
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Video

Video merupakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang

mewakilkan gambar bergerak. Istilah video juga sering digunakan sebagai

singkatan dari video tape, perekaman video, maupun pemutar video.

Pada dasarnya terdapat dua jenis video dalam layer computer yaitu :

1. Video Analog merupakan produk dari industri pertelevisian dan

oleh sebab itu dijadikan sebagai standar televisi.

2. Video Digital adalah produk dari industri computer dan oleh sebab

itu dijadikan standar data digital.

Format video yang diciptakan pada telepon selular tidak sama dengan

format video VCD maupun DVD. Hal ini dikarenakan keterbatasan memori

telepon selular dan sistem operasi yang berbeda.

Secara garis besar, format video yang berkembang saat ini dapat

dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu :

1. Video analog format encoding: NTSC, PAL, SECAM, RF,

Composite Video, Component Video, S-Video, dan RGB.

2. Video analog format kaset : Ampex, VERA (BBC), U-matic,

Betamax, Betacam, Betacam SP, VHS, S-VHS, VHS-C, Video

2000, 8mm tape, dan Hi8.

3. Video digital format kaset : D1, D2, D3, D4, D5, Digital Betacam,

Betacam IMX, D-VHS , DV, MiniDV, MicroMV, dan Digital8.

4. Disk optik format penyimpanan: VCD, DVD, dan LaserDisk.
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5. Video digital terpilih format encoding: CCIR 601, MPEG-2, H.261.

H.263. dan H.264

Seiring perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, utamanya

masalah video beberapa perusahaan mengembangkan format file video yang dapat

dijalankan melalui komputer (Personal Computer) maupun laptop (notebook).

File video memiliki format yang berbeda-beda, bergantung pada aplikasi yang

digunakan untuk menjalankannya (Player). Beberapa contoh format file video

yang dapat dijalankan melalui komputer maupun notebook, yaitu :

1. 3ivx

2. ASF ( Advanced Streaming Format / Advanced System Format )

3. AVI ( Audio Video Interleaved )

4. Divx

5. MJPEG ( Motion JPEG)

6. MPEG

7. OGM ( Ogg Media File )

8. Quicktime

9. RealVideo dan RealMedia

10. WMV ( Windows Media Video )

11. Matroska

12. 3GP (3GPP format file)

13. Flash Video

14. VOB (Video Object)

15. SWF

16. Blueray

2.2 Metadata

“Metadata dapat didefinisikan sebagai data tentang data atau data yang

menjelaskan tentang data. Dokumen metadata berisikan informasi yang

menjelaskan karakteristik  suatu data, terutama isi, kwalitas, kondisi dan cara

perolehannya. Metadata digunakan salah satunya untuk mendokumentasikan

produk data yang dihasilkan serta menjawab pertanyaan mendasar tentang siapa,



II-3

apa, kapan, dimana dan untuk apa sebuah data dibuat atau disiapkan. Metadata

memegang peranan penting di dalam mekanisme pencarian maupun pertukaran

suatu data.” (Rita, 2007).

Metadata telah digunakan dibanyak domain, baik dalam semantik web,

gambar dan video. Salah satu situs layanan video terbesar yaitu Youtube juga

memanfaatkan metadata untuk meningkatkan hasil temu kembali. Hal inilah yang

menjadi dasar pemilihan metadata untuk dijadikan corpus pada penelitian ini.

Metadata baik digunakan untuk mengidentifikasi video, hal ini jelaskan oleh

Azwar (2012), “Metadata merupakan data yang terstruktur dan terkodifikasi yang

mendeskripsikan karakteristik dari suatu informasi yang mengandung entitas

untuk membantu dalam upaya mengidentifikasi, menemukan, menilai, dan

mengelolah entitas-entitas yang dideskripsikan tersebut.”

Penelitian tentang penggunaan metadata pada temu kembali video telah

dilakukan oleh Melenhorst dkk (2008), dengan penelitian yang berjudul “Tag-

based Information Retrieval for Educational Videos”. Mark mengeksplorasi

metadata tag, judul, dan deskripsi untuk proses temu kembali. Dalam proses

pemberian tag melibatkan 194 partisipan untuk 115 video edukasi. Hasil

penelitian menunjukan bahwa temu kembali dengan tag lebih baik dari pada

menggunakan judul dan deskripsi.

2.3 Youtube API V3

Youtube menyediakan API yang dapat digunakan untuk memanfaatkan

berbagai fitur Youtube kedalam aplikasi lain. Seperti meng-uploads videos,

mengatur playlist dan subscriptions, mengatur channel, dan lain sebagainnya.

Selain itu dengan menggunakan Youtube API V3 ini dapat juga membantu

mengekstak metadata dari video yang ada didalam Youtube, dengan

menggunakan methode search list.
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2.4 Temu Kembali Informasi / Information Retrieval

Terkumpulnya banyak informasi mengharuskan pegguna internet

menyaring informasi tersebut sesuai dengan kebutuhanya, temu kembali informasi

merupakan salah satu sistem informasi yang berfungsi untuk menemukan

infomasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Menurut (Satya, 2009),  “The

focus of information retrieval is the ability to search for information relevant to a

user’s needs within a collection of data which is relevant to the user’s query.”

Pendapat diatas menyatakan bahwa temu kembali informasi berfokus pada

kemampuan untuk mencari informasi yang relevan kepada user dengan sebuah

koleksi data yang mana relevan terhadap query yang diberikan user.

Ketika user membutuhkan sebuah informasi, ia akan memformulasi

query sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya lalu mengirim query tersebut

kedalam sistem temu kembali informasi. Sistem temu kembali informasi akan

mencari dengan memperhitungkan dokumen-dokumen lalu mengembalikan hasil.

User kemudian mengevaluasi kerelevan hasil tersebut. Jika user merasa bahwa

dokumen tersebut relevan maka ia selesai sedangkan jika tidak maka ia

melanjutkan pencarian dengan memformulasikan ulang query sampai dokumen

yang relevan ditampilkan.

Menurut Lancaster dikutip oleh Alfarisi (2015), fungsi utama sistem

temu kembali informasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisa isi sumber informasi suatu dokumen.

b. Mempresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang

memungkinkan untuk ditemukan dengan pernyataan (query

pengguna).

c. Mempresentasikan pernyataan (query) pengguna dengan cara

tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan dengan sumber

informasi yang terdapat dalam basis data perpustakaan.

d. Mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan

dalam basis data.
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e. Menemu-balikkan informasi yang relevan.

f. Menyempurnakan untuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang

diberikan oleh pengguna.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem temu kembali informasi

berfungsi sebagai identifikasi informasi yang relevan, meneliti berdasarkan

dokumen yang tersedia, dan memberikan hasil teliti informasi kepada pengguna.

2.5 Arsitektur Sistem Temu Kembali

Secara garis besar ada dua tahapan dalam sistem temu kembali

informasi, yaitu tahapan preprosessing dokumen dan query dan kemudian

menerapkan metode tertentu untuk menghitung kedekatan antaran dokumen dan

query pengguna. Adapun tahapan preprosessing yaitu dilakukan indexing

dokumen yang bertujuan untuk pembuatan inverted index.

2.5.1 Proses Ekstrak Metadata

Video yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Youtube,

dengan menggunakan Youtube API V3 dapat mengekstrak metadata dari video

yang dipilih, proses dimulai ketika administrator menginputkan kode video

kedalam sistem, sistem akan memanfaatkan Youtube API V3 untuk mengekstak

metadata dari video yang dipilih tersebut sehingga sistem dapat menghasilkan

metadata dari video tersebut. Metadata yang dipilih adalah metadata judul,

deskripsi, dan tags. Selanjutnya metadata akan melewati proses indexing.

2.5.2 Metodologi Indexing Term

“Pengindeksan untuk koleksi dokumen merupakan tugas pokok dalam

sistem temu kembali. “Indeks dokumen adalah himpunan term yang menunjukkan

isi atau topik yang dikandung oleh dokumen.” (Hasuli, 2015). Proses indexing

terdiri dalam beberapa tahap, yaitu
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Gambar II- 1. Metodologi Indexing Term

a. Tokenisasi

Tokenisasi adalah proses penghilangan tanda baca pada kalimat yang

ada dalam dokumen sehingga menghasilkan kata-kata yang berdiri masing-

masing.

b. Filtering

Tahap filtering adalah tahap pengambilan kata-kata yang penting dari

hasil tokenizing. Tahap filtering ini menggunakan daftar stoplist. Stoplist yaitu

penyaringan (filtering) terhadap kata-kata yang tidak layak untuk dijadikan

sebagai pembeda atau sebagai kata kunci dalam pencarian dokumen sehingga

kata-kata tersebut dapat dihilangkan dari dokumen.

c. Stemming

Dalam meningkatkan performa sistem temu kembali, perlu juga

dilakukan proses stemming. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Utomo, 2014),

“Stemming adalah salah satu cara untuk meningkatkan peforma IR.”. Stemming
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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“.

Pada penelitian ini, Proses Stemming menggunakan Algoritma Nazief &

Andriany yang memiliki presentase keakuratan (presisi) yang tinggi.

Algoritma Nazief & Adriani yang dibuat oleh Bobby Nazief dan Mirna

Adriani ini memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pertama cari kata yang akan di stem dalam kamus kata dasar. Jika ditemukan

maka diasumsikan kata adalah kata dasar. Maka algoritma berhenti.

2. Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) dibuang. Jika

berupa particles (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka langkah ini diulangi

lagi untuk menghapus Possesive Pronouns (“-ku”, “-mu”, atau “-nya”), jika ada.

3. Hapus Derivation Suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata ditemukan di

kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak maka ke langkah 3a

a. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah “-k”,

maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam kamus maka

algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka lakukan langkah 3b.

b. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan, lanjut ke

langkah 4.

4. Hapus Derivation Prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus maka

pergi ke langkah 4a, jika tidak pergi ke langkah 4b.

a. Periksa tabel kombinasi awalan-akhiran yang tidak diijinkan. Jika

ditemukan maka algoritma berhenti, jika tidakpergi ke langkah 4b.

b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus awalan. Jika root

word belum juga ditemukan lakukan langkah 5, jika sudah maka algoritma

berhenti. Catatan: jika awalan kedua sama dengan awalan pertama algoritma

berhenti.

5. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil maka kata awal

diasumsikan sebagai kata dasar. Proses selesai.
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d. Indexing

Setelah melalui proses diatas selanjutnya term akan didaftarkan kedalam

invertex index dan setiap file dalam corpus didaftarkan kedalam file list.

2.5.3 Query

Pengguna melakukan pencarian video dengan memformulasikan suatu

query pencarian. Query dapat diibaratkan sebagai sebuah pertanyaan yang

diajukan oleh pengguna kepada sistem untuk diproses sehingga menghasilkan

jawaban pertanyaan tersebut.

2.5.4 Pembobotan Dokumen

Pembobotan  dokumen adalah model yang digunakan untuk menghitung

kemiripan antara query 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:

a. Term Frequency

Empat cara yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai term

frequency (tf), yaitu:

i. 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.

ii. Logarithm term frequency.

Hal ini untuk menghindari dominasi dokumen yang mengandung sedikit

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

menggunakan fungsi logaritmik matematika untuk memperoleh nilai tf.
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iii. 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.

iv. 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.

b. Inverse Dokumen Frequency

Inverse dokumen 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 nilainya.

Pembobotan akan memperhitungkan faktor kebalikan frekuensi dokumen yang

mengandung suatu term (inverse dokumen frequency).

2.5.5 Algortima Genetika

Sutejo (2011) menyebutkan bahwa Algoritma Genetika merupakan

metode pencarian heuristik yang telah dikembangkan oleh John Holland tahun

1975. Algoritma Genetika mengaplikasikan seleksi alami dan Genetika alami

dalam kecerdasan buatan untuk menemukan solusi optimal secara global untuk

masalah optimalisasi dari solusi yang mungkin terjadi. Algoritma Genetika telah

diaplikasikan untuk berbagai domain, mencakup daftar perjalanan, penjadwalan,

kontrol robot, verifikasi tanda tangan, pengolahan gambar, pengemasan, routing,

sistem kontrol pipeline, pembelajaran mesin, dan temu kembali informasi.

Algoritma Genetika berkerja dengan metode iteratif yang melakukan

maintain populasi ukuran konstan dari solusi-solusi yang mungkin diambil.

Selama tiap langkah iterasi, disebut generation, fitness populasi terbaru dievaluasi,
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dan populasi diseleksi berdasarkan nila-nilai fitness. Fitness chromosome yang

lebih tinggi dipilih untuk reproduksi dengan tindakan crossover dan mutation

untuk membentuk populasi baru. Fitness chromosome yang lebih rendah

dieliminasi. Populasi baru ini dievaluasi, diseleksi dan dikembalikan kedalam

proses operator Genetika lagi hingga memperoleh solusi optimal.

Algoritma Genetika dikelompokkan menjadi 5 komponen dasar seperti

berikut:

a. Representasi chromosome untuk solusi yang mungkin diambil untuk

masalah optimalisasi.

b. Populasi awal solusi yang mungkin diambil.

c. Fungsi fitness yang mengevaluasi tiap solusi.

d. Operator Genetika yang menghasilkan populasi baru dari populasi yang

ada.

e. Parameter kontrol seperti ukuran populasi, probabilitas operator Genetika,

jumlah generation, dll.

Hal pertama yang dilakukan dalam algoritma adalah membangkitkan

chromosome awal, dalam kasus ini kata dalam dokumen akan dinilai dengan

binary term frequency terhadap query, dokumen yang memiliki kata yang ada di

query akan dibagkitkan dengan bobot 1, kemudian akan membentuk sebuah

bilangan biner. Bilangan biner tersebut kemudian dikonversikan ke bilangan

decimal untuk dimasukan kedalam persamaan Jaccard coeffisient untuk

mendapatkan nilai fitness individu.

a. 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
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tahap pertama untuk membentuk suatu populasi baru dari generasi sekarang.

Operator-operator tersebut adalah operator seleksi, crossover dan mutasi.

1. Seleksi

Seleksi digunakan untuk memilih dua buah individu yang akan dijadikan

orang tua, kemudian dipindah silang untuk mendapat keturunan baru. Metode

seleksi yang paling sederhana serta paling banyak digunakan adalah roda roulette.

Pada metode ini, orangtua dipilih berdasarkan nilai fitnessnya, semakin baik nilai

fitnessnya maka semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Diandaikan

semua kromosom diletakkan pada sebuah roda roulette, besarnya kemungkinan

bagi setiap kromosom adalah tergantung dari nilai fitnessnya.

2. Crossover

Operator persilangan merupakan operasi yang bekerja untuk menggabungan

dua kromosom orang tua (parent) menjadi kromosom baru (offspring). Tidak semua

kromosom mengalami persilangan. Jumlah kromosom dalam populasi yang

mengalami persilangan ditentukan oleh paramater yang disebut dengan crossover rate

(probabilitas persilangan). Beberapa jenis crossover tersebut adalah:

i. 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.

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
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ii. Crossover Banyak Titik

Proses crossover ini dilakukan dengan memisahkan suatu string menjadi

beberapa 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

iii. Crossover Seragam

Kromosom seragam menghasilkan kromosom keturunan dengan

menyalin bit-bit secara acak dari kedua orang tuanya. 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 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

3. Mutasi

Mutasi merupakan proses mengubah nilai dari satu atau beberapa gen

dalam suatu kromosom. Beberapa cara operasi mutasi diterapkan dalam algoritma

Genetika menurut jenis pengkodean, pada penelitian ini dilakukan mutasi dengan

menukar nilai bit 0 menjadi 1 atau sebaliknya.

Mutasi pada pengkodean biner merupakan operasi yang sangat

sederhana. Proses yang dilakukan adalah menginversi nilai bit pada posisi tertentu
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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

4. 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

trusak karena proses pindah silang (crossover). Prosedur ini digunakan pada

algoritma Genetika berjenis generational replacement.

5. 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 Genetik berjenis

generational replacement dapat dilakukan dengan langkah – langkahnya sebagai

berikut:

i. Selalu mengganti individu yang memiliki nilai fitness terkecil.

ii. Selalu mengganti individu yang paling tua.

iii. Membandingkan anak dengan kedua orang tua.

6. 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.
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2.5.6 Jaccard Similarity

Kemiripan antar dokumen dihitung menggunakan suatu fungsi ukuran

kemiripan (similarity measure). Ukuran ini memungkinkan perankingan dokumen

sesuai dengan kemiripannya terhadap query.

Salah satu ukuran kemiripan dokumen adalah Jaccard similarity yang

diperkenalkan oleh Jaccard pada tahun 1902. Dalam penelitian Sihombing

(2012), mengunakan persamaan Jaccard untuk mendapatkan nilai fitmess dari

kromosom. Persamaan Jaccard untuk mengukur kemiripan dokumen dengan

query dapat dilihat pada persamaan 2.1 berikut:

………………………….(II-
1)

Dimana:

Xi = frekuensi istilah awal (term utama) populasi awal

Yi = frekuensi istilah yang ditemukan yang berhubungan dengan istilah awal

(solusi)

i = 1… t.

Misalnya: Query = “teknik informatika” kodenya adalah {1 1} = Xi

D1 = “teknik industri” kodenya adalah {1 0} = Yi

D2 = “matematika terapan” kodenya adalah {0 0} = Yi

Perhitungan nilai kode kromosom menggunakan konsep perhitungan

biner, yaitu semakin ke kiri maka nilainya akan semakin besar.yang dimulai dari

dari sebelah kanan 20 – 2n kekiri.

Dari contoh kromosom D1 dan D2 diatas dapat dihitung nilai

similaritynya dengan menggunakan Jaccard similarity. Dengan memasukkannya

kedalam persamaan 2.1 maka didapatlah hasilnya untuk D1=0.85 dan D2= 0.
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2.5.7 Seleksi Roda Roullete

Didalam bukunya Sutejo menyebutkan bahwa metode seleksi roda

roulette merupakan metode sering digunakan. Metode ini memiliki nama lain

stochastic sampling with replacement. Pada metode ini, orangtua dipilih

berdasarkan nilai fitness-nya, semakin baik nilai fitness maka semakin besar

kemungkinannya untuk terpilih. Diandaikan semua kromosom diletakkan pada

sebuah roda roulette, besarnya kemungkinan bagi setiap kromosom adalah

tergantung dari nilai fitnessnya.

Seleksi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang

lebih besar bagi anggota populasi yang memiliki fitness tinggi untuk melakukan

reproduksi. Algoritma roda roulette dimulai dengan membangkitkan nilai random,

lalu memilih secara acak individu untuk dibandingkan dengan nilai random

sebelumnya, jika nilai individu ke-i < bilangan random maka individu ke-i terpilih

sebagai orangtua.

2.6 Penelitian Terkait Algoritma Genetika

Penelitian dalam bidang temu kembali menggunakan algortima Genetika

juga telah lakukan oleh Abu Kausar, dkk (2013), dengan judul penelitian A

Detailed Study on Information Retrieval using Genetic Algorithm, penelitian

tersebut berisi tentang bagaimana penerapan Algoritma Genetika diterapkan

dalam area temu kembali dan menyebutkan algoritma Genetika dapat

menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang temu kembali. Penelitian lain

dilakukan oleh Sihombing (2012), ia mengembangkan suatu formula POSI

(Persentage Of Similarity) dengan Algortima Genetika untuk menemukan nilai

kemiripan dokumen yang diperoleh dari suatu database. Kemiripan ini didasarkan

pada jumlah keyword yang ditemukan dan berkompetisi menggunakan Algoritma

Genetika . Hasil temu kembali POSI secara umum adalah konsisten, artinya

dokumen-dokumen temu kembali urutan teratas yang diperoleh dengan fitness

Jaccard juga diperoleh dengan fitness Cosine.
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Disamping itu Hasuli (2015), melakukan penerapan algortima Genetika

pada sistem temu kembali tugas akhir mahasiswa, hasil dari penelitan tersebut

adalah sistem dapat mengembalikan abstrak yang dianggap relevan. Sistem juga

memperoleh nilai precision yang tinggi yaitu 87% dan nilai recall 100%.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah pada

tahap preprosesing, proses stemming hasuli menggunakan metode ECS dan pada

tahap algoritma Genetika , proses seleksi menggunakan metode peringkat

sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode stemming

Nazief dan Andriany serta untuk proses seleksi akan menggunakan metode roda

Roullete.

Penelitian lain mengenai temu kembali dan algoritma Genetika juga

dilakukan oleh First dkk (2010), mereka melakukan penelitian tentang temu

kembali (crawler) journal dengan menggunakan algortitma Genetika , dengan

menggunakan judul, abstrak dan keyword sebagai corpus. Penelitian ini telah

melakukan pengujian terhadap 1000 dokumen dan menunjukan hasil yang

memuaskan.

2.7 Evaluasi Kualitas Temu Kembali

Setelah didapatkan hasil pencarian oleh sistem, maka perlu lah untuk

menguji kembali apakah hasil pencarian sesuai atau relevan dengan kueri yang

diinginkan 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 pencarian yaitu dengan menggunakan precision dan recall serta

akurasi digunakan untuk mendefenisikan tingkat kedekatan antara nilai prediksi

dan nilai aktual.

Precision adalah rasio jumlah dokumen relevan yang ditemukan dengan

total jumlah dokumen yang ditemukan oleh search-engine. Precision

mengindikasikan kualitas himpunan jawaban, tetapi tidak memandang total

jumlah dokumen yang relevan dalam kumpulan dokumen.
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= | 	 ∩ 	 || 	 | ………………….(II- 2)

Recall adalah rasio jumlah dokumen relevan yang ditemukan kembali

dengan total jumlah dokumen dalam kumpulan dokumen yang dianggap relevan.

Recall adalah rasio jumlah dokumen relevan yang ditemukan kembali dengan

total jumlah dokumen dalam kumpulan dokumen yang dianggap relevan.

= | 	 ∩ 	 || 	 	 | ……………...…….(II- 3)

Akurasi adalah rasio jumlah dokumen relevan yang ditemukan kembali

ditambah jumlah dokumen yang tidak relevan yang tidak ditemukan kembali

dengan total seluruh jumlah dokumen.

Akurasi =
| 	 ∩ 	 | + | 	 ∩ 	 || 	 	 |

...(II- 4)
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