
 
 

 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini mengakibatkan jutaan 

informasi terus bertambah setiap harinya. Berdasarkan survey IDC (Internasional 

Data Corporation) tahun 2007 data digital yang telah dibuat, ditangkap, dan 

direplikasi oleh seluruh penduduk dunia adalah sebesar 281 miliar giga bytes (281 

exa bytes). Data yang terdiri dari dokumen dalam berbagai macam format seperti 

gambar, email,video, web page, teks, dan sebagainya. Dengan semakin banyak 

dan beragamnya informasi yang tersedia, kebutuhan yang semula berupa 

informasi sebanyak-banyaknya telah bergeser menjadi informasi yang secukupnya 

asalkan relevan dengan keperluan. 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah informasi, kebutuhan dalam 

memperolehinformasi juga semakin meningkat.Dalam hal ini Robert R.K. 

mengindikasikan timbulnya dua masalah, yaitu teknologi penyimpanan informasi 

(Information Storage) dan temu kembali informasi (Information Retrieval). 

Kesulitan dalam temu kembali informasi inilah yang menjadi salah satu 

masalah yang dihadapi PT. Riau Pos Intermedia. Perusahaan yang bergerak 

dibidang media cetak ini telah berdiri sejak 17 januari 1991 dalam kurun waktu 25 

tahun arsip berita yang telah diterbitkan maupun tidak diterbitkan sangat banyak 

jumlahnya. Hal ini tentu saja berdampak terhadap temu kembali informasi berita 

dalam pengarsipan mereka. Sehingga memperoleh informasi berita yang sesuai 

akan sangat sulit sekali. 

Selama ini perusahaan cetak ini, mengarsipkan beritanya secara manual, 

seperti menyimpan koran yang terbit hari ini sebanyak 10 koran untuk arsip dan 

menyimpan ke dalam harddisk server, hasil desaign halaman berupa PDF, dengan 

kapasitas 1 hariitu PDF yang berjumlah 40 hingga 44 koran, dengan ukuran 19 

MB hingga 40 MB. Jika diperkirakan sekitar 700 mb hingga 900 mb perbulan file 
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PDF hasil desaign cetaknya disimpan. Namun permasalahannya ketika seorang 

pelanggan ataupun pembaca koran hingga melihat kembali ataupun ingin 

mencoba melihat hasil cetak yang terbit, perusahaan harus mencarinya satu-satu. 

Jika pelanggan tahu halaman berapa dan kapan terbitnya, masih bisa dicari namun 

terkadang seorang pelanggan hanya mengetahui kejadian berita lupa dengan 

tanggal cetaknya dan tanggal kejadiannya, ini akan mengakibatkan kesulitan 

perusahaan mencari file tersebut. Telah dicoba mencari menggunakan aplikasi 

product Adobe Reader atau Adobe Acrobat Pro, namun hasil yang diinginkan 

tidak sesuai oleh pencarian, software ini bisa mencari kata jika query yang 

diketikan berdekatan, namun jika query yang diketikan terpisah pisah, software ini 

menampilkan hasil yang tidak dimaksud, software ini menampilkan hasil 

berdasarkan jumlah kata yang sering muncul di teks PDF tersebut.  

Oleh karena itu PT. Riau Pos Intermedia membutuhkan sebuah sistem yang 

dapat melakukan temu kembali informasi berita dan menampilkannya dengan 

tingkat relevansi dari yang tertinggi ke yang terendah atau merekomendasikan 

berita yang lebih relevan, guna mendapatkan arsip berita yang sesuai.Selain itu 

sistem temu kembali informasi berita menjadi sangat penting bagi PT. Riau Pos 

Intermedia karena selain sebagai arsip sejarah dan membantu pelanggan mencari 

beritanya kembali. 

Berbagai macam penelitian tentang sistem temu kembali informasi ini telah 

banyak dilakukan, salah satunya adalah melalui disiplin ilmu IR (Information 

Retrieval). IR merupakan bidang yang mengkaji metode-metode di dalam 

pencarian dokumen berdasarkan representasi kebutuhan informasi berupa kata 

kunci, yaitu keyword atau query. (Agus 2011) 

Dalam Information Retrieval System, Salton menjelaskan bahwa terdapat 3 

model yang digunakan, yaitu Boolean Model, Probabilistic Model, dan Vector 

Space Model. Model terakhir inilah yang paling sederhana dan paling 

produktif.Model ruang vektor ini merepresentasikan term yang digunakan baik 

oleh dokumen maupunoleh query.Elemen vektor tersebut merupakan bobot term 
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yang menerapkan pembobotan kombinasi berupa perkalian bobot lokal term 

frequency (tf) dan global inverse document frequency (idf). 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT.Riau Pos Intermedia diatas 

maka akan membuat “Sistem Informasi Retrieval Berita dengan metode Vector 

Space Model”. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil antara lain yaitu : 

Bagaimana menganalisa dan membangun system untuk temu kembali berita 

dalam arsip PT. Riau Pos Intermedia menggunakan metode vector space model? 

1.3 Batasan Masalah 
Yang menjadi batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Koleksi dokumen yang digunakan dalam proses analisis, implementasi 

maupun pengujian merupakan dokumen berita dalam arsip PT.Riau Pos 

Intermedia di media cetak Koran. 

2. Tidak membandingkan data dari media online Riau Pos.co. 

3. Data diambil terbitan Desember 2015 (5 hari terbit Koran) berupa file PDF 

(hasil design final cetak). 

1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan Sistem Information Retrieval dengan Metode Vector Space 

Model ini, pada temu kembali berita yang sesuai dicari pelanggan pembaca 

Koran di PT. Riau Pos Intermedia. 

2. Untuk melihat hasil pencarian system berfungsi dengan baik atau tidak. 

1.5 Sistematis Penulisan 
Adapun Sistematika penulisan pada penelitian yang dibahas pada masing-

masing bab diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari Penelitian tugas akhir ini, 

adapun bab pendahuluan ini terdiri atas : 

1. Latar Belakang 

Berisi alasan mendasar mengapa penulis memilih analisa terhadap 

sebuah topik di teks berita untuk dijadikan penelitian. 

2. Rumusan Masalah 

Adalah kumpulan pertanyaan ataupun masalah yang harus diselesaikan 

dalam penelitian ini. 

3. Batasan Masalah 

Merupakan hal-hal yang memiliki kaitan dengan penelitian ini namun 

tidak dibahas atau di teliti lebih lanjut. 

4. Tujuan Penelitian 

5. Pada sub bab ini berisi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini. 

6. Sistematika Penulisan 

Merupakan sub bab yang menampilkan struktur dari keseluruhan 

laporan penelitian ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung yang berkaitan untuk 

kemudian dijadikan landasan dalam penelitian tugas akhir ini. Seperti membahas 

tentang Informasi Retrieval, metode Vector Space Model.   

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan proses penelitian, dari awal hingga akhir. 
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BAB IV ANALISA 

Bab ini berisi uraian penjelasan analisa dari hasil penelitian pada tiap 

tahapnya. Seperti analisa penggunaan metode Vector Space Model untuk proses 

temu kembali informasi berita dan menampilkannya dengan tingkat relevansi dari 

yang tertinggi ke yang lebih rendah atau merekomendasikan berita yang lebih 

relevan. 

 

BAB V IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisi tentang penerapan analisa yang telah dilakukan 

kedalam kasus nyata. Misalnya memilih beberapa topik atau kejadian yang pernah 

terjadi kemudian kembali mencuat/muncul kepermukaan untuk kemudian 

dianalisa sesuai tahapan dengan hasil penelitian ini guna menemukan berita yang 

pernah membahas topic tersebut.Serta untuk menguji efektivitas dan akurasi 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

BAB VI  PENUTUP 

Bab  ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan secara 

keseluruhan, juga berisi saran untuk penelitian kedepannya. 
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