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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa proses information 

retrieval yaitu dengan menggunakan metode algoritma genetika dan faktor dice 

similarity untuk melihat kedekatan dokumen-dokumen dengan kueri yang dicari 

oleh pengguna. Selain itu juga akan membahas mengenai perancangan sistem 

yang akan dibangun.  

Pada tahap analisa proses information retrieval  membahas  tentang tahap 

preproccesing dan tahap retrieval dari sistem yang akan dibangun. Tahap 

preproccesing adalah proses menyiapkan data yaitu corpus yang akan diolah 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan  inverted index. Tahap selanjutnya adalah 

tahap retrieval yaitu membandingkan kueri yang diberikan pengguna dengan  

corpus yang ada sehingga menampilkan hasil pencarian yang relevan. Pada tahap 

perancangan sistem, terdiri dari beberapa proses yaitu proses perancangan Context 

Diagram, Data Flow Diagram, Struktur Menu Sistem, dan Tampilan Sistem. 

Berikut ialah Flowchart dari sistem yang akan dibangun:  

 

Gambar 4.1 Flowchart Sistem 
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4.1 Analisa Proses 

Pada analisa proses terdapat dua proses utama yaitu Preprocccesing dan  

Retrieval. Preproccesing bertujuan untuk membuat inverted index dan mengolah 

kueri, sedangkan Retrieval bertujuan membanding kueri yang diberikan pengguna 

dengan dokumen di Corpus. 

4.1.1 Tahap Preproccesing 

Tahap Preproccesing dalam sistem temu kembali terdapat dua proses yaitu 

pembuatan inverted index dan pengolahan kueri. Berikut ialah tahap-tahap yang 

dilakukan dalam untuk pembuatan inverted index: 

a. Tahap Pembuatan Corpus 

Tahap Pembuatan Corpus ialah dengan Menyiapkan koleksi dokumen Abstak 

Tugas Akhir dan memasukkan data-data Corpus kedalam sistem melalui form-

form tambah data Corpus yang disediakan pada sistem. Berikut ialah 10 dokumen 

Abstrak Tugas Akhir yang akan dijadikan Corpus. 

Tabel 4.1 Daftar Dokumen 

No  Nama Dokumen 

1 11051201826.docx 

2 11151100125.docx 

3 11151101826.docx 

4 11151101882.docx 

5 11151101924.docx 

6 11151101974.docx 

7 11151200071.docx 

8 11151200072.docx 

9 11151201675.docx 

10 11151201746.docx 

1. 11051201826.docx 

PENERAPAN  LEARNING VECTOR QUANTIZATION PENENTUAN BIDANG 

KONSENTRASI TUGAS AKHIR (STUDI KASUS : MAHASISWA JURUSAN 

TEKNIK INFORMATIKA UIN SUSKA RIAU) 

Penentuan bidang konsentrasi studi tugas akhir diharapkan dapat mempermudah 

mahasiswa dalam menentukan bidang tugas akhirnya sesuai dengan pola nilai mata kuliah 

yang diambilnya. Banyaknya bidang tugas akhir membuat mahasiswa merasa bingung 

menentukan tema tugas akhirnya. Sehingga banyak mahasiswa menentukan bidang 

konsentrasi studi tugas akhirnya diluar mata kuliah yang mereka ambil. Jika mahasiswa 
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memilih bidang konsentrasi tugas akhir sesuai mata kuliah yang mereka ambil, maka 

mahasiswa tersebut dapat dengan cepat menyelesaikan tugas akhirnya tanpa harus 

mempelajari metode terlebih dahulu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media yang 

dapat membantu mahasiswa dalam menentukan bidang tugas akhirnya yang sesuai 

dengan pola nilai mata kuliah yang diambilnya. Metode yang digunakan yaitu Metode 

Learning Vector Quantization yaitu metode jaringan syaraf tiruan yang mempelajari pola 

nilai dan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-

kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini tergantung pada jarak 

antara vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan 

meletakkan kedua vektor input tersebut kedalam kelas yang sama. 

Learning Vector quantization, Nilai Mahasiswa, Penentuan Bidang Konsentrasi. 

2. 11151100125.docx 

SISTEM TEMU KEMBALI VIDEO BERDASARKAN SUBSTITLE BAHASA 

INDONESIA BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE VECTOR 

SPACE MODEL 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Pada saat ini, informasi tidak hanya 

berupa teks, suara, ataupun gambar saja. Tetapi juga dapat berupa gabungan dari 

beberapa elemen tersebut menjadi suatu bentuk informasi yaitu video. Informasi video 

dapat lebih mudah memahami dibandingkan dengan informasi berupa teks terhadap suatu 

permasalahan. Misalnya cara memasak atau memasang sesuatu. Jumlah video yang terus 

meningkat akan menyulitkan pencari informasi berupa video dalam menemukan kembali 

sebuah video dalam koleksi video yang terus bertambah. Pencarian temu kembali yang 

digunakan tidak hanya sebatas pencarian berdasarkan judul video. Hal ini dikarenakan 

sebuah judul video bisa saja dibuat tidak sesuai dengan isi sebuah video. Sehingga 

memungkinkan pencari informasi tidak mendapatkan video yang diinginkan. Tetapi jika 

pencarian temu kembali yang digunakan mencakup materi dalam video tersebut yang 

diambil dengan memanfaatkan substitle video maka hasil yang diharapkan mampu 

menemukan video yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu dibangunlah sebuah 

sistem temu kembali video berdasarkan substitle Bahasa Indonesia berbasis web dengan 

menggunakan model ruang vektor. Sistem ini dapat melakukan pencarian video pada 

softsub yang telah dimasukkan kedalam sistem sebagai korpus. Selain itu, sistem dapat 

menampilkan hasil pencarian lebih baik dibandingkan dengan pencarian berdasarkan 

judul dan sistem dapat menampilkan hasil pencarian dari 105 dokumen dengan nilai 

precision = 0,853 atau hasil pencarian memiliki kemiripan sebesar 85,3% terhadap kata 

pencarian dengan batasan koleksi dokumen.  

Substitle Bahasa Indonesia, Temu Kembali Video, Vector Space Model   

3. 11151101826.docx 

APLIKASI PENCARIAN CHORD DALAM MEMBANTU PENCIPTAAN LAGU 

MENGGUNAKAN ALGORITMA FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) DAN 

METODE KLASIFIKASI  K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) 

Musik merupakan salah satu hiburan yang menjadi kesukaan mayoritas manusia. Musik 

yang lengkap terdiri dari suara vokal dan musik pengiring yang berasal dari suara alat 

musik. Sebagian alat musik dimainkan menggunakan chord. Kesukaan akan musik 

menjadikan seseorang memiliki keinginan untuk menciptakan lagu. Dalam sebuah musik, 

suara vokal dan chord harus selaras. Keselarasan ditemukan saat nada dasar suara vokal 

sama dengan nada chord walaupun berada pada oktaf yang berbeda. Namun, tidak semua 

orang mampu menemukan keselarasan antara irama suara vokal dan chord. Untuk 

mengatasi masalah ini, dibangun sebuah aplikasi komputer yang mampu melakukan 
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pencarian chord dalam membantu penciptaan lagu. Suara masukan merupakan suara 

vokal tanpa musik yang dapat dimasukan dengan cara direkam pada aplikasi atau dipilih 

dari komputer berupa file dengan ekstensi *.WAV. Tahap proses yang dilakukan oleh 

aplikasi adalah pemotongan suara vokal berdasarkan birama dan tempo pilihan pengguna 

dan mencari chord yang selaras dengan suara vokal masukan. Dalam menemukan 

keselarasan, aplikasi akan mencari frekuensi suara masukan menggunakan algoritma fast 

fourier transform (FFT) dan melakukan klasifikasi chord menggunakan algoritma K-

Nearest Neighbor (K-NN). Hasil pengujian proses pencarian chord saran dari aplikasi 

mencapai akurasi terbesar 82.35% pada pengujian suara vokal tanpa musik dan 22.22% 

pada pengujian suara yang diiringi musik. 

Chord, Fast Fourier Transform (FFT), Frekuensi, K-Nearest Neighbor (K-NN), Musik, 

Oktaf, Penciptaan Lagu, Vokal 

4. 11151101882.docx 

PENERAPAN JARINGAN SARAF TIRUAN METODE LEARNING VECTOR 

QUANTIZATION 2 ( LVQ 2 ) DALAM MENGKLASIFIKASIKAN DERAJAT 

(GRADE) PENYAKIT DEMAM BERDARAH 

Pengklasifikasian derajat (grade) pada penyakit demam berdarah (DBD) merupakan suatu 

upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keparahan seorang pasien 

penyakit demam berdarah. Pada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, untuk 

mengelompokkan derajat (grade) demam berdarah ini dilakukan secara manual dengan 

melihat seluruh gejala-gejala pasien DBD serta ditambah dengan data uji laboratorium.  

Dalam tugas akhir ini, penulis telah melakukan penelitian dengan menerapkan jaringan 

saraf tiruan metode Learning Vector Quantization 2 (LVQ2) pada sistem klasifikasi 

derajat (grade) penyakit demam berdarah berdasarkan gejala-gejala dari pasien penderita 

DBD tersebut. Variabel-variabel yang digunakan adalah demam mendadak tinggi, mual, 

muntah, mencret, buang air besar hitam/berdarah, mimisan, gusi berdarah, sakit ulu hati, 

dada sakit/sesak, napsu makan berkurang, sendi pegal-pegal, pusing, lemas, timbul bintik-

bintik merah, terjadi pembesaran hati, syok, muka pucat/sembab, batuk, pilek, sakit 

tenggorokan/gatal, mata terasa sakit, nadi lemah/cepat, nafas cepat, nyeri perut, nyeri 

otot, kulit terasa dingin, kesadaran menurun, gelisah, trombosit, hematocrit, leukosit dan 

hemoglobin. Seluruh gejala tersebut diperoleh berdasarkan data rekam medis pasien 

penyakit demam berdarah di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, metode Learning Vector Quantization 2 

(LVQ2) mampu mengenali pola dengan sangat baik dengan persentase akurasi mencapai 

100% dengan 188 data latih, dan nilai – nilai parameter pembelajaran algoritma yang 

digunakan adalah learning rate (α) = 0.025, 0.05, 0.075, 0.09, pengurangan learning rate = 

0.1, minimal learning rate (minα) = 0.02 dan nilai window (ε) = 0.05, 0.1, 0.3 dan 0.5.  

DBD, Learning Vector Quantization 2, LVQ2 

5. 11151101924.docx 

SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI ABSTRAK TUGAS AKHIR 

MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA DENGAN FAKTOR JACCARD 

SIMILARITY 

Pencarian informasi tugas akhir diperpustakaan FST UIN SUSKA Riau yang masih 

manual membuat mahasiswa kesulitan untuk melakukan pencarian dan membutuhkan 

waktu yang lama untuk menemukan informasi yang relevan. Untuk mengatasi hal 

tersebut perlu dibangun sebuah sistem temu kembali informasi yang bertujuan untuk 

menemukan kembali informasi abstrak tugas akhir mahasiswa FST. Perancangan sistem 

temu kembali informasi ini dilakukan dengan 2 tahapan yaitu preprocessing dan indexing. 
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Tahapan preprocessing dilakukan untuk pembuatan inverted index dan pengolahan query. 

Tahapan preprocessing terdiri dari proses tokenisasi, penghilangan stopword dan 

stemming. Algoritma stemming yang digunakan adalah algoritma Enhanced Confix 

Stripping (ECS) dengan menggunakan kamus kata dasar.  Tahapan indexing dilakukan 

dengan menerapkan algoritma genetika untuk menentukan kemiripan dokumen dengan 

query. Perhitungan nilai fitness sebagai penentu kemiripan yang digunakan adalah faktor 

Jaccard similarity. Data masukan yang menjadi corpus dalam penelitian ini adalah 100 

abstrak tugas akhir mahasiswa FST. Sistem dikembangkan dengan bahasa pemrograman 

PHP dan DBMS menggunakan MySQL. Berdasarkan pengujian terhadap sistem yang 

telah dilakukan dengan menghitung nilai precision dan recall  menunjukkan bahwa sistem 

temu kembali informasi yang dibangun memiliki kerelevanan yang tinggi karena nilai 

rata - rata precision-nya mencapai 87%  dan nilai recall-nya 100%. 

Algoritma Genetika, Enhanced Confix Stripping, Jaccard Similarity, Stemming, Temu 

Kembali. 

6. 11151101974.docx 

ARINGAN SARAF TIRUAN LVQ (LEARNING VEKTOR QUANTIZATION) 

DALAM MENGIDENTIFIKASI CITRA DAGING BABI DAN DAGING SAPI 

Maraknya peredaran daging oplosan dan berlandaskan firman Allah SWT yang 

menegaskan haramnya daging babi untuk dimakan, maka perlu dibuatnya suatu sistem 

yang dapat membedakan daging sapi dan daging babi untuk menghindari kecurangan 

pedagang dan menjaga kehalalan daging yang kita makan. Penelitian ini membuat sebuah 

sistem untuk mengidentifikasi citra daging sapi dan babi serta daging oplosan dengan 

ekstraksi ciri warna HSV (Hue, Saturation, Value)dan ekstraksi ciri tekstur GLCM (Grey 

Level Co-occurent Matrix) menggunakan klasifikasi LVQ (Learning Vektor 

Quantization). Hasil dari identifikasi citra daging oplosan dianggap sebagai kelas babi. 

Data citra pada penelitian terdiri dari 107 citra primer dan 13 citra sekunder. Pengujian 

identifikasi dilakukan terhadap pembagian data latih dan data uji yang berbeda. Akurasi 

keberhasilan tertinggi dengan rata-rata sebesar 94,81% pada pembagian data latih 80 dan 

data uji 20 dan akurasi keberhasilan terendah dengan rata-rata sebesar 82,22% pada 

pembagian data latih 50 dan data uji 50 dengan Learning Rate 0,01, 0,05, 0,09. Semakin 

besar pembagian data latih dan semakin kecil pembagian data uji maka semakin besar 

akurasi keberhasilan dalam mengidentifikasi citra. 

Daging Babi, Daging Sapi, GLCM, HSV, Learning Rate, LVQ 

7. 11151200071.docx 

APLIKASI SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN PENALARAN BERBASIS KASUS 

(CASE BASED REASONING) UNTUK DETEKSI DINI GANGGUAN JIWA 

Gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang tidak dapat di anggap mudah. Untuk 

mengetahui secara tepat jenis gangguan jiwa yang terjadi serta solusi penanganannya 

memerlukan seorang pakar kejiwaan. Sedangkan jumlah pakar cukup terbatas dan di 

beberapa daerah sulit untuk ditemui, serta banyaknya gejala-gejala gangguan jiwa juga 

cukup menyulitkan pakar untuk mendiagnosa secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, 

sistem pakar dapat dihadirkan sebagai solusi alternative untuk mengatasi masalah 

tersebut, yang didalamnya berisi pengetahuan mengenai penyakit-penyakit yang terjadi 

pada kejiwaan seseorang. Pada penelitian ini, dalam mendiagnosa penyakit, sistem pakar 

menggunakan metode Case Based Reasoning. Artinya sistem pakar akan melakukan 

diagnosa dengan cara mencocokkan antara kasus baru dengan kasus-kasus lama yang 

sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian solusi kasus lama tersebut akan diambil 

untuk kasus baru apabila keduanya memiliki kemiripan dengan nilai tertinggi. Sistem ini 
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dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data 

MySQL. Berdasarkan hasil perbandingan antara sistem dan pakar, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat akurasi sistem pakar menggunakan metode CBR sebesar 91,76%.  

Gangguan Jiwa, Case Based Reasoning,Nearest Neighbour Retrieval, Sistem Pakar. 

8. 11151200072.docx 

PENERAPAN METODE MODIFIED K-NEARST NEIGHBOR (MK-NN) PADA 

IDENTIFIKASI CITRA DAGING SAPI DAN DAGING BABI 

Meningkatnya permintaan daging konsumsi sapi dipasaran membuat pedagang yang tidak 

bertanggung jawab mengoplos daging sapi dengan daging babi. Tindak pengoplosan 

dapat merugikan konsumen, khususnya umat muslim yang diharamkan mengonsumsi 

daging babi, dalam Al-Quran firman Allah SWT. Untuk mempermudah mengenal daging 

sapi atau daging babi, maka dibangunlah sistem identifikasi citra daging sapi dan daging 

babi berbasis PHP dengan menerapkan metode Modiefied K-Nearst Neighbor sebagai 

klasifikasi, Hue Saturation Value sebagai ekstraksi warna dan Gray Level Co-occurrence 

Matriks sebagai ekstraksi ciri tekstur. Pengujian yang dilakukan terdiri dari blackbox, 

pengujian nilai k dan pengujian data citra menggunakan background dan tanpa 

background. Setelah dilakukan identifikasi pada sistem, pengujian blackbox berhasil 

tanpa error disetiap fungsi button, pengujian pembagian data citra dan nilai k memiliki 

akurasi tertinggi pada 83.43% menggunakan background dan 81.19% tanpa background 

pada pengujian k=3. Maka dengan akurasi tersebut, metode Modiefied K-Nearst 

Neighbor dapat dengan baik digunakan sebagai identifikasi citra daging sapi dan daging 

babi. 

daging babi, daging sapi, GLCM, HVS, identifikasi citra daging, pengolahan citra. 

9. 11151201675.docx 

PREDIKSI ADVERSE EVENT BUNUH DIRI TERHADAP OBAT ANTIDEPRESAN 

MENGGUNAKAN ALGORITMA FREQUENT PATTERN GROWTH (FP-GROWTH) 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) merupakan jenis obat anti depresan yang 

banyak digunakan. Tanpa disadari, jika menkonsumsi obat jenis SSRI dapat 

mengakibatkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri (adverse event bunuh 

diri). Penelitian ini menggunakan data kasus adverse event pada obat SSRI. Data SSRI 

yang digunakan berasal dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika Serikat 

atau FDA (Food and Drug Administration) pada tahun 2007 hingga 2012 sejumlah 

150.398 data. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah assosiasion rule dengan 

algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth). Hasil penelitian dilakukan dengan 

menguji nilai support untuk memperoleh rule yang diharapkan. Penelitian menghasilkan 

rule terbanyak pada minimum support count 0%.  Penelitian dilakukan dengan aplikasi 

berbasis web menggunakan bahasa pemograman PHP. Hasil pengujian memberikan nilai 

support dan confidence <8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa adverse event bunuh 

diri pada obat SSRI tergolong memiliki nilai kemunculan yang kecil namun dapat 

dipastikan dapat terjadi. 

Adverse Event, Association Rule, Data Mining, FDA, FP-Growth, PHP, SSRI 

10. 11151201746.docx 

PENERAPAN METODE UNSUPERVISED K NEAREST  NEIGHBOR (UNN) DAN  

LEARNING VECTOR QUANTIZATION (LVQ) DALAM MEMPREDIKSI NILAI 

TUKAR RUPIAH  TERHADAP DOLLAR 

Salah satu faktor dalam perekonomian sebuah negara adalah perubahan nilai suatu mata 

uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar rupiah terhadap dollar dapat berubah 
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dengan cepat bergantung dari kondisi lingkungan sekitar dan berdampak besar bagi 

pemerintah Indonesia. Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis mencoba menerapkan 

metode Learning   Vector  Quantization (LVQ) dan Unsupervised K Nearest Network 

(UNN) dalam memprediksi nilai kurs rupiah terhadap dollar. Untuk memprediksi nilai 

kurs jual penulis menggunakan metode Unsupervised  K Nearest Network (UNN), dan 

untuk memprediksi nilai kurs beli penulis menggunakan metode Learning Vector 

Quantization (LVQ). Data inputan yang dipakai adalah data times series kurs jual, kurs 

beli dan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Dari hasil penelitian dan  pembahasan  

yang  dilakukan,  algoritma Unsupervised K Nearest Network (UNN)  dapat 

menghasilkan Mean Square Percent Error (MAPE) terendah yaitu 1,544% dengan jumlah 

data sebanyak 25 dan algoritma Learning Vector Quantization (LVQ) bisa menghasilkan 

prediksi yang tepat adalah pada jumlah data sebanyak 25  dengan learning rate 0,075. 

Banyaknya data latih dan beragamnya  pola yang ada pada satu  kelas metode Learning 

Vector Quantization (LVQ) bisa mempengaruhi hasil pembelajaran dan hasil dari sistem. 

Dollar, Kurs Valuta Asing, Learning Vector Quantization, LVQ, Rupiah, Unsupervised K 

Nearest Network, UNN. 

b. Tahap Tokenization 

Tahap ini akan mengolah setiap kata yang terkandung didalam corpus untuk 

dipilah-pilah menjadi kata, batas yang digunakan antara satu kata dengan kata lain 

adalah spasi. Proses dimulai dengan pembuangan tanda baca, setelah itu setiap 

kata yang dihasilkan akan diubah dalam bentuk huruf kecil. 

Berikut ialah angka dan tanda baca yang dibuang pada tahap tokenization: 

Tabel 4.2 Angka dan Tanda Baca 

Angka dan Tanda Baca 

0 & $ 

1 ( ^ 

2 - * 

3 = ) 

4 [ _ 

5 } + 

6 \ { 

7 ; ] 

8 " | 

9 , : 

` . „ 

! / < 

# ~ > 

% @ ? 
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Berikut ialah simulasi tahap tokenization menggunakan Dokumen 1: 

Tabel 4.3 Hasil Tokenization Dokumen 1 

no kata no kata no kata 

1 penerapan 64 mata 127 vector 

2 learning 65 kuliah 128 quantization 

3 vector 66 yang 129 yaitu 

4 quantization 67 mereka 130 metode 

5 penentuan 68 ambil 131 jaringan 

6 bidang 69 jika 132 syaraf 

7 konsentrasi 70 mahasiswa 133 tiruan 

8 tugas 71 memilih 134 yang 

9 akhir 72 bidang 135 mempelajari 

10 studi 73 konsentrasi 136 pola 

11 kasus 74 tugas 137 nilai 

12 mahasiswa 75 akhir 138 dan 

13 jurusan 76 sesuai 139 secara 

14 teknik 77 mata 140 otomatis 

15 informatika 78 kuliah 141 belajar 

16 uin 79 yang 142 untuk 

17 suska 80 mereka 143 mengklasifikasikan 

18 riau 81 ambil 144 vektor 

19 penentuan 82 maka 145 input 

20 bidang 83 mahasiswa 146 kelas 

21 konsentrasi 84 tersebut 147 yang 

22 studi 85 dapat 148 didapatkan 

23 tugas 86 dengan 149 sebagai 

24 akhir 87 cepat 150 hasil 

25 diharapkan 88 menyelesaikan 151 dari 

26 dapat 89 tugas 152 lapisan 

27 mempermudah 90 akhirnya 153 kompetitif 

28 mahasiswa 91 tanpa 154 ini 

29 dalam 92 harus 155 tergantung 

30 menentukan 93 mempelajari 156 pada 

31 bidang 94 metode 157 jarak 

32 tugas 95 terlebih 158 antara 

33 akhirnya 96 dahulu 159 vektor 

34 sesuai 97 oleh 160 input 

35 dengan 98 karena 161 jika 

36 pola 99 itu 162 dua 

37 nilai 100 dibutuhkan 163 vektor 
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no kata no kata no kata 

38 mata 101 sebuah 164 input 

39 kuliah 102 media 165 mendekati 

40 yang 103 yang 166 sama 

41 diambilnya 104 dapat 167 maka 

42 banyaknya 105 membantu 168 lapisan 

43 bidang 106 mahasiswa 169 kompetitif 

44 tugas 107 dalam 170 akan 

45 akhir 108 menentukan 171 meletakkan 

46 membuat 109 bidang 172 kedua 

47 mahasiswa 110 tugas 173 vektor 

48 merasa 111 akhirnya 174 input 

49 bingung 112 yang 175 tersebut 

50 menentukan 113 sesuai 176 kedalam 

51 tema 114 dengan 177 kelas 

52 tugas 115 pola 178 yang 

53 akhirnya 116 nilai 179 sama 

54 sehingga 117 mata 180 learning 

55 banyak 118 kuliah 181 vector 

56 mahasiswa 119 yang 182 quantization 

57 menentukan 120 diambilnya 183 nilai 

58 bidang 121 metode 184 mahasiswa 

59 konsentrasi 122 yang 185 penentuan 

60 studi 123 digunakan 186 bidang 

61 tugas 124 yaitu 187 konsentrasi 

62 akhirnya 125 metode 

63 diluar 126 learning 

c. Tahap Filtering 

Setelah mendapatkan kata-kata yang terkandung dalam Dokumen 1, 

kemudian lanjut ke tahap filtering. Pada tahapan ini, menghapus kata yang tidak 

berguna mengacu pada daftar stopword yang terdapat pada Lampiran B.  

Tabel 4.4 Hasil Filtering Dokumen 1 

no kata no kata no kata 

1 penerapan 64 mata 127 vector 

2 learning 65 kuliah 128 quantization 

3 vector 66 yang 129 yaitu 

4 quantization 67 mereka 130 metode 

5 penentuan 68 ambil 131 jaringan 
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no kata no kata no kata 

6 bidang 69 jika 132 syaraf 

7 konsentrasi 70 mahasiswa 133 tiruan 

8 tugas 71 memilih 134 yang 

9 akhir 72 bidang 135 mempelajari 

10 studi 73 konsentrasi 136 pola 

11 kasus 74 tugas 137 nilai 

12 mahasiswa 75 akhir 138 dan 

13 jurusan 76 sesuai 139 secara 

14 teknik 77 mata 140 otomatis 

15 informatika 78 kuliah 141 belajar 

16 uin 79 yang 142 untuk 

17 suska 80 mereka 143 mengklasifikasikan 

18 riau 81 ambil 144 vektor 

19 penentuan 82 maka 145 input 

20 bidang 83 mahasiswa 146 kelas 

21 konsentrasi 84 tersebut 147 yang 

22 studi 85 dapat 148 didapatkan 

23 tugas 86 dengan 149 sebagai 

24 akhir 87 cepat 150 hasil 

25 diharapkan 88 menyelesaikan 151 dari 

26 dapat 89 tugas 152 lapisan 

27 mempermudah 90 akhirnya 153 kompetitif 

28 mahasiswa 91 tanpa 154 ini 

29 dalam 92 harus 155 tergantung 

30 menentukan 93 mempelajari 156 pada 

31 bidang 94 metode 157 jarak 

32 tugas 95 terlebih 158 antara 

33 akhirnya 96 dahulu 159 vektor 

34 sesuai 97 oleh 160 input 

35 dengan 98 karena 161 jika 

36 pola 99 itu 162 dua 

37 nilai 100 dibutuhkan 163 vektor 

38 mata 101 sebuah 164 input 

39 kuliah 102 media 165 mendekati 

40 yang 103 yang 166 sama 

41 diambilnya 104 dapat 167 maka 

42 banyaknya 105 membantu 168 lapisan 

43 bidang 106 mahasiswa 169 kompetitif 

44 tugas 107 dalam 170 akan 

45 akhir 108 menentukan 171 meletakkan 
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no kata no kata no kata 

46 membuat 109 bidang 172 kedua 

47 mahasiswa 110 tugas 173 vektor 

48 merasa 111 akhirnya 174 input 

49 bingung 112 yang 175 tersebut 

50 menentukan 113 sesuai 176 kedalam 

51 tema 114 dengan 177 kelas 

52 tugas 115 pola 178 yang 

53 akhirnya 116 nilai 179 sama 

54 sehingga 117 mata 180 learning 

55 banyak 118 kuliah 181 vector 

56 mahasiswa 119 yang 182 quantization 

57 menentukan 120 diambilnya 183 nilai 

58 bidang 121 metode 184 mahasiswa 

59 konsentrasi 122 yang 185 penentuan 

60 studi 123 digunakan 186 bidang 

61 tugas 124 yaitu 187 konsentrasi 

62 akhirnya 125 metode 

63 diluar 126 learning 

Keterangan :  

teks berwarna merah  ialah  kata yang masuk daftar stopword 

d. Tahap Stemming 

Pada tahap ini, mengembalikan kata yang memiliki imbuhan ke kata dasar. 

Stemming yang gunakan ialah ECS 

Tabel 4.5 Hasil Stemming Dokumen 1 

no kata no kata no kata 

1 terap 64 mata 127 vector 

2 learning 65 kuliah 128 quantization 

3 vector 66 yang 129 yaitu 

4 quantization 67 mereka 130 metode 

5 tentu 68 ambil 131 jaring 

6 bidang 69 jika 132 syaraf 

7 konsentrasi 70 mahasiswa 133 tiruan 

8 tugas 71 pilih 134 yang 

9 akhir 72 bidang 135 ajar 

10 studi 73 konsentrasi 136 pola 

11 kasus 74 tugas 137 nilai 

12 mahasiswa 75 akhir 138 dan 

13 jurus 76 suai 139 cara 
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no kata no kata no kata 

14 teknik 77 mata 140 otomatis 

15 informatika 78 kuliah 141 ajar 

16 uin 79 yang 142 untuk 

17 suska 80 mereka 143 klasifikasi 

18 riau 81 ambil 144 vektor 

19 tentu 82 maka 145 input 

20 bidang 83 mahasiswa 146 kelas 

21 konsentrasi 84 tersebut 147 yang 

22 studi 85 dapat 148 dapat 

23 tugas 86 dengan 149 sebagai 

24 akhir 87 cepat 150 hasil 

25 harap 88 selesai 151 dari 

26 dapat 89 tugas 152 lapis 

27 mudah 90 akhirnya 153 kompetitif 

28 mahasiswa 91 tanpa 154 ini 

29 dalam 92 harus 155 gantung 

30 tentu 93 ajar 156 pada 

31 bidang 94 metode 157 jarak 

32 tugas 95 lebih 158 antara 

33 akhirnya 96 dahulu 159 vektor 

34 suai 97 oleh 160 input 

35 dengan 98 karena 161 jika 

36 pola 99 itu 162 dua 

37 nilai 100 butuh 163 vektor 

38 mata 101 sebuah 164 input 

39 kuliah 102 media 165 dekat 

40 yang 103 yang 166 sama 

41 ambil 104 dapat 167 maka 

42 banyak 105 bantu 168 lapis 

43 bidang 106 mahasiswa 169 kompetitif 

44 tugas 107 dalam 170 akan 

45 akhir 108 tentu 171 letak 

46 buat 109 bidang 172 dua 

47 mahasiswa 110 tugas 173 vektor 

48 rasa 111 akhirnya 174 input 

49 bingung 112 yang 175 tersebut 

50 tentu 113 suai 176 dalam 

51 tema 114 dengan 177 kelas 

52 tugas 115 pola 178 yang 

53 akhirnya 116 nilai 179 sama 
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no kata no kata no kata 

54 sehingga 117 mata 180 learning 

55 banyak 118 kuliah 181 vector 

56 mahasiswa 119 yang 182 quantization 

57 tentu 120 ambil 183 nilai 

58 bidang 121 metode 184 mahasiswa 

59 konsentrasi 122 yang 185 tentu 

60 studi 123 digunakan 186 bidang 

61 tugas 124 yaitu 187 konsentrasi 

62 akhirnya 125 metode 

63 luar 126 learning 

Keterangan :  

teks berwarna merah  ialah  kata yang masuk daftar stopword 

teks berwarna biru  ialah kata yang masuk daftar stemming 

e. Tahap Indexing 

Pada tahap ini akan menghasilkan dua file yaitu filelist dan inverted index, 

filelist ialah daftar corpus yang ada di dalam sistem dan inverted index ialah daftar 

kata-kata yang telah melalui tahap melalui tokenization, filtering dan stemming 

pada tahap sebelumnya, kata-kata tersebut akan diberi inisialisasi sesuai filelist 

dimana saja kata-kata itu berada. 

Hasil dari simulasi untuk 10 Dokumen yang didalam corpus ialah seperti 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Hasil pembuatan filelist 

Filelist 

1 1|11051201826.txt 

2 2|11151100125.txt 

3 3|11151101826.txt 

4 4|11151101882.txt 

5 5|11151101924.txt 

6 6|11151101974.txt 

7 7|11151200071.txt 

8 8|11151200072.txt 

9 9|11151201675.txt 

10 10|11151201746.txt 

Berikut ialah kata-kata yang telah melewati tahapan preproccesing, dan 

masuk inverted index: 
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Tabel 4.7 Hasil indexing 

inverted index 

abstrak|5 hematocrit|4 pakar|7 

achmad|4 hemoglobin|4 parah|4 

administration|9 hibur|3 parameter|4 

adverse|9 hilang|5 pasang|2 

agam|10 hindar|6 pasar|8 

air|4 hitam|4 pasien|4 

ajar|1 hitung|5 pattern|9 

akibat|9 hsv|6 pegal|4 

akurasi|3;4;6;7;8 hue|6;8 pembelajaran|4;10 

al|6;8 hvs|8 pemograman|9 

alat|3 identifikasi|6;8 penanganan|7 

algoritma|3;4;5;9;10 index|5 pencar|2 

alternative|7 indexing|5 pengaruh|10 

ambil|1;2;7 indonesia|2;10 percent|10 

amerika|9;10 informatika|1 perintah|10 

ancang|5 inhibitor|9 perlu|5;6;7 

and|9 input|1 persentase|4 

anggap|6;7 inputan|10 perut|4 

anti|9 inverted|5 php|5;7;8;9 

antidepresan|9 irama|3 pilek|4 

aplikasi|3;7;9 iring|3 pilih|1;3 

arifin|4 isi|2;7 pola|1;4;10 

arti|7 jaccard|5 potong|3 

asa|4 jaga|6 precision|2;5 

asal|3;9 jalan|2 prediksi|9;10 

asing|10 jarak|1 preprocessing|5 

association|9 jaring|1;4;6 primer|6 

assosiasion|9 jawab|8 program|5;7 

atas|3;5;7 jenis|7;9 provinsi|4 

awas|9 jiwa|7 pucat|4 

babi|6;8 jual|10 pusing|4 

background|8 judul|2 pustaka|5 

badan|9 jumlah|2;7;10 quantization|1;4;6;10 

bahas|4;10 jurus|1 query|5 

bahasa|2;5;7;9 kamus|5 quran|8 

banding|2;7 kasus|1;7;9 rasa|1 

bank|10 kata|2;5 rata|5;6 

bantu|1;3 kecil|6;9 rate|4;6;10 

baru|7 kelas|1;6;10 reasoning|7 

based|7 kelompok|4 recall|5 
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inverted index 

basis|2;7;8;9 kembali|2;5 rekam|3;4 

batas|2;7 kembang|2;5 relevan|5 

batuk|4 kena|7 rendah|6;10 

beda|3;6 kenal|4;8 retrieval|7 

bedak|6 khusus|8 reuptake|9 

beli|10 kita|6 riau|1;4;5 

bentuk|2 kitar|10 rsud|4 

besaran|4 klasifikasi|1;3;4;6;8 ruang|2 

bidang|1 knn|3 rugi|8 

bingung|1 koleksi|2 rule|9 

bintik|4 kompetitif|1 rupiah|10 

birama|3 komputer|3 sadar|4;9 

blackbox|8 kondisi|10 sakit|4;7 

buah|1;2;3;5;6;7;10 konsentrasi|1 sapi|6;8 

buang|4 konsumen|8 saraf|4;6 

bunga|10 konsumsi|8 saran|3 

bunuh|9 korpus|2 saturation|6;8 

button|8 kuliah|1 sejum|9 

butuh|1;5 kulit|4 sekunder|6 

cakup|2 kurang|4 selaras|3 

capai|3;4;5 kurs|10 selective|9 

cari|2;3;5 laboratorium|4 selesai|1 

case|7 lagu|3 sembab|4 

cbr|7 landas|6 sendi|4 

cepat|1;4;7;10 lapis|1 sentral|10 

chord|3 latih|4;6;10 series|10 

cipta|3 learning|1;4;6;10 serikat|9;10 

ciri|6;8 lemah|4 serotonin|9 

citra|6;8 lemas|4 sesak|4 

co|6;8 lengkap|3 seseorang|3;7;9 

coba|10 letak|1 sete|8 

cocok|7 leukosit|4 similarity|5 

confidence|9 level|6;8 simpul|7;9 

confix|5 lihat|4 softsub|2 

corpus|5 lingkung|10 solusi|7 

count|9 luar|1 space|2 

cukup|7 lvq|4;6;10 square|10 

curang|6 mahasiswa|1;5 ssri|9 

dada|4 main|3 stemming|5 

dadak|4 makan|4;6;9 stopword|5 

daerah|7 manajemen|7 stripping|5 
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inverted index 

dagang|6;8 manfaat|2 studi|1 

daging|6;8 manual|4;5 suai|1;2 

dahulu|1 manusia|3 suara|2;3 

dampak|10 mape|10 substitle|2 

dang|7 marak|6 suka|3 

darah|4 masak|2 suku|10 

dbd|4 masalah|2;3;7 sulit|2;5;7 

dbms|5 masuk|2;3;5 support|9 

demam|4 mata|1;4;10 suska|1;5 

depresan|9 materi|2 swt|6;8 

derajat|4 matriks|8 syaraf|1 

derita|4 matrix|6 syok|4 

deteksi|7 mayoritas|3 tahap|3;5 

diagnosa|7 mean|10 tahu|4;7 

dingin|4 media|1 tahun|9 

dini|7 medis|4 tambah|2;4 

diri|3;5;6;8;9 mencret|4 tampil|2 

disetiap|8 mendiagnosa|7 tanggung|8 

dokumen|2;5 menkonsumsi|9 tegas|6 

dollar|10 merah|4 teknik|1 

drug|9 mereka|1 teknologi|2 

dua|1;7 mimisan|4 teks|2 

ecs|5 minimal|4 tekstur|6;8 

edar|6 minimum|9 tema|1 

ekonomi|10 mining|9 tempo|3 

ekstensi|3 minta|8 temu|2;3;5;7 

ekstraksi|6;8 min|4 tenggorok|4 

elemen|2 mirip|2;5;7 tepat|7;10 

enhanced|5 misal|2 terap|1;4;5;8;10 

error|8;10 mk|8 terus|2 

event|9 model|2 timbul|4 

faktor|5;10 modiefied|8 times|10 

fast|3 modified|8 tindak|8 

fda|9 mual|4 tinggi|4;5;6;7;8 

fft|3 mudah|1;2;7;8 tiru|1;4;6 

file|3 muka|4 tokenisasi|5 

firman|6;8 muncul|9 transform|3 

fitness|5 muntah|4 trombosit|4 

food|9 musik|3 tugas|1;4;5;10 

fourier|3 muslim|8 tukar|10 

fp|9 mysql|5;7 tulis|4;10 
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inverted index 

frekuensi|3 nada|3 tunjuk|5 

frequent|9 nadi|4 turun|4 

fst|5 nafas|4 uang|10 

fungsi|8 nalar|7 ubah|10 

gabung|2 napsu|4 uin|1;5 

gambar|2 nearest|3;7;10 ulu|4 

ganggu|7 nearst|8 umat|8 

gantung|1;10 negara|10 unn|10 

gatal|4 neighbor|3;8;10 unsupervised|10 

gejala|4;7 neighbour|7 upa|2;3 

gelisah|4 network|10 upaya|4 

genetika|5 nn|3;8 urang|4 

glcm|6;8 nyeri|4 value|6;8 

golong|9 obat|9 valuta|10 

grade|4 occurent|6 variabel|4 

gray|8 occurrence|8 vector|1;2;4;10 

grey|6 oktaf|3 vektor|1;2;6 

growth|9 olah|5;8 video|2 

gusi|4 oplos|6;8 vokal|3 

hadir|7 orang|3;4;7 waktu|5 

halal|6 otomatis|1 warna|6;8 

haram|6;8 otot|4 wav|3 

harap|1;2;9 paham|2 web|2;9 

hati|4 pakai|10 window|4 

 

Keterangan: 

Cara membaca isi tabel “klasifikasi|1;3;4;6;8 “ yaitu  kata “klasifikasi” terdapat di 

dokumen/filelist “1,3,4,6,8” 

f. Pengolahan Kueri 

Pada tahap ini Kueri akan dilakukan sama seperti tahap pembuatan inverted 

index pada Corpus, kueri akan melalui proses tokenizatiom, filtering, dan 

stemming sebelum diproses. Setelah melawati 3 tahap tersebut Kueri akan diberi 

bobot dan diproses dengan algortima Genetika untuk mendapatkan hasil 

pencarian. 

Simulasi: 

Input : penerapan algoritma genetika pada sistem temu kembali 

Output : terap algoritma genetika temu kembali 
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4.1.2 Tahap Retrieval 

Pada tahap ini kueri akan diproses dengan algoritma Genetika untuk 

menemukan abstrak yang relevan dengan bantuan inverted index, berikut adalah 

urutan proses dalam tahap retrieval : 

a. Pengkodean kromosom kueri 

Kueri yang telah melewati tahap  preproccesing selanjutnya akan dikode 

menjadi sebuah kromosom, pengkodean berguna untuk mengkodekan nilai gen-

gen pembentuk individu, pengkodean dilakukan dengan pengkodean biner yaitu, 

nilai gen berupa bilangan biner 0 atau 1. Untuk  kueri setiap kata akan diberikan 

gen 1. 

Contoh : kueri yang telah melewati tahap preproccesing = “terap algoritma 

genetika temu kembali”. 

Tabel 4.8 Pengkodean kromosom kueri 

terap algoritma genetika temu kembali 

1 1 1 1 1 

Pada contoh di atas pengkodean kromosom menghasilkan 6 buah gen 

karena kueri terdiri dari 6 kata, sehingga terbentuklah kromosom solusi 111111. 

b. Membangkitkan populasi awal 

Setelah proses pengkodean kueri, selanjutnya adalah pengkodean kromosom 

dokumen sebagai populasi awal dalam proses algoritma genetika.  Ketika suatu 

kata dalam kueri terdapat dalam dokumen, maka bit akan direpresentasikan 

menjadi 1. Sedangkan Ketika suatu kata dalam Kueri tersebut tidak terdapat maka 

bit akan direpresentasikan menjadi 0. Sehingga output dari proses ini adalah 

pengkodean kromosom dokumen sebagai populasi awal. 
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Tabel 4.9  Pembentukan kromosom dokumen 

No 

Dok 

Kueri 

terap algoritma genetika temu kembali 

1 1 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 

3 0 1 0 1 0 

4 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 

8 1 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 0 

10 1 1 0 0 0 

Setelah dilakukan pencocokan antara kueri dan dokumen didapatlah populasi. 

Berikut adalah tabel populasi awal yang terbentuk, individu yang terpilih adalah 

individu yang memiliki nilai 1 pada gen-nya. 

Tabel 4.10 Hasil  Pembentukan kromosom dokumen 

No Dok Kromosom 

1 10000 

2 00011 

3 01010 

4 11000 

5 11111 

7 00010 

8 10000 

9 01000 

10 11000 

c. Menghituung Nilai Fitness 

Nilai  fitness  menyatakan nilai dari fungsi tujuan, tujuan dari algortima 

Genetika  adalah memaksimalkan nilai  fitness. Fungsi yang digunakan dalam 

memberikan nilai  fitness  pada tiap individu dalam populasi adalah  Dice 

Similarity,  sebelum dimasukan kedalam fungsi  fitness  setiap kromosom di 

konversikan kedalam bilangan desimal,  hasil dari perhitungannya adalah sebagai  

berikut : 
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Simulasi Kueri Dokumen 1 : 

X = Kromosom Kueri = 31 

Y = Kromosom Dokumen 1 = 16 

 Dice Similarity   
  |   |

⌈ ⌉  ⌈ ⌉ 
 

 

      
  |     |

⌈  ⌉  ⌈  ⌉ 
 

 

      
   

       
 

 
  Nilai fitness               

Untuk dokumen selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan 

perhitungan di atas. Berikut adalah tabel nilai fitness seluruh dokumen : 

Tabel 4.11 Perhitungan nilai fitness individu 

No dok Kromosom X Y Fitness 

1 10000 31 16 0.8151 

2 00011 31 3 0.1917 

3 01010 31 10 0.5843 

4 11000 31 24 0.9681 

5 11111 31 31 1 

7 00010 31 2 0.1284 

8 10000 31 16 0.8151 

9 01000 31 8 0.4839 

10 11000 31 24 0.9681 

d. Elitisme 

Untuk menjaga agar nilai individu yang paling baik dalam populasi agar tidak 

rusak oleh operator Genetika maka dilakukan proses elitisme, yaitu menyalin satu 

kali individu yang paling tinggi, hasilnya disimpan dalam Temporari individu. 

Untuk simulasi penilaian kasus di atas, nilai  fitness  tertinggi dalam populasi 

adalah 1, maka individu 5 di salin kedalam temporari individu. 

Temporari individu  = 5 

Populasi sekarang = individu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 
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e. Seleksi dengan metode Roda Roulette 

Seleksi digunakan untuk memilih 2 buah individu yang akan dijadikan orang 

tua, kemudian dilakukan  Crossover  untuk mendapatkan keturunan baru. 

Pemilihan dilakukan secara acak dengan membangkitkan nilai random antara 0-1. 

Jika fitness individu ke-I < bilangan random,  maka individu terpilih sebagai 

orang tua. Misalkan bilangan random yang muncul adalah 0.32  dan 0.64 maka 

individu yang terpilih adalah individu ke-9 dan individu ke-8.  Hal ini dilakukan 

dengan proses iterasi seluruh dokumen, jika terdapat nilai  fitness individu ke-I < 

bilangan random maka individu dipilih sebagai orang tua dan iterasi berhenti. 

Selanjutnya lakukan iterasi kedua untuk dengan kondisi yang sama untuk memilih 

orang tua kedua. Jadi dari simuasi untuk kasus di atas didapat, individu 9 >< 8,     

1 >< 10, 7 >< 2, 4 >< 3. 

f. Crossover 

Sebuah individu yang mengarah pada solusi optimal bisa diperoleh melalui 

proses pindah silang, cara paling sederhana untuk melakukan pindah silang adalah 

pindah silang satu titik potong. 

Simulasi :    

Dari proses seleksi di atas telah didapatlah 2 orang tua, maka lakukan pindah 

silang dengan menggunakan 2 orang tua tersebut untuk menghasilkan 2 individu 

baru. 

Tabel 4.12 Proses Crossover 

No Individu  Orang tua Individu Baru 

1 9 >< 8 100 | 00 010 | 00 10000 01000 

2 1 >< 10 100 | 00 110 | 00 10000 11000 

3 7 >< 2 000 | 10 000 | 11 00011 00010 

4 4 >< 3 110 | 00 010 | 10 11010 01000 

Hasil dari Crossover di simpan di temporari individu, Sedangkan untuk 

yang tidak memiliki pasangan maka langsung di masukan kedalam temporari 

individu. Sehingga, 

Temporari Individu : 5(11111), 9(10000), 8(01000), 1(10000), 10(11000), 

7(00011), 2(00010), 4(11010), 3(01000) 
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g. Mutasi 

Mutasi dilakukan untuk semua gen dalam individu, jika bilangan random 

yang dibangkitkan lebih kecil dari probabilitas mutasi p yang ditentukan. Nilai pm 

diset = 1/N, dimana N adalah jumlah gen dalam individu (Sutejo, 2011). Mutasi 

dilakukan dengan cara membalik nilai bit 0 menjadi 1, sebaliknya bit 1 diubah 

menjadi 0. 

Contoh : untuk menjaga proses elitime maka individu ke-10 tidak di mutasi. Jadi 

tinggal memproses 8 individu  lain. Karena jumlah gen ada 5 maka nilai pm = 1/5. 

Berikut contoh proses mutasi: 

Tabel 4.13 Proses Mutasi Individu 9 

bilangan random 1/5 1/4 1/2 1/9 1/3 

temporary  individu 1 0 0 0 0 

hasil mutasi 1 0 0 1 0 

 

Tabel 4.14 Proses Mutasi Individu 8 

bilangan random 1/3 1/5 1/7 1/5 1/4 

temporary  individu 0 1 0 0 0 

hasil mutasi 0 1 1 0 0 

 

Tabel 4.15 Proses Mutasi Individu 1 

bilangan random 1/5 1/3 1/4 1/6 1/3 

temporary  individu 1 0 0 0 0 

hasil mutasi 1 0 0 1 0 

 

Tabel 4.16 Proses Mutasi Individu 10 

bilangan random 1/4 1/6 1/2 1/7 1/3 

temporary  individu 1 1 0 0 0 

hasil mutasi 1 0 0 1 0 

 

Tabel 4.17 Proses Mutasi Individu 7 

bilangan random 1/5 1/3 1/4 1/7 1/4 

temporary  individu 0 0 0 1 1 

hasil mutasi 0 0 0 0 1 
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Tabel 4.18 Proses Mutasi Individu 2 

bilangan random 1/5 1/8 1/4 1/3 1/2 

temporary  individu 0 0 0 1 0 

hasil mutasi 0 1 0 1 0 

 

Tabel 4.19 Proses Mutasi Individu 4 

bilangan random 1/2 1/5 1/3 1/5 1/7 

temporary  individu 1 1 0 1 0 

hasil mutasi 1 1 0 1 1 

 

Tabel 4.20 Proses Mutasi Individu 3 

bilangan random 1/3 1/4 1/5 1/6 1/2 

temporary  individu 0 1 0 0 0 

hasil mutasi 0 1 0 1 0 

 Simpan hasil mutasi kedalam temporary individu : 5(11111), 9(10010), 

8(01100), 1(10010), 10(10010), 7(00001), 2(01010), 4(11011), 3(01010) 

h. Rangking Dokumen 

Setelah semua tahapan algoritma dilakukan maka tahap selanjutnya adalah 

merangkingkan nilai fitness yang telah didapatkan. Diranking berdasarkan nilai 

fitness tertinggi ke yang paling rendah : 

Temporari Individu : 5(11111), 9(10010), 8(01100), 1(10010), 10(10000), 

7(00001), 2(01010), 4(11011), 3(01010) 

Tabel 4.21 Rangking Dokumen 

No No Dok Kromosom Nilai Fitnes 

1 5 11111 1 

2 4 11011 0.9905 

3 9 10010 0.8685 

4 1 10010 0.8685 

5 10 10000 0.8151 

6 8 01100 0.6733 

7 2 01010 0.5844 

8 3 01010 0.5844 

9 7 00001 0.0644 
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4.2 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah tahap untuk membuat rancangan sistem 

temu kembali abstrak tugas akhir menggunakan algoritma Genetika. Perancangan 

dalam tahap ini meliputi context diagram, data flow diagram, struktur menu 

sistem, dan rancangan tampilan. 

4.2.1 Context Diagram 

Context Diagram  digunakan untuk menggambarkan proses kerja sistem 

secara umum. Context diagram  merupakan  data flow diagram  level 0 yang 

menggambarkan garis besar operasional sistem. Rancangan context diagram  

untuk sistem temu kembali abstrak tugas akhir adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Context Diagram 

 

Tabel 4.22 Deskripsi Context Diagram 

No Entitas Masukan Keluaran Keterangan 

1 Petugas Pengguna, 

Abstrak, 

Indexing 

 

Pengguna, 

Abstrak, 

Indexing. 

 

Petugas adalah orang 

yang mengelola sistem, 

petugas  dapat login 

kedalam sistem dan 

dapat mengelola sistem 

2 Pengguna Kueri Abstrak Pengguna ialah 

pennguna sistem untuk 

mencari abstrak tugas 

akhir 
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4.2.2 Data Flow Diagram 

Data flow diagram (DFD) merupakan penjabaran dari context diagram  

secara lebih terperinci. Semua proses yang terjadi dapat dilihat pada DFD berikut. 

 

Gambar 4.3 DFD Sistem Temu Kembali Abstrak Tugas Akhir 

 

Tabel 4.23 Deskripsi DFD Level 1 proses kelola hak akses 

No proses 1 

Nama proses Kelola hak akses 

Deskripsi Proses hak akses oleh petugas 

Masukan Username & password 

Keluaran Hak akses 

Tabel 4.24 Deskripsi DFD Level 1 proses kelola corpus 

No proses 2 

Nama proses Kelola corpus 

Deskripsi Proses kelola corpus oleh petugas 

Masukan Abstrak & indexing 

Keluaran AbstaK & Inverted index 
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Tabel 4.25 Deskripsi DFD Level 1 kelola temu kembali 

No proses 3 

Nama proses Kelola temu kembali 

Deskripsi Proses Mengolah kueri dari pengguna dan melalukan 

perhitungan Algoritma Genetika untuk mendapat 

rangking dari dokumen terhadap kueri yang dicari 

Masukan Kueri 

Keluaran Hasil Kueri 

4.2.3 Rancangan Basis data 

 Rancangan basis data menjelaskan deskripsi tabel yang dirancang pada 

database 

a. Hak Akses 

Berikut adalah rancangan untuk tabel hak akses : 

Tabel 4.26 Rancangan Tabel Hak Akses 

Nama Tabel Hak Akses 

Deskripsi Tempat menyimpan data username dan password untuk login 

pengguna oleh Petugas 

Primary Key Username 

 Untuk Spesifikasi tabel hak akses dapat melihat tabel berikut :  

Tabel 4.27 Deskripsi Tabel Hak Akses 

No Nama Field Tipe dan panjang Deskripsi Null Keterangan 

1 username Varchar (10) username Not Primary Key 

2 password Varchar (32) password Not  

b. Abstrak 

Berikut adalah rancangan untuk tabel Abstrak : 

Tabel 4.28 Rancangan Tabel Abstrak 

Nama Tabel Abstrak 

Deskripsi Tempat menyimpan data tentang Abstrak (nim, nama, judul,  

abstrak, kata kunci) 

Primary Key Nim 
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Untuk Spesifikasi tabel abstrak dapat melihat tabel berikut : 

Tabel 4.29 Deskripsi Tabel Abstrak 

No Nama Field Tipe dan panjang Deskripsi Null Keterangan 

1 nim Varchar (11) nim Not Primary Key 

2 nama Varchar (50) nama Not  

3 judul Varchar (250) judul Not  

4 abstrak Varchar (5000) abstrak Not  

5 kata kunci Varchar (150) kata kunci Not  

4.2.4 Rancangan Inverted Index 

Untuk proses indexing akan menghasilkan data store berupa file inverted 

index, file tersebut akan berisi daftar kata dan id dokumen. 

4.2.5 Rancangan Struktur Menu Sistem 

Rancangan struktur menu merupakan acuan untuk membangun tampilan 

sistem. Terdapat 2 struktur menu pada sistem yang akan dibangun, yang pertama 

adalah struktur menu untuk petugas dan yang kedua adalah struktur menu untuk 

pengguna biasa. 

a. Struktur Menu Petugas 

Dibawah ini merupakan menu yang tersedia untuk petugas setelah login 

berhasil, petugas dapat mengolola hak akses dan corpus. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar 4.4 berikut: 

 
Gambar 4.4 Struktur Menu Petugas 
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b. Struktur Menu Pengguna 

Dibawah ini merupakan menu yang tersedia untuk pengguna tanpa  login, 

pengguna dapat memilih menu temu kembali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 4.5 berikut: 

 

Gambar 4.5 Struktur Menu Pengguna 

4.2.6 Rancangan Tampilan 

Rancangan tampilan merupakan panduan dalam membangun sistem, hal 

ini menjadi panduan untuk membuat tampilan sistem. Ada 5 macam tampilan 

dalam sistem yang akan dibangun, berikut gambar dari rancangan tersebut. 

a. Rancangan Tampilan Beranda 

Gambar dibawah merupakan rancangan tampilan beranda dari sistem yang 

akan dibangun. Tampilan ini merupakan tampilan awal ketika sistem dibuka. 

 

Gambar 4.6 Rancangan Tampilan Beranda 
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b. Rancangan Tampilan Login 

Berikut adalah rancangan tampilan untuk login petugas, tampilan ini akan 

muncul setelah petugas memilih menu login, terdapat sebuah form yang memiliki 

2 buah inputan yaitu inputan username dan password. 

 

Gambar 4.7 Rancangan Tampilan Login 

 

c. Rancangan Tampilan Temu Kembali 

Berikut adalah gambar rancangan tampilan temu kembali, tampilan ini akan 

muncul ketika pengguna memilih menu temu kembali, dalam tampilan ini terdapat 

form input yang berfungsi untuk menginputkan kueri untuk mendapatkan abstrak 

yang pengguna cari. 

 

Gambar 4.8 Rancangan Tampilan Temu Kembali 
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Berikut merupakan tampilan hasil dari temu kembali, tampilan ini akan 

muncul setelah pengguna menginputkan kueri pada form di atas, lalu sistem akan 

mengolah kueri tersebut sehingga menghasilkan abstrak yang dianggap relevan. 

 

Gambar 4.9 Rancangan Tampilan Hasil Temu Kembali 

d. Rancangan Tampilan Corpus 

Berikut merupakan tampilan corpus dari sistem, tampilan ini akan muncul 

ketika petugas memilih menu corpus. 

 

Gambar 4.10 Rancangan Tampilan Corpus 
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Berikut adalah tampilan tambah corpus, tampilan ini akan muncul setelah 

pengguna menekan button tambah data di atas, tampilan ini berisi sebuah form 

inputan yang berfungsi untuk menambah data abstrak tugas akhir. 

 

Gambar 4.11 Rancangan Tampilan Tambah Corpus 

e. Rancangan Tampilan Hak Akses 

Berikut merupakan gambar dari rancangan tampilan hak akses, tampilan ini 

akan muncul setelah pengguna memilih menu hak akses pada menu. 

 

Gambar 4.12 Rancangan Tampilan Hak Akses 
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Berikut adalah gambar rancangan tampilan hak akses tambah data petugas, 

tampilan ini akan muncul setelah pengguna menekan button tambah data di atas, 

didalam tampilan ini terdapat sebuah form yang memiliki 2 buah inputan, yaitu 

inputan untuk mengisi username dan inputan untuk mengisi password. 

 

Gambar 4.14 Rancangan Tampilan Tambah Hak Akses


