
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Information Retrieval (IR)

2.1.1 Pengertian IR

Beberapa ahli mendefinisikan Information Retrieval sebagai berikut:

Manning(2007), mendefinisikan bahwa Information Retrieval adalah proses

menemukan material (biasanya dokumen) dari lingkungan bersifat tidak terstruktur

(biasanya teks) yang memenuhi kebutuhan informasi dari dalam koleksi yang

berukuran besar (biasanya pada komputer).

Menurut Baeza-Yates(1999) Information Retrieval adalah bagian dari ilmu

computer yang mempelajari tentang pengumpulan data dan temu kembali

dokumen.

Greengrass(2000), menyatakan bahwa Information Retrieval adalah

sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan pencarian data tidak terstruktur,

khususnya dokumen-dokumen tekstual, dalam respon terhadap sebuah query atau

pernyataan topik.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Information

Retrieval adalah pencarian informasi pada sebuah koleksi dokumen yang

berukuran besar yang meliputi tindakan, metode, dan prosedur pengembalian

dokumen yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Gambar 2.1 Interaksi user dengan sistem IR (Sumber : Baeza-Yates, 1999)
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2.1.2 Proses Temu Kembali (The Retrieval Process)

Pertama, sebelum proses pencarian dapat di inisiasi, kita perlu

mendefinisikan text database-nya. Ini biasanya dilakukan oleh database manager,

yang menjelaskan hal-hal berikut : dokumen yang digunakan, operasi yang akan

dijalankan pada teks, dan model teks itu sendiri (contoh : struktur teks dan elemen

yang akan dikembalikan). Operasi teks mentransformasi dokumen asli dan

menghasilkan gambaran logis (logical view) nya.

Pada saat logical view telah ditetapkan, database manager (menggunakan

Database manager module) akan membangun indeks dari teks. Sebuah indeks

adalah sebuah struktur data kritikal karena mengizinkan pencarian cepat terhadap

data berukuran besar. Struktur-struktur indeks yang berbeda dapat digunakan,

tetapi yang paling sering adalah inverted file. Sumber-sumber (waktu dan tempat

penyimpanan) yang terpakai untuk mendefinisikan teks database dan membangun

indeks   diselesaikan dengan melakukan pemrosesan query (querying) terhadap IR

berulang kali.

Karena database dokumen telah diindeks, maka proses pencarian bisa

dimulai. User pertama kali harus menentukan sebuah kebutuhan user yang

kemudian akan diuraikan (parsed) dan diubah oleh operasi teks yang sama yang

diterapkan pada teks dokumen. Lalu, operasi-operasi query bisa diterapkan

sebelum query yang sebenarnya, yang menyediakan sebuah representasi sistem

sehingga dapat menghasilkan kebutuhan user. Query kemudian diproses untuk

memperoleh dokumen-dokumen yang dikembalikan atau dicari (retrieved

documents). Pemrosesan query yang cepat dimungkinkan dengan struktur indeks

yang sebelumnya sudah dibangun.

Sebelum dikirim ke user, retrieved documents dirangking berdasarkan

urutan kesesuaian atau relevansi. User kemudian akan memeriksa susunan

dokumen yang dirangking tersebut pada pencarian untuk informasi yg berguna.

Pada titik ini, user mampu menunjukkan secara tepat satu bagian dari dokumen-

dokumen yang dilihat  dan memulai sebuah siklus umpan balik user. Pada siklus

ini, sistem menggunakan dokumen-dokumen yang dipilih user untuk mengubah

formulasi query. Diharapkan query yang dimodifikasi ini adalah representasi yang

lebih baik bagi kebutuhan user yang sebenarnya.
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Gambar 2.2 Proses pencarian informasi

(Sumber : Baeza-Yates, 1999)

2.1.3 Bagian-bagian IR

Baeza-Yates(1999) membagi IR ke dalam lima bagian, yaitu text

operations, indexing, query operations, searching dan ranking.

2.1.3.1 Text Operations / Preprocessing

Text operations (pengoperasian teks) adalah proses transformasi dokumen

dan query menjadi kata-kata indeks. Dalam suatu dokumen terdapat beberapa kata

yang memiliki makna lebih penting dibandingkan kata-kata lainnya. Karena itulah

preprocessing terhadap teks dalam suatu koleksi dokumen dianggap perlu dalam

menentukan kata yang akan digunakan sebagai index terms. Pada tahap

preprocessing ini juga mencakup pengoperasian teks seperti penghapusan

markup, penghapusan stopwords, dan stemming (pembentukan kata dasar).
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Gambar 2.3 Tahap Preprocessing pada sistem IR

(Sumber : Baeza-Yates, 1999)

a. Penghapusan Markup

Penghapusan markup adalah sebuah proses mengubah sekelompok

karakter (teks dari dokumen) menjadi sekelompok kata yang memiliki

kemungkinan menjadi kata-kata indeks (Baeza-Yates, 1999). Salah satu tujuan

utama penghapusan markup adalah melakukan identifikasi terhadap kata-kata di

dalam teks. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu angka,

tanda hubung, tanda baca, dan ukuran huruf (huruf besar dan huruf kecil).

b. Penghapusan Stopwords

Kata-kata yang sering muncul dalam dokumen pada suatu koleksi (corpus)

yang tidak mewakili indeks untuk melakukan pencarian disebut dengan

stopwords. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok stopwords ini biasanya

akan disaring dari  kelompok kata yang akan dijadikan sebagai indeks. Dalam

bahasa inggris yang merupakan bagian dari stopwords adalah artikel(articles),

kata depan(prepositions), dan kata penghubung(conjunctions). Dengan membuang

stopwords, ukuran struktur indexing dapat dikurangi dan dapat mengurangi recall

dokumen yang tidak sesuai.
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c. Stemming

Stem adalah bagian kata yang tinggal setelah menghilangkan imbuhannya

(awalan dan akhiran) (Baeza-Yates, 1999). Seorang user sering kali memasukkan

kata dalam query tetapi hanya beberapa dari kata-kata tersebut yang muncul

dalam dokumen yang relevan. Bentuk jamak, bentuk kata kerja berakhiran –ing,

dan akhiran dalam bentuk masa lampau adalah contoh-contoh dari jenis-jenis

sintaksis kata yang akan menghalangi kecocokan antara query dengan dokumen

yang berhubungan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan substitusi kata dengan

masing-masing bentuk asalnya.

Menurut Manning (2007), tujuan dari proses stemming adalah untuk

mengurangi bentuk inflektif dan bentuk-bentuk turunan yang berhubungan dari

sebuah kata terhadap bentuk dasar yang umum.

Beberapa algoritma stemming untuk bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

1. Lovins Stemmer (1968), adalah stemmer yang menghapus akhiran(suffix)

berdasarkan prinsip longest-match (kecocokan terpanjang).

2. Dawson Stemmer (1974), dikembangkan oleh John Dawson dan memiliki

kesamaan dengan Lovins stemmer, namun menambahkan perbaikan terhadap

aturan-aturan dan teknik-teknik serta   kesalahan dasar yang terdapat pada

Lovins stemmer.

3. Porter Stemmer (1980), dikembangkan oleh Martin Porter. Stemmer ini

merupakan algoritma penghapusan akhiran(suffix) dari konteks sensitif.

Algoritma ini merupakan stemmer yang paling sering digunakan untuk proses

stemming dalam bahasa inggris.

4. Paice/Husk Stemmer (1990), adalah sebuah stemmer iteratif berbasis

conflation (gabungan). Stemmer ini menggunakan tabel aturan tunggal,

masing-masing menetapkan penghapusan atau penggantiang dari suatu

ending.

5. Krovets Stemmer (1993), merupakan sebuah stemmer validasi leksikal

linguistik. Stemmer ini menggunakan proses look up dictionary untuk

memverifikasi semua penghapusan yang dilakukan.
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Manning menyatakan bahwa Porter stemmer adalah algortima paling

umum digunakan pada proses stemming, dan sering kali ditunjukkan secara

empiris sangat efektif. Algoritma Porter terdiri dari lima tahap reduksi kata,

diterapkan secara berurutan. Pada setiap tahap terdapat berbagai konvensi untuk

memilih aturan-aturan(rules), seperti pemilihan rule dari setiap rule group yang

diterapkan pada suffix terpanjang.

Notasi umum Algoritma Porter:

[C]VCVC… [V]

Keterangan :

C = kumpulan huruf konsonan (consonant)

V = kumpulan huruf vokal (vowel)

Measure (m) adalah ukuran kata atau bagian kata ketika muncul dalam bentuk

notasi umum. Nilai m dapat diperoleh dengan rumus berikut :

[C](VC)m[V]

Berikut ini adalah beberapa contoh kata dengan nilai m berbeda:

m=0 : tr, ee, tree, y, by.
m=1 : trouble, oats, trees, ivy.
m=2 : troubles, private, oaten, orrery.

Aturan untuk menghapus sebuah akhiran (suffix) diberikan dalam bentuk:

(kondisi) S1S2

Ini berarti bahwa jika sebuah kata berakhir dengan suffix S1, dan stem sebelum

S1 memenuhi syarat nilai m, maka S1 digantikan dengan S2. Contoh: kata

REPLACEMENT dengan nilai (m>1) EMENT’ ’

Adapun langkah-langkah algoritma Porter adalah sebagai berikut:

1. Pada fase pertama, konversi yang digunakan mengikuti aturan grup berikut:

a. Langkah 1a

Tabel 2.1 langkah 1a Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

SSES SS Caresses caress
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IES I Ponies poni

Ties ti

SS SS Caress caress

S Cats cat

b. Langkah 1b

Tabel 2.2 langkah 1b Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(m>0) EED EE Feed feed

Agreed agree

(*v*) ED Plastered plaster

Bled bled

(*v*) ING Motoring motor

Sing sing

Jika aturan kedua dan ketiga pada langkah 2 berhasil, maka aturan dibawah ini

juga akan berhasil :

Tabel 2.3 langkah 1b(lanjutan) Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

AT ATE conflat(ed) conflate

BL BLE troubl(ed) trouble

IZ IZE siz(ed) size

(*d and not(*L

or *S or *Z))
Single letter

hopp(ing) hop

tann(ed) tan

fall(ing) fall

hiss(ing) hiss

fizz(ed) fizz

(m=1 and *o) E fail(ing) fail

fil(ing) file
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Aturan untuk memetakan ke huruf tunggal menyebabkan penghapusan

salah satu dari pasangan huruf ganda. The-E dimasukkan kembali pada-AT, BL-

dan-IZ, sehingga akhiran-ATE,-BLE dan IZE dapat diakui nanti. E ini dapat

dihapus pada langkah 4.

c. Langkah 1c

Tabel 2.4 langkah 1c Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(*v*) Y I happy happi

sky sky

2. Tes untuk string S1 dapat dilakukan dengan cepat dengan melakukan switch

program pada huruf kedua terakhir dari kata yang diuji. Hal ini memberikan

rincian yang cukup bahkan nilai yang mungkin dari string S1. Ini akan terlihat

pada string S1 pada langkah 2 yang disajikan di sini dalam urutan abjad huruf

kedua dari belakang mereka. Teknik yang sama dapat diterapkan dalam

langkah-langkah lain.

Tabel 2.5 langkah 2 Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(m>0) ATIONAL ATE Relational relate

(m>0) TIONAL TION Conditional condition

Rational rational

(m>0) ENCI ENCE Valenci valence

(m>0) ANCI ANCE Hesitanci hesitance

(m>0) IZER IZE Digitizer digitize

(m>0) ABLI ABLE Conformabli conformable

(m>0) ALLI AL Radically radical

(m>0) ENTLI ENT Differently different

(m>0) ELI E Vilely vile

(m>0) OUSLI OUS analogousli analogous
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(m>0) IZATION IZE vietnamization vietnamize

(m>0) ATION ATE predication predicate

(m>0) ATOR ATE operator operate

(m>0) ALISM AL feudalism feudal

(m>0) IVENESS IVE decisiveness decisive

(m>0) FULNESS FUL hopefulness hopeful

(m>0) OUSNESS OUS callousness callous

(m>0) ALITI AL formaliti formal

(m>0) IVITI IVE sensitiviti sensitive

(m>0) BILITI BLE sensibiliti sensible

3. Langkah 3

Tabel 2.6 langkah 3 Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(m>0) ICATE IC Triplicate triplic

(m>0) ATIVE Formative form

(m>0) ALIZE AL Formalize formal

(m>0) ICITI IC Electricity electric

(m>0) ICAL IC Electrical electric

(m>0) FUL Hopeful hope

(m>0) NESS Goodness good

4. Langkah 4

Tabel 2.7 langkah 4 Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(m>1) AL revival reviv

(m>1) ANCE allowance allow

(m>1) ENCE inference infer

(m>1) ER airliner airlin

(m>1) IC gyroscopic gyroscop
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(m>1) ABLE adjustable adjust

(m>1) IBLE defensible defens

(m>1) ANT irritant irrit

(m>1) EMENT replacement replac

(m>1) MENT adjustment adjust

(m>1) ENT dependent depend

(m>1 and (*S or *T))
ION

adoption adopt

(m>1) OU homologou homolog

(m>1) ISM communism commun

(m>1) ATE activate activ

(m>1) ITI angulariti angular

(m>1) OUS homologous homolog

(m>1) IVE effective effect

(m>1) IZE bowdlerize bowdler

Di tahap ini semua akhiran sudah dihapus, tetapi masih ada tahap akhir

untuk beberapa aturan.

5. a. Langkah 5a

Tabel 2.8 langkah 5a Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(m>1) E probate probat

rate rate

(m=1 and not *o) E cease ceas

b. langkah 5b

Tabel 2.9 langkah 5b Algoritma Porter

Rules Contoh

Suffix1 Suffix2 Kata Hasil stemming

(m > 1 and *d and *L) single letter controll control

roll roll
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Keterangan :

*s = kata diakhiri dengan huruf S

*v* = mengandung huruf vokal

*d = diakhiri dengan double konsonan

*o = diakhiri dengan cvc dan konsonan kedua W, X, dan Y

Berikut ini adalah langkah-langkah algoritma Porter dalam bentuk flowchart.

Gambar 2.4 flowchart Algoritma Porter
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2.1.3.2 Indexing

Indeks adalah sebuah struktur data beresiko karena mengizinkan pencarian

cepat terhadap data berukuran besar (Baeza-Yates, 1999). Ada beberapa jenis

teknik indexing, di antaranya inverted file, suffix arrays dan signature files. Suffix

arrays memiliki kecepatan dalam pencarian kata dan query unik, tapi sulit dalam

pembangunan dan pemeliharaannya.  Akhirnya signature files lebih sering

digunakan di tahun 1980an, tetapi pada akhirnya teknik yang paling sering

digunakan  adalah inverted file.

Inverted file atau inverted index adalah sebuah mekanisme word-oriented

pada proses indexing koleksi teks untuk meningkatkan kecepatan pada searching

task (tugas pencarian). Struktur inverted file terdiri dari dua elemen : vocabulary

(kosakata) dan occurrences (posisi). Vocabulary adalah rangkaian dari semua kata

berbeda dalam teks, dan rangkaian dari semua daftar kata tersebut disebut dengan

occurrences.

Karena ruang yang dibutuhkan untuk occurrences jauh lebih besar

dibandingkan dengan vocabulary, maka digunakan sebuah teknik yang disebut

dengan block addressing. Teks akan dibagi dalam blok-blok dan occurrences

mengarah(point) ke blok-blok tempat munculnya kata (bukan di posisi

sebenarnya). Dengan menggunakan block addressing, bukan hanya memperkecil

ukuran pointers, tapi juga seluruh occurrences pada sebuah kata di dalam blok

tunggal menyusut menjadi satu referensi.

Gambar 2.4 Contoh teks dan pembangunan inverted index-nya

(Sumber: Baeza-Yates, 1999)
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2.1.3.3 Query Operations

Secara umum, seorang user akan mengalami kesulitan dalam membentuk

query yang telah dirancang dengan baik untuk kepentingan pencarian dokumen

jika tidak memiliki pengetahuan tentang penyusunan koleksi dokumen.

Query operations mencakup pemberian bobot dan perluasan query. User

pertama kali harus menentukan sebuah kebutuhan informasi yang kemudian akan

diuraikan (parsed) dan diubah oleh operasi teks yang sama yang diterapkan pada

teks dokumen. Lalu,  operasi-operasi query bisa diterapkan sebelum query yang

sebenarnya, yang menyediakan sebuah representasi sistem sehingga dapat

menghasilkan kebutuhan user. Query kemudian diproses untuk memperoleh

dokumen-dokumen yang dikembalikan atau dicari (retrieved documents).

Pemrosesan query yang cepat dimungkinkan dengan struktur indeks yang

sebelumnya sudah dibangun.

2.1.3.4 Searching

Algoritma pencarian pada inverted index terdiri dari tiga langkah umum,

yaitu vocabulary search, retrieval of occurrences, dan manipulation of

occurrences (Baeza-Yates, 1999).

- Vocabulary search :  kata-kata dan pola yang muncul di dalam query di

isolasi dan dicari di dalam vocabulary. Frasa dan kedekatan query dipecah

menjadi kata-kata yang berdiri sendiri.

- Retrieval of occurrences : daftar occurrences dari semua kata yang

ditemukan akan dikembalikan.

- Manipulation of occurrences : occurrences diproses untuk menyelesaikan

operasi-operasi frasa/kata, kedekatan atau Boolean. Jika menggunakan

block addressing maka diperlukan pencarian teks secara langsung untuk

menemukan informasi yang hilang dari occurrences (misalnya posisi tepat

untuk membentuk frasa).

Maka dari itu, pencarian pada inverted index selalu dimulai pada

vocabulary.
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2.1.3.5 Rangking

Sebagian besar mesin pencari menggunakan variasi dari model Boolean

dan vektor untuk melakukan perangkingan. Sama halnya dengan searching, tahap

ranking harus dilakukan tanpa mengakses teks, hanya indeks.

Sebelum dikirim ke user, retrieved documents dirangking berdasarkan

urutan kesesuaian atau relevansi. User kemudian akan memeriksa susunan

dokumen yang dirangking tersebut pada pencarian untuk informasi yg berguna.

Pada titik ini, user mampu menunjukkan secara tepat satu bagian dari dokumen-

dokumen yang dilihat  dan memulai sebuah siklus umpan balik user. Pada siklus

ini, sistem menggunakan dokumen-dokumen yang dipilih user untuk mengubah

formulasi query. Diharapkan query yang dimodifikasi ini adalah representasi yang

lebih baik bagi kebutuhan user yang sebenarnya.

2.2 Pemodelan Pada IR

Baeza-Yates menyatakan ada tiga model yang mendukung IR klasik, yaitu

model Boolean, model ruang vektor dan model probabilistik.

2.2.1 Model Boolean

Model Boolean adalah model pencarian sederhana yang berasal dari teori

Aljabar Boolean. Model Boolean menyediakan sebuah framework yang mudah

dimengerti oleh user umum dari sistem IR. Selain itu, query dimasukkan sebagai

ekspresi Boolean yang memiliki semantik yang tepat. Dengan bentuk sederhana

tersebut, model Boolean banyak mendapat perhatian  di awal kemunculannya.

Namun model ini memiliki bebrapa kelemahan, antara lain:

- Strategi pencarian berdasarkan standar keputusan biner, yaitu dengan

memprediksi apakah suatu dokumen relevan atau tidak tanpa adanya skala

penilaian sehingga menghalangi kinerja pencarian yang baik.

- Dengan adanya penggunaan semantik yang tepat, seringkali menyulitkan

untuk menerjemahkan kebutuhan informasi ke dalam ekspresi Boolean.
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2.2.2 Model Probabilistik

Model probabilistik adalah model yang mengurutkan dokumen dalam

urutan menurun terhadap peluang relevansi sebuah dokumen terhadap kebutuhan

informasi user. Perhitungan yang dilakukan pada setiap kata pada query dan akan

diketahui nilai bobot dari dokumen yang dicari. Dukumen yang paling relevan

memiliki jumlah nilai bobot tertinggi.

Kekurangan model Probabilistik adalah:

- Informasi relevansi harus diketahui pada awal pencarian

- Pembobotan tidak dipengaruhi oleh term frequency

- Membutuhkan kemampuan komputasi yang tinggi

- Mengasumsikan term tidak saling berkaitan

2.2.3 Model Ruang Vektor

Gambaran dari serangkaian dokumen sebagai vektor-vektor dalam ruang

vektor umum disebut dengan model ruang vektor dan merupakan dasar untuk

operasi pencarian sejumlah informasi mulai dari member nilai dokumen pada

query, serta klasisfikasi dan pembagian dokumen   (Manning, 2007).

Model ruang vektor (vector space model) menyadari bobot-bobot biner

yang terlalu terbatas pada model Boolean, lalu menawarkan sebuah framework

yang memungkinkan adanya partial matching (sesuai sebagian) yang dapat

dilakukan dengan menugaskan bobot-bobot non-biner ke dalam index terms pada

query dan dokumen.

Pada model ruang vektor, setiap dokumen di dalam database dan query

pengguna direpresentasikan oleh suatu vektor multi-dimensi. Dimensi sesuai

dengan jumlah term dalam dokumen yang terlibat. Pada model ini:

- Vocabulary merupakan kumpulan semua term berbeda yang tersisa dari

dokumen setelah preprocessing dan mengandung t term index. Term-term ini

membentuk suatu ruang vektor.

- Setiap term i di dalam dokumen atau query j, diberikan suatu bobot (weight)

bernilai real wij.

- Dokumen dan query diekspresikan sebagai vektor t dimensi dj = (w1,w2,…,wij)

dan terdapat n dokumen di dalam koleksi, yaitu j = 1, 2, ..., n.
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2.2.3.1 Pembobotan Terhadap Term

Pada model ruang vektor, pembobotan terhadap term dilakukan dengan

mengalikan bobot tf dan bobot idf, yang dikenal dengan pembobotan tf-idf.

Metode pembobotan ini dilakukan dengan memberikan bobot pada term yang

penting yang jika muncul di suatu dokumen dapat dianggap relevan dengan query

pengguna.

a. Term Frequency (tf)

Term frequency (tf) adalah jumlah kemunculan sebuah term pada sebuah

dokumen. Jika sebuah term i sering muncul pada sebuah dokumen, maka

query yang mengandung term harus mendapatkan dokumen tersebut. Nilai

sebuah tf dihitung berdasarkan kemunculan term di dalam dokumen.

b. Inverse Document Frequency (idf)

Inverse Document Frequency (idf) adalah jumlah dokumen yang

mengandung sebuah term yang dicari dari kumpulan dokumen yang ada.

Idf(i) = log ( ) (2.1)

Keterangan:

Idf(i) = inverse document frequency yang mengandung term i

N = jumlah seluruh dokumen pada koleksi dokumen

Df(i) = jumlah koleksi dokumen yang mengandung term i

c. Bobot Term

Pembobotan tf × idf untuk sebuah term i untuk dokumen j didapatkan dari

hasil perkalian tf dan idf.

wi,j = tfi,j × idfi (2.2)

2.2.3.2 Rumus Relevansi

Model ruang vektor dan pembobotan tf-idf digunakan untuk

merepresentasikan nilai numerik dokumen sehingga dapat menghitung kedekatan

antar dokumen. Semakin dekat dua vektor dalam suatu model ruang vektor maka

akan semakin mirip dua dokumen yang diwakili oleh vektor tersebut.
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Kemiripan antar dokumen dihitung menggunakan suatu fungsi ukuran

kemiripan (similarity measure). Ukuran ini memungkinkan perankingan dokumen

sesuai dengan kemiripannya terhadap query.

Normalisasai adalah pembagian antara relevansi dokumen yang

didapatkan dengan perkalian panjang vektor query dengan panjang vektor

dokumen bersangkutan. Panjang vektor query atau dokumen secara matematis

adalah akar kuadrat dari penjumlahan nilai kuadrat dari panjang vektor linier

pembentuk query. Maka diperoleh rumus untuk normalisasi bobot term,

menghitung bobot masing-masing query, serta menghitung normalisasi

pembobotan query untuk mendapatkan ukuran kesamaan (similarity measure)

antara vektor dokumen dengan vektor query.

1. Normalisasi panjang term, merupakan jumlah perbandingan antara bobot term

terhadap panjang term.

ij = ∑ (2.3)

2. Pembobotan masing-masing query

wiq = 0.5 + . × idf(i) (2.4)

3. Normalisasi query, merupakan jumlah perbandingan antara bobot query

terhadap panjang query

iq = ∑ (2.5)

Keterangan :

ij = normalisasi panjang term i di dalam dokumen j

wij = bobot term i di dalam dokumen j

iq = normalisasi panjang query

wiq = bobot query

Perhitungan kesamaan antara vektor query dan vektor dokumen diihat dari

sudut yang paling kecil. Jika terdapat dua vektor dokumen d dan query q, serat t

term diekstrak dari koleksi dokumen maka nilai kosinus antara d dan q

didefinisikan sebagai satu faktor lagi yang disebut sebagai normalisasi panjang
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dokumen. Normalisasi yang digunakan adalah normalisasi kosinus. Berdasarkan

rumus normalisasi kosinus yaitu :

R(Q,D) = cos =
.| || | (2.6)

R (Q,D) = cos =
∑ ×∑ ×∑ (2.7)

Keterangan :

R =  relevansi

Q =  bobot query

D =  bobot dokumen

|Q| =  panjang query

|D| =  panjang dokumen

2.3 Pengukuran Performansi Information Retrieval System

Nilai performansi dari aplikasi IR menunjukkan keberhasilan dari suatu

IRS dalam mengembalikan informasi yang dibutuhkan oleh user. Untuk

mengukur performansi dari IRS, digunakan koleksi uji. Koleksi uji terdiri dari tiga

bagian, yaitu koleksi dokumen, query, dan relevance judgement. Koleksi

dokumen adalah kumpulan dokumen yang dijadikan bahan pencarian oleh sistem.

Relevance judgement adalah daftar dokumen-dokumen yang relevan dengan

semua query yang telah disediakan. Parameter yang digunakan dalam performansi

sistem, antara lain :

1. Precision

Precision ialah perbandingan jumlah dokumen relevan yang didapatkan sistem

dengan jumlah seluruh dokumen yang terambil oleh sistem baik relevan

maupun tidak relevan.

precision =
{ } ∩ { }{ } (2.8)
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2. Recall

Recall ialah perbandingan jumlah dokumen relevan yang didapatkan sistem

dengan jumlah seluruh dokumen relevan yang ada dalam koleksi dokumen

(terambil ataupun tak terambil sistem).

recall =
{ } ∩ { }{ } (2.9)

Gambar 2.5 Hubungan antara relevant documents dengan retrieved documents

(sumber: Cios dkk, 2007)

Penjelasan mengenai persamaan 2.8 dan persamaan 2.9 dapat dijelaskan melalui

tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Precision dan Recall (Sumber: Manning dkk, 2009)

Relevant Non-relevants

Retrieved true positives (tp) false positives (fp)

Not retrieved false negatives (fn) true negatives (tn)

maka: Precision (P) = tp / (tp + fp)

Recall (R) = tp / (tp + fn)

Berdasarkan Tabel 2.10, ketika kondisi dokumen dikembalikan

(retrieved), maka terdapat dua kemungkinan jenis kesesuaian yang muncul yaitu

apakah dokumen tersebut relevan (relevant) atau tidak relevan (nonrelevant)

dengan query pengguna. Terdapat 2 (dua) macam keterangan yang diberikan

untuk kondisi ini yaitu, true positives (tp) dan false positives (fp). True positives
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(tp) artinya dokumen yang dikembalikan relevan (sesuai) dengan query.

Sedangkan false positives (fp) artinya dokumen yang dikembalikan tidak relevan

dengan query.


