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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tugas Akhir (TA) adalah hasil tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian, 

yang dibuat untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-

kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Secara umum, penelitian 

bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah ada, 

serta adanya fakta dan temuan-temuan baru sehingga dapat disusun sebuah teori, 

konsep, hukum, kaidah atau metodologi baru yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah yang ada. Pada tugas akhir, terdapat abstrak pada halaman 

awal, yang menjelaskan isi tugas akhir secara umum. 

Abstrak merupakan uraian singkat namun lengkap dari karya tulis ilmiah 

yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing tidak 

lebih dari 200 kata, dilengkapi dengan kata kunci utama, dan tidak lebih dari satu 

paragraf. 

Perpustakaaan Fakultas Sains dan Teknologi merupakan salah satu tempat 

yang sering didatangi oleh mahasiswa untuk membaca dan mencari referensi 

informasi tugas akhir. Namun, pada proses pencarian tugas akhir di Perpustakaan 

FST masih menggunakan buku yang berisi daftar-daftar tugas akhir. Tentunya hal 

ini kurang efektif dalam pencarian tugas akhir, tugas akhir setiap tahun semakin 

bertambah, maka akan semakin sulit dalam pencarian tugas akhir di Perpustakaan 

FST kedepannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mempermudah 

mahasiswa mencari informasi yang relevan, yaitu sistem temu kembali informasi 

tugas akhir.  

Sistem temu kembali informasi (Information retrieval system) adalah 

sebuah sistem yang bekerja menggunakan konsep information retrieval dalam 

menemukan kembali suatu informasi yang relevan antara Kueri dengan dokumen. 

Kerelevanan dokumen dengan Kueri dihitung dengan menggunakan rumus 
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matematis. Pada sistem temu kembali informasi yang dibangun, akan 

menggunakan algoritma genetika dalam proses retrieve dokumen. Beberapa 

kelebihan algoritma genetika ialah Memberikan daftar variabel yang optimal, 

bukan hanya solusi tunggal, dan dapat menyandikan variabel sehingga optimasi 

dilakukan dengan mengkodekan variabel. 

Dalam sistem temu kembali informasi  menggunakan algoritma genetika 

terdapat sejumlah metode untuk menghitung kesamaan antar dokumen yang 

digunakan sebagai fungsi fitness, fitness chromosome yang lebih tinggi dipilih 

untuk reproduksi dengan tindakan crossover dan mutasi untuk membentuk 

populasi baru. Fitness chromosome yang lebih rendah dieliminasi. Populasi baru 

ini dievaluasi, diseleksi dan dikembalikan kedalam proses operator Genetika lagi 

hingga memperoleh solusi optimal. salah satunya adalah dengan menggunakan 

dice similarity. Dice simiilarity menghitung frekuensi kueri terhadap dokumen 

(corpus) dengan menggunakan rumus matematis, untuk dapat merangking 

dokumen yang di retrieve dari hasil perhitungan tersebut. Untuk meningkatkan 

performa pada sistem temu kembali informasi, akan digunakan stemming. 

Stemming adalah kegiatan mentransformasi kata-kata yang terdapat dalam suatu 

dokumen ke kata-kata akarnya (root word) dengan menggunakan aturan-aturan 

tertentu. 

Beberapa penelitian terkait yang mendasari penulis untuk melakukan 

penelitian ini adalah, yang Pertama, Budi Santoso (2013), penelitian ini 

menerapkan binary independence model dan penerapan metode relevance 

feedback dengan menerapkan Algoritma Genetika, perhitungan similarity pada 

penelitian menggunakan Hsinchun Chen yang menghasilkan rata-rata precision 

61.53% dan Recall 100%. Kedua, Rubaman Hasuli (2015), penelitian ini 

membuat sebuah sistem temu kembali abstrak tugas akhir dengan menerapkan 

Algoritma Genetika, dan perhitungan jaacard similarity pada penelitian ini yang 

menghasilkan rata-rata precision 87% dan Recall 100%. Ketiga, Milatina (2012), 

Membahas bagaimana Enhanced Confix Stripping dapat diterapkan dalam 

preprocessing dokumen berbahasa Indonesia, Menunjukkan bahwa Enhanced 

Confix Stripping mampu menghasilkan precison 89% berdasarkan kelengkapan 
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kamus kata dasar, sementara nilai recall mencapai 99%. Keempat, Vikas Thada 

(2013), penelitian ini membandingkan perhitungan nilai fitnes terbaik dari 

Jaccard, Dice, Consine. Hasilnya Dice dan Consine memiliki nilai yang lebih baik 

dari pada Jaccard. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka hal tersebut 

menjadi latar belakang penulis untuk mengajukan judul penelitian “Sistem Temu 

Kembali Informasi Abstrak Tugas Akhir Menggunakan Algoritma Genetika 

Dengan Faktor Dice Similarity” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

dirumuskan rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang bangun sebuah 

sistem temu kembali informasi abstrak tugas akhir dengan menerapkan algoritma 

genetika dan faktor dice similarity. 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar fokus penelitian ini terjaga maka batasan masalah pada penelitian 

tugas akhir ini adalah: 

1. Algoritma stemming yang digunakan dalam penelitian ini adalah Enhanced 

Confix Stripping 

2. Koleksi dokumen (corpus) yang digunakan adalah 500 abstrak tugas akhir 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang berbahasa Indonesia. 

3. Stopword yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti cara kerja 

pembuatan stopword Tala. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem temu 

kembali informasi abstrak tugas akhir dengan menerapkan konsep algoritma 

genetika yang akan mempermudah mahasiswa atau pengguna untuk melakukan 

pencarian abstrak tugas akhir yang relevan sesuai dengan Kueri yang dimasukkan. 



I-4 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa 

bagian yang diuraikan dalam bentuk bab – bab sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan 

yang akan dibuat dalam tugas akhir ini. 

Bab II. Landasan Teori 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori umum dan khusus yang 

berhubungan dengan information retrieval, stemming, similiarity, 

algoritma genetika dan sistem temu kembali informasi dengan 

menggunakan algoritma genetika. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

proses penelitian tugas akhir ini, yaitumulai dariidentifikasi masalah, 

perumusan masalah, studi pustaka, analisa sistem, perancangan sistem, 

implementasi sistem, pengujian sistem, kesimpulan dan saran. 

Bab IV. Analisa dan Perancangan 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan mengenai analisa 

terhadap alur operasi sistem temu kembali informasi dan alur operasi 

algoritma genetika yang dibuat dalam bentuk flowchart, DFD (data flow 

diagram. Bab ini juga berisi perancangan database sistem yang akan 

dibangun dan perancangan user interface sistem. 

Bab V. Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini akan dijelaskan implementasi sistem, batasan implementasi 

dan pengujian sistem dengan menghitung nilai recall dan precision. 

Kemudian kesimpulan terhadap sistem dari hasil pengujian yang 

dilakukan. 

Bab VI. Penutup 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian kedepannya. 


