cari label-label cluster berdasarkan informasi pusat cluster 

5. Tentukan similaritas pusat cluster terhadap query yang diberikan 

6. Sajikan hasil pencarian cluster terangking berdasar tingkat similaritas pusat 

cluster terhadap query, dengan bantuan label cluster 

Clustering dapat dibangun dengan metode k-means. Algoritma k-means 

clustering sebagai berikut (Wakhidah, 2010) : 

1. Menentukan jumlah cluster 

2. Menentukan nilai  centroid 

Dalam menentukan nilai centroid untuk awal iterasi, nilai awal centroid 

dilakukan secara acak. Menentukan nilai centroid yang merupakan tahap 

iterasi, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

µk = 
1

𝑁
∑ 𝑥𝑞𝑁 
𝑘=0 .....................................................................(2.7) 

dimana: 

µk = titik central dari cluster ke- K 

Nk = banyaknya data pada cluster ke-K 

Xq= data ke-q pada cluster ke-K 

3. Menghitung jarak antara titik  centroid dengan titik tiap objek 

Untuk menghitung jarak tersebut dapat menggunakan Euclidean Distance, 

yaitu:  

D = √(     )  (     ) ...............................................................(2.8) 

Dimana:  

D = eucledian distance 

I  = banyak nya objek 

(x,y) merupakan koordinat objek dan 

(s,t) merupakan koordinat  centroid. 
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4. Pengelompokan objek, Untuk menentukan anggota cluster adalah dengan 

memperhitungkan jarak minimum objek. Nilai yang diperoleh dalam 

keanggotaan data pada distance matriks adalah 0 atau 1, dimana nilai 1 untuk 

data yang dialokasikan ke cluster dan nilai 0 untuk data yang dialokasikan 

5. Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai  centroid yang dihasilkan 

tetap dan anggota cluster tidak berpindah ke cluster lain. 

 

2.5. Al-Qur’an dan terjemahan Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

SAW dan nilai ibadah bagi yang membacanya (Ahmad, 2014). Surat pada Al-

Qur’an berdasarkan pada segi waktu diturunkanya dibedakan menjadi dua yaitu 

Makiyah dan Madaniyah. Makiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah 

meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah, adalah surat yang diturunkan 

sesudah hijrah sekalipun di Makkah dan Arafah adalah Madinah seperti yang 

diturunkan pada tahun penaklukan Kota Makkah (Ahmad, 2014). 

Al-Qur’an terjemahan di indonesia yang beredar saat ini adalah : 

1. Al-Qur’an dan Terjemahanya 

Kitab ini disusun oleh suatu team yang tergabung dalam lembaga 

penterjemah kitab suci Al-Qur’an yang personilnya terdiri dari 14 orang alim 

ulama, atas inisiatif Pemerintah Indonesia. Menteri Agama RI sebagaimana 

tertuang dalam surat keputusan dan offset jamunu di Jakarta, tahun 1965 

2. Al-Qur’an Fi Tafsiril Qur’an (tafsir Al-Furqan) 

Disusun oleh ahmad ahsan, seorang alim guru persatuan Islam. Pertama kali 

diterbitkan secara lengkap oleh Firma Salim Nabhan di Surabaya pada 

Ramadhan 1375 H atau 26 April 1956. 

3. Terjemahan Al-Qur’an 

Disusun oleh Prof.H.Mahmud Yunus 

4. An-nur, Tafsil Al-Qur’anul Majid 

Disusun oleh Prof.T.M. Hasbi Ash-shiddieqy 

5. Al-Qur’an dan Terjemahanya 

Disusun oleh tim Departemen Agama RI, diterbitkan pada tahun 1982 
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6. Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an 

Disusun oleh Bakhtiar Surin 

 

2.6. Recall dan Precision 

 Tujuan uji recall dan precision adalah untuk mengukur kinerja sistem temu 

kembali. Nilai Precision adalah proporsi dokumen yang terambil oleh sistem 

adalah relevan. Menurut Salton dalam (Amin, 2012) nilai precision adalah 

proporsi dokumen relevan yang terambil oleh sistem  

Rumusan precision : 

𝑝𝑟𝑒𝑐 𝑠  𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
....................................................................................(2.9) 

Dimana :  

TP = True Positif 

FP = False Positif 

Recall mengevaluasi kemampuan sistem temu kembali informasi untuk 

menemukan semua item yang relevan dari dalam koleksi dokumen dan 

didefinisikan sebagai persentase dokumen yang relevan terhadap query pengguna 

dan yang diterima. 

𝑟𝑒𝑐𝑎  =
𝑇𝑃 

𝑇𝑃+𝐹𝑁
..........................................................................................(2.10) 

Dimana :  

TP = True Positif 

FP = False Negatif 

 

2.7. White Box 

Pengujian white box merupakan metode pengujian dengan menggunakan 

struktur program untuk memperoleh kasus uji (Rouf, 2012). Pemanfaatan pada 

pengujian white box diperoleh (Rouf, 2012) 

1. Menjamin seluruh jalur indipenden didalam modul dieksekusi sekurang 

kurangnya sekali 

2. Menguji semua keputusan logika 

3. Menguji struktur internal yang menjamin validitas 

4. Basis path untuk mendapatkan kompleksitas logik dari prosedur dan 

menggunakan ukuran ini untuk mendifinisikan himpunan jalur yang diuji 
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5. Basis path menggunakan notasi Graph untuk menggambarkan aliran 

kontrolnya 

 

2.8. Penelitian Terkait 

Penelitian terkait dengan penerapan sistem temu kembali terjemahan Al-

Qur’an dapat dilihat pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Tahun Penulis Kasus dan Metode Kesimpulan  

2015 Broto Poernomo 

dan Ir. Gunawan  

Dokumen terjemahan Al-Qur’an 

dengan ekspansi query 

Dengan ekspansi 

query nilai precission 

meningkat  mencapai 

75% 

2013 Imelda Sukma Dokumen terjemahan Al-Qur’an 

dengan metode vector space model 

Vector space model 

dapat di terapkan oada 

sistem temu kembali 

terjemahan Al-Qur’an 

2013 Leonardo Siagian Dokumen teks metode ekspansi 

kueri dengan thesaurus berdasarkan 

pendekatan boolean 

Penggunaan 

pendekatan boolean 

dalam melihi ekspansi 

kueri menghasilkan 

hasil temu kembali 

dengan nilai AVP 

tidak jauh berbeda 

dengan metode 

pemilihan ekspansi 

dengan bobot irisan 

2013 Munjiah Nur Saada, 

Rigga Widar 

Atmagi, Dyah S. 

Rahayu dan Agus 

Zainal Arifin 

Dokumen teks metode perhitungan 

TF-IDF dan LCS 

Sistem dapat 

menghasilkan presisi 

sebesar 30,36%, 

namun efektif dalam 

mengembalikan 

sejumlah dokumen 

teks yang relevan 

dengan query karena 

menghasilkan recall 

98,84% 

2012 Fatkhul amin Dokumen abstraksi mahasisea 

fakultas ekonomi universitas 

indonesia dengan  metode vector 

space model 

Tokenisasi mampu 

dilewati dengan waktu 

komputasi 4 menit 41 

detik. Menampilkan 

hasil pencarian 

komputasi rata-rata 1,5 

detik 

2011 Nutri Rahayuni Ekspansi kueri pada IR dengan 

Thesaurus 

Dengan ekspansi 

thesaurus dapat 

meningkatkan nilai 

recall 

2010 Andita Dwiyoga 

Tahitoe dan Diana 

Purwitasari 

Dokumen teks bahasa indonesia 

menggunakan metode stemming 

ECS 

Metode stemming ECS 

dapat menutupi 

kekurangan stemming 
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Tahun Penulis Kasus dan Metode Kesimpulan  

metode nazief-adriani 

2010 Nur Wakhidah Clustering Obat-Obatan 

Menggunakan  Metode ClusteringK-

means Alghorithm 

  

k-means dapat 

diimplementasikan 

pada sistem obat-

obatan dengan 

komputasi yang 

ringkas  

2009 Yosi Amaelia Putri, 

Moch Arif 

Bijaksana dan 

Diyas Puspandari 

Dokumen teks bahasa indonesia 

menggunakan vector space model 

Vector space model 

dapat di terapkan pada 

sistem temu kembali 

dokumen teks bahas 

indonesia  

2009 Ledy Agusta Dokumen teks bahasa indonesia 

dengan membandingkan metode 

stemming porter dan nazief adriani 

Metode nazief-adriani 

memili nilai presisi 

yang lebih pada teks 

bahasa indonesia 

namun lebih lambat 

dibandingkan dengan 

algoritma Porter 

2008 Hendra Bunyamin 

dan Chathalea 

Puspa Negara 

Dokumen website dengan metode 

Generalizied vector space 

Sistem temu kembali 

dengan metode 

generalized vector 

space berhasil 

dibangun dengan 

keinginan user 

2007 Amir Hamzah, 

Adhi Susanto, 

F.Soesianto dan 

Jazi Eko Istiyanto 

Dokumen penelitian corpus temu 

kembali UGM metode clustering 

untuk peningkatan efektifitas 

penyajian 

Peningkatan F-

Measure sebagai 

kinerja ukuran 

efektifitas sebesar 

14,34% untuk koleksi 

berita dan 28,18% 

untuk koleksi abstrak 

akademik 



 
 

 

 

 


