
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa ini, kehidupan sosial manusia telah berkembang kearah

teknologi informasi pada segala bidang, baik kegiatan interaksi sosial, belajar-

mengajar, berkomunikasi maupun saling berbagi informasi. Para pengguna

internet dapat berbagi informasi dan pengalaman tanpa harus saling mengenal

melalui media sosial yang berupa twitter, facebook, blog dan forum diskusi

online.

Kurangnya kesadaran dari beberapa pihak akan pentingnya batasan dalam

berkomunikasi dengan sesama pengguna media sosial ataupun forum diskusi

online, menyebabkan kesalah pahaman dan pertikaian yang serius. Oleh karena

itu, administrator harus berperan aktif dalam membatasi dan mengontrol jalannya

diskusi pada forum online. Hanya saja, seorang administrator yang bersifat

manusiawi tidak bisa mengontrol jalannya diskusi pada forum diskusi online

setiap saat, karena keterbatasan waktu, jaringan dan lainnya.

Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan sebuah sistem yang bisa

menggantikan tugas seorang administrator, yaitu sebuah sistem untuk

memonitoring jalannya diskusi pada forum diskusi online. Sistem ini nantinya

dapat mengawasi jalannya diskusi dan memahami isi postingan dan komentar

pada sebuah dokumen yang diposting pada forum diskusi online. Sistem ini

nantinya juga bisa melakukan perbandingan antara dokumen yang dipost oleh

administrator dengan komentar yang dipost oleh user (pembaca). Jika komentar

tidak sesuai dengan dokumen posting, maka administrator berhak untuk

menghapus komentar tersebut, karena komentar tersebut dideteksi sebagai spam

oleh sistem.

Beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan diantaranya adalah

implementasi vector space model beberapa notasi metode term frequency inverse

document frequency (TF-IDF) pada sistem temu kembali informasi oleh Oka

(2012), penerapan algoritma genetika pada peringkasan teks dokumen bahasa
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Indonesia oleh Aristoteles (2013), penerapan terms frequency – inverse document

frequency pada sistem peringkas teks otomatis dokumen tunggal berbahasa

indonesia oleh Mulyana (2010), komputasi pembobotan dokumen berbahasa

indonesia menggunakan mapreduce oleh Abror (2012), sistem temu kembali

informasi pada dokumen teks menggunakan metode term frequency invers

document frequency oleh Harjanto (2012) dan lainnnya.

Aristoteles (2013) melakukan penelitian tentang bagaimana meringkas

dokumen tunggal berbahasa Indonesia yang berjenis file teks dengan

menggunakan algoritma genetika. Tujuan penelitian ini adalah melakukan

penentuan tingkat kepentingan atau pembobotan dari sebelas fitur teks untuk

meringkas dokumen. Terdapat sebelas fitur teks yang diterapkan pada penelitian

ini, yaitu posisi kalimat, positive keyword, negative keyword, kemiripan antar

kalimat, kalimat menyerupai judul, kalimat yang mengandung nama entiti,

kalimat yang mengandung data numerik, koneksi antar-kalimat, penjumlahan

bobot antar-kalimat, dan kalimat semantic. Hasil ringkasan diuji dengan

menggunakan F-measure, precision, dan recall. Dalam penelitian ini compression

(ukuran ringkasan) yang dilakukan sebesar 10%, 20% dan 30 %. Hasil penelitian

yang diperoleh bahwa algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari tingkat

kepentingan yang optimal dari tiap fitur teks. Dengan nilai akurasi 47.46% pada

compression 30%, sedangkan hasil tidak optimal pada compression 10%.

Mulyana (2010) melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan term

frequency – inverse document frequency pada sistem peringkas dokumen tunggal.

Pada penelitian ini, peringkasan teks otomatis yang di kembangkan merupakan

sistem peringkasan dengan inputan berupa single dokumen dan secara otomatis

menghasilkan ringkasan (summary). Tahap - tahap peringkasan teksnya yaitu,

melakukan text preprocessing yang mana hanya dilakukan pemecahan kalimat

dan tokenizing kata, kemudian pembobotan TF-IDF, menghitung bobot (W), lalu

proses pengurutan bobot W. Tiga kalimat W yang memiliki bobot tertinggi

dijadikan ringkasan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa metode TF-IDF dapat

digunakan untuk meringkas single document dan memiliki tingkat akurasi 61%

pada compression 50%. Metode TF-IDF lebih besar tingkat akurasinya

dibandingkan algoritma genetika.
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Pada tugas akhir ini dilakukan pengimplementasian metode term

frequency inverse document frequency (TF-IDF), cosine similarity untuk

melakukan proses pembobotan kata (term), algoritma MMR untuk peringkasan

dokumen dan perbandingan komentar dengan postingan untuk menentukan

komentar yang layak (bukan spam) dan komentar yang tidak layak (spam) pada

sebuah postingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil sebuah rumusan

masalah, yaitu bagaimana cara menerapkan algoritma terms frequency inverse

document frequency (TF-IDF), cosine similarity dan MMR untuk melakukan

pembobotan kata dan menentukan kemiripan antara dokumen dengan query.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan tidak terlalu jauh dari

pembahasan, maka akan diberikan batasan masalah dalam penulisan tugas akhir

ini, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan bahasa indonesia sebagai inputan.

2. Dalam hal ini dokumen yang akan diproses berupa postingan dan bukan

merupakan thread.

3. Dokumen yang diinputkan merupakan dokumen pendek seperti artikel.

4. Tidak mempermasalahkan susunan kata (text mining).

5. Jumlah kata dalam komentar tidak dibatasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah

menerapkan algoritma term frequency-inverse document frequency (TF-IDF),

cosine similarity dan algoritma MMR untuk memonitoring diskusi online.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas

akhir yang akan dibuat:
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Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal seperti: latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep pembobotan kata (term),

information retrieval, serta mengenai metode yang akan diterapkan, yaitu

term frequency-inverse document frequency (TF-IDF), cosine similarity

dan algoritma MMR.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

penyelesaian tugas akhir.

Bab IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang analisa dari penelitian yang dilakukan dan juga

penerapan dari perancangan identifikasi penelitian dari tugas akhir ini.

Bab V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pembuatan meta deskripsi dengan

menggunakan metode terms frequency-inverse document frequency (TF-

IDF), cosine similarity, MMR dan pengujiannya.

Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisa, perancangan,

hasil implementasi dan hasil pengujian yang telah dilakukan.


