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 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat semakin meningkat pula penyebaran

informasi secara online seperti halnya berita atau artikel yang mudah sekali kita jumpai pada

berbagai situs. Sekumpulan informasi tersebut tentunya memiliki tema pembicaran yang

beragam sehingga tidak mungkin semua informasi yang disajikan bisa dicerna secara

bersamaan, melainkan harus dikelompokkan berdasarkan relevansi topik dari berita tersebut.

Pengelompokan tersebut dapat mempermudah pembaca untuk memilih informasi yang paling

penting sesuai dengan topik yang ingin dibaca.



 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merepresentasikan suatu berita / teks dokumen agar metode klasifikasi

dokumen dapat diterapkan?

2. Bagaimana menerapkan algoritma peningkatan Porter Stemmer pada proses stemming

dokumen?

3. Bagaimana menerapkan metode likelihood untuk membuat aplikasi yang dapat

mengidentifikasi topik dokumen?

4. Bagaimana performance nilai akurasi hasil identifikasi topik (perbandingan dengan

penelitian terdahulu)?



 BATASAN MASALAH

1. Dokumen yang digunakan adalah berita Bahasa Indonesia

2. Dokumen berita untuk training dan testing menggunakan corpus yang diunduh dari

www.kompas.com dan disimpan dalam bentuk notepad yang kemudian di-convert

ke eksistensi .news

3. Jumlah dokumen berita dan jumlah kategori primitif yang digunakan sesuai

dengan jumlah data yang ada di database.

4. Aplikasi dibuat menggunakan Bahasa pemrograman Java dan database MySQL



 TUJUAN

1. Membuat aplikasi yang dapat mengidentifikasi topik dari berita berbahasa

Indonesia.

2. Mengetahui hasil penerapan algoritma peningkatan Porter Stemmer saat

proses stemming dalam hal akurasi hasil identifikasi topik dokumen berita

berbahasa Indonesia.



 MANFAAT

1. Program ini diharapkan nantinya dapat menjadi media penunjang yang dapat

mempermudah pengguna dalam memilih informasi dari dokumen berita sesuai

topik yang diinginkan, dengan kata lain sebagai alat yang secara otomatis dapat

mengidentifikasi topik berita tanpa harus melalui proses manual seperti pada

umumunya.

2. Mendapatkan efisiensi waktu dalam pencarian topik pada berita yang ingin

dibaca.

3. Memperluas wawasan soal kinerja metode yang paling baik untuk diterapkan.



 VEKTOR SPACE MODEL

[4] Vector space model merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk

merepresentasikan model teks digital. Setiap dokumen dj akan direpresentasikan menjadi

vector.

dj = (w1j , w2j , . . . , wij)                 (1)

dimana wij adalah bobot term ke- i pada dokumen j yang bersangkutan. 



 METODE TF-IDF

[5] Bobot setiap term dapat direpresentasikan dengan frekuensi invers dokumennya (TF-IDF) yang

dinyatakan sebagai berikut :

dimana wij adalah bobot term ke- i pada dokumen j yang bersangkutan, tfij adalah frekuensi term i pada

dokumen j. N adalah jumlah dokumen yang diproses dan dfj adalah dokumen yang memiliki term i di

dalamnya.



 LIKELIHOOD

[1] Perhitungan likelihood untuk sebuah kategori dijelaskan pada rumus (3). 

Likelihood (cj | A={k1,k2,…,kn}) = − 𝑖=1
𝑛 𝑃 𝑘𝑖|𝑐𝑗 log 𝑃 𝑘𝑖|𝑐𝑗 (3)

dimana cj adalah kategori, A adalah artikel dokumen uji, 𝑃 𝑘𝑖|𝑐𝑗 dihitung menggunakan “In-

Document” dan perhitungan “jumlah total dokumen”.

Nilai ambang (threshold) digunakan untuk menentukan apakah sebuah kategori dapat

ditetapkan untuk artikel uji atau tidak. 
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dengan L adalah jumlah banyaknya likelihood, li adalah likehood untuk kategori ke-i.



 ALGORITMA PENINGKATAN 
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Kategori Jumlah Dokumen 

Nasional 10 

Regional 10 

Internasional 10 

Metropolitan 10 

Bisnis dan Ekonomi 10 

Olahraga 10 

Sains dan Teknologi 10 

Edukasi 10 

Pariwisata 10 

Total 90 

 

 Precision (P) = TP / (TP + FP)

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

 F-Measure (F) = 2 * P * R / (P + R)

 Accuration (A) = (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)



5 10 15 20 25

Accuration Accuration Accuration Accuration Accuration

Kategori

Internasional 100.00% 100.00% 90.00% 80.00% 100.00%

Nasional 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Regional 80.00% 70.00% 90.00% 90.00% 90.00%

Metropolitan 80.00% 80.00% 80.00% 100.00% 100.00%

Bisnis Ekonomi 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Olahraga 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

Pariwisata 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Sains & Teknologi 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Edukasi 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 80.00%

Rata - rata 90.00% 92.22% 93,33% 94,44% 95,56%







Kesimpulan

 Program telah selesai dibuat menggunakan Algoritma Peningkatan Porter Stemmer
dan Likelihood serta diuji mampu melakukan proses klasifikasi kategori serta
identifkasi topik pada artikel berita berbahasa Indonesia

 Berdasarkan hasil uji coba, proses klasifikasi kategori mendapatkan hasil yang
optimal saat menggunakan jumlah kata kunci sebanyak 25, sedangkan untuk
identifikasi topik diperoleh hasil yang maksimal dengan jumlah kata kunci sebanyak
20.

 Nilai accuracy untuk klasifikasi kategori diperoleh sebesar 95,56 %, sedangkan untuk
identifikasi topik sebesar 97,78 %. Kedua nilai tersebut tampak lebih baik daripada
nilai accuracy yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya.



Saran

 Riset lebih lanjut dalam hal running time, karena membutuhkan waktu yang cukup
lama saat identifikasi topik.

 Program disediakan fungsi download dokumen agar secara otomatis disimpan
mengikuti format Corpus.
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