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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Temu Kembali Informasi 

Sistem temu kembali informasi (information retrieval system) merupakan 

suatu sistem yang menemukan (retrieve) informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

user dari kumpulan  informasi secara otomatis. Prinsip kerja sistem temu kembali 

informasi jika ada sebuah kumpulan dokumen dan seorang user yang 

memformulasikan sebuah pertanyaan (request atau query). Jawaban dari 

pertanyaan tersebut  adalah sekumpulan dokumen yang relevan dan membuang 

dokumen yang tidak relevan (Salton, 1989). 

Sistem temu kembali informasi yang baik memungkinkan pengguna 

menentukan secara cepat dan akurat apakah isi dari dokumen yang diterima 

memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari sistem temu balik informasi adalah 

memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan me-retrieve semua dokumen 

yang mungkin relevan, pada waktu yang sama me-retrieve sesedikit mungkin 

dokumen yang tak relevan (Karyono dan Utomo, 2012). 

Dapat disimpulkan bahwa sistem temu kembali informasi merupakan 

sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dan kepuasan kepada 

pengguna dalam menemukan informasi yang relevan berdasarkan data yang telah 

tersedia dari sebuah kueri atau permintaan informasi dari pengguna kepada sistem. 

2.2 Pembuatan Index 

Menurut (Alparisi, 2015) Salah satu cara untuk dapat mempercepat proses 

pencarian dokumen adalah dengan menggunakan index. Jika tidak menggunakan 

index, maka pencarian dokumen haruslah dilakukan secara terurut dan melakukan 

penyaringan satu per satu dokumen yang mengandung kata pada kueri. Hal ini 

akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya index, maka pencarian akan 

lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika data didalam korpus 
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diperbaharui, maka index harus dikonsturksi ulang. Berikut tahap-tahap 

pembuatan index. 

2.2.1 Tokenization 

Pada tahapan ini, seluruh kata di dalam kalimat ataupun paragraf 

dipisahkan menjadi token atau potongan kata tunggal. Tahapan ini dimulai dengan 

menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah semua 

token ke bentuk huruf kecil (case folding). 

2.2.2 Filtering 

Dalam sebuah koleksi dokumen terdapat kata-kata yang tidak penting yang 

sering berulang dan memiliki frekuensi yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi 

hasil pencariannya. Sehingga kata-kata yang dianggap tidak penting tersebut atau 

biasa yang disebut dengan stopword harus dihilangkan dengan proses filtering. 

Tujuannya adalah dapat meningkatkan hasil pencarian sesuai dengan kueri yang 

diminta oleh pengguna. 

2.2.3 Stemming 

Dalam meningkatkan performa sistem temu kembali, perlu juga dilakukan 

proses stemming. Stemming merupakan proses dalam mengubah kata yang 

berimbuhan menjadi kata dasar. Imbuhan pada Bahasa Indonesia terdiri dari 

kombinasi : 

Prefiks 1 + Prefiks 2 + Kata Dasar + Sufiks 3 + Sufiks 2 + Sufiks 1 

Contohnya adalah Mem+per+main+kan  yang merupakan kata dasar dari kata 

“main“. 

2.2.3.1 Algoritma Stemming Enhanced Confix Stripping (ECS)  

Stemming merupakan suatu proses yang terdapat dalam sistem IR yang 

mentransformasi kata-kata yang terdapat dalam suatu dokumen ke kata-kata 

akarnya (root word) dengan menggunakan aturan-aturan tertentu (Purwitasari dan 

Andita, 2010). 
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Enhanced Confix Stripping adalah algoritma stemming untuk bahasa 

Indonesia. Algoritma ini merupakan perbaikan terhadap algoritma confix stripping 

stemmer yang mana algoritma ini juga merupakan perbaikan terhadap algoritma 

nazief dan andriani (Purwitasari dan Andita, 2010). Enhanced Confix Stripping 

(ECS) Stemmer adalah Algoritma stemming kata pada Bahasa Indonesia dengan 

performa yang paling baik (memiliki jenis kesalahan stemming yang paling 

sedikit) (Arifin dkk, 2009). Algoritma ini menggunakan kamus kata dasar dan 

mendukung recoding, yakni penyusunan kembali kata-kata yang mengalami 

proses stemming berlebih.  

Untuk memperbaiki kekurangan dalam algoritma confix stripping 

stemmer, Algoritma enhanced confix stripping menambah aturan pemenggalan 

dan membuat aturan untuk mengatasi kesalahan pemenggalan akhiran yang 

seharusnya tidak dilakukan. Aturan algoritma ini disebut loop Pengembalian 

Akhiran, dan ini akan dilakukan apabila proses recoding gagal. Aturan algoritma 

loop Pengembalian Akhiran dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Kembalikan seluruh awalan yang telah dihilangkan sebelumnya, sehingga 

menghasilkan model kata seperti berikut: [DP+[DP+[DP]]] + Kata Dasar. 

Pemenggalan awalan dilanjutkan dengan proses pencarian di kamus 

kemudian dilakukan pada kata yang telah dikembalikan menjadi model 

tersebut. 

2. Kembalikan akhiran sesuai dengan urutan model pada bahasa Indonesia. Ini 

berarti bahwa pengembalian dimulai dari DS (“-i”, “-kan”, “-an”), lalu PP(“-

ku”, “-mu”, “-nya”), dan terakhir adalah P (“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”). 

Untuk setiap pengembalian, lakukan langkah 3) hingga 5) berikut. Khusus 

untuk akhiran “-kan”, pengembalian pertama dimulai dengan “k”, baru 

kemudian dilanjutkan dengan “an”. 

3.  Lakukan pengecekan di kamus kata dasar. Apabila ditemukan, proses 

dihentikan. Apabila gagal, maka lakukan proses pemenggalan awalan 

berdasarkan aturan pada Tabel 2.1. 

4. Lakukan recoding apabila diperlukan. 
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5. Apabila pengecekan di kamus kata dasar tetap gagal setelah recoding, maka 

awalan-awalan yang telah dihilangkan dikembalikan lagi. 

Algoritma enhanced confix stripping juga memiliki beberapa aturan dalam 

melakukan proses stemming yang mana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Aturan pemenggalan Imbuhan Algoritma ECS 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

1 berV... ber-V... | be-rV... 

2 berCAP... ber-CAP... dimana C!=‟r‟ & P != „er‟ 

3 berCAerV... ber-CaerV... dimana C!=‟r‟ 

4 belajar bel-ajar 

5 beC1erC2... be-C1erC2... dimana C1!={„r‟ | „l‟} 

6 terV... ter-V... | te-rV... 

7 terCerV... ter-CerV... dimana C!=‟r‟ 

8 terCP... ter-CP... dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 

9 teC1erC2... te-C1erC2... dimana C1!=‟r‟ 

10 me{l|r|w|y}V... me-{l|r|w|y}V... 

11 mem{b|f|v}... mem-{b|f|v}... 

12 mempe... mem-pe... 

13 mem{rV|V}... me-m{rV|V}... | me-p{rV|V}... 

14 men{c|d|j|s|z}... men-{c|d|j|s|z}... 

15 menV... me-nV... | me-tV 

16 meng{g|h|q|k}... meng-{g|h|q|k}... 

17 mengV... meng-V... | meng-kV... | (mengV-... jika 

V=‟e‟) 

18 menyV... meny-sV… 

19 mempA... mem-pA... dengan A!=‟e‟ 

20 pe{w|y}V... pe-{w|y}V... 

21 perV... per-V... | pe-rV... 

23 perCAP per-CAP... dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 

24 perCAerV... per-CAerV... dimana C!=‟r‟ 
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Aturan Format Kata Pemenggalan 

25 pem{b|f|V}... pem-{b|f|V}... 

26 pem{rV|V}... pe-m{rV|V}... | pe-p{rV|V}... 

27 pen{c|d|j|z}... pen-{c|d|j|z}... 

28 penV... pe-nV... | pe-tV... 

29 pengC... peng-C... 

30 pengV... peng-V... | peng-kV... | (pengV-... jika 

V=‟e‟) 

31 penyV... peny-sV… 

32 pelV... pe-lV... kecuali “pelajar” yang 

menghasilkan “ajar” 

33 peCerV... per-erV... dimana C!={r|w|y|l|m|n} 

34 peCP... pe-CP... dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan 

P!=?er? 

35 terC1erC2... ter-C1erC2... dimana C1!= „r‟ 

36 peC1erC2... pe-C1erC2... dimana C1!={r|w|y|l|m|n} 

Keterangan simbol huruf: 

C: huruf konsonan 

V: huruf vokal 

A: huruf vokal atau konsonan 

P: partikel atau fragmen dari suatu kata, misalnya “er” 

 Misalnya kata berimbuhan “beraksi” akan diubah kedalam bentuk kata 

dasar. Berdasarkan tabel aturan algoritma ECS kata tersebut masuk kedalam 

kategori aturan 1. Pemenggalan kata yang dilakukan adalah ber-aksi. Setelah kata 

tersebut di penggal maka didapatlah kata dasarnya yaitu aksi. Kata aksi akan dicek 

kedalam kamus kata dasar, jika ada maka kata itu dikembalikan sebagai kata 

dasar, namun jika tidak maka kata awal lah yang menjadi kata dasar. 

. 
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2.3 Pembobotan Dokumen 

Menurut Garcia dalam Alfarisi (2015) Pembobotan dokumen adalah 

model yang digunakan untuk menghitung kemiripan antara Kueri yang 

dimasukkan pengguna dengan koleksi dokumen. Dalam melakukan pembobotan 

dilakukan perhitungan perhitungan untuk mengetahui seberapa relevan dokumen 

tersebut. Model pembobotan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: 

2.3.1 Term Frequency 

Empat cara yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai term frequency 

(tf), yaitu: 

a. Raw term frequency.  

Nilai tf sebuah term diperoleh berdasarkan jumlah kemunculan term 

tersebut dalam dokumen.Contohnya, jika suatu term muncul sebanyak tiga 

kali dalam suatu dokumen maka, nilai tf term tersebut adalah 3. 

b. Logarithm term frequency.  

Hal ini untuk menghindari dominasi dokumen yang mengandung sedikit 

term dalam Kueri, namun mempunyai frekuensi yang tinggi. Cara ini 

menggunakan fungsi logaritmik matematika untuk memperoleh nilai tf. 

c. Binary term frequency.  

Hanya memperhatikan apakah suatu term ada atau tidak dalam 

dokumen.Jika ada, maka tf diberi nilai 1, jika tidak ada diberi nilai 0. Pada 

cara ini jumlah kemunculan term dalam dokumen tidak berpengaruh. 

d. Augmented term frequency.  

Nilai tf adalah jumlah kemunculan suatu term pada sebuah dokumen, 

sedangkan nilai max (tf) adalah jumlah kemunculan terbanyak sebuah term 

pada dokumen yang sama. 

2.3.2 Inverse Document Frequency 

Inverse document frequency (idf) digunakan untuk memberikan tekanan 

terhadap dominasi term yang sering muncul di berbagai dokumen.Hal ini 

diperlukan karena term yang banyak muncul di berbagai dokumen, dapat 

dianggap sebagai term umum (common term) sehingga tidak penting 
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nilainya. Pembobotan akan memperhitungkan faktor kebalikan frekuensi 

dokumen yang mengandung suatu term (inverse document frequency). 

2.4 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika merupakan metode pencarian yang diadopsi dari 

proses evolusi alam. Algoritma ini dikenalkan oleh Holland pada tahun 1975 dari 

Universitas Michigan (Zukhri, 2014). Algoritma Genetika merupakan salah satu 

algoritma yang paling tepat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

optimasi yang kompleks, yang sulit dilakukan oleh metode konvensional (Desiani, 

2006) 

Ciri ciri permasalahan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan 

algoritma genetika menurut (Desiani, 2006) adalah: 

1. Mempunyai fungsi tujuan optimalisasi non linear dengan banyak kendala 

yang juga non linear. 

2. Mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga. 

3. Membutuhkan solusi real time solusi bias didapatkan dengan cepat 

sehingga dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang mempunyai 

perubahan yang cepat seperti optimasi pada pembebanan kanal pada 

komunikasi seluler. 

4. Mempunyai multi-objective dan multi-criteria, sehingga diperlukan solusi 

yang dapat secara bijak diterima oleh semua pihak. 

Nama algoritma genetika berasal dari analogi struktur genetik yang ada 

pada kromosom. Algoritma ini dimulai dengan kumpulan solusi yang disebut 

dengan populasi kemudian solusi – solusi dari populasi ini akan diambil dan 

digunakan untuk membentuk populasi yang baru. Populasi yang baru tersebut 

diharapkan akan lebih baik daripada populasi sebelumnya. Solusi - solusi atau 

populasi yang dipilih untuk membentuk solusi yang baru dipilih berdasarkan nilai 

fitness masing – masing solusi (Zukhri, 2014). 

 

Menurut Desiani (2006) Variable dan parameter yang digunakan pada 

algoritma genetika menurut adalah : 
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1. Fungsi fitness (fungsi tujuan) yang dimiliki oleh masing masing individu 

untuk menentukan tingkat kesesuaian individu tersebut dengan criteria yang 

ingin dicapai. 

2. Populasi jumlah individu dilibatkan pada setiap generasi. 

3. Probabilitas jumlah individu dilibatkan pada setiap generasi. 

4.   Probabilitas terjadinya mutasi pada setiap individu. 

5. Jumlah generasi yang akan dibentuk menentukan lama penerapan algoritma 

genetika. 

2.5 Operator Genetika 

Algoritma genetika merupakan proses pencarian yang heuristik dan acak 

sehingga penekanan pemilihan operator yang digunakan sangat menentukan 

keberhasilan algoritma genetika dalam menemukan solusi optimum suatu masalah 

yang diberikan. Operator genetika digunakan setelah proses evaluasi tahap 

pertama untuk membentuk suatu populasi baru dari generasi sekarang. Operator-

operator tersebut adalah operator seleksi, crossover dan mutasi (Desiani, 2011). 

a. Seleksi  

Seleksi bertujuan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang lebih 

besar bagi anggota populasi yang paling fit. Langkah pertama dalam 

seleksi ini adalah pencarian nilai fitness. Masing-masing individu dalam 

wadah seleksi akan menerima probailitas reproduksi yang bergantung pada 

nilai objektif dirinya sendiri terhadap nilai objektif dari semua individu 

dalam wadah seleksi tersebut. Nilai fitness inilah yang nantinya akan 

digunakan pada tahap-tahap seleksi berikutnya (Kusumadewi, 2003). 

Salah satu metode seleksi yang sering digunakan ialah seleksi roda rolet 

(roulette selection). Pada seleksi ini orangtua dipilih untuk crossover 

sebanding dengan fitness-nya. Cara penyelesaiannya merupakan peniruan 

dari permainan roda rolet (Desiani, 2011) 
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b. Crossover 

Menurut Desiani (2011) Crossover (perkawinan silang) bertujuan 

menambah keanekaragaman string dalam satu poulasi dengan penyilangan 

antar-string yang diperoleh dari reproduksi sebelumnya. Beberapa jenis 

crossover tersebut adalah: 

1. Crossover Satu Titik 

Proses crossover dilakukan dengan memisahkan suatu string menjadi 

dua bagian dan selanjutnya salah satu bagian dipertukarkan dengan 

salah satu bagian dari string yang lain yang telah dipisahkan dengan 

cara yang sama. Proses yang demikian Misalkan ada 2 kromosom 

dengan panjang 12: Posisi yang dipilih: 6  

Induk 1: 0 1 1 1 0 0 | 1 0 1 1 1 0 

Induk 2: 1 1 0 1 0 0 | 0 0 1 1 0 1  

Kromosom baru yang terbetuk:  

Anak 1: 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 1  

Anak 2: 1 1 0 1 0 0 | 1 0 1 1 1 0  

2. Crossover Banyak Titik  

Proses crossover ini dilakukan dengan memisahkan suatu string 

menjadibeberapa bagian dan selanjutnya dipertukarkan dengan bagian 

dari string yang lain yang telah dipisahkan dengan cara yang sama 

sesuai dengan urutannya. Misalkan ada 2 kromosom dengan panjang 

12:  

Induk 1 :0 1 | 1 1 0 0 | 1 0 1 1 | 1 0  

Induk 2 : 1 1 | 0 1 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1  

Kromosom baru yang terbetuk:  

Anak 1 :0 1 | 0 1 0 0 | 1 0 1 1 | 0 1  

Anak 2 : 1 1 | 1 1 0 0 | 0 0 1 1 | 1 0 

3. Crossover Seragam 

Kromosom seragam menghasilkan kromosom keturunan dengan 

menyalin bit-bit secara acak dari kedua orang tuanya.Misalkan ada 2 

kromosom dengan panjang 12: 
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Induk 1 :0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

Induk 2 : 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1  

Kromosom baru yang terbentuk:  

Anak 1: 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Anak 2: 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1  

c. Mutasi 

Menurut Desiani (2011) Mutasi merupakan proses mengubah nilai dari 

satu atau beberapa gen dalam suatu kromosom. Beberapa cara operasi 

mutasi diterapkan dalam algoritma genetika menurut jenis pengkodean 

terhadap phenotype, antara lain: 

Mutasi pada pengkodean biner merupakan operasi yang sangat 

sederhana.Proses yang dilakukan adalah menginversi nilai bit pada posisi 

tertentu yang dipilih secara acak (atau dengan menggunakan skema 

tertentu ) pada kromosom, yang disebut inversi bit.  

Contoh mutasi pada pengkodean biner  

Kromosom sebelum mutasi : 1 0 0 1 0 1 1 1  

Kromosom sesudah mutasi : 1 0 0 1 0 0 1 1  

d. Elitisme 

Elitisme adalah proses pengopian satu atau lebih individu yang bernilai 

fitness tinggi agar tidak hilang selama evolusi. Ini dilakukan karena seleksi 

dilakukan secara acak, maka tidak ada jaminan bahwa suatu individu 

bernilai fitness tertinggi akan selalu terpilih. Jika terpilih mungkin individu 

tersebut akan rusak karena proses pindah silang (crossover). Prosedur ini 

digunakan pada algoritma genetika berjenis generational replacement 

(Zukhri, 2014). 

e. Penggantian populasi 

Pada algoritma genetika berjenis generational replacement, N individu 

pada suatu generasi digantikan sekaligus oleh N individu baru hasil pindah 

silang dan mutasi. Skema penggantian populasi pada Algoritma Genetika 
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berjenis generational replacement dapat dilakukan dengan langkah – 

langkahnya sebagai berikut: 

1. Selalu mengganti individu yang memiliki nilai fitness terkecil. 

2. Selalu mengganti individu yang paling tua. 

3. Membandingkan anak dengan kedua orang tua.  

f. Syarat operasi algoritma genetika berhenti 

Proses optimasi yang dilakukan dengan algoritma genetika akan berhenti 

setelah suatu syarat berhenti terpenuhi. Beberapa syarat berhenti yang 

digunakan adalah batas nilai fungsi fitness, batas nilai fungsi objektif, 

batas waktu komputasi, banyak generasi dan terjadinya konvergensi 

(Zukhri, 2014). 

2.6 Dice Similariy 

Dice Similarity yang dikenal juga dengan sebutan Sørensen–Dice index 

merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan tingkat similaritas dari 

dua objek. Metode ini dipublikasikan oleh Sørensen dan Lee Raymond Dice pada 

1948 dan 1945 secara berturut-turut. Rumus ini memiliki kesamaan dengan rumus 

Jaccard. Namun, perbedaannya terletak pada adanya pencocokan dua kali pada 

rumus Dice Similarity (Vikas Thada, 2013). Berikut adalah rumus Dice Similarity. 

Dice Similarity   
  |   |

⌈ ⌉  ⌈ ⌉ 
………………………….(2.1) 

Dimana :   

X = frekuensi istilah awal (term utama) populasi awal 

Y = frekuensi istilah yang ditemukan yang berhubungan dengan istilah awal 

2.7 Evaluasi Kualitas Text Retrieval 

Setelah didapatkan hasil pencarian oleh sistem, maka perlu untuk menguji 

kembali apakah hasil pencarian sesuai atau relevan dengan kueri yangdiinginkan 

oleh pengguna.Terdapat dua kategori dokumen yang dihasilkan oleh sistem IR 

terkait pemrosesan kueri yaitu dokumen yang relevan dan dokumen yang diterima 

oleh pengguna. Secara umum yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil 
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pencarian yaitu dengan menggunakan precision dan recall serta akurasi digunakan 

untuk mendefenisikan tingkat kedekatan antara nilai prediksidan nilai aktual. 

Precision  mengevaluasi kemampuan sistem temu kembali informasi 

untuk menemukan kembali dokumen top-ranked yang paling relevan, dan 

didefinisikan sebagai persentase dokumen yang di-retrieve yang benar-benar 

relevan terhadap query pengguna (Cios dkk, 2007). 

          
{             }   {              }

{              }
  ..................................................(2.2) 

 

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 (Cios dkk, 2007). 

       
{             }   {              }

{             }
  ..........................................................(2.3) 

 

 

 
Gambar 2.1 Hubungan Antara Relevant Documents dan Retrieved Documents 

(Sumber: Cios dkk, 2007). 

Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3 dapat dijelaskan melalui Tabel 

2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Parameter Menghitung Precision dan Recall (Sumber: Manning dkk, 2009) 

keterangan Relevan Tidak relevan 

terambil True positive (tp) False positve (fp) 

tidak terambil False negative (fn) True negative (tn) 

Maka :Precision = tp / (tp + fp).......................................................................(2.4) 

Recall = tp / ( tp + fn)..........................................................................(2.5) 
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Berdasarkan Tabel 2.2, ketika kondisi dokumen dikembalikan (retrieved), 

maka terdapat dua kemungkinan jenis kesesuaian yang muncul yaitu apakah 

dokumen tersebut relevan (relevant) atau tidak relevan (nonrelevant) dengan kueri 

pengguna. True positives (tp) artinya dokumen yang dikembalikan relevan 

(sesuai) dengan kueri. Sedangkan false positives (fp) artinya dokumen yang 

dikembalikan tidak relevan dengan kueri. 

2.8 Penelitian Terkait 

 Penelitian terkait yang berkaitan dengan penelitian ini datpat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 

No Penulis Tahun Judul Kesimpulan 

1  

 
Milatina  2012 Pengaruh Text 

Preprocessing Pada 

Clustering dokumen 

Teks Berbahasa 

Indonesia 

Membahas bagaimana 

Enhanced Confix Stripping 

dapat diterapkan dalam 

preprocessing dokumen 

berbahasa Indonesia. 

Menunjukan bahwa 

Enhanced Confix Stripping 

mampu menghasilkan 

precison 89% dan nilai recall 

mencapai 99%. 

2  Abu Kausar, 

dkk 

2013 A Detailed Study on 

Information 

Retrieval using 

Genetic Algorithm 

Menjelaskan bagaimana 

menentukan solusi dalam 

sistem temu kembali dengan 

menggunakan algoritma 

genetika 

3  Budi Santoso 2013 Penerapan Algoritma 

Genetika Pada 

Relevance Feedback 

dalam Sistem Temu 

Kembali Informasi 

Menggunaka Binary 

Independence 

Model(BIM) 

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% 

4  Alif  2013 Perbandingan 

Metode Enhanced 

Confix Stripping dan 

Porter Stemmer 

Untuk Stemming 

Konten Bahasa 

Membandingkan Metode 

stemming Enhanced Confix 

Stripping (ECS) dan Porter 

untuk konten Bahasa 

Indonesia dengan hasil 

keakuratan sebesar 81% 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ygJP9iMAAAAJ&citation_for_view=ygJP9iMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
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https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ygJP9iMAAAAJ&citation_for_view=ygJP9iMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ygJP9iMAAAAJ&citation_for_view=ygJP9iMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ygJP9iMAAAAJ&citation_for_view=ygJP9iMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ygJP9iMAAAAJ&citation_for_view=ygJP9iMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
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No Penulis Tahun Judul Kesimpulan 

Indonesia untuk Enhanced Confix 

Stripping sedangkan Porter 

hanya 61%. 

5  Vikas Thada 2013 Comparison of 

Jaccard, Dice 

Consine Similarity 

Coefficient To Find 

Best Fitness Value 

for Web Retrieved 

Documents Using 

Genetic Algorithm 

Penelitian ini 

membandingkan perhitungan 

nilai fines terbaik dari 

Jaccard, Dice, Consine. 

Hasilnya Consine dan Dice 

memiliki nilai yang lebih 

baik dari pada Jaccard. 

 

6  Hasuli 

 

 

 

2015 Sistem Temu 

Kembali Informasi 

Abstrak Tugas Akhir 

Menggunakan 

Algoritma Genetika 

Dengan Faktor 

Jaccard Similarity  

Sistem Temu Kembali 

Informasi menggunakan 

Abstrak sebagai objek 

pencarian, dengan 

menerapkan Algoritma 

Genetika dan Faktor Jaacard 

similarity untuk menghitung 

persamaan dokumen. 
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