
 
 

 
 

BAB II  
LANDASAN TEORI 

2.1 Temu Kembali Informasi (Information Retrieval) 
Temu-kembali informasi adalah aktifitas utama yang dilakukan oleh 

sebuah penyedia informasi atau pusat pelayanan informasi, termasuk 

perpustakaan dan jenis dari layanan lainnya yang menyediakan informasi kepada 

masyarakat umum. Menurut sebuah ensiklopedia, temu-kembali informasi adalah 

seni dan ilmu dalam pencarian informasi di sekumpulan dokumen-dokumen, 

pencarian informasi di dokumen itu sendiri, pencarian metadata yang menjelaskan 

sekumpulan dokumen, atau pencarian di dalam basis data (WIKIPEDIA, 2005). 

Nantinya hasil akhir dari temu-kembali informasi adalah sebuah sistem yang 

dapat melakukan penemu-kembalian informasi atau disebut sistem temu-kembali 

informasi. 

   Menurut Lancaster (1968) di dalam Rijsbergen (1979): “sebuah sistem 

temu-kembali informasi tidak memberitahu (yakni tidak mengubah pengetahuan) 

pengguna mengenai masalah yang ditanyakannya. Sistem tersebut hanya 

memberitahukan keberadaan (atau ketidak beradaan) dan keterangan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan permintaannya”. 

Sistem temu-kembali informasi berbeda dengan sistem temu-kembali 

data. Sistem temu-kembali data tujuan utamanya untuk menentukan dokumen 

yang memiliki kata kunci yang sesuai dengan query yang diberikan oleh 

pengguna di dalam sekumpulan dokumen. Hal ini belum dapat memecahkan 

masalah pengguna akan kebutuhan informasi. Sedangkan sistem temu-kembali 

informasi memiliki tujuan untuk menemu-kembalikan semua dokumen yang 

relevan berdasarkan query yang dimasukan oleh pengguna dan menemu-

kembalikan dokumen tidak relevan sedikit mungkin (Baeza-Yates dan Ribeiro-

Neto, 1999).  

Sifat pencarian sistem temu-kembali informasi berbeda dengan sistem 

temu-kembali data (misalnya dalam sistem manajemen basis data) dalam 

beberapa segi, antara lain spesifikasi query yang tidak lengkap, dan tingkat 



 
 

II-2 
 

ketanggapan kesalahan yang tidak peka (Rijsbergen, 1979). Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Perbedaan sistem temu-kembali data dan sistem temu-kembaliinformasi 
(Rijsbergen, 1979) 

 Data Retrieval  Information Retrieval  

Matching  Exact Match  Partial (best) Match  

Inference  Deduksi  Induksi  

Model  Deterministik  Probabilistik  

Klasifikasi  Monothetic  Polythetic  

Bahasa Query  Artificial  Natural  

Spesifikasi Query  Lengkap  Tidak Lengkap  

Item yang diinginkan  Matching  Relevan  

Respon Error  Sensitif  Tidak Sensitif  

 

Kerangka dari sistem temu-kembali informasi sederhana terbagi menjadi 

dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian si pencari informasi atau 

pengguna dari sistem. Pengguna dari sistem temu-kembali informasi harus 

menerjemahkan informasi yang dicarinya agar dapat diproses oleh sistem dengan 

cara memasukan kata kunci. Kata kunci tersebut nanti di proses menjadi sebuah 

query yang dapat dimengerti oleh komputer. Bagian yang kedua adalah bagian 

dari dokumen. Pada bagian ini dokumen-dokumen direpresentasikan dalam 

bentuk indeks. Nanti query dari pengguna akan diproses melalui fungsi kesamaan 

untuk membandingkan query dengan indeks dari dokumen untuk mendapatkan 

dokumen yang relevan. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka sistem temu-

kembali informasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka dari sistem temu-kembali informasi sederhana 

(Ingwersen, 1992) 

 

Perlu diingat bahwa pencarian sebuah informasi di dalam sistem temu-kembali 

informasi belum tentu mengembalikan seluruh dokumen yang relevan. Bisa hanya 

sebagian atau tidak sama sekali. Sistem temu-kembali informasi mungkin tidak 

memberikan hasil apapun jika memang tidak ditemukan dokumen yang relevan. 

2.2 Metode Pada Information Retrieval System 
Dalam Informasi Retrival System terdapat 3 model yaitu, Boolean Model, 

Probabiltistic Model dan Vector Space Model.  

2.2.1 Boolean Model 

Model  Boolean adalah model yang paling awal dikenal dan paling 

mudah untuk diimplementasikan. Hanya saja, model Boolean tidak dapat 

memberikan hasil yang diharapkan dan sangat lambat dalam run-time 

(Jaya, 2007). 

Model Boolean dalam information retrievalmerupakan model yang 

paling sederhana. Model ini berdasarkan teori himpunan dan aljabar 

Boolean. Dokumen adalah himpunan dari istilah (term) dan query adalah 

pernyataan Boolean yang ditulis pada term. Dokumen diprediksi apakah 

relevan atau tidak. Model ini menggunakan operator boolean. Istilah 

(term) dalam sebuah query dihubungkan dengan menggunakan operator 

AND, OR atau NOT. 
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Beberapa karakteristik dari model boolean dalam sistem 

information retrieval adalah : 

1. Model Boolean merupakan model sederhana yang menggunakanteori 

dasar himpunan sehingga mudah diimplementasikan. 

2. Model Boolean tidak menggunakan peringkat dokumen yang terambil. 

Dokumen yang terambil hanya dokumen yang benar-benar sesuai dengan 

pernyataan boolean / query yang diberikan Sehingga dokumen yang 

terambil bisa sangat banyak atau bisa sedikit. Akibatnya ada kesulitan 

dalam mengambil keputusan. 

3. Teori himpunan memang mudah, namun tidak demikian halnya dengan 

pernyataan Boolean yang bisa kompleks. Akibatnya pengguna harus 

memiliki pengetahuan banyak mengenai query dengan boolean agar 

pencarian menjadi efisien. 

 

2.2.2    Probabiltistic Model 

Sistem information retrieval juga memperkenalkan model 

probabilistik.Model ini mengurutkan dokumen dalam urutan menurun 

terhadap peluang relevansi sebuah dokumen pada informasi yang 

dibutuhkan (Ramadhany, 2008). 

 

2.2.3 Vector Space Model 

Model berikutnya adalah model ruang vektor yang saat ini sangat 

populer dalam sistem information retrieval. Model ini berhasil 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model Boolean. Model ini 

juga dapat menampilkan hasil temu balik secara terurut (Jaya, 2007). 

Model ruang vektor tidak membutuhkan komputasi yang berlebihan 

sehingga waktu untuk mengeksekusi akan semakin cepat dan lebih efektif 

(Ramadhany, 2008). 

2.3 Pengindeksan 
  Mencari sebuah informasi yang relevan sangat tidak mungkin dapat 

dilakukan oleh sebuah komputer, meskipun dilakukan oleh sebuah komputer 

yang memiliki spesifikasi yang canggih. Agar komputer dapat mengetahui 
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sebuah dokumen itu relevan terhadap sebuah informasi, komputer memerlukan 

sebuah model yang mendeskripsikan bahwa dokumen tersebut relevan atau 

tidak.Salah satu caranya adalah dengan menggunakan indeks istilah. 

  Indeks adalah bahasa yang digunakan di dalam sebuah buku 

konvensional untuk mencari informasi berdasarkan kata atau istilah yang 

mengacu ke dalam suatu halaman.Dengan menggunakan indeks si pencari 

informasi dapat dengan mudah menemukan informasi yang diinginkannya.Pada 

sistem temu-kembali informasi, indeks ini nantinya yang digunakan untuk 

merepresentasikan informasi di dalam sebuah dokumen. 

 Elemen dari indeks adalah istilah indeks (index term) yang didapatkan dari 

teks yang dipecah di dalam sebuah dokumen. Elemen lainnya adalah bobot 

istilah (term weighting) sebagai penentuan rangking dari kriteria relevan sebuah 

dokumen yang memiliki istilah yang sama. 

 Baeza-Yates dan Ribeiro-Neto (1999) menjelaskan tentang proses 

pembuatan indeks dari sebuah dokumen teks atau dikenal dengan proses analisis 

teks (automatic teks analysis) melalui beberapa tahap:  

a. Proses penentuan digit, tanda hubung, tanda baca dan penyeragaman dari 

huruf yang digunakan. 

b. Penyaringan kata meliputi penghilangan kata yang memiliki arti nilai 

paling rendah (stopwords) untuk proses penemu-kembalian. 

c. Penghilangan imbuhan kata, baik awalan maupun akhiran kata. 

Penghilangan imbuhan kata ini dikenal dengan stemming. 

d. Pemilihan istilah untuk menentukan kata atau stem (atau kelompok kata) 

yang akan digunakan sebagai elemen indeks. 

e. Pembentukan kategori istilah terstruktur seperti kelompok persamaan kata 

yang digunakan untuk perluasan dari query dasar yang diberikan oleh 

pengguna sistem temu-kembali informasi dengan istilah lain yang sesuai. 

  Pengindeksan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu manual dan 

otomatis. Idealnya, untuk mendapatkan indeks istilah yang sempurna sebuah 

pengindeksan dilakukan secara manual (konvensional).Akan tetapi, menurut 
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Salton (1968) sistem pencarian dan analisa teks yang sepenuhnya otomatis tidak 

menghasilkan kinerja temu-kembali yang lebih buruk dibandingkan dengan 

sistem konvensional yang menggunakan pengindeksan dokumen manual dan 

formulasi pencarian manual. Untuk lebih jelasnya mengenai proses 

pengindeksan dari sebuah dokumen yang memiliki sekumpulan teks menjadi 

istilah dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Tahapan didalam pemrosesan teks (Baeza-Yates dan Ribeiro-
Neto, 1999) 

 

2.4 Parsing 
Parsing adalah proses pengenalan token (tokenizing) didalam rangkain 

teks (Grossman, 2002). Di dalam pembuatan sebuah indeks istilah, dokumen 

dipecah-pecah menjadi unit-unit yang lebih kecil misalnya berupa kata, frasa atau 

kalimat.Unit tersebut biasanya disebut sebagai token.Sedangkan algoritma untuk 

memecahkan kumpulan kalimat atau frasa menjadi token disebut tokenizer. 
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Pemrosesan parsing sangat dipengaruhi oleh pengetahuan bahasa yang 

digunakan di dalam sebuah dokumen untuk menangani karakter-karakter khusus, 

serta untuk memberikan batasan-batasan token di dalam sebuah dokumen. 

Parsing akan menghasilkan daftar istilah beserta informasi tambahan 

seperti frekuensi kemunculan istilah di dalam sebuah dokumen dan posisi-posisi 

ke berapa saja istilah itu muncul di sebuah dokumen untuk digunakan pada 

pemrosesan selanjutnya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan 

pembuangan kata-kata yang tidak perlu (stopwords) misalnya kata-kata seperti 

“yang”, “hingga”, “dan”, “dengan”, dll. Penghilangan kata-kata ini dilakukan agar 

pencarian informasi lebih terarah karena kata-kata tersebut tidak signifikan 

didalam menentukan informasi suatu dokumen. 

2.5 Inverted index 
 Inverted index adalah salah satu mekanisme untuk pengindeksan sebuah 

koleksi teks yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian. Struktur dari 

inverted index terdiri dari dua elemen yaitu kosakata dan posisinya di dalam 

sebuah dokumen (Baeza-Yates dan Ribeiro-Neto, 1999). Posisi dari sebuah 

istilah di dalam indeks pada sebuah buku, diterjemahkan dalam bentuk nomor 

halaman.  

  Pada inverted index, setiap istilah di masukan ke dalam inverted list 

yang menyimpan daftar dari istilah yang menujuk ke sejumlah dokumen yang 

memiliki istilah tersebut. Inverted list juga kadang-kadang di sebut posting list 

(Witten et all, 1999). 

Misalkan istilah T1 terdapat dalam dokumen D1, D2, dan D3 sedangkan 

istilah T2 terdapat dalam dokumen D1 dan D2 maka inverted index yang 

dihasilkan seperti berikut: 

𝐓𝟏→𝐃𝟏,𝐃𝟐,𝐃𝟑 

𝐓𝟏→𝐃𝟏,𝐃𝟐 
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Penggunaan inverted index di dalam sistem temu-kembali informasi 

memiliki kelemahan yaitu lambat didalam pengindeksan, tetapi cepat didalam 

proses pencarian informasi. 

Menurut Grossman (2002), Inverted Index adalah struktur yang dioptimasi 

untuk proses penemukembalian sedangkan proses update hanya menjadi 

pertimbangan sekunder. Struktur tersebut membalik teks sehingga indeks 

memetakan istilah-istilah ke dokumen-dokumen (sebagaimana indeks sebuah 

buku yang memetakan istilah-istilah ke nomor halaman)”. 

2.6 Pembobotan TF IDF 
Pada model pengindeksan yang berdasarkan pada frekuensi istilah dapat 

diperkirakan bahwa istilah-istilah indeks terbaik adalah istilah-istilah yang sering 

muncul dalam dokumen individual tetapi jarang muncul dalam 

keseluruhankoleksi.Sebuah penanda kepentingan jenis ini yang umum adalah 

perkalian (tf·idf) dengan bobot w ij sebuah istilah T i dalam dokumen D i, 

didefinisikan sebagaifrekuensi istilah dikalikan dengan fungsi inverse document 

frequency. 

Baeza-Yates dan Ribeiro-Neto (1999), menyebutkan bahwa 

pembobotan(tf·idf) terdiri dari dua faktor, yaitu: 

a. tf (term frequency) 

tf adalah frekuensi kemunculan suatu istilah kidi dalam sebuahdokumen dj 

dibandingkan dengan frekuensi istilah klyang sering muncul pada dokumen itu. 

Jika dimasukan dalam rumus matematika didapatkan: 

𝑡𝑓𝑖 , 𝑗 = 𝑓𝑟𝑒𝑞 𝑖 ,𝑗
max𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑞 𝑙 ,𝑗 

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

b. idf (inverse document frequency) 

idf adalah frekuensi kemunculan suatu istilah ki didalam seluruh dokumen. 

Penggunaan faktor idf didasarkan pada istilah yang muncul pada setiap dokumen 

tidak memberikan suatu ciri khusus untuk menentukan dokumen yang relevan dari 

yang tidak relevan. Jika jumlah seluruh dokumen di dalam sistem dinyatakan 

dengan nilai N dan jumlah dokumen yang memiliki istilah k itersebut dinyatakan 

dengan n i, maka nilai idf i-nya dapat dinyatakan dengan: 
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𝑖𝑑𝑓𝑖 = 𝑙𝑜𝑔 𝑁
𝑑𝑓𝑖

......................................(2.2) 

Dari dua faktor tersebut maka pembobotan tf idf dapat dinyatakan dengan: 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑡𝑓 . 𝑙𝑜𝑔 𝑁
𝑑𝑓𝑖

......................................(2.3) 

 

2.7 Vector Space Model 
Salah satu model matematika yang digunakan pada sistem temu-kembali 

informasi untuk menentukan bahwa sebuah dokumen itu relevan terhadap sebuah 

informasi adalah Vector Space Model. Model ini akan menghitung derajat 

kesamaan antara setiap dokumen yang disimpan di dalam sistem dengan query 

yang diberikan oleh pengguna. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Salton(1989). 

Pada Vector Space Model, setiap dokumen dan query dari pengguna 

direpresentasikan sebagai ruang vektor berdimensi n. Biasanya digunakan nilai 

bobot istilah (term weigthing) sebagai nilai dari vektor pada dokumen nilai 1 

untuk setiap istilah yang muncul pada vektor query. 

Pada model ini, bobot dari query dan dokumen dinyatakan dalam 

bentukvektor, seperti: 

Q = (w q1 , w q2 , w q3 , . . . ,w qt ) dan D i = (w i1 , w i2 , w i3 , . . . , w it ) 

Dengan w qj dan w ij sebagai bobot istilah T j dalam query Q dan 

dokumenDi. Selanjutnya koefisien kesamaan antara query dan dokumen dapat 

diperoleh dengan formula inner product: 

𝑠𝑖𝑚 �𝑞,𝑑𝑗� = Σ𝑖=1 
𝑡 𝑤𝑖𝑞 .𝑤𝑖𝑗......................................(2.4) 

Namun dengan formula di atas, dokumen yang lebih panjang dengan 

jumlah istilah yang lebih banyak memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

dianggap relevan dengan istilah-istilah query tertentu dibandingkan dokumen-

dokumen yang lebih pendek. Sehingga pada kebanyakan lingkungan penemu-

kembalian, vektor dokumen ternormalisasi lebih disukai namun proses 
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normalisasi vektor query tidak diperlukan karena ukurannya yang umumnya 

pendek dan perbedaan panjang antar-query relatif kecil. Sehingga formula di atas 

digantikan dengan formula ternormalisasi: 

 

2.8 Recall dan Precision 
Evaluasi dari sistem temu-kembali informasi dipengaruhi oleh dua 

parameter utama yaitu recall dan precision. Recall adalah rasio antara dokumen 

relevan yang berhasil ditemu kembalikan dari seluruh dokumen relevan yang 

adadi dalam sistem, sedangkan precision adalah rasio dokumen relevan yang 

berhasil ditemu-kembalikan dari seluruh dokumen yang berhasil ditemu-

kembalikan (Grossman, 2002). 

 

Gambar 2.3 Recall dan Precision pada contoh hasil temu-kembali informasi 

(Baeza-Yates dan Ribeiro-Neto, 1999) 

Berdasarkan Gambar 2.3 recalldan precision dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Re𝑐𝑎𝑙𝑙 =
|𝑅𝑎|
|𝑅|
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Pr𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝑅𝑎|
|𝐴|

 

Dengan menggunakan nilai dari parameter recall dan precision akan 

dicarinilai dari average precision untuk menghitung keefektifan dan keakuratan 

dari algoritma sistem temu-kembali informasi. Average precision adalah suatu 

ukuran algoritma sistem temu-kembali informasi. Average precision adalah suatu 

ukuran rata-rata precision pada seluruh tingkat recall (Grossman, 2002). 

Sedangkan untuk menentukan nilai dari recall dan precision harus 

didapatkan jumlah dokumen yang relevan terhadap suatu topik informasi. Satu-

satunya cara untuk mendapatkannya yaitu dengan membaca dokumen itu satu 

persatu. 

Menurut Rijsbergen (1979) relevansi merupakan sesuatu yang sifatnya 

subyektif.Setiap orang mempunyai perbedaan untuk mengartikan sesuatu 

dokumen tersebut relevan terhadap sebuah topik informasi. 

Menurut Mizzaro (1998), evaluasi pada sebuah sistem temu-kembali 

informasi dengan menggunakan recalldan precision sudah cukup baik untuk 

menjadi ukuran dari sistem tersebut. 

2.9 Data PT. Riau Pos Intermedia 
Jenis berita ada beberapa macam salah satunya headline, berita isi, berita 

kaki, berita kuping atau pinggir dan berita advertorial. 

1. Berita Headline 

Berita yang merupakan berita terbaru dan update kejadian-kejadianya. 

Ataupun berita yang menjadi pembincangan public banyak disaat itu. 

Pemberitaan ini biasanya, terletak diposisi atas Koran ataupun 

dihalaman depan Koran. 

2. Berita Isi 

Berita yang terletak ditengah tengah Koran yang mana sebelumnya 

telah diterbitkan sebelumnya. Biasanya berita ini mempertegas 

informasi terbitan sebelumnya. 

3. Berita Kaki 
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Berita yang terletak dibagian bawah, biasanya ini merupak berita 

forum pembaca. 

4. Berita Kuping / Pinggir 

Berita yang terletak dikiri atau kanan Koran dan merupakan berita 

sekilas informasi ataupun argument argument para ahli. 

5. Berita Advertorial 

Berita permintaan nara sumber yang merupakan berita permintaan para 

pejabat atau  pengusaha tinggi. Lebih memberi  informasiprofil nara 

sumber itu sendiri. 

Data yang diambil dari file PDF yang telah  didesign ke halaman  Koran 

untuk dicetak. File yang diambil selama 5 hari terbit di Bulan Desember 2015. 

2.10 Penelitian Terkait 
Pada tabel 2.2 berikut ini menjelaskan tentang penelitian terkait yang telah 

dilakukankan sebelumnya. 
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Tabel 2.2 Penelitian terkait  

No Nama 

penulis 
Judul Thn Isi Perbandingan dengan 

penelitian ini 

1 Fatkhul 

Amin 
Sistem Temu 

Kembali 

Informasi dengan 

Metode Vector 

Space Model 

2012 Mencari dokumen 

jurnal yang relevan 

dengan Metode 

Vector Space Model 

dengan mengambil 

abstrak dari jurnal 

tersebut 

Korpus atau koleksi 

dokumen berbeda. 

Penelitian ini 

menggunakan dokumen 

berita arsip PT. Riau Pos 

Intermedia dengan 

beberapa faktor berbeda 

yang mempengaruhi 

rekomendasi hasil 

pencarian seperti headline 

atau tidak, terbit atau 

tidak nya berita. 

2 Novian 

Anggis 

Suwastika, 

Yanuar 

Firdaus 

A.W, Dana 

Suliyo 

Kusumo 

Analisis dan 

implementasi 

vector space 

model (vsm) pada 

Information 

retrieval 

2009 Menganalisa dan 

membandingkan 

vector space model 

(vsm)dengan 3 

metode pembobotan 

(tf, idf dan tf.idf) 

dengan korpus 

dokumen text bebas 

Korpus atau koleksi 

dokumen yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah dokumen berita 

arsip PT. Riau Pos 

Intermedia hanya 

menggunkan pembobotan 

tf.idf 

3 Devi 

Basuma 
Pencari alamat 

fasilitas umum 

menggunakan 

metode Vector 

Space Model 

2013 Menerapkan metode 

vector space Model 

untuk memeperoleh 

hasil perangkingan 

dokumen dan 

menganalisa kata 

pencarian untuk 

dapat menemukan 

alamat lokasi 

fasilitas umum 

Penelitian ini mencari 

alamat yang ada dikota 

Pekanbaru dan studi kasus 

yang berbeda. 
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Pada beberapa penelitian terdahulu menggunakan korpus/koleksi dokumen 

yang berbeda seperti dokumen teks bebas dan abstrak dari sebuah jurnal meskipun 

sama-sama menggunakan metode Vector Space Model.Sedangkan pada penelitian 

ini korpus/koleksi dokumen adalah arsip berita PT. Riau Pos Intermedia.Selain itu 

factor termsebuah query juga mempengaruhi sebagai acuan rekomendasi hasil 

pencarian pada penelitian ini, karena term yang dicari berita yang telah diinputkan 

ataupun telah terbit, jika tidak terbit, system tidak bisa mencari dengan relevan. 
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