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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi digital menyebabkan ketersedian dokumen 

dalam bentuk digital meningkat. Dengan perkembangan teknologi semua jenis data 

informasi berkembang dengan cepat, hasil penelitian dari International Data 

Corporation (IDC) menunjukkan bahwa volume data secara global mencapai 1.2 Zetta 

Byte (ZB) ditahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 1.82 Zetta Byte (ZB) 

ditahun 2011 dan diperkirakan akan mencapai 40 Zetta Byte (ZB) ditahun 2020 dimana 

80% dari data yang ada berbentuk data teks (Guo, dkk., 2015).  

Meskipun jumlah data teks yang tersedia terus meningkat, kemampuan manusia 

untuk menyerap dan memproses informasi dalam jumlah yang besar terbatas (Feldman 

dan Sanger, 2007). Manusia seringkali tidak memiliki waktu dan kemampuan 

memproses informasi dalam jumlah besar ini sehingga menyebabkan penggunaan data 

kurang optimal seperti proses pencarian dokumen dengan topik tertentu menjadi sulit, 

terutama dokumen yang memiliki tingkat kemiripan dari tema maupun isi yang sama. 

Dokumen juga tidak terorganisir dengan baik, dokumen dokumen tersimpan tidak 

berdasarkan kategorinya, sulit untuk mengorganisir dokumen tersebut berdasarkan 

kategorinya dikarenakan jumlah dokumen yang terlalu banyak (Yuliska, 2014).  

Berdasarkan hasil angket pra-penelitian pada Lampiran A, diketahui data Tugas 

Akhir mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau belum dikelompokkan berdasarkan bidang minat, Sedangkan menurut mahasiswa 

Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perlu adanya 

pengelompokan berdasarkan bidang minat, sehingga data Tugas Akhir mahasiswa 

Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terorganisir 

dengan baik dan tersimpan berdasarkan kategorinya. Proses pengelompokan dilakukan 

dengan mengelompokkan abstrak dari data Tugas Akhir. Abstrak dalam suatu 
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dokumen Tugas Akhir memiliki peranan penting dalam menjelaskan keseluruhan 

dokumen. Kata-kata yang frekuensi kemunculannnya paling banyak dapat dijadikan 

acuan dalam mengelompokkan dokumen Tugas Akhir kedalam kategorinya masing-

masing. Pengelompokan abstrak dapat dilakukan dengan teknik klasifikasi teks (Guo, 

dkk., 2015). Teknik ini akan mengelompokkan dokumen yang ada berdasarkan tingkat 

kemiripan dokumen yang sudah memiliki label kelas masing masing. 

Klasifikasi abstrak Tugas Akhir sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa peneliti. Hamzah (2012) meneliti metode naive bayes untuk klasifikasi teks 

abstrak akademis menggunakan 450 data abstrak mendapatkan akurasi tertinggi 82% 

pada perbandingan data latih dan data uji 90:10. Radili (2016) mengklasifikasikan 

abstrak Tugas Akhir menggunakan metode winnowing fingerprint dan naive bayes 

menggunakan 1050 data abstrak mendapatkan akurasi tertinggi 84,76% dengan 

perbandingan data latih dan data uji 90:10. Metode klasifikasi yang dapat digunakan 

dalam pengelompokan dokumen teks diantaranya Support Vector Machine (SVM), K-

NN, naïve bayes, dan rocchio, dimana Support Vector Machine (SVM), dan K-NN 

memiliki performa yang terbaik (Feldman dan Sanger, 2007). Berdasarkan penelitian 

(Farhoodi dan Yari, 2010) K-NN memiliki performa lebih baik dibandingkan SVM. 

Penelitian selanjutnya yaitu perbandingan metode K-NN dengan metode Modified K-

Nearest Neighbor dengan tingkat akurasi Modified k-Nearest Neighbor lebih baik dari 

K-NN (Parvin, Alizadeh, dan Minaei-bidgoli, 2008). 

Penelitian berikutnya berkaitan dengan judul penulis mengenai algoritma 

biword winnowing. Algoritma biword winnowing adalah algoritma winnowing dengan 

teknik fingerprint berbasis frasa, sedangkan Radili (2016) menggunakan algoritma 

winnowing dengan teknik teknik fingerprint berbasis karakter (k-gram). Pendekatan 

berbasis frasa bekerja lebih baik daripada penedekatan karakter karena mencocokakan 

dengan kata lebih baik daripada mencocokkan dengan karakter, diperkenalkan pertama 

kali oleh Lyon pada tahun 2001 (Kent dan Salim, 2010). Konsep biword memberikan 

token kata lebih sedikit dibandingkan dengan triword maupun quadword. Dengan 
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demikian biword lebih utama dalam mempertahankan frasa atau arti kata (Ridho, 

2013). 

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terkait maka penelitian ini akan 

menerapkan algoritma biword winnowing sebagai penghasil fingerprint dari dokumen 

abstrak Tugas Akhir, lalu mengelompokkan abstrak Tugas Akhir menggunakan 

metode modified k-nearest neighbour. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terkait yang telah dipaparkan, maka 

dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mengelompokkan dokumen abstrak Tugas Akhir menggunakan 

metode Modified K-Nearest Neighbor berdasarkan fingerprint-nya 

menggunakan winnowing berbasis frasa (biword) sebagai feature dari dokumen 

teks? 

2. Bagaimanakah tingkat akurasi metode Modified k-Nearest Neighbor dalam 

pengelompokan dokumen abstrak Tugas Akhir? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan dalam Tugas Akhir ini lebih terarah maka diberikan batasan 

masalah yaitu: 

1. Data yang digunakan adalah data abstrak Bahasa Indonesia Tugas Akhir 

mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dari repository sebanyak 500 data. 

2. Kategori dokumen yang digunakan adalah teknologi informasi dan ilmu 

komputer. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
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1. Mengelompokkan dokumen teks abstrak Tugas Akhir mahasiswa Teknik 

Informatika menggunakan metode modified k-nearest neighbour berdasarkan 

winnowing fingerprint berbasis frasa (biword).  

2. Mengetahui tingkat akurasi aplikasi pengelompokan dokumen teks abstrak 

Tugas Akhir mahasiswa Teknik Informatika menggunakan metode modified k-

nearest neighbour berdasarkan winnowing fingerprint berbasis frasa (biword).  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari pokok pokok 

permasalahan yang diuraikan dalam bab mereka masing masing antara lain  :  

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan secara umum dari Tugas Akhir yaitu 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tentang penjelasan teori-teori umum, teori-teori khusus yang 

berhubungan dan digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya definisi text 

mining, penerapan algoritma winnowing, dan penerapan konsep biword pada 

algoritma winnowing. Kemudian penerapan metode klasifikasi modified k-

nearest neighbour. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas bagaimana penulis membuat kerangka penelitian, 

serta bagaimana metodologi proses pengerjaan Tugas Akhir ini sampai dengan 

selesai. 
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BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ini berisi tentang analisa dalam pembuatan aplikasi dan juga menjelaskan 

cara perancangan aplikasi yang akan dibuat. Diantaranya adalah: analisa 

kebutuhan data, analisa tahapan pada text mining, analisa fungsional aplikasi 

dan perancangan aplikasi. 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari aplikasi yang telah dibangun berdasarkan bab 

analisa dan perancangan. Selain itu tahap pengujian pada aplikasi juga akan 

dibahas pada bab ini.   

BAB VI. KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan dari semua tahap penelitian yang telah dilakukan dan saran 

untuk penelitian terkait kedepannya.  


