
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“Informasi”merupakan”pengetahuan”yang dihasilkan”dari”pembelajaran, 

pengalaman,”atau intruksi. Selain itu informasi juga dapat diartikan data”yang telah 

diolah mejadi”suatu”bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai 

yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau 

keputusan-keputusan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapatkan 

informasi adalah membaca dokumen teks atau artikel. Namun untuk membaca 

dokumen terdapat beberapa permasalahan yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki 

pembaca serta dokumen teks yang panjang sehingga memberikan kesan basa-basi 

atau membosankan, dan kalimat yang kurang sesuai dengan tujuan utama atau ide 

pokok dokumen teks tersebut. Agar para pembaca dapat menghemat waktu untuk 

mendapatkan tujuan utama atau ide pokok dokumen, maka perlu dilakukan 

peringkasan teks aslinya. (Jogiyanto, 2017) 

Automatic Text Summarization (ATS) adalah suatu proses yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan summary atau ringkasan sebuah teks yang berisi informasi 

dengan mengunakan bantuan komputer, tetapi tetap memiliki gambaran yang 

akurat dari isi suatu artikel dan memiliki tidak lebih dari setengah artikel aslinya 

(Suanmali, Salim, & Binwahlan, 2009).”Setiap”bahasa alami”yang”selama ini 

digunakan”memiliki”beberapa”makna yang berbeda, sesuai dengan konteks 

kalimat”yang”menyertainya, contohnya penggunaan kata ‘bisa’ dalam kalimat 

‘ular kobra memiliki bisa yang mematikan’, mempunyai arti makna yang berbeda 

dengan ‘Anto bisa menjadi seorang pawang ular’, dalam pernyataan pertama ‘bisa’ 

memiliki artian sebagai racun, namun berbeda dengan pernyataan kedua memiliki 

pengertian sebagai kemampuan dalam suatu hal (Dinakaramani, Rashel, Luthfi, & 

Manurung, 2014). Hal ini akan berakibat pada keraguan atau disebut dengan 

ambigu . Masalah ambiguitas ini kan berdampak fatal pada proses peringkasan teks, 

oleh karena itu pemilihan kata yang tepat dari beberapa makna kata tersebut 
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berdasarkan kalimat disebut dengan Word Sense Disambiguation (Navigli, 2009). 

Word Sense Disambiguation merupakan suatu proses mengidentifikasi makna kata 

yang digunakan dalam kalimat tertentu ketika kata memiliki beberapa makna yang 

berbeda (Ekedahl, 2004). Pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan 

algoritma lesk yaitu algoritma yang digunakan untuk menghilangkan ambiguitas 

makna kata. Lesk Algorithm merupakan algoritma yang bekerja dengan 

membandingkan defenisi dari kata yang berambigu dengan defenisi dari kata 

tetangganya berdasarkan defenisi pada kamus. 

Penelitian terdahulu yang menggunakan metode word sense disambiguation 

dilakukan oleh (Ekedahl, 2004). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

algoritma lesk dimana defenisi dari kata-kata disatukan untuk diolah menjadi 

disambiguation dimana kata benda,  kata sifat, dan kata kerja berasal dan diperkaya 

dengan menggunakan database  pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dua 

kemungkinan dari penelitian ini adalah hasil penelusuran tersebut tergantung padda 

karakteristik dari tes dokumen  yaitu karakteristik Glosses yang harus ditinjau 

kembali untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Rata-rata presisi 

menunjukkan keadaan yang lebih buruk (0.45) dibandingkan denga presisi baseline 

(0.60) dimana secara basik selalu berdasarkan frekuensi yang paling sering muncul. 

Pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Automatic Text 

Summarization adalah penelitian yang dilakukan oleh (Purwasih, Bijaksana, & 

Prasetyo, 2009) Pada Tugas Akhir ini diimplementasikan”graph-based 

summarization”algorithm”dan”similarity”yang mengambil”konsep perankingan 

graf untuk”melakukan”perankingan”kalimat. Proses ini”menghasilkan”keluaran 

berupa ringkasan”ekstraktif”yang”terdiri dari”kalimat-kalimat”beranking tinggi. 

Metode perankingan berbasis graf yang diterapkan adalah TextRank, serta dua 

metode lain yang”menggabungkan konsep TextRank dengan konsep kemiripan 

dengan judul, yaitu modified TextRank dan penggabungan linear TextRank dengan 

similarity with title. Pengujian”dilakukan menggunakan ROUGE evaluation 

toolkit. Hasil pengujian menunjukkan modified TextRank dan penggabungan linear 

TextRank dengan similarity with title memiliki”akurasi lebih baik daripada 
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TextRank. Metode penggabungan linear TextRank dan similarity with title 

menunjukkan akurasi terbaik. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan eliminasi 

stopwords sebagai penambahan pengetahuan kebahasaan tidak selalu 

meningkatkan akurasi hasil peringkasan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian kali ini akan dilakukan 

penelitian berupa inputan teks dan selanjutnya akan dilakukan proses peringkasan 

dari teks inputan tadi serta dilakukan pengecekan kata ambigu untuk pengoptimalan 

pada proses peringkasannya. Penelitian ini akan mengimplementasikan metode 

lexical chain. Lexical chain memberikan nilai pengoptimalan pada kandidat data 

yang terkuat. Hasil nilai dari chain terkuat dan diterapkan pengecekan ambiguitas 

makna kata dengan algoritma lesk dalam peringkasan teks menggunakan metode 

lexical chains. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dan diteliti pada tugas akhir ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah 

ambiguitas makna kata dengan algoritma lesk dalam peringkasan teks 

menggunakan metode lexical chains. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan pembatas ruang lingkup pekerjaan yang akan 

dilakukan terhadap permasalahan yang ada. Adapun batasan masalah pada tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen tunggal yaitu dokumen 

yang hanya berisi satu topik pembahasan. 

b. Koleksi dokumen yang digunakan untuk pengujian berupa tekstual 

berbahasa Indonesia yang mengandung kata ambigu. 

c. Jenis ringkasan yang dihasilkan berupa extractive summary dengan kisaran 

panjang summary 50%. 

d. Algoritma lesk akan diimplementasikan bersama Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) versi V sebagai acuan glossary kata. 
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1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan mengimplementasikan algoritma lesk pada kata ambigu 

dalam peringkasan teks menggunakan metode lexical chains. 

2. Menghitung tingkat akurasi dari penerapan menggunakan recall  dan 

precision. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan susunan sistematika  penulisan laporan tugas akhir yang 

akan dibuat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan 

implementasi Lexical Chain untuk Automatic Text Summarization. Teori tersebut 

terdiri dari Text mining, Preprocessing Text, Lesk Algorithm, Lexical Chains. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang metode pengembangan modul diantaranya adalah 

perumusan masalah, studi literatur, analisa metode dan perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini menjelaskan yang berkaitan dengan sistem, diantaranya adalah analisa 

masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan pada sistem, analisa data 

masukan, analisa metode, analisa kebutuhan non fungsional, analisa kebutuhan 

fungsional, perancangan struktur menu, perancangan antarmuka. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian implementasi dan pengujian berisi tentang pembahasan mengenai 

implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. Hasil implementasi 

selanjutnya akan dilakukan pengujian  tingkat akurasi yang didapatkan oleh sistem 

dengan pengujian recall dan precision. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi laporan  tugas akhir dan 

juga saran  yang diuraikan dengan tujuan agar adanya pengembangan sistem ATS 

dengan implementasi metode yang lebih baik lagi kedepannya. 

  


