
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Automatic Text Summarization 

Automatic text summarization merupakan proses penyaringan (Process of 

Distilling) informasi yang paling penting dari suatu teks dokumen untuk 

menghasilkan sebuah versi singkat dari suatu tugas tertentu (Jurafsky & Martin, 

2006). Sebuah sistem peringkasan teks diberi input (masukan) berupa teks, 

kemudian sistem melakukan process (proses) peringkasan dan sistem menghasilkan 

output (keluaran) berupa teks yang lebih singkat dari teks aslinya. Hasil 

peringkasan mengandung poin-poin penting atau informasi utama dari teks sumber 

aslinya. 

1. Karakteristik Automatic Text Summarization 

Peringkasan teks otomatis pada umumnya memiliki dua teknik peringkasan 

yaitu: 

a. Abstraction based summarization 

Tipe peringkasan abstraktif akan menghasilkan sebuah interpretasi terhadap teks 

aslinya. Sebuah kalimat akan ditransformasikan menjadi kalimat yang lebih singkat 

dan menciptakan kalimat baru yang tidak terdapat didalam dokumen teks aslinya. 

b. Extraction based summarization 

Peringkasan ekstraktif menghasilkan sebuah ringkasan dengan memilih sebagian 

dari kalimat yang ada didalam dokumen teks aslinya. 

2.2  Text Mining 

Text mining adalah penambangan yang dilakukan oleh komputer untuk 

mendapatkan sesuatu yang baru dalam bentuk sebuah informasi, sesuatu yang 

diketahui sebelumnya atau menemukan kembali informasi yang tersirat secara 

implisit yang berasal dari informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber-

sumber data text yang berbeda (Feldman & Sanger, 2006). Proses text mining dapat 

menjadi solusi dari permasalah pemrosesan data berupa teks yang tidak terstruktur 

dalam jumlah yang banyak. Text mining sering digunakan dalam kasus information 
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retrieval. Tujuan adanya text mining yaitu untuk mendapatkan informasi yang 

bermanfaat dari sekumpulan data, salah satunya adalah dokumen teks. Text mining 

menggunakan proses yang sama dengan Data Mining, namun memiliki masukan 

yang berbeda. Masukan untuk text mining yaitu berupa data yang tidak atau kurang 

terstruktur, seperti dokumen PDF, kutipan teks, Word. Sedangkan untuk masukan 

data mining yaitu berupa data yang terstruktur. 

Dengan menggunakan text mining tugas-tugas yang berhubungan dengan 

penganalisaan teks dengan jumlah yang besar, penemuan pola dan penggalian 

informasi yang berguna dari suatu teks dapat dilakukan. Proses text mining dibagi 

menjadi tiga tahapan utama, yaitu proses awal terhadap teks (text preprocessing), 

transformasi teks (text transformation) dan pattern discovery/analysis. 

1. Text preprocessing 

Tahapan awal dari text mining adalah text preprocessing yaitu bertujuan untuk 

mempersiapkan teks menjadi data yang akan diproses pada tahapan berikutnya. 

Pada text mining informasi yang akan digali berupa data yang tidak terstruktur 

(Putranti & Winarko, 2014). Oleh karena itu, diperlukan proses pengubahan bentuk 

menjadi data yang terstruktur sesuai kebutuhan untuk proses selanjutnya. Secara 

umum tahapan-tahapan dari text preprocessing adalah sebagai berikut: 

a. Case folding 

 Tahapan yang pertama adalah case folding, pada tahap ini akan 

mengkonversikan keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk yang 

standar yaitu seluruh huruf dalam dokumen mulai dari ‘a’ sampai ‘z’ pada sumber 

teks diubah menjadi huruf kecil. 

b. Sentence Detector 

Tahap Sentence Detector yaitu proses memisahkan string teks dokumen 

menjadi kumpulan kalimat- kalimat (Feldman & Sanger, 2007). Proses pemisahan 

dokumen menjadi kalimat-kalimat ini menggunakan fungsi split (), dengan tanda 

titik “.” sebagai delimiter untuk memotong string dokumen. 
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c. Cleaning 

Cleaning Tahap pembersihan karakter-karakter yang tidak diperlukan dalam 

proses selanjutnya (Feldman & Sanger, 2007). Dalam penelitian ini karakter yang 

dihilangkan adalah karakter seperti angka, tanda tanya, tanda seru dan lain-lain. 

d. Stopword 

Tahap removing stop words merupakan tahap penghilangan kata-kata yang 

tidak terlalu penting (Feldman & Sanger, 2007). Setiap kata hasil dari Cleaning 

dilakukan pengecekan dengan stoplist yang berisi kata-kata yang tidak terlalu 

penting. Jika ditemukan kata yang sama dengan kata yang ada di dalam stoplist, 

maka kata tersebut akan hilang. 

e. Stemming 

Tahap stemming merupakan tahap mengubah kata dari hasil removing stop 

words menjadi kumpulan kata dasar (Feldman & Sanger, 2007). Tahap ini tidak 

jauh berbeda dengan hasil stopwords karena jika hasil kata dasar sudah ada dan 

tidak ada perubahan maka hasilnya akan sama. 

 

Gambar 2.1 Tahapan Prepocessing  

2.3 Noun Filtering 

 Noun filtering adalah tahapan untuk melakukan pemilihan kata bersifat 

benda atau noun dari kumpulan kata hasil preprocessing. Noun filtering dapat 

meningkatkan performansi dari peringkasan teks karena komponen suatu objek 

kalimat biasanya bertipe kata benda dan predikatnya menggunakan kata kerja 

sehingga kata kerja dianggap sebagai head dari kalimat (Barzilay & Elhadad, 

1999). Pengecekan kata benda dilakukan dengan penyaringan berdasarkan kata 

pada database kata benda sebagai acuan untuk mendapatkan kata benda. 



 

II-4 
 

2.4 Lexical Chains 

Lexical chains adalah sebuah teknik penting dalam pengolahan bahasa 

alami. Lexical chains berkaitan dengan kalimat yang berelasi dengan kata benda, 

kata kerja, kata sifat (Barzilay & Elhadad, 1999). Jika kalimat tidak berkaitan satu 

sama lain di dalam teks, maka relasi antar leksikal berelasi satu sama lain. Hal ini 

merupakan konsep yang penting. Skor dari sebuah rantai leksikal secara langsung 

berkaitan dengan panjang rantai yang hubungannya dengan kata benda. Peringkas 

menggunakan lexical chains untuk memilih kalimat yang paling representatif. 

Langkah-langkah untuk membangun lexical chains adalah sebagai berikut: 

a. Memilih serangkaian calon kata-kata.  

b. Untuk setiap calon kata, menemukan sebuah chain yang bergantung pada 

keterkaitan antar anggota dari chain.  

c. Jika ditemukan, sisipkan kata di dalam chain dan perbaharui sesuai hal tersebut.  

Rumus lexical chain: 

Score (chain) = length * homogeneityindex 

Homogeneity index = 1 – (discinct member / length)   (1) 

Keterangan: 

a. Length: merupakan jumlah total dari seluruh kemunculan seluruh anggota 

penyusun rantai dalam teks.  

b. Distinctmember: banyaknya anggota yang berbeda yang menyusun rantai.  

c. Homogenityindex: nilai kemiripan dari anggota-anggota penyusun rantai.  

Perhitungan Homogenityindex untuk digunakan untuk menunjukan tingkat 

kemiripan anggota-anggota yang membentuk rantai. Distinctmember dibagi dengan 

length menyatakan tingkat perbedaan anggota penyusun rantai. Pembentukan 

lexical chain didapat dari kandidat kata yang telah terpilih dari proses noun filtering 

serta telah didisambiguasi pada proses Word Sense Disambuguation (Barzilay & 

Elhadad, 1999). 



 

II-5 
 

2.5 Lesk Algorithm 

Algoritma lesk merupakan algoritma yang digunakan untuk menghilangkan 

ambiguitas makna kata. Algoritma lesk merupakan salah satu algoritma untuk 

menyelesaikan masalah Word Sense Disambiguation dengan berbasis kamus. 

Algoritma ini bekerja dengan membandingkan defenisi dari kata yang berambigu 

dengan defenisi. Defenisi dari kata tetangganya berdasarkan defenisi kamus 

(Banerjee & Pedersen, 2002). 

2.6 Sentence Extractor 

Sentence extractor memliki tahapan yaitu sentence scoring dan sentence 

extraction. Sentence scoring bertujuan untuk melakukan pembobotan pada kalimat 

yang menyusun artikel. Pembobotan kalimat yang digunakan pada metode 

sebelumnya yaitu lexical chains dilihat dari nilai rantai-rantai leksikal yang telah 

dibentuk sebelumnya (Brunn, Chali, & Pinchak, 2001) 

Rumus Sentence Extractor : 

  (2) 

2.7 Pengujian Akurasi 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

akurasi. Pengujian dilakukan berdasarkan kalimat hasil ringkasan manual yang 

bersumber dari responden dan hasil ringkasan sistem ATS. Standar pengkuruan 

yang biasa digunakan dalam penelitian ATS adalah recall dan precision. Recall 

adalah tingkatan keberhasilan sistem ringkasan dalam menemukan kembali sebuah 

informasi. Precision merupakan tingkat ketepatan antara infomasi yang diminta 

oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Dan Accuracy 

merupakan tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Rumus 

recall dan precision dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini: 
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Tabel 2.1 Recall dan Precision 

 
Nilai sebenarnya 

TRUE FALSE 

Nilai 

Prediksi 

TRUE 
TP (True Positive) 

Corect result 

FP (False Positive) 

Unexpected result 

FALSE 
FN (False Negative) 

Missing result 

TN (True Negative) 

Corect absence of 

result 

 

Dimana : 

Precision = TP / (TP + FP) 

Recall = TP / (TP + FN)       (3) 

Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) 

  


