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ABSTRAK

Jumlah dan ukuran data yang ada di internet terus berkembang hingga
mencapai jumlah yang cukup besar. Unstructured data di internet memberikan
peluang untuk mengubah informasi menjadi sebuah representasi pengetahuan
yang dapat dipahami oleh komputer. Big Data Processing menjadi fenomena
yang hangat sebab jumlah data yang besar dan banyaknya variasi jenis data
yang ada di internet menyebabkan para peneliti mulai berlomba-lomba untuk
melakukan penelitian bagaimana cara melakukan ekstraksi untuk mengubah
data tersebut menjadi informasi dengan cepat.

Salah satu jenis pengetahuan yang banyak digunakan adalah ontologi.
Ontologi yang digunakan sebagai sumber pengetahuan terbagi menjadi dua
buah, yaitu open domain dan closed domain. Pada sistem yang berbasis
closed domain, informasi pengetahuan yang ada hanya berfokus pada satu
topik permasalahan tertentu seperti kesehatan, hukum, dan beberapa kasus
yang lain. Untuk sistem open domain, pengetahuan yang ada tidak terfokus
pada pada satu topik permasalahan saja tetapi dapat pada beberapa bidang.
Sehingga di sistem ini memberikan sebuah tantangan terbesar yaitu bagaimana
sebuah sistem dapat selalu menambah pengetahuan yang dimilikinya dengan
informasi yang terus bertambah di dunia maya.

Dalam disertasi ini diusulkan sebuah metode ekstraksi informasi untuk re-
konstruksi multidomain ontologi Bahasa Indonesia dengan pendekatan berba-
sis machine learning dan Map Reduce. Usulan metode di disertasi diharapkan
dapat memberikan kontribusi di bidang ekstraksi informasi yang khususnya
digunakan dalam pengembangan multidomain ontologi di Bahasa Indonesia.
Di disertasi ini seluruh data akan dikategorisasikan dengan menggunakan
algoritme klasifikasi teks dengan Naive Bayes. Hal ini dilakukan agar data
dapat dikategorikan sesuai dengan topik yang terdapat di dokument tersebut.

Metode ekstraksi informasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Concept
Extraction dan Relation Extraction. Concept extraction dilakukan dengan
tujuan untuk mendapatkan entitas yang ada di dalam data, sedangkan
relation extraction digunakan untuk mendapatkan relasi semantik antar entitas
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tersebut. Concept extraction dilakukan dengan menggunakan algoritme
Shallow Parsing dan Named Entity Recognition. Sedangkan relation extraction
dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis lexico syntatic pattern
dan mapping dari external knowledge.

Kata kunci : Ontologi, Big Data Processing, Klasifikasi Teks, Information
Extraction, Named Entity Recognition, Shallow Parsing, Relation Extraction
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ABSTRACT

The amount and size of data available on the internet continues to grow
until it reaches a fairly large amount. Unstructured data on internet provides
an opportunity to transform information into a representation of knowledge
that can be understood by computers. Big Data Processing is widely discussed
nowadays because of the large amount of data and the large variety of
types of data available on internet. This problem is causing researchers to
start competing to conduct research on how to extract to convert data into
information quickly.

One type of knowledge that is widely used is ontology. The ontology used
as a source of knowledge is divided into two, namely open domain and closed
domain. In a closed-domain based system, existing knowledge only focuses on
one particular problem topic, such as health, law, and several other cases. For
open-domain systems, existing knowledge is not focused on just one problem
topic but can be in several fields. Hence in this system, the biggest challenge
that arises is how a system can always update its knowledge with information
that continues to grow in cyberspace.

An information extraction is proposed this dissertation with a machine
learning and Map Reduce based approach. The proposed method expected to
be able to contribute in the field of information extraction which is specifically
used in the reconstrution of multidomain ontology in Indonesian. All data will
be categorized using a text classification algorithm, that is Naive Bayes. This
procees is used so that the data can be categorized according to the topics that
appears in the document.

This information extraction is divided into two stages, namely concept
extraction and relation extraction. Concept extraction is done with the aim
of getting the entities that appears in the data, while relation extraction is
used to get the semantic relations between the concepts. Concept extraction
is done using the Shallow Parsing algorithm and Named Entity Recognition.
Whereas the relation extraction is performed using a lexico syntatic pattern
and mapping from external knowledge.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, serta kontribusi dan orisinalitas dari penelitian yang telah

dilakukan. Penjabaran dari masing-masing pokok bahasan akan dijabarkan

pada subbab-subbab yang ada di bab ini.

1.1 Latar Belakang

Jumlah dan ukuran data yang ada di internet terus berkembang hingga

mencapai jumlah yang cukup besar. Berbagai contoh terlihat pada beberapa

aplikasi yang muncul dan digunakan dalam beberapa kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh akan fenomena ini dapat dilihat jumlah data teks meningkat

akibat jumlah blog yang meningkat, jumlah video baru yang terdapat di

internet seperti Youtube yang per harinya muncul ratusan video baru, dan

jumlah gambar yang dapat ada seperti di web social media, sebagai contoh

Facebook atau Instagram. Perkembangan statistik dari pengguna internet dari

waktu ke waktu inilah yang menyebabkan pertumbuhan data dan informasi di

internet berkembang dengan cepat. Statistik pertumbuhan pengguna tersebut

dapat dilihat di gambar 1.11.

Pada Gambar 1.1 menunjukkan sejumlah grafik perkembangan pengguna

internet yang ada di dunia. Dari gambar tersebut, jumlah pengguna internet

dari tahun 1990an hingga tahun 2014 terus meningkat. Dengan melihat

fenomena ini, maka dapat disimpulkan internet saat ini telah menjadi sumber

informasi yang digunakan oleh khalayak umum.

Jika dilihat dari jumlah halaman web yang terindeks oleh Google yang

1Statistik pengguna internet di dunia yang diambil dari InternetLiveStats.com. Pada
per 1 Juli tahun 2014, statistik pengguna internet mencapai angka 2.925.249.355. (Diakses
tanggal 28 November 2015 di http://www.internetlivestats.com/internet-users/)
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Gambar 1.1: Statistik Pengguna Internet di Dunia

Gambar 1.2: Jumlah Statistik dari WWW yang Telah di Index oleh Google
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disajikan oleh worldwidewebsize.com di Gambar 1.22, maka pertumbuhan web

hingga tanggal 12 November 2015 mencapai kisaran angka 50 miliar halaman.

Tantangan utama yang menjadi perhatian peneliti dalam pengolahan data

dalam jumlah yang banyak tersebut terletak pada bagaimana data tersebut

dapat diolah dan disarikan menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan

oleh khalayak umum secara cepat dan tepat. Jika pengolahan data dilakukan

secara tradisional, maka kecepatan dalam proses akan sangat lambat mengi-

ngat banyaknya jumlah data yang diolah. Aspek lain yang menjadi kesulitan

dari data ini sulit diproses adalah terletak pada variasi data yang ada di

internet, yaitu mulai dari teks, gambar, audio, video, dll.

Dalam dunia kecerdasan buatan di dalam dunia komputer, terdapat

permasalahan pokok yang melatarbelakangi dilakukannya disertasi ini. Com-

puter based knowledge merujuk pada bagaimana terminologi komputer dapat

menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan pengetahuan yang

disimpan pada komputer tersebut. Dalam dunia computer based knowledge,

pengetahuan yang disimpan memainkan peranan yang sangat penting terkait

bagaimana komputer harus melakukan sesuatu atau informasi apa yang

dimiliki oleh komputer dalam menjawab sebuah permasalahan yang diberikan.

Fokus utama dari disertasi ini adalah terletak pada bagaimana knowledge

tersebut dapat dibangun dari data teks yang ada di internet secara terus

menerus agar infomasi yang ada di dalamnya selalu baru dan informatif.

Jenis knowledge yang dipilih dalam penelitian ini adalah ontologi. Onto-

logi dipilih karena telah banyak digunakan dalam area penelitian yang lain,

antara lain Chatbot [1], Sentiment Analysis [2], dan Question Answering

[3]. Melihat pentingnya ontologi hingga diterapkannya sebagai salah satu

komponen dari berbagai macam penelitian yang ada, saat ini telah berkembang

berbagai macam ontologi, diantaranya : SUMO[4], YAGO [5], YAGO2[6], dan

YAGO3[7].

Jayatilaka,dkk.[8] mendefinisikan masalah utama yang dihadapi dalam

2Statistik jumlah halaman web yang telah diindeks oleh Google hingga tanggal 12 No-
vember 2015. (Diakses tanggal 28 November 2015 di http://www.worldwidewebsize.com/).
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pembangunan ontologi adalah ontologi saat ini secara umum dibangun secara

manual dan membutuhkan waktu dan tenaga cukup besar. Beberapa upaya

telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diberikan terkait dengan

pembangunan ontologi yang dilakukan secara otomatis seperti yang dilakukan

oleh Yang dkk.[9], Snow dkk.[10], dan Suchanek dkk.[5].

Penelitian di disertasi ini melakukan ekstraksi informasi untuk pengem-

bangan multidomain ontologi di Bahasa Indonesia. Metode yang diusulkan

terdiri dari tiga hal, yaitu kategorisasi topik dokumen untuk penentuan domain

dari data yang akan diolah, ekstraksi konsep dari ontologi menggunakan

pendekatan shallow parsing dan named entity recognition, dan ekstraksi relasi

antar konsep yang diperoleh untuk mendapatkan makna dari hubungan antar

konsep tersebut. Penjabaran masing-masing metode akan dibahas di bab-bab

selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian di disertasi ini berusaha menjawab masalah yang telah dibaar

berusaha untuk menjawab permasalahan telah dijabarkan sebelumnya. Data

yang ada di internet beraneka ragam dan terdapat informasi yang dapat

diperoleh dan disusun menjadi sebuah basis data pengetahuan di komputer,

yaitu ontologi. Dalam melakukan pengembangan multidomain ontologi sering

kali erat dilakukan secara tradisional melalui kepintaran seorang pakar. Proses

yang ada dilakukan dengan manual dan membutuhkan waktu yang lama dan

biaya yang cukup tinggi.

Pertumbuhan jumlah dan ukuran data yang ada saat ini menyebabkan

data dapat diproses secara cepat agar pengetahuan yang diperoleh selalu ber-

tambah. Pembangunan ontologi secara otomatis perlu dilakukan agar dapat

memberikan informasi yang terkini dan dapat menyusun fakta-fakta yang ada

di internet menjadi sebuah ontologi dengan akurat. Untuk melakukan hal

tersebut diperlukan metode untuk melakukan ekstraksi informasi dari data

yang ada secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan

waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembangunan ontologi.
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Permasalahan yang umum ditemui adalah terletak pada sumber data dan

metode yang digunakan di Bahasa Indonesia belum tersedia secara luas. Selain

masalah keterbatasan resource dari data dan metode, masalah lain adalah pada

struktur bahasa di Bahasa Indonesia yang berbeda dengan yang lain. Sehingga

diperlukan penyesuaian jika ingin menggunakan pendekatan-pendekatan yang

telah dikembangkan di bahasa lain untuk diterapkan di Bahasa Indonesia

dengan sumber data dan data pendukung yang belum tersedia secara luas.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah mengembangkan metode

ekstraksi informasi yang dapat digunakan untuk membangun multidomain

ontologi secara otomatis dari data yang ada di internet. Untuk mencapai

tujuan tersebut, beberapa hal terkait dengan penelitian ini wajib dilakukan:

1. Mengembangkan sistem klasifikasi data untuk menentukan kategori topik

bahasan dari sebuah dokumen.

2. Mengembangkan sistem ekstraksi informasi untuk melakukan akuisisi

konsep dan relasi yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan

multidomain ontologi.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah metode yang dapat

digunakan untuk melakukan ekstraksi informasi dari teks khususnya dalam

pembangunan ontologi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai

salah satu metode dalam melakukan ekstraksi informasi di bidang pengolahan

bahasa alami Bahasa Indonesia, seperti question answering, sentiment ana-

lysis, dan dialog systems.

1.4 Kontribusi dan Orisinalitas Penelitian

Ekstraksi informasi telah banyak dilakukan di berbagai bahasa diantara-

nya adalah Bahasa Indonesia dan Inggris. Metode yang digunakan terdiri dari

berbagai macam, yaitu menggunakan pattern, machine learning, dan external

knowledge. Penelitian ini melakukan ekstraksi informasi dari berbagai data

teks dengan menggunakan pendekatan berbasis machine learning dan Map
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Reduce. Terdapat beberapa kontribusi dan capaian yang ada dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Kategorisasi teks dengan menggunakan algoritme Naive Bayes yang

dimodelkan dalam algoritme Map Reduce dan algoritme Self-Training

Naive Bayes. Self-Training Naive Bayes merupakan algoritme semi-

supervised untuk melakukan klasifikasi dokumen.

2. Akuisisi konsep berupa frasa nominal dari dokumen dengan menggu-

nakan metode Shallow Parsing dengan algoritme C4.5. Menggunakan

kombinasi fitur word shape untuk menggantikan fitur word. Hal ini

dilakukan untuk mengatasi OOV(out of vocabulary) word.

3. Akuisisi konsep dengan menggunakan Named Entity Recoginiton (NER)

dengan metode hybrid yaitu Conditional Random Fields(CRF) dan K-

Means. Metode ini berupaya menggabungkan word embedding sebagai

fitur agar hubungan kedekatan makna semantik antar setiap kata dapat

digunakan sebagai fitur dalam NER.

4. Akuisisi relasi dengan menggunakan pendekatan berbasis lexico syntatic

pattern dan mapping untuk pembangunan ontologi dengan relasi kata

benda di Bahasa Indonesia yang diolah dengan pendekatan berbasis Map

Reduce.

5. Dataset NER di Bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 jenis entitas,

yaitu nama orang, lokasi, organisasi, dan lainnya. Jumlah dataset

yang dihasilkan terdiri dari 2000 dokumen dengan total 30.407 kalimat.

Entitas yang terdapat di dataset tersebut berjumlah 51.241.

6. Dataset klasifikasi dokumen Bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 topik,

yaitu ekonomi, hiburan, teknologi, politik, dan olahraga. Total dokumen

yang berhasil diperoleh adalah 29.587 dokumen.

7. Dataset hasil akuisisi relasi IS-A di Bahasa Indonesia dengan topik
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Gambar 1.3: Bagan Kontribusi dan Orisinalitas Penelitian

hewan. Total data relasi yang diperoleh adalah 5038 relasi unik di

kategori hewan.

Bagan kontribusi penelitian dan orisinalitas penelitian di Gambar 1.3,

diagram tulang ikan pada Gambar 1.4 dan Tabel 1.1 dari roadmap penelitian

yang telah dilakukan. Ketiga hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu

parameter yang menunjukkan bahwa penelitian ini masih orisinal dan dapat

terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada

meskipun penelitian ini telah selesai dilakukan dan penelitian tentang topik

sejenis telah dilakukan sebelumnya.

1.5 Roadmap Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan. Bagan

jalan peta penelitian yang digunakan untuk menjabarkan detail perjalanan

penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat di Gambar 1.4. Sedangkan

penjabaran untuk riset-riset terkait yang menjadi rujukan penelitian ini dapat

dilihat di Tabel 1.1.
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Gambar 1.4: Diagram Fishbone
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

1 Named Entity

Recognition

2019 Zeyu Dai, Hongliang

Fei, dan Ping Li[11]

Coreference Aware

Representation

Learning for Neural

Named Entity

Recognition

Representasi kata dengan memperha-

tikan coreference untuk Named Entity

Recognition pada level dokumen meng-

gunakan Coreference Layer di atas

BiLSTM Layer dengan arsitektur da-

sar CNN-BiLSTM-CRF.

2 Named Entity

Recognition

2012 Neeraj Agrawal dan

Ankush Singla[12]

Using named entity re-

cognition to improve

machine translation

Pemanfaatan Named Entity Recogni-

tion untuk Machine Translation untuk

Aligner, Class Based Language Model,

dan penambahan Fitur
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

3 Named Entity

Recognition

2019 Alankar Jain, Bharga-

vi Paranjape, dan Za-

chary C.Lipton[13]

Entity Projection via

Machine Translation

for Cross-Lingual NER

Named Entity Recognition untuk lima

bahasa dengan menggunakan penerje-

mahan berbasis machine learning un-

tuk penerjemahan kalimat dan entitas,

mencocokkan entitas berdasarkan eja-

an dan fonetis dan pedekatan berda-

sarkan statistik

4 Named Entity

Recognition

2019 Andre Lamurias dan

Francisco M. Cuoto[14]

Biomedical Question

Answering using

Bidirectional

Transformers and

Named Entity

Recognition

Arsitektur berbasis Transformer dan

peningkatan akurasi sistem tanya ja-

wab dengan Named Entity Recognition
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

5 Named Entity

Recognition

1995 Ralph Grishman[15] The NYU System for

MUC-6

Rule-based NER yang menggunakan

data dictionary, yang terdiri dari nega-

ra, kota, perusahaan, dan nama orang.

6 Named Entity

Recognition

2017 Tome Eftimov, Barba-

ra Korous Seljak, dan

Peter Korosec[16]

A rule-based named-

entity recognition

method for knowledge

extraction of evidence-

based dietary

recommendations

Pendekatan berbasis rule, dimana de-

teksi entitas dilakukan dengan mende-

finisikan rule tentang pola posisi kata

dalam kalimat. Namun pendekatan

berbasis rule memiliki kelemahan keti-

ka ada kalimat atau domain baru

7 Named Entity

Recognition

2012 Sudha Morwal, Nus-

rat Jahan, dan Deepti

Chopra [17]

Named entity recogni-

tion using hidden Mar-

kov model (HMM)

NER dengan HMM yang tidak memer-

lukan ahli bahasa. Dapat digunakan

untuk bahasa apapun dan menghasilk-

an performa yang baik.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

8 Named Entity

Recognition

2011 Michal Konkol and Mi-

loslav Konoṕık [18]

Maximum Entropy Na-

med Entity Recognition

for Czech Language

Named Entity Recognition untuk baha-

sa Czech dengan Maximum Entropy.

9 Named Entity

Recognition

2017 I. El Bazi and N.

Laachfoubi[19]

Arabic Named Entity

Recognition Using To-

pic Modeling

Named Entity Recognition menggunak-

an Latent Dirichlet Allocation dengan

fitur-fitur yang dipelajari secara unsu-

pervised.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

10 Named Entity

Recognition

2017 Narti Jaariyah[20] Pengenalan Entitas

Bernama Pada Teks

Bahasa Indonesia

Menggunakan

Conditional Random

Fields

Pengenalan Entitas Bernama dengan

Conditional Random Fields yang me-

miliki banyak kelebihan dibandingkan

Hidden Markov Model dan Maximum

Entropy Markov Model. Fitur yang

digunakan adalah kelas kata sekarang,

kombinasi kelas kata sekarang dan se-

belumnya, dan kombinasi kelas kata

sekarang, sebelumnya, dan setelahnya.

11 Named Entity

Recognition

2016 Aditya Satrya Wibawa

dan Ayu Purwarianti

[21]

Indonesian named-

entity recognition

for 15 classes using

ensemble supervised

learning

Implementasi Ensemble Supervised Le-

arning untuk 15 jenis entitas, dengan

hasil akurasi terbaik diperoleh dengan

Simple Logistic Algorithm sebesar 52%.

Namun akurasi dapat ditingkatkan de-

ngan pemilihan fitur yang lebih baik.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

12 Named Entity

Recognition

2014 Dekha Anggareska dan

Ayu Purwarianti [22]

Information extraction

of public complaints on

Twitter text for Ban-

dung government

Kombinasi dari fitur dan algoritme un-

tuk Named Entity Recognition dan eks-

trasi relasi dengan tiga algoritme yaitu

Näıve Bayes, SMO, dan IBK. Akurasi

terbaik diperoleh dengan SMO. Pene-

litian masih memiliki kelemahan yaitu

penanganan ambiguitas.

13 Named Entity

Recognition

2019 Herley Shaori Al-Ash,

Ivan Fanany, dan Alha-

di Bustamam [23]

Indonesian Protected

Health Information

Removal using Named

Entity Recognition

Named Entity Recognition dengan

mengkombinasikan Long Short Term

Memory dan Conditional Random Fi-

elds pada 888 dokumen. Terdapat

masalah tentang dataset yang tidak

seimbang.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

14 Named Entity

Recognition

2019 D. C. Wintaka, M. A.

Bijaksana, dan I. Asror

[24]

Named-Entity

Recognition on

Indonesian Tweets

using Bidirectional

LSTM-CRF

Penerapan Deep Learning untuk Na-

med Entity Recognition dengan meng-

kombinasikan Bidirectional LSTM de-

ngan CRF.

15 Named Entity

Recognition

2018 Y. Munarko, M. S. Su-

trisno, W. A. I. Maha-

rdika, I. Nuryasin, dan

Y. Azhar [25]

Named entity recogni-

tion model for indo-

nesian tweet using crf

classifier

Named Entity Recognition untuk Baha-

sa Indonesia dengan classifier tunggal

Conditional Random Fields, tanpa mo-

del hybrid. Penelitian dilakukan pada

8000 tweet.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

16 Named Entity

Recognition

2018 Y. Wibisono and M. L.

Khodra [26]

Pengenalan

Entitas Bernama

Otomatis untuk

Bahasa Indonesia

dengan Pendekatan

Pembelajaran Mesin

Implementasi Named Entity Recogni-

tion dengan menggabungkan Bidire-

ctional LSTM dan CRF. Penelitian

ini memiliki keterbatasan pada jumlah

dataset untuk NER.

17 Klasifikasi Teks 2010 Zheng Gong dan Tian

Yu [27]

Chinese web text clas-

sification system model

based on Naive Bayes

Penelitian melakukan klasifikasi teks

artikel situs bahasa China.

18 Klasifikasi Teks 2015 Abinash Tripathy, An-

kit Agrawal, dan Santa-

nu Kumar Rath [28]

Classification of Senti-

mental Reviews Using

Machine Learning Te-

chniques

Mengkategorikan tulisan opini seseo-

rang dalam bahasa Inggris menjadi po-

sitif atau negatif.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

19 Klasifikasi Teks 2012 Arifin dan Ketut Eddy

Purnama [29]

Classification of Emo-

tions in Indonesian Te-

xtsUsing K-NN Method

Klasifikasi emosi dari teks dengan

metode supervised learning, yaitu k-

Nearest Neighbour (k-NN).

20 Klasifikasi Teks 2017 Akhmad Zaini, M. Aziz

Muslim dan Wijono

[30]

Pengelompokan Artikel

Berbahasa Indonesia

Berdasarkan Struktur

Laten Menggunakan

Pendekatan Self

Organizing Map

Kategorisasi teks dengan menggunakan

struktur laten dan metode unsupervised

learning dengan algoritme Self Organi-

zing Map.

21 Klasifikasi Teks 1998 Avrim Blum dan Tom

Mitchell [31]

Combining labeled and

unlabeled data with co-

training

Klasifikasi teks dengan pendekatan

semi-supervised learning Co-Training

untuk dokumen website akademik.

22 Klasifikasi Teks 2001 Svetlana Kiritchenko

dan Stan Matwin [32]

Email Classification wi-

th Co-Training

Klasifikasi teks dengan pendekatan

semi-supervised learning Co-Training

untuk dokumen email.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

23 Klasifikasi Teks 2009 Rafael Guzman-

Cabrera, , Manuel

Montes-Y-G’omez,

Paolo Rosso, dan Luis

Villase\ nor-Pineda[33]

Using the Web as cor-

pus for self-training te-

xt categorization

Membentuk model klasifikasi teks

menggunakan teks dari sebuah

situs sebagai data pelatihan dengan

pendekatan Self-Training yang

merupakan semi-supervised learning

24 Klasifikasi Teks 2014 Janice Laksana dan

Ayu Purwarianti[34]

Indonesian twitter text

authority classification

for government in ban-

dung

Klasifikasi keluhan di sebuah instansi

pemerintah.

25 Klasifikasi Teks 2013 Aini Rachmania, Jafre-

ezal Jaafar, dan Nor-

shuhani Zamin[35]

Likelihood calculation

classification for

Indonesian language

news documents

Klasifikasi berita bahasa Indonesia.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

26 Klasifikasi Teks 2016 Bayu Yudha Pratama

dan Riyanarto Sarno

[36]

Personality

classification based

on Twitter text using

Naive Bayes, KNN and

SVM

Identifikasi personality dari tweet sese-

orang di sosial media Twitter dengan

metode Naive Bayes, k-NN, dan SVM.

27 Klasifikasi Teks 2011 Aqsath Rasyid Nara-

dhipa dan Ayu Purwa-

rianti [37]

Sentiment

classification for

Indonesian message in

social media

Algoritme Support Vector Machine

(SVM) telah diguanakan untuk mela-

kukan klasifikasi pesan di sosial media

menjadi empat kategori, yaitu netral,

positif, negatif, dan pertanyaan.

28 Klasifikasi Teks 2014 Chao Xing, Dong

Wang, Xuewei Zhang,

dan Chao Liu [38]

Document

classification with

distributions of word

vectors

Pemanfaatan Word2Vec sebagai fitur

dalam klasifikasi dokumen di bahasa

Inggris. Representasi fitur yang digu-

nakan adalah Word2Vec dengan avera-

ge pooling.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

29 Klasifikasi Teks 2016 Dyah Rahmawati dan

Masayu Leylia Khodra

[39]

Word2vec semantic

representation in

multilabel classification

for Indonesian news

article

Penggunaan Word2Vec untuk klasifika-

si dokumen berita di bahasa Indonesia.

30 Ekstraksi Rela-

si

2009 Hui Yang dan Jamie

Callan [40]

A metric-based frame-

work for automatic ta-

xonomy induction

Pembangunan ontologi dengan pende-

katan berbasis pola/pattern dengan ha-

sil akurasi yang baik.

31 Ekstraksi Rela-

si

1992 Marti A. Hearst [41] Automatic Acquisition

of Hyponyms from Lar-

ge Text Corpora

Pendekatan berbasis pola untuk mem-

bangun ontologi.
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Tabel 1.1: Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Topik Disertasi(Lanjutan)

No. Topik Tahun Penulis Judul Keterangan

32 Ekstraksi Rela-

si

2010 Gunawan dan Erick

Pranata [42]

Acquisition of

Hypernymy-Hyponymy

Relation between

Nouns for WordNet

Building

Pendekatan akuisisi relasi hipernim de-

ngan menggunakan monolingual dictio-

nary dan algoritme lesk untuk WSD.

33 Noun Phrase

Chunking

2013 Arry Akhmad Armana,

Arif B. Putra N.,Ayu

Purwarianti, dan Kusp-

riyanto [43]

Syntactic Phrase Chun-

king for Indonesian La-

nguage

Pendekatan chunking dengan menggu-

nakan regexp parser dan rule.
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Kategorisasi teks dengan Naive Bayes di penelitian ini didasari oleh

beberapa penelitian yang dilakukan oleh Blum dkk[31], Kiritchenko dkk[32],

dan Guzman-Cabrera dkk[33] dengan metode semi supervised learning. Blum

dkk[31] dan Kiritchenko dkk[32] menggunakan pendekatan co-training, namun

di penelitian ini menggunakan pendekatan self-training seperti yang dilakukan

oleh Guzman-Cabrera dkk[33]. Pada pendekatan yang diusulkan menggunakan

metode Self-Training dengan fitur adalah vektor dokumen yang dibentuk

dari Word Embedding seperti yang dilakukan oleh Xing dkk[38]. Selain itu

dilakukan pula pemodelan Naive Bayes dengan menggunakan pendekatan Map

Reduce berdasarkan usulan dari Chu dkk[44]. Hasil yang diperoleh dalam

kategorisasi teks dengan pemodelan Map Reduce ini mampu memberikan

performa yang cukup baik sedangkan pada pendekatan semi supervised jika

dibandingkan dengan pendekatan supervised yang diusulkan, maka pendekatan

semi-supervised memiliki performa yang tidak jauh berbeda dibanding dengan

pendekatan supervised yang membutuhkan proses pelabelan data lebih banyak.

Ontologi terdiri dari sekumpulan konsep dan relasi dari antar konsep

tersebut, sehingga proses ekstraksi entitas dan relasi digunakan sebagai

komponen dasar untuk penyusunan dari ontologi ini. Secara umum menurut

Yang dkk.[45], pembangunan ontologi terbagi menjadi dua buah proses yaitu

ekstraksi konsep yang merupakan entitas dan ekstraksi relasi yang digunakan

untuk hubungan makna semantik dari antar konsep tersebut. Dalam penelitian

ini ekstraksi konsep dilakukan dengan menggunakan shallow parsing dan

named entity recognition sedangkan ekstraksi relasi dilakukan dengan metode

berbasis pattern.

Pendekatan shallow parsing untuk akusisi frasa nominal yang dipilih

dalam penelitian ini didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Kudo dkk[46]

di tahun 2000. Fitur yang digunakan berdasarkan fitur yang diusulkan oleh

Kudo dkk.[46] tersebut. Namun dalam penelitian ini diuapayakan untuk

melakukan penggantian fitur dari word feature yang diusulkan menjadi word

shape seperti yang diusulkan dalam Tkachenko dkk[47]. Hasil percobaan meng-
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gambarkan bahwa usulan fitur yang di penelitian ini memberikan performa

yang baik dibandingkan dengan fitur original yang digunakan pada penelitian

sebelumnya. Namun metode yang diusulkan tidak dapat memberikan hasil

yang maksimal sebagai tujuan utama di penelitian ini. Ekstraksi frasa nominal

tidak dapat menghasilkan entitas secara keseluruhan karena ternyata tidak

semua frasa nominal merupakan entitas sehingga digunakan penelitian lain

untuk melakukan ekstraksi entitas dengan NER.

Pada penelitian ini dilakukan pendekatan hybrid CRF dan K-Means

dengan tujuan untuk menggunakan kedekatan makna semantik kata sebagai

fitur dalam CRF. Hal ini dilakukan juga peneliti lain yaitu Segura-Bedmar

dkk.[48] untuk melakukan Named Entity Recognition untuk obat. Hal ini

menjadi menarik untuk diangkat dan dicoba untuk diterapkan di Bahasa

Indonesia. Latar belakang lain mengapa hybrid model dipilih adalah kata-

kata yang dengan jenis entitas yang sejenis diyakini memiliki kedekatan

makna semantik karena kata-kata dengan jenis entitas yang sama cenderung

mengelompok. Sehingga hybrid model ini diyakini dapat meningkatkan

performa dari model yang diusulkan. Hal ini terbukti bahwa usulan metode

dapat memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan baseline

model di [20].

Pada penelitian relation extraction dilakukan menggunakan metode yang

diusulkan oleh Hearst[41] dan Yang dkk.[45]. Karena terbatasnya resource

yang ada maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan

beberapa fitur yang ada di penelitian sebelunya. Pola akuisisi hipernim di-

lakukan dengan menggunakan pattern, sedangkan untuk melakukan ekstraksi

holonim dan meronim menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Yang

dkk.[45] dengan salah satu fitur yang diusulkan oleh Lee dkk.[49]. Hasil

yang diperoleh memberikan performa yang cukup baik namun, untuk pada

beberapa pola data tidak dapat diakuisisi dengan baik sehingga penggunaan

external knowledge seperti Princeton WordNet dapat membantu model untuk

memperoleh peningkatan performa.
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Keberhasilan dari proses ekstraksi ini dapat dilakukan dengan melihat

seberapa baik hasil ekstraksi entitas yang dilakukan jika output dari proses

tersebut dicari relasinya. Namun dalam penelitian ini proses ektraksi entitas

dan relasi belum dihubungkan sehingga capaian yang diusulkan barulah

prototype tahap awal metode yang terpisah. Hal ini akan menjadi lanjutan

dari penelitian ini di penelitian yang mendatang.

1.6 Hasil Publikasi Penelitian

Dalam upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan disertasi ini, terdapat

beberapa publikasi penelitian yang telah yang dilakukan, yaitu:

1. Joan Santoso; Esther Irawati Setiawan; Eko Mulyanto Yuniarno; Mocha-

mad Hariadi; Mauridhi Hery Purnomo. Hybrid conditional random fields

and k-means for named entity recognition on indonesian news documents.

International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 13(3):233-

245, June 2020. ISSN 2185-3118.

2. Joan Santoso, Agung Dewa Bagus Soetiono, Gunawan, Endang Setyati,

Eko Mulyanto Yuniarno, Mochamad Hariadi, and Mauridhi Hery Pur-

nomo. Self-training naive bayes berbasis word2vec untuk kategorisasi

berita bahasa indonesia. Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi

Informasi (JNTETI), 7(2):158-166, 2018.

3. Joan Santoso, Eko Mulyanto Yuniarno, and Mochamad Hariadi. Large

scale text classification using map reduce and naive bayes algorithm for

domain specified ontology building. In 2015 7th International Conference

on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics, volume 1, pages

428-432. IEEE, 2015.

4. Joan Santoso, James Nakoda Nugraha, Eko Mulyanto Yuniarno, and

Mochamad Hariadi. Noun ontology generation from wikipedia article

using map reduce with pattern based approach. In 2015 International

Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), pages

373-378. IEEE, 2015.

24



5. Joan Santoso, Hermes Vincentius Gani, Gunawan, Eko Mulyanto Yu-

niarno, Mochamad Hariadi, Mauridhi Hery Purnomo, Noun phrases

extraction using shallow parsing with c4. 5 decision tree algorithm

for indonesian language ontology building. In 2015 15th International

Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT),

pages 149-152. IEEE, 2015.

1.7 Sistematika Pembahasan Disertasi

Sistematika pembahasan pada pembuatan laporan akhir dari Buku Diser-

tasi ini tersusun dalam enam bab, meliputi:

1. BAB I

Pada bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kontribusi dan orisinalitas penelitian dari penelitian

yang dilakukan.

2. BAB II

Pada bab ini akan dijabarkan kajian pustaka yang terkait dengan

penelitian ini. Beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah ontologi,

big data, web data extraction, pengolahan bahasa alami, pelabelan

part-of-speech, text classification, dan berbagai subbahasan lain yang

merupakan bagian dari penelitian ini.

3. BAB III

Pada bab ini akan dijabarkan metodologi yang diusulkan dalam peneli-

tian ini. Penjabaran umum meliputi gambaran input dan output dari

masing-masing proses akan dijabarkan bab ini.

4. BAB IV

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai metode yang telah diteliti untuk

melakukan kategorisasi teks. Metode yang diusulkan dalamn melakukan

kategorisasi teks terbagi menjadi dua, yaitu Naive Bayes berbasis Map

Reduce dan Self Training Naive Bayes.
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5. BAB V

Pada bab ini akan dijabarkan metode untuk melakukan akuisisi informasi

yang diusulkan pada penelitian ini. Proses ekstraksi informasi akan

terbagi menjadi 2 bagian, yaitu akuisisi entitas dan akuisisi relasi. Dalam

melakukan akuisisi entitas terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yai-

tu dengan menggunakan Noun Phrase Chunking dan Hybrid Conditional

Random Fields (CRF) dan K-Means untuk Named Entity Recognition.

Sedangkan tahapan akusisi relasi dilakukan dengan menggunakan lexico

syntatic pattern.

6. BAB VI

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dibuat

pada disertasi ini. Kesimpulan berisi hasil temuan yang diperoleh saat

pengerjaan disertasi dan juga dibahas saran yang dapat dilakukan jika

pengembangan akan dilakukan jika disertasi ini dikembangkan.
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BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan kajian pustaka yang terkait dengan pe-

nelitian ini. Beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah ontologi, big

data, web data extraction, pengolahan bahasa alami, pelabelan part-of-speech,

text classification, dan berbagai subbahasan lain yang merupakan bagian dari

penelitian ini. Setiap bahasan akan dijabarkan menjadi beberapa subbab di

bab ini.

2.1 Ontologi

Dalam merepresentasikan pengetahuan di dalam komputer terdapat ber-

bagai jenis representasi yang dapat digunakan, antara lain ontologi. Ontologi

adalah jenis representasi pengetahuan yang terdiri atas konsep atau terminolo-

gi dan hubungan yang menjabarkan arti konsep atau terminologi yang terdapat

di dalam jaringan tersebut [45]. Kelebihan yang menjadi alasan mengapa

ontologi dipilih dalam penelitian ini sebagai model representasi pengetahuan

yang akan dibangun adalah ontologi mampu mencakup domain yang sangat

besar dan kompleks. Contoh dari bentuk ontologi dapat dilihat pada Gambar

2.1.1.

Berdasarkan cakupan pengetahuan yang dimiliki oleh sistem dapat terbagi

menjadi dua macam, yaitu open domain dan close domain. Perbedaan yang

cukup terlihat pada dua area tersebut terletak pada topik yang dapat dicakup

oleh sistem. Pada area close domain, sistem hanya berisi pengetahuan pada

satu area tertentu saja, sedangkan pada open domain, sistem dapat berisi

informasi-informasi yang ada pada beberapa area. Contoh ontologi pada

Gambar 2.1 merupakan salah satu contoh dari closed domain ontologi. Hal

1Hasil ontologi dari Penelitian Zhang, dkk.[50]
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Gambar 2.1: Ontologi di Bidang Inovasi dari Penelitian Zhang, dkk[50]

ini disebabkan ontologi tersebut hanya berisi informasi terkait dengan inovasi

riset di bidang teknologi. Salah satu contoh dari open domain ontologi adalah

WordNet. WordNet sebagai ontologi yang menggambarkan hubungan antar

kata memiliki 44 domain area cakupan informasi.

Seringkali diungkapkan definisi dari ontologi adalah sama dengan takso-

nomi dalam beberapa penelitian. Terdapat beberapa referensi yang mendefi-

nisikan bahwa ontologi dan taksonomi adalah hal yang berbeda. Taksonomi

dapat dianalogikan dengan sebuah ”tree” sedangkan sebuah ontologi dapat

dianalogikan dengan sebuah ”forest” atau kumpulan ”tree” 2 . Sumber lain

memberikan definisi lain bahwa ontologi dapat memiliki lebih dari satu relasi

dari setiap kategorinya sedangkan untuk taxonomy hanya berupa hierarki 3.

Hieararki ini berarti dimana setiap parent dapat memiliki satu atau lebih

child atau sebuah child hanya memiliki sebuah parent. Berdasarkan asumsi

tersebut dapat disimpulkan bahwa cakupan informasi dan relasi yang dimiliki

2Website yang menjelaskan perbedaan antara taxonomy dan ontologi
(http://www.ideaeng.com/taxonomies-ontologies-0602) diakses 15 September 2012

3Website yang menjelaskan taxonomy dan ontologi (http://www.information-
management.com/issues/2007 47/10001177-1.html) diakses 15 September 2012
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oleh ontologi lebih luas dibanding sebuah taksonomi biasa.

2.2 Big Data

Big Data merupakan terminologi baru yang merujuk pada bagaimana agar

data dengan berukuran besar tersebut dapat diolah dan disajikan menjadi

sebuah informasi melalui proses Extraction Transformation Loading (ETL)

menjadi sebuah informasi yang berguna. Definisi lain yang diutarakan

oleh Tom White [51] terkait dengan permasalahan Big Data yang adalah

terletak pada bagaimana sebuah data dalam jumlah yang besar dan kompleks

dapat diolah namun data tersebut akan sulit jika diproses oleh sistem secara

tradisional. Perhatian penting yang menjadi penekanan bahwa sebuah data

dapat dikatakan sebagai Big Data menurut Laney [52] terletak pada 3 (tiga)

aspek, yaitu (1) volume, (2) variety, dan (3) velocity. Volume mendefinisikan

aspek seberapa besar data yang akan diproses, variety mendefiniskan pada

aspek beragamnya jenis data yang akan diproses, dan velocity mendefinisikan

pada aspek seberapa cepat data dapat diproses agar didapatkan sebuah

informasi atau knowledge dari data tersebut. Berdasarkan definisi dari Big

Data tersebut, tantangan yang diberikan terkait dengan data yang ada di

internet dapat diolah dan disajikan menjadi sebuah informasi secara cepat dan

tepat dapat terjawab dengan menggunakan pendekatan Big Data Processing.

Map Reduce sebenarnya lebih merupakan suatu framework dibandingkan

suatu alat. Penyesuaian alur kerja diperlukan dalam penggunaan framework

Map dan Reduce, dimana dapat menjadi tantangan sendiri dalam mendesain

sebuah pendekatan berbasis framework ini. Map Reduce memberikan suatu

batasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat

dilakukan.

Map Reduce ditujukan untuk mempermudah dalam pembuatan aplikasi

yang digunakan untuk memproses data yang berukuran besar. Map Reduce

juga dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan data yang dilakukan

secara paralel. Map Reduce sangat membantu dalam pemrosesan data yang

telah tersimpan secara terdistribusi pada Distributed File System. Untuk
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Gambar 2.2: Hubungan HDFS dan Map Reduce

dapat memaksimalkan dan menggunakan kelebihan Map Reduce, maka dapat

menggunakan konfigurasi job di sistem yang akan dikembangkan. Ilustrasi dari

hubungan Map Reduce dengan Distributed File System yang digunakan dapat

dilihat di Gambar 2.2.

Map Reduce berjalan dengan membagi pemrosesan menjadi dua bagian

utama yaitu bagian map dan bagian reduce. Pada masing-masing bagian

memiliki pasangan key-value sebagai input dan outputnya. Job map pada

Map Reduce mengambil suatu kumpulan data yang lalu dikonversi menjadi

kumpulan data yang telah terbagi dalam pasangan key-value.

Pada tahap reduce, output yang dihasilkan pada bagian map digunakan

sebagai input pada bagian reduce dimana pada bagian ini data dapat dikelom-

pokkan agar dapat dihasilkan kumpulan data yang lebih kecil. Pada proses

map terdapat prosedur untuk menjalankan penyaringan atau pemilihan data,

dan pengurutan data. Pada tahap reduce dilakukan proses summary yaitu

penggabungan atau perangkuman atau ringkasan. Sesuai dengan nama dari

Map Reduce, proses map selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan

proses reduce. Contoh dari ilustrasi cara kerja dari Map Reduce dapat dilihat
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Gambar 2.3: Contoh Algoritme Map Reduce

di Gambar 2.34.

Beberapa contoh aplikasi dari Map Reduce adalah diterapkannya teknik ini

di [53] untuk melakukan deteksi spam pada data dalam jumlah besar. Contoh

lain penerapan teknik Map Reduce adalah memodelkan sebuah algoritme

clustering agar dapat dijalankan secara paralel di [54]. Melihat performa dari

Map Reduce, telah dilakukan upaya penelitian untuk memodelkan algoritme

machine learning dalam pemodelan paralel menggunakan Map Reduce seperti

yang dilakukan di [44].

2.3 Web Crawling

Web crawling adalah proses yang digunakan untuk mendapatkan halaman

dari sebuah web. Web crawling juga dikenal dengan nama web spider. Secara

umum web crawling banyak digunakan oleh sistem temu kembali informasi

untuk mengumpulkan data yang ada di internet. Terdapat beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam web crawling yang disampaikan di [55], adalah:

4Gambar ini diambil dari situs http://tarnbarford.net/journal/mapreduce-on-mongo
(Diakses tanggal 7 Desember 2015)
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1. robustness : sebuah crawler wajib bisa bertahan terhadap spider traps.

Spider trap merupakan sebuah generator sebuah halaman web yang

dapat menyebabkan crawler terjebak di dalam hal tersebut. Hal ini

disebabkan halaman yang dihasilkan terus menerus sehingga crawler

berusaha untuk mendapatkan seluruh halaman tersebut.

2. politeness : sebuah server web memberikan aturan mengenai informasi

mana yang boleh dan tidak boleh untuk diakses. Sebuah crawler wajib

mematuhi hal tersebut. Biasanya aturan ini didefinisikan dalam sebuah

protokol atau file yang dikenal dengan robots.txt.

Selain kedua hal tersebut, terdapat beberapa ajuran lain terhadap sebuah

crawler. Beberapa hal tersebut adalah arsitektur crawler yang terdistribusi,

crawler sebaiknya dikembangkan dengan performa dan proses yang efisien,

dan kualitas dari halaman yang dihasilkan wajib diperhatikan. Tidak hanya

beberapa hal tersebut, crawler wajib juga dapat melakukan scaling dari

prosesnya agar dapat ditingkatkan performanya jika dibutuhkan. Sebuah

crawler juga wajib dapat bekerja secara kontinu agar informasi yang dihasilkan

dapat terus bertambah dan dapat beradaptasi dengan format data yang baru

atau protokol yang baru. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sebuah

arsitektur dari web crawler sebaiknya dibuat secara modular.

Arsitektur dari sebuah crawler terdiri dari 3 bagian, yaitu frontier,

fetcher, dan web page repository. Frontier merupakan sebuah daftar antrian

URL yang akan diproses oleh sistem dan digunakan untuk menentukan

halaman mana yang akan diakses terlebih dahulu. Fetcher digunakan untuk

mendapatkan konten HTML dari sebuah situs web. Sedangkan web page

repository digunakan untuk menyimpan hasil sekumpulan halaman dari proses

crawling. Frontier biasanya diimplementasikan dengan menggunakan sebuah

queue di sistem web crawler. Detail dari arsitektur crawler dapat dilihat di

Gambar 2.4.

Secara umum web crawler dapat dikategorisasikan menjadi beberapa jenis.

Chaitra dkk.[56] membagi jenis dari web crawler menjadi:
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Gambar 2.4: Arsitektur Web Crawling

1. Focused web crawler : Focused web crawler dalam kerjanya hanya

mencari beberapa halaman web yang sesuai dengan bidang atau topik

tertentu. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan beberapa halaman

situs web yang dianggap penting atau memiliki topik yang sesuai.

2. Incremental web crawler : Crawler ini bekerja dengan cara mengun-

jungi dan menyimpan perubahan pembaharuan dari sebuah situs web.

Incremental web crawler melakukan update dari konten web dengan cara

mengunjungi situs web tersebut dalam periode tertentu dan menyimpan

hasil perubahan dari web tersebut.

3. Distributed web crawler : Crawler ini bekerja dengan cara memberikan

tugas dari crawling ke crawler yang lain. Crawler ini bekerja dengan

cara melakukan remote di server yang berkoordinasi dengan node yang

terhubung dengan server.

4. Parallel web crawler : Dalam berkembangnya teknologi, seringkali per-

tumbuhan dalam sebuah situs web sangatlah cepat. Hal ini menyebabkan

sebuah web crawler tidak dapat memperoleh seluruh data tersebut

dengan sebuah proses tunggal sehingga dikembangkanlah sebuah crawler

yang dapat bekerja secara paralel.
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5. Hidden web crawler : Crawler dengan jenis ini digunakan untuk

mendapatkan bagian dari hidden web yang ada di internet. Cara kerja

dari crawler ini adalah dengan mencari formulir isian dari setiap halaman

web dan mengisi dengan LVS manager.

Penggunaan dari berbagai jenis crawler tersebut sangatlah bergantung

pada tujuan dari aplikasi yang akan dikembangkan. Sebagai contoh incremen-

tal web crawler sangatlah cocok untuk mendapatkan data dari sebuah halaman

situs berita. Sehingga pemilihan dari jenis crawler akan mempengaruhi cara

kerja dan arsitektur dari crawler yang akan dikembangkan.

2.4 Web Data Extraction

Web Data Extraction merupakan sebuah task untuk mendapatkan konten

dari sebuah website. Seiring berkembangnya teknologi internet saat ini maka

pertumbuhan data di internet semakin banyak. Melihat hal tersebut upaya

untuk mendapatkan konten dari sebuah web sangatlah perlu untuk dilakukan.

Upaya untuk melakukan hal ini telah memberikan tantangan tersendiri agar

dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini didasari atas variasi dari struktur

situs web yang akan diambil sangat beraneka ragam. Proses otomatisasi

perlu dilakukan karena jika ekstraksi konten dilakukan secara manual akan

membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dalam melakukan ekstraksi dari konten data web, telah dilakukan berba-

gai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan diantaranya adalah rules-based

dan machine learning. Fu dkk. [57] mengusulkan metode untuk melakukan

ekstraksi konten dengan menggunakan kombinasi dari DOM tree rule-based

dan informasi layout yang dari situs yang akan diextract. Hasil yang diberikan

dapat memberikan peningkatan performa jika dibandingkan dengan dengan

penggunaan DOM tree rule-based saja.

Metode lain yang diusulkan adalah menggunakan XPath expression dan

relative XPath expression oleh Kowalkiewicz [58]. XPath merupakan ekpresis

yang menggambarkan lokasi dari sebuah node di dalam XML. Dengan

menganggap HTML dokumen dalam DOM seperti XML, maka XPath dapat
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digunakan untuk melakukukan ekstraksi halaman situs web. Pada penelitian

sebelumnya di [59], XPath telah digunakan dalam melakukan ekstraksi halam-

an website. Di penelitian ini penggunaan relative XPath lebih disarankan dan

terbukti bahwa relative XPath memberikan performa yang lebih baik.

Selain dengan penggunaan metode berbasis pola, terdapat beberapa

pendekatan lain yang menggunakan machine learning seperti yang diusulkan

oleh Carey dkk.[60] dan Splenger dkk.[61]. Splenger dkk. mengusulkan metode

untuk melakukan ekstraksi halaman situs web sebuah berita dengan pende-

katan loopy conditional random fields. Metode yang diusulkan menggunakan

kombinasi intra-page dependencies dan beberapa fitur lain yang diperoleh dari

struktur tree dari dokumen web. Intra-page dependencies ini diperoleh dari

struktur dokumen dan layout dari halaman situs tersebut. Hasil metode yang

diusulkan memberikan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan

metode lain seperti CRF, Logistic Regression, dan baseline.

Pendekatan lain dalam melakukan ekstraksi dengan machine learning ada-

lah dengan menggunakan unsupervised learning. Carey dkk.[60] mengusulkan

pendekata untuk melakukan ekstraksi konten situs web dengan menggunakan

metode yang disebut Paragraph Extractor (ParEx). Metode ini menggunakan

pendekatan clustering dari tag paragraf di HTML. Hasil yang diusulkan

memperoleh performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode lain

yaitu BiolderPipe.

2.5 Pengolahan Bahasa Alami

Natural language atau yang dikenal dengan bahasa alami adalah bahasa

yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi sehari-hari. Natural

language processing atau pengolahan bahasa alami merujuk pada sebuah

proses yang digunakan untuk mengolah bahasa alami untuk dipahami dan

dimengerti oleh mesin dan menghasilkan sebuah runtutan komunikasi yang

dapat dipahami oleh manusia secara otomatis. Dalam beberapa dekade

terakhir, beberapa penelitian terkait dengan pengembangan komputer cerdas

telah dilakukan dengan upaya untuk menciptakan robot atau komputer yang
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dapat mengerti bahasa manusia atau dapat melakukan interaksi bercakap-

cakap secara alami menyerupai manusia.

Tujuan utama dari penelitian terkait di bidang ini adalah membentuk atau

mengembangkan sebuah sistem komputer atau robot yang dapat menggunakan

bahasa alami sebaik yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut masih dapat

dikatakan sulit untuk dicapai sebab hingga saat ini penelitian di bidang natural

language processing masih berada di tahap bagaimana komputer atau robot

dapat berbicara secara cerdas tetapi masih jauh dari tujuan utama yang dicita-

citakan oleh para peneliti.

Menurut Manning dan Schutze[62], pendekatan yang dilakukan pada

pengolahan bahasa alami dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pendekatan secara empiris

Pada pendekatan ini, upaya pengolahan dari bahasa alami didapatkan

dari faktor pengalaman dan pengetahuan dari pakar. Sebagai contoh

bentuk penyelesaian dengan pendekatan ini nampak pada area kecerdas-

an buatan di bidang expert system, dimana kepintaran dari pakar disalin

sebagai basis pengetahuan dari sistem.

2. Pendekatan secara rasionalis

Pendekatan secara rasionalis menjabarkan bahwa proses pengolahan

bahasa alami dianalogikan seperti proses belajar dari seorang anak dalam

mempelajari struktur dari sebuah bahasa alami. Pendekatan NLP secara

empiris menggambarkan bahwa untuk mempelajari struktur bahasa yang

rumit dan beraneka ragam dapat dilakukan dengan memberikan struktur

bahasa secara general dan menggunakan pendekatan statistik, pattern

recognition, dan machine learning.

Secara umum perbedaan dari pendekatan pengolahan bahasa alami

secara empiris dan rasionalis terletak pada bagaimana proses diperolehnya

pengetahuan dan terletak pada upaya kita dalam menyelesaikan permasalahan

tersebut. Pendekatan secara rasionalis saat ini menjadi penekanan yang
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penting. Proses penyelesaian secara empiris membutuhkan biaya yang besar

disebabkan dibutuhkannya seorang pakar dalam pendekatan ini. Sedangkan

dengan pendekatan empiris, proses pengolahan dilakukan dengan bantuan

machine learning dan statistik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

terkait pengolahan bahasa alami untuk sebuah bahasa.

Jurafsky dan Martin[63] mendefinisikan 7 tahapan yang digunakan dalam

melakukan pengolahan bahasa alami, yaitu:

1. Prosody

Pada aspek ini penyelesaian bahasa alami yang berkaitan dengan ritme,

tekanan, dan intonasi dalam ucapan manusia dianalisa dalam tahapan

ini.

2. Phonology

Pada aspek ini penyelesaian bahasa alami dikaitkan dengan analisis

bagaimana sebuah sistem penyuaraan dapat dilakukan secara se-alami

mungkin.

3. Morphology

Pada aspek ini penyelesaian bahasa alami dikaitkan dengan bagaimana

sebuah kata dapat diturunkan menjadi sebuah kata dengan arti yang

baru dari kata dasar dan subunit kata(imbuhan) dengan melihat struktur

internal katanya.

4. Syntax

Pada aspek ini pendekatan bahasa alami dikaitkan dengan bagaimana

sebuah kalimat dapat dibentuk dari sekumpulan kata dengan struktur

tertentu yang dikaitkan dengan tata bahasa dari sebuah bahasa alami.

5. Semantics

Pada aspek ini pendekatan bahasa alami dikaitkan dengan pamahaman

mengenai arti dari bahasa alami tersebut.
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6. Pragmatics

Pada aspek ini pendekatan bahasa alami dikaitkan dengan pemahaman

tentang tujuan dan maksud utama dari bahasa alami tersebut yang

seharusnya digunakan secara eksplisit.

7. Discourse

Pada aspek ini pendekatan bahasa alami membahas tentang pemahaman

terkait unit linguistik yang diutarakan lebih dari satu ungkapan.

Masalah utama dari pengolahan bahasa alami adalah ambiguitas. Ambi-

guitas menjadi masalah dalam area natural language processing yang hampir

terletak pada setiap aspek di dalam tahapan pengolahan bahasa alami.

Terkait dengan hal tersebut maka dalam beberapa penelitian dikembangkan

lah sejumlah teknik-teknik untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang

muncul dalam permasalahan terkait dengan bahasa alami tersebut.

2.6 Preprocessing di Pengolahan Bahasa Alami

Pada subbab ini akan dibahas mengenai tinjuan pustaka terkait dengan

preprocessing yang digunakan di penelitian ini. Pembahasan yang akan diba-

has mencakup Tokenisasi dan Sentence Boundary Detection atau pemisahan

kalimat di dokumen. Tokenisasi akan digunakan untuk memecah kata yang ada

di dalam dokumen sedangkan sentence boundary detection digunakan untuk

memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain di sebuah dokumen.

2.6.1 Tokenisasi di Pengolahan Bahasa Alami

Dalam melakukan analisis dokumen terdapat beberapa level analisis yang

dapat dilakukan, yaitu paragraf, kalimat, frasa, atau kata. Tokenisasi adalah

tahapan untuk melakukan penggabungan dari sekumpulan urutan karakter

menjadi sebuah kesatuan yang memiliki makna. Tokenisasi sangatlah penting

untuk dilakukan dan merupakan sebuah tahap awal di dalam pengolahan

bahasa alamai[64]. Hasil dari proses tokenisasi ini disebut dengan token. Token

dalam pengolah bahasa alami sering diidentikkan dengan kata. Tokenisasi

dalam pengolahan bahasa alami telah banyak diaplikasikan di berbagai bidang,
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seperti Information Retrieval [65, 66] dan Machine Translation[67]. Secara

umum penelitian tokenisasi telah dilakukan di berbagai bahasa diantaranya

Bahasa Arab[68], Bahasa China[69], dan Bahasa Jerman[70].

Dalam melakukan tokenisasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatik-

an. Beberapa penggunaan tanda baca tertentu seperti tanda (-) di kata hubung

dapat memberikan penanganan yang berbeda di berbagai bahasa. Di Bahasa

Indonesia tanda (-) digunakan untuk merepresentasikan kata yang berulang

seperti kupu-kupu. Dengan demikian keseluruhan dari kata tersebut dapat

dianggap menjadi sebuah kesatuan kata. Sedangkan permasalahan lain adalah

bagaimana dengan sebuah kata seperti San Franscisco yang dapat dianggap

menjadi sebuah kata atau dua buah kata.

Selain permasalahan pada model tanda baca dan spasi, terdapat permasa-

lahan lain ketika akan melakukan tokenisasi berupa tanggal seperti 3/4/20 atau

Mar.19,2020. dan format angka yang beraneka ragam. Format angka yang

beraneka ragam memberikan kesulitan tersendiri dalam melakukan tokenisasi.

Namun penggunaan reguler expression dapat menjawab dari permasalahan ini.

Masalah yang lebih kompleks terjadi di bahasa yang tidak menggunakan spasi

dalam memisahkan satu karakter dengan yang lain, seperti di Bahasa China

dan Jepang. Merujuk pada kasus tersebut maka sering kali tokenisasi lebih

dikenal dengan nama word segmentation.

Beberapa pendekatan digunakan untuk melakukan tokenisasi dalam se-

buah bahasa. Li dkk.[71] menggunakan viterbi encoder untuk melakukan

tokenisasi di Bahasa China. Sedangkan Jurish dkk.[72] menggunakan hi-

dden markov model untuk melakukan tokenisasi beserta pemisahan kalimat

di Bahasa Inggris dengan metode yang diberi nama WASTE. Sedangkan

Habash dkk.[73] mengusulkan sebuah framework untuk melakukan tokenisasi

di Bahasa Arab dengan nama MADA+ TOKAN. Untuk tokenisasi di Bahasa

Indonesia, Purwanto dkk.[74] mengusulkan metode untuk tokenisasi dengan

menggunakan Deep Learning.

Saat ini tokenisasi sebagai tahapan preprocessing di bahasa alami telah
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banyak ditunjang dengan library-library yang ada. Library seperti NLTK[75]

dan Spacy.io yang telah menyediakan berbagai solusi yang dapat digunakan

untuk melakukan tokenisasi dengan kemudahan akses dan penggunaan. Na-

mun pada beberapa penelitian di bidang pengolahan bahasa alami di beberapa

bahasa tertentu, penelitian akan tokenisasi ini terus dilakukan.

2.6.2 Pemisahan Kalimat di Pengolahan Bahasa Alami

Ekstraksi kalimat atau sentence boundary detection merupakan proses

awal yang sering dilakukan dalam tahap preprocessing area penelitian Natural

Language Processing atau pengolahan bahasa alami. Tugas utama dari

ekstraksi kalimat adalah memecah sekumpulan teks yang terdapat dalam

corpora atau corpus menjadi sebuah daftar kalimat yang nantinya akan

digunakan dalam tahapan penelitian domain NLP yang lainnya.

Inti proses kerja dari algoritma ekstraksi kalimat ini terletak pada

penentuan sebuah tanda baca untuk penentu akhir kalimat (yang biasanya

merupakan tanda titik tetapi tidak menutup kemungkinan tanda baca yang

lainnya) apakah merupakan sebuah penanda akhir kalimat yang benar.

Melihat dari proses kerja tersebut sebuah algoritma ekstraksi kalimat akan

memberikan tanda khusus sebagai penanda di sebuah tanda baca akhir kalimat

yang benar yang kemudian kalimat dapat dipisahkan berdasarkan penanda

tersebut.

Tanda titik di Bahasa Inggris seperti yang dikemukakan oleh Palmer

d.[76] dapat digunakan antara lain sebagai penanda desimal, akhir sebuah

singkatan, dan akhir sebuah kalimat. Hal tersebut juga dijumpai di Bahasa

Indonesia sehingga dalam mengembangkan sistem ini muncul permasalahan

sebuah permasalahan, yaitu bagaimana sebuah algoritme yang ditawarkan

dapat menentukan di bagian mana sebuah tanda titik atau tanda baca yang

lain menjadi sebuah penanda akhir kalimat yang benar sehingga tidak tertukar

dengan tanda akhir sebuah singkatan atau penanda desimal.

Walker dkk.[77] membandingkan tiga pendekatan dalam melakukan eks-

traksi kalimat untuk mencari metode yang cocok dalam meningkatkan hasil
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dari machine translation. Liu dkk. [78] juga menyatakan sangat penting

untuk mencari batas akhir kalimat karena dalam percakapan tidak terdapat

informasi penentu batas dari kalimat, sehingga akan menjadi sulit ketika

sebuah percakapan tersebut akan diolah lagi pada tahapan NLP selanjutnya.

Goldstein dkk. [79] pada penelitiannya juga memanfaatkan ekstraksi kalimat

dalam untuk melakukan sumarisasi teks untuk multi dokumen. Pada upaya

ektraksi definisi yang dilakukan oleh Chang dkk.[80] posisi kalimat digunakan

sebagai fitur sehingga peran dari ekstraksi kalimat dalam sebuah dokumen

yang digunakan akan menjadi penting. Oleh sebab itu, keakuratan dari sebuah

definisi yang didapatkan dipengaruhi pada hasil dari ekstraksi kalimat yang

dilakukan.

Melihat pentingnya kegunaan dari ekstraksi kalimat ini, maka sejumlah

peneliti melakukan penelitian dalam upaya menentukan dimana letak batas

pemisah kalimat yang benar. Beberapa metode yang ditawarkan seperti maxi-

mum entropy [81], Punkt System[82] yang terdiri dari dua fase klasifikasi untuk

mengenali singkatan dan akhir kalimat, iSentenizer[83] yang dapat melakukan

penentuan batas kalimat untuk 11 bahasa(Danish, German, English, Spanish,

Dutch, French, Italian, Portuguese, Greek, Finnish, dan Swedish) berbasiskan

algoritma i+ learning untuk pembentukan tree learning secara incremental,

dan pendekatan berbasis rule untuk Bahasa Inggris[76].

2.7 Pelabelan Part-Of Speech

Secara umum dalam sebuah tata bahasa formal, part-of speech adalah

sebuah catatan linguistik yang secara umum memberikan informasi jenis kelas

kata itu sendiri yang dihasilkan dari bentuk syntactic atau morphologynya

dalam sebuah kalimat. Secara umum sebuah kelas kata terbagi menjadi 2

bagian, yaitu open class word dan closed class word.

Open class word adalah sebuah kelas kata yang keanggotaannya dapat

bertambah melalui proses lainnya seperti proses serapan kata dari bahasa

asing. Contoh open class word dalam bahasa Inggris antara lain, nouns

(kata benda), verb (kata kerja) dan adjective (kata sifat). Closed class word
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adalah sebuah kelas kata yang pada umumnya tidak terdapat penambahan di

dalamnya dan jumlahnya relatif kecil. Contoh closed class word dalam bahasa

Inggris antara lain, determiners dan conjuctions.

Meskipun sebuah part-of speech dapat memberikan informasi dari kelas

kata itu sendiri, bukanlah berarti sebuah part-of speech adalah kelas kata itu

sendiri melainkan dapat menjadi perluasan dari sebuah kelas kata. Contoh

di dalam bahasa Indonesia sebuah kata kerja tidaklah sekedar kata kerja

saja, tetapi dapat dibagi menjadi kata kerja transitif dan intransitif sehingga

diperoleh bentuk dari kata kerja yang lebih detail.

Part-of speech tagging adalah proses pemberian part-of speech dari sebuah

kalimat di dalam corpus. Hal ini dilakukan dengan melihat hubungannya

dengan kata yang berada didekatanya atau dengan posisi kata dalam sebuah

frase, kalimat atau sebuah paragraph. Part-of speech sering juga dikenal

sebagai grammatical tagging dalam berbagai sumber. Part-of speech sangatlah

penting dalam aplikasi NLP modern, seperti stemming dalam information

retrieval, parsing, information extraction, dan machine translation. Secara

umum dalam melakukan part-of speech tagging terdapat beberapa metode

pendekatan proses, yaitu:

1. Rule

Pada proses yang menggunakan pendekatan berbasiskan rule, semua

informasi yang didapatkan berasal dari konsultasi dengan pakar. Semua

pengetahuan yang didapatkan akan diimplementasikan dengan rule.

Contoh tagger yang menggunakan metode ini adalah ENGTWOL.

2. Stochastic

Pada proses yang menggunakan pendekatan berbasiskan stochastic,

semua informasi yang didapatkan berasal dari hasil training corpus.

Dengan menggunakan metode ini sebuah label yang dinilai terbaik untuk

sebuah kata dihasilkan melalui hasil probabilitas terbaik. Contoh tagger

yang menggunakan pendekatan ini adalah HMM (Hidden Markov Model)

dan MEMMs (Maximum Entropy Markov Models).
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Dalam melakukan sebuah proses tagging diperlukan label yang menan-

dakan bahwa kata tersebut tergolong ke dalam part-of speech tertentu. Daftar

kumpulan label tersebut disebut tagset. Daftar tagset yang ada saat ini

jumlahnya beragam dan beraneka macam. Untuk bahasa Inggris sendiri

terdapat 4 tagset yang umum, sedangkan untuk bahasa Indonesia terdapat

beberapa tagset seperti tagset dari di [84] dan [85].

2.8 Klasifikasi Teks dengan Naive Bayes

Text classifiaction atau klasifikasi teks adalah proses untuk memberikan

kategori dari sebuah teks. Telah banyak penelitian terkait dengan klasifikasi

teks yang diselesaikan dengan machine learning. Zheng dkk.[86] dan Rennie

dkk.[87] menggunakan teknik dari machine learning dalam melakukan klasifi-

kasi teks. Klasifikasi teks telah banyak digunakan dalam penelitian di bidang

text mining, seperti sentiment analysis di [88], identifikasi emosi dari twitter

di [89], dan spam filtering di [90] dan [91].

Klasifikasi teks dalam bahasa Indonesia sendiri telah banyak digunakan

dan dilakukan dalam berbagai bidang. Beberapa penelitian yang dilakukan

di [34] dan [92]. Salah satu algoritme yang cukup terkenal yang digunakan

dalam melakukan klasifikasi teks adalah Naive Bayes Classification Algorithm.

Naive Bayes algorithm adalah algoritme klasifikasi yang menggunakan teorema

bayes dengan memperkirakan probabilitas posterior P (H|X) saat P (H), P (X)

dan P (X|H) telah diketahui sebelumnya dengan melihat semesta data yang

diberikan. Persamaan untuk melakukan klasifikasi teks dengan menggunakan

naive bayes dapat dilihat di Persamaan 2.1.

ŷ = argmaxP (ci|D)
ci∈C

(2.1)

dimana penjabaran dari masing-masing variabel adalah:

1. ŷ adalah target class yang diperoleh dari klasifikasi.

2. D adalah dokumen
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3. ci adalah target class c yang ke i di kumpulan class.

4. C adalah kumpulan target class yang ada

5. P (ci|D) adalah probabilitas posterior dari kelas ci jika diberikan doku-

men D.

2.9 Chunking

Teks chunking merupakan sebuah tahap preprocessing yang berguna

untuk task NLP lain. Contoh dari task NLP yang membutuhkan chunking

adalah information retrieval, named entity recognition, full parsing, dan

question answering system. Tujuan awal chunking adalah mengenali frasa

dasar dari suatu kalimat dimana frasa tersebut tidak saling tumpang tindih.

Chunking terdiri dari membagi teks menjadi frasa sedemikian rupa yang

secara sintaks kata-kata berhubungan akan terdapat dalam frasa yang sama.

Chunking pertama diusulkan oleh Steven P. Abney pada tahun 1991. Salah

satu kelebihan dari chunking menurut Abney adalah dapat memberikan

gambaran mengenai struktur kalimat yang ada dengan mengorbankan analisa

sintaksis yang mendalam [93]. Tujuan dilakukan chunking adalah langkah awal

sebelum melakukan parsing secara keseluruhan. Penelitian pertama untuk

chunking dengan pendekatan machine learning dilakukan oleh Ramshaw dan

Marcus[94] dengan menggunakan Transformation-Based Learning. Beberapa

penelitian lain menggunakan algoritme machine learning yang lain seperti

SVM di [46] dan Maximum Entropy [95] telah dilakukan. Sedangkan untuk

beberapa bahasa lain seperti Bahasa China dan Bahasa Indonesia juga telah

dilakukan upaya serupa, yaitu di [96] dan [43].

Upaya kegiatan ilmiah yang membahas chunking dilakukan di tahun

2000. Pada tahun tersebut terdapat sebuah shared task untuk berlomba-

lomba melakukan chunking dengan pendekatan machine learning di CoNLL

(Conference on Natural Language Learning) [97]. Corpus training maupun

testing untuk CoNLL 2000 merupakan corpus yang diperoleh dari Wall Street

Journal (WSJ). Seluruh contoh kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk
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proses chunking terdiri 211.727 token. Berikut ini adalah contoh kalimat

bahasa Inggris yang terdapat pada corpus CoNLL 2000, yaitu:

He reckons the current account deficit will narrow to only $ 1.8

billion in September

Berikut ini adalah hasil dari kalimat di atas sesudah dilakukan text chunking

jika dibagi menjadi konstituen frasanya adalah:

[He]NP [reckons]VP [the current account deficit]NP[will

narrow]VP [to]PP [only $ 1.8 billion]NP [in]PP [September]NP.

Pada contoh kalimat di atas, kalimat tersebut akan dibagi menjadi 8

chunk. Jenis chunk yang terdapat di atas adalah NP untuk frasa nominal,

VP untuk frasa verbal, dan PP untuk frasa preposional.

Terdapat 2 cara untuk merepresentasikan sebuah chunk yaitu pemberian

tag chunk untuk setiap token, dan open close bracketing. Open close bracketing

adalah cara paling mudah dalam menginformasikan kumpulan chunk dan

token yang terdapat di dalamnya. Namun cara bracketing sangat susah

untuk dikenali oleh classifier sehingga diperlukan cara lain untuk memudahkan

classifier. Berikut ini adalah contoh kalimat beserta chunk yang disajikan

dalam bentuk bracket :

[Bapak Presiden]NP [Susilo Bambang Yudhoyono]NP [menghadi-

ri]VP [rapat legislatif]NP [pada]PP [4 Februari 2012]NP

Pada contoh kalimat di atas, kalimat akan terbagi menjadi 6 chunk.

NP menandakan noun chunk, VP menandakan verb chunk, dan PP adalah

prepositional chunk. Dari contoh kalimat di atas, Bapak dan Presiden

termasuk dalam 1 chunk yaitu NP, sedangkan chunk antara Bapak Presiden

dan Susilo berbeda. Keuntungan dari representasi chunk bracketing adalah

pembaca mudah dalam membaca sebuah kalimat terbagi dalam bagian yang

sesuai.
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Tabel 2.1: Contoh Representasi Tag untuk Chunking

No. Kata IOB1 IOB2 IOE1 IOE2
1 Bapak I-NP B-NP I-NP I-NP
2 Presiden I-NP I-NP E-NP E-NP
3 Susilo B-NP B-NP I-NP I-NP
4 Bambang I-NP I-NP I-NP I-NP
5 Yudhoyono I-NP I-NP I-NP E-NP
6 menghadiri I-VP B-VP I-VP E-VP
7 rapat I-NP B-NP I-NP I-NP
8 legislatif I-NP I-NP I-NP E-NP
9 pada I-PP B-PP I-PP E-PP
10 4 I-NP B-NP I-NP I-NP
11 Februari I-NP I-NP I-NP I-NP
12 2012 I-NP I-NP I-NP E-NP

Untuk mengetahui setiap token termasuk dalam sebuah chunk, diberikan

tag untuk masing-masing token yang didefinisikan oleh Sang,dkk.[98]. Sejum-

lah penilitian sebelumnya membagi 2 jenis tag chunk yaitu IOB dan IOE.

Perbedaan kedua tag IOB berada pada tujuan yaitu IOB mengetahui awal

dari tag chunk, sedangkan IOE berfokus untuk mengetahui akhir dari suatu

chunk. Tag chunk IOB sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu IOB1, dan

IOB2, untuk tag chunk IOE terbagi menjadi 2 yaitu IOE1, dan IOE2.

Kedua tag jenis IOB memiliki perbedaan pada tag B. Pada IOB1 suatu

token akan diberikan tag B jika token tersebut merupakan awal dari suatu

chunk yang diikuti oleh chunk sebelumnya dengan jenis chunk yang sama.

Jika pada tag IOB2 suatu token akan diberi tag B jika merupakan awal suatu

chunk, meski chunk tersebut diikuti oleh jenis chunk yang sama atau tidak.

Berikut ini adalah contoh tag chunk IOB1 dan IOB2 pada suatu kalimat dapat

dilihat pada Tabel 2.1.

Pada contoh kalimat di Tabel 2.1, terdapat beberapa perbedaan pada tag.

Perbedaan pertama adalah pada tag indeks 1 dimana IOB1 akan memberikan

tag I-NP, sedangkan IOB2 memberikan tag B-NP karena merupakan suatu

awal chunk NP. Karena merupakan chunk berbeda dengan chunk sebelumnya,

yaitu Bapak Presiden, maka akan diberikan tag B-NP baik untuk tag IOB1
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Gambar 2.5: Ilustrasi Fitur untuk Chunking yang Umum Digunakan

dan IOB2. Untuk kata berikutnya karena termasuk dalam satu chunk

dengan Susilo, maka akan diberikan tag I-NP yaitu pada kata Bambang

dan Yudhoyono. Kata selanjutnya yaitu menghadiri, merupakan chunk VP

sehingga IOB1 akan memberikan tag I-VP karena sebelum chunk VP tidak

diikuti chunk VP lainnya. Berbeda dengan IOB1, IOB2 akan memberikan tag

B-VP karena kata menghadiri merupakan awal chunk VP.

Jika pada tag jenis IOB1 dan IOB2 perbedaan terdapat pada tag B, maka

tag IOE1 dan IOE2 memiliki perbedaan pada tag E. Tag E menandakan akhir

dari suatu chunk yang berasal dari kata End. Perbedaan antara tag IOE1 dan

IOE2 adalah suatu token akan diberikan tag E pada IOE1 jika setelah chunk

dari token tersebut terdapat chunk dengan jenis yang sama, sedangkan untuk

IOE2 seluruh token yang merupakan akhir dari suatu chunk akan diberikan

tag E.

Pada contoh di Table 2.1, pada indeks 2 kata Presiden terdapat persamaan

tag E untuk chunk NP karena pada tag IOE1 setelah chunk NP diikuti lagi

oleh NP lain. Pada kata Yudhoyono indeks 5 terdapat perbedaan tag yaitu

IOE1 akan memberikan tag I-NP, sedangkan IOE2 akan memberikan tag E-

NP karena merupakan akhir chunk NP. IOE1 tidak memberikan tag E karena

setelah chunk NP, terdapat chunk jenis VP bukan chunk NP.

Dalam upaya melakukan chunking, terdapat beberapa pendekatan yang

dapat dilakukan, yaitu rule [43] atau machine learning [46]. Fitur-fitur yang

umum digunakan dalam pendekatan machine learning dapat dilihat dalam

gambar 2.5. Variabel c adalah target class yang akan ditebak, sedangkan

untuk variabel p adalah POS dari setiap token t.
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2.10 Word2Vec

Dewasa ini telah banyak dilakukan untuk mendapatkan representasi dari

kata dalam bentuk vektor yang lebih efisien. Pendekatan yang dilakukan

adalah bagaimana mendapatkan vektor tersebut dari sekumpulan dokumen

yang tidak diberi label. Teknik yang cukup dikenal ini diberi nama word

embedding. Word embedding memiliki kelebihan dapat menyimpan makna

semantik dari sebuah kata tersebut di dalam sebuah vektor. Kelebihan lain

dari word embedding adalah bentuk vektor yang lebih padat jika dibandingkan

dengan teknik umum yang digunakan yaitu one hot encoding, sehingga proses

komputasi dapat menjadi lebih cepat. Saat ini telah banyak riset dilakukan

untuk membentu word embedding, seperti Word2Vec di [99] and Glove di [100].

Word2Vec merupakan model yang populer digunakan, terdiri dari dua

jenis, yaitu Continuous Bag-of Words (CBOW) dan Skip-Gram. Beda antara

Skip-Gram dan CBOW terletak pada arsitektur Neural Network dan cara

pembentukan model dari masing-masing jenis. Skip-Gram memberikan input

kata dan meminta Neural Network untuk menebak kata-kata yang muncul di

sekitar kata input. Untuk arsitektur CBOW, Neural Network digunakan untuk

menebak sebuah kata dengan input adalah kata sekitar dari kata yang ditebak.

Model word2vec yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skip-Gram.

Skip-Gram memiliki kelebihan lebih sesuai untuk kata-kata yang jarang

muncul dibandingkan CBOW [101]. Alasan mendasar pemilihan model Skip-

Gram di penelitian ini adalah terdapat variasi kata dengan jumlah yang

banyak sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemunculan kata yang jarang

dijumpai. Penggunaan Skip-Gram pada permasalahan ini dinilai lebih tepat

dibanding dengan arsitektur CBOW. Arsitektur dari Skip-Gram dapat dilihat

pada Gambar 2.65, dimana terdiri dari sebuah layer hidden Neural Network.

Pembentukan model Skip-Gram dipengaruhi oleh beberapa parameter, di

antaranya jumlah dimensi dari neuron (yang disebut dengan variabel d) dan

jumlah window kata (yang disebut dengan variabel t) yang digunakan.

5Ilustrasi model skipgram yang diusulkan oleh Mikolov dkk.[99]
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Gambar 2.6: Model Skip-Gram dari Mikolov dkk.[99]

Jika sebuah dokumen dilambangkan dengan D dan setiap kata yang ada di

dalam dokumen tersebut dilambangkan dengan wi dimana i merupakan indeks

kata di dalam dokumen dan N adalah jumlah kata yang ada di dalam dokumen,

maka sebuah dokumen dapat dimodelkan dengan D = [w1, w2, w3, ..., wN ].

Proses pelatihan Neural Network dari model Skip-Gram jika diberikan nilai

window t = 3, maka untuk setiap wi akan digunakan sebagai input dari Neural

Network untuk menebak sekumpulan kata dari wt−i s.d. wt+i, yaitu wi−3 s.d.

wi+3. Fungsi objektif yang digunakan dalam pelatihan Neural Network dapat

dilihat pada Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3.

L(θ) =
1

N

N∑
i=1

∑
−t≤j≤t,t 6=0

log p(Wt+j|wt) (2.2)

P (wj|wi) =
e
(v′wj vwi )∑m

k=1 e(v
′
wk

vwi )
(2.3)

Variabel vw dan v′w adalah representasi vektor input dan output dari

sebuah kata w. Variabel m adalah jumlah kata unik yang ada di daftar

kosakata. One-hot encoding digunakan sebagai representasi kata dari input

dan output menjadi sebuah vektor. Vektor one-hot encoding tersebut memiliki
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ukuran dimensi sejumlah kata unik yang ada di dalam kumpulan dokumen dan

akan bernilai satu pada indeks kata tersebut.

Dua model optimasi pada pembentukan Word2Vec adalah hierarchical

softmax dan negative sampling. Negative sampling merupakan algoritme opti-

masi yang lebih efisien dibandingkan hierarchical softmax [101]. Pertimbangan

tersebut menyebabkan optimasi negative sampling digunakan dalam penelitian

ini.

Pembentukan model Skip-Gram pada penelitian ini menggunakan para-

meter jumlah window adalah 10. Jumlah data yang digunakan adalah 308.227

artikel dengan 295.485 kata unik dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia yang

telah diproses menjadi teks bersih. Ukuran dimensi Word2Vec yang dihasilkan

pada penelitian ini beraneka ragam dimulai dari 100 s.d. 500.

2.11 Conditional Random Fields

Conditional Random Fields adalah salah satu model probabilistik yang

umum digunakan untuk melabeli data sekuensial[102]. Salah satu jenis Condi-

tional Random Fields (CRF) yang paling banyak digunakan di Pengolahan

Bahasa Alami adalah Linear-Chain CRF. Salah satu kelebihan dari CRF

adalah kemampuannya untuk mengatasi label bias problem yang terdapat di

dalam Maximum Entropy. Fitur yang digunakan dalam CRF adalah sebuah

fungsi biner yang dapat dilihat di Persamaan 5.9

f(yi, yi−1, xi) =

1 ifyi = O AND yi = B − LOC AND xi = Surabaya,

0 else

(2.4)

Untuk melakukan klasifikasi, algoritme CRF akan mencari nilai proba-

bilitas yang maksimum dari sebuah Conditional Probability P (Y |X), dimana

Y adalah sekumpulan urutan label dari sebuah urutan kata X. Probabilitas

model P (Y |X) dapat dilihat di Persamaan 5.10 dan Persamaan 5.11.

P (Y |X) =
1

Z(X)

N∏
j=1

exp

M∑
i=1

λif(yi, yi−1, xj) (2.5)

50



Z(X) =
Yn∑
i=1

N∏
j=1

exp

M∑
i=1

λif(yi, yi−1, xj) (2.6)

Dimana N adalah panjang sekuens, M adalah jumlah fitur, λi adalah

paramter untuk fitur ke ith dan Yn berisi jumlah label yang akan digunakan

sebagai output dari CRF. Untuk melakukan optimasi dari parameter λ, terda-

pat berbagai metode yang dapat digunakan, diantaranya adalah Stochastic

Gradient Descent (SGD). Loss function yang digunakan dalam melakuan

optimasi dari parameter λ dapat dilihat di Persamaan 5.12.

L(λ,D) = −log

(
Yn∏
k=1

P (yk|xk, λ)

)
+ C

1

2
||λ||2 (2.7)

Variabel D di Persamaan 5.12 merupakan data pelatihan, dimana D =

[(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), ..., (xN , yN)]. Variabel x di D merupakan sekumpulan

kata dan y adalah sekumpulan label dari masing-masing kata x di D,

dimana data pelatihan D memiliki panjang urutan sebesar N . Variabel C

di Persamaan 5.12 merupakan parameter L2 regularization dari perhitungan

loss function tersebut.

2.12 K-Means

K-Means adalah salah satu jenis algoritme unsupervised learning yang

telah banyak digunakan untuk berbagai bidang. K-Means tergolong dalam

salah satu metode centroid-based clustering. Cara kerja K-Means dilakukan

secara iteratif hingga berhenti dengan dua kondisi, yaitu:

1. Anggota dari centroid tidak berubah.

2. Jumlah maximum iterasi telah tercapai.

Secara umum dalam melakukan clustering dengan algoritme K-Means

diperlukan dua buah parameter, yaitu k yang merupakan jumlah cluster

yang akan dihasilkan dan N yaitu jumlah iterasi maksimum yang diijinkan

untuk algoritme K-Means mengulang. Secara umum algoritme K-Means dapat

dijabarkan sebagai berikut:
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1. Pilih secara acak sebanyak k data sebagai titik centroid awal.

2. Hitung jarak setiap data dengan setiap k centroid menggunakan rumus

jarak,

3. Kelompokkan data ke centroid yang memiliki jarak terdekat dari data.

4. Hitung ulang titik centroid dengan sekumpulan data yang baru.

5. Ulangi proses jika kondisi berhenti belum tercapai.

Untuk melakukan perhitungan jarak dari data menuju centroid, seringkali

digunakan beberapa jenis perhitungan seperti cosine similarity, manhattan

distance, atau eucledian distance. Persamaan perhitungan yang umum

digunakan dalam algoritme k-means adalah eucledian distance. Persamaan

ini dapat dilihat di Persamaan 2.8.

d(x, y) =

p∑
i=1

|xi − yi|2 (2.8)

dimana penjabaran dari masing-masing variabel tersebut adalah:

1. x dan y adalah data yang akan diukur jaraknya.

2. p adalah jumlah dimensi dari data.

3. i adalah indeks penunjuk dimensi ke-i dari sebuah variabel.

Pada algoritme k-means, centroid akan diperoleh dari rata-rata isi dari

masing-masing dimensi dari sekumpulan data di klaster. Perhitungan untuk

mendapatkan centroid dari sekumpulan data di cluster dapat dilihat di

Persamaan 2.9.

µi =
1

Nc

Nc∑
i=1

xi (2.9)

dimana penjabaran dari masing-masing variabel tersebut adalah:

1. µi adalah centroid dari klaster ke-i.
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2. Nc adalah jumlah anggota klaster dari sebuah kluster ke-i.

3. xi adalah nilai dari variabel x untuk dimensi ke-i.

Tujuan dari algoritme k-means ini adalah digunakan untuk meminimalkan

loss dari SSE yang dapat dilihat di Persamaan 2.10.

SSE =
K∑
i=1

∑
xk∈Ci

||xk − µi||2 (2.10)

K merupakan parameter jumlah output klaster dari algoritme k-means.

Variabel Ci adalah klaster ke-i dan µi merupakan centroid dari klaster ke-

i. Sedangkan untuk xk adalah data yang berada di dalam klaster ke-i.

Gambar 2.7: Ilustrasi dari Metode Elbow

Kelemahan dari algortime k-means adalah terletak dari nilai k yang harus

diinputkan oleh user. Penentuan nilai k yang optimal untuk sebagai jumlah

klaster yang diharapkan sangatlah sulit dilakukan. Perhitungan loss sering kali

digunakan untuk mendapatkan jumlah klaster dengan memanfaatkan metode

yang disebut elbow. Metode elbow melakukan percobaan dan perhitungan
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nilai error untuk semua kombinasi nilai k yang mungkin dari algoritme k-

means. Hasil perhitungan tersebut kemudian akan diproyeksikan ke dalam

sebuah grafik garis seperti di Gambar 2.7. Nilai k terbaik diperoleh dari titik

ekstrim yang menunjukan perubahan signifikan dari nilai SSE. Nilai k terbaik

di contoh Gambar 2.7 diperoleh pada angka yang diberikan lingkaran, yaitu

tiga.
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan metodologi yang diusulkan dalam penelitian

ini. Penjabaran umum meliputi gambaran input dan output dari masing-

masing proses akan dijabarkan pada masing-masing subbab. Sedangkan untuk

penjabaran detail dari hasil disertasi akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

3.1 Arsitektur Umum Penelitian

Pada penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi tiga blok besar. Tiga

blok besar yang terdapat dalam penelitian ini adalah akuisisi data, kategorisasi

topik pada tiap-tiap data yang diperoleh, dan ekstraksi entitas dan relasi.

Hasil ekstraksi entitas dan relasi tersebut akan digunakan untuk menyusun

representasi pengetahuan dalam bentuk ontologi. Gambaran umum dari proses

yang dilakukan dapat dilihat di Gambar 3.1.

Gambar 3.1: Blok Diagram Penelitian

Fokus utama dari penelitian di disertasi ini adalah pada ekstraksi
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informasi yang digunakan untuk membangun multidomain ontologi tersebut,

yaitu konsep dan relasi antar konsep yang diperoleh dari teks yang ada di

dokumen. Dalam penelitian ini metode yang diusulkan dan hasil akhir dari

entitas dan relasi yang dihasilkan nantinya akan disimpan dan disusun menjadi

sebuah multidomain ontologi. Sebuah multidomain ontologi tersebut dapat

dimodelkan menjadi sebuah tuple dengan Persamaan MO = (O,D), dimana

O adalah ontologi di sebuah domain D dan MO adalah hasil dari multidomain

ontologi yang dihasilkan. Ilustrasi dari model yang dihasilkan dapat dilihat

dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2: Ilustrasi Hasil Multidomain Ontologi

Sedangkan untuk setiap layer yang ada di Gambar 3.2, akan berisi sebuah

ontologi dengan topik bahasan tertentu. Persamaan untuk menggambarkan

sebuah ontologi tersebut dapat didefinisikan dengan O = (C,R), dimana C

adalah konsep yang ada di dalam ontologi dan R berisi relasi yang meng-

gambarkan relasi semantik antar konsep yang ada di dalam sebuah ontologi.

Konsep yang ada di dalam sebuah ontologi sering kali diidentikkan dengan

sebuah entitas di dalam sebuah dokumen. Sehingga dalam penelitian ini

ekstraksi informasi yang dilakukan, yaitu ekstraksi konsep dan relasi dilakukan

untuk menyusun ontologi dari masing-masing layer yang ada di multidomain

ontologi. Ilustrasi dari subgraf ontologi yang dihasilkan dapat dilihat di

Gambar 3.3. Ontologi contoh tersebut merupakan ilustrasi dari ontologi di
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domain hewan dengan jenis relasi IS-A. Garis merah menggambarkan relasi

antar konsep dan kotak hitam menggambarkan salah dua dari konsep yang

ada di ontologi.

Gambar 3.3: Ilustrasi Hasil Multidomain Ontologi

3.2 Akuisisi Data

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai proses akuisisi data yang

dilakukan dalam penelitian ini. Proses akuisisi data akan dibagi menjadi 4

proses. Urutan proses dari tahapan akuisisi data dapat dilihat di Gambar 3.4.

Penjelasan detail dari masing-masing proses akan dijabarkan melalui subbab

berikut.

Sebuah dokumen yang diperoleh dalam proses ini merupakan sebuah

artikel dari wikipedia atau berita. Proses akusisi data ini akan dilakukan

dengan tidak memandang topik dari dokumen yang diperoleh. Proses akuisisi

akan dilakukan dengan satu per satu per URL yang diperoleh dan disimpan

dalam sistem. Data tersebut kemudian akan diperoleh kontennya dan dilabeli

dengan label topik, entitas, dan relasi antar entitas oleh anotator. Hasil

pelabelan anotator tersebut yang akan digunakan sebagai data pelatihan dan

data uji di penelitian ini.
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Gambar 3.4: Blok Diagram Akuisisi Data

3.2.1 Web Crawling

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini

akan dilakukan crawling dengan menggunakan sebuah program sederhana.

Algoritme crawling dilakukan dengan penelurusan menggunakan algoritme

BFS (Breadth First Search) dengan memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan

seperti robots.txt sebagai pembatas hak akses dari web crawler. Jenis website

yang digunakan untuk crawling adalah Wikipedia Bahasa Indonesia dan situs

berita online Bahasa Indonesia. Proses crawling dilakukan dengan dengan

diawali dengan membaca URL yang merupakan seed URL S0.

Proses crawling hanya dilakukan untuk mendapatkan pada halaman de-

ngan URL yang memiliki domain name yang sama dengan seed yang diberikan.

Proses crawling akan dilakukan membaca keseluruhan link yang ditemukan

saat crawling dilakukan dengan syarat yang telah dijabarkan sebelumnya

tanpa melakukan pembatasan konten dengan keyword atau filter tertentu.

Setiap data yang disimpan ini akan didapatkan konten nya menggunakan

metode di tahapan berikutnya. Detail dari algoritma crawling yang digunakan

dapat dilihat di Algoritme 1.

Proses crawling akan dimulai dengan membaca URL yang disimpan

dalam Frontier. Frontier merupakan sebuah queue untuk menyimpan daftar

antrian dari URL yang akan dibaca. Seed S0 akan diletakkan sebelum proses
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Algoritme 1 Algoritme Crawling

Input: S0

Output: Dcrawl

1: Init(Frontier)
2: Frontier.Enqueue(S0)
3: while NOT Frontier.isEmpty() do
4: u← Frontier.dequeue()
5: d← Fetch(u)
6: Store([d,u],Dcrawl)
7: daftarLink ← ParseURL(d)
8: for URL u in daftarLink do
9: if u ∈ Q OR u ∈ D then

10: Frontier.Enqueue(u)
11: end if
12: end for
13: end while

pembacaan dimulai. Setiap isi halaman web pada URL yang ada di Frontier

akan disimpan di dalam Dcrawl.

Seluruh konten yang ada di dalam Dcrawl diyakini merupakan konten situs

web dengan Bahasa Indonesia karena adanya pembatasan sumber situs web

yang akan diambil datanya. Namun jika ternyata terdapat kata-kata yang

bukan merupakan Bahasa Indonesia maka oleh sistem akan disimpan dan

pada tahapan selanjutkan akan diidentifikasi dengan bantuan POS Tagger

yang digunakan. Kata-kata tersebut diyakini tidak muncul pada keseluruhan

dokumen dan dengan bantuan label FW yang digunakan untuk melabeli kata-

kata bahasa asing maka hal tersebut dapat diatasi.

3.2.2 Web Content Extraction

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana ekstraksi dari konten web yang

telah berhasil disimpan dalam proses crawling. Untuk setiap halaman yang

ada di Dcrawl akan dibaca dan di ekstrak kontennya menggunakan sebuah pola

yang telah diperoleh dari proses crawling. Hasil dari proses ini akan disimpan

di Dkonten. Detail dari proses yang dilakukan dapat dilihat di Algoritme 2.

Rule yang disimpan dalam listPattern merupakan sebuah daftar di Tag

HTML mana letak dari konten website yang akan disimpan. Jika diberikan
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Algoritme 2 Algoritme Ekstraksi Konten Website

Input: Dcrawl, listPattern
Output: Dkonten

1: for D ∈ Dcrawl do
2: for pattern ∈ listPattern do
3: if isFound(pattern,D) then
4: konten← getContent(pattern,D)
5: Store(konten,Dkonten)
6: end if
7: end for
8: end for

sebuah halaman web dengan tampilan di Gambar 3.5, maka rule yang akan

diperoleh dapat dilihat di Gambar 3.6.

Gambar 3.5: Contoh Halaman Website yang Akan Diekstrak
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Gambar 3.6: Contoh Rule untuk Ekstraksi Data

Format dari rule di Gambar 3.6 yang digunakan di penelitian ini terdiri

dari 4 bagian. Keempat bagian tersebut akan dijabarkan sebagai berikut,

yaitu:

1. keterangan : berisi jenis data yang akan diambil, yaitu: judul, tanggal,

atau konten.

2. tag HTML : berisi jenis tag html yang dari data yang akan diambil,

sebagai contoh adalah div atau h1.

3. jenis property : berisi dari penanda property dari tag HTML yang akan

disimpan. Isi field ini dapat berupa ID atau class.

4. isi property : berisi nama dari property dari tag HTML yang akan

disimpan.

Salah satu contoh di Gambar 3.6 dapat dijabarkan, yaitu untuk menda-

patkan judul akan diambil dari tag HTML h1 dengan property class yang berisi

title. Dalam penelitian ini, proses ekstraksi akan menyimpan judul, tanggal,

dan konten dari berita tersebut. Konten dari berita merupakan data yang

akan diolah pada tahapan selanjutnya di penelitian ini.

3.2.3 Tokenisasi

Setelah dokumen diperoleh dari proses web content extraction, maka setiap

teks bersih yang diperoleh di Dkonten akan ditokenisasi. Proses tokenisasi

ini akan membagi setiap token dengan dipisah menggunakan spasi. Dalam

melakukan proses tokenisasi didalam penelitian ini digunakan bantuan library

penunjang seperti Spacy dan NLTK. Contoh input dan output dari proses

tokenisasi dapat dilihat di Gambar 3.7.
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Gambar 3.7: Contoh Input dan Ouput dari Proses Tokenisasi

Seluruh format tanggal dan angka yang terpisahkan oleh spasi atau tanda

baca tertentu dalam proses tokenisasi ini akan ditangani dengan menganggap

bahwa keseluruhan format tersebut merupakan sebuah token. Hal ini telah

teratasi dengan bantuan dari library pendukung yang telah digunakan dalam

penelitian.

3.2.4 Pemisahan Kalimat

Pemisahan kalimat atau Sentence Boundary Detection adalah proses

membagi sebuah dokumen menjadi beberapa kalimat. Terdapat banyak

penelitian yang telah dilakukan dalam Sentence Boundary Detection, baik

menggunakan machine learning dan berbasis rule. Algoritme yang digunakan

dalam penelitian ini adalah algoritme berbasis rule yang digunakan untuk

bahasa Inggris di [62]. Algoritme yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Tempatkan penanda akhir sebuah kalimat setiap tanda setelah tanda .

? ! dan mungkin juga ; : –.

2. Pindahkan penanda akhir kalimat setelah tanda kutipan apabila setelah

penanda akhir kalimat adalah tanda kutip.
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3. Buanglah penanda akhir kalimat jika memenuhi beberapa kriteria

sebagai berikut :

(a) Jika sebelum penanda akhir kalimat adalah sebuah singkatan dan

biasanya bukan merupakan penanda akhir kalimat dan diikuti oleh

nama orang atau kata formal dengan diawali oleh huruf besar seperti

Prof. dan dr.

(b) Jika sebelum penanda akhir kalimat adalah sebuah singkatan yang

tidak diikuti oleh nama orang atau kata formal dengan diawali oleh

huruf besar yang misalnya adalah dkk. dan dsb.

(c) Jika sebelum penanda akhir kalimat adalah angka dan setelah tanda

akhir kalimat diikuti oleh angka.

4. Buang penanda kalimat dengan tanda sebelumnya adalah ? ! . jika

diikuti oleh kata–kata dengan huruf kecil atau sebuah nama orang.

5. Pisahkan kalimat-kalimat yang ada sesuai dengan tanda akhir kalimat

yang diberikan.

Dalam penerapannya, algoritme tersebut akan disesuaikan agar dapat berjalan

dengan baik. Detail dari ilustrasi input dan output dari proses ini dapat dilihat

di Gambar 3.8.

Gambar 3.8: Contoh Input dan Ouput dari Proses Pemecahan Kalimat
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3.3 Klasifikasi Dokumen

Proses kedua yang ada di dalam penelitian ini adalah klasifikasi dokumen.

Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan topik dari data yang diperoleh

agar dapat disimpan di dalam domain yang sesuai. Proses kategorisasi

dokumen dilakukan terdiri dari 3 tahapan, yaitu ekstraksi fitur dan proses

klasifikasi dokumen untuk mendapatkan topik yang sesuai dari artikel input.

Alur dari klasifikasi dokumen dapat dilihat di Gambar 3.9.

Gambar 3.9: Alur Klasifikasi Dokumen

Ekstraksi fitur dari klasifikasi dokumen akan mengubah setiap kata

menjadi sebuah representasi yang umum digunakan seperti Bag of Words atau

Continous Bag of Words. Hasil dari perubahan fitur ini akan digunakan oleh

sebagai input dari algoritme Naive Bayes untuk proses klasifikasi dan diperoleh

hasil domain yang sesuai. Penjabaran detail dari metode ini akan dijabarkan

di Bab 4.

3.4 Pelabelan Part-Of Speech

Pelabelan Part-of Speech (POS) atau POS Tagging adalah pemberian

informasi dari kelas kata berdasarkan struktur gramatika nya di dalam sebuah

kalimat. Total label POS yang digunakan adalah sejumlah 35 label yang

diperoleh dari penelitian sebelumnya di [85] dengan menggunakan Hidden

Markov Model. Detail dari tagset yang digunakan dapat dilihat di Tabel 3.1.
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Tabel 3.1: POS Tag untuk Bahasa Indonesia

No POS POS Name Contoh

1 OP Open Parenthesis ( { [

2 CP Close Parenthesis ) } ]

3 GM Slash /

4 ; Semicolon ;

5 : Colon :

6 ” Quotation ” ’

7 . Sentence Terminator . ! ?

8 , Comma ,

9 - Dash -

10 . . . Ellipsis . . .

11 JJ Adjective kaya, manis

12 RB Adverb sementara, nanti

13 NN Common Noun mobil

14 NNP Proper Noun Medan, Indonesia

15 NNG Genitive Noun bukunya

16 VBI Intransitive Verb pergi

17 VBT Transitive Verb membeli

18 IN Preposition di,ke,dari

19 MD Modal bisa

20 CC Coor-Conjunction dan,atau, tetapi

21 SC Subor-Conjunction jika, ketika

22 DT Determiner para, ini, itu

23 UH Interjection wah, aduh, oi

24 CDO Ordinal Numerals pertama, kedua

25 CDC Collective Numerals bertiga

26 CDP Primary Numerals satu, dua, 1, 2

27 CDI Irregular Numerals beberapa
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Tabel 3.1: POS Tag untuk Bahasa Indonesia(Lanjutan)

No POS POS Name Contoh

28 PRP Personal Pronouns saya, kamu

29 WP WH-Pronouns apa, siapa

30 PRN Number Pronouns kedua-duanya

31 PRL Locative Pronouns sini, situ, sana

32 NEG Negation bukan, tidak

33 SYM Symbol @ # $ % &̂

34 RP Particles pun, kah

35 FW Foreign Words Foreign Word

Setiap token yang ada di dalam dokumen akan dilabeli dengan berbagai

label dari POS di Bahasa Indonesia. Ilustrasi dari input dan output dari hasil

proses pelabelan POS dapat dilihat di Gambar 3.10.

Gambar 3.10: Contoh Input dan Ouput dari Proses Pelabelan POS

Contoh kalimat tersebut akan diberi 5 buah label POS. Kata Surabaya

akan diberi label NNP karena adalah proper noun. Kata adalah diberi label

VBI karena merupakan kata kerja intransitif. Kata kota dan pahlawan diberi

label NN karena adalah kata benda. Dan yang terakhir tanda titik diberi label

”.” karena merupakan tanda akhir kalimat.

3.5 Ekstraksi Entitas dan Relasi

Proses ketiga dalam penelitian ini adalah ekstraksi entitas dan relasi.

Input dari proses ini adalah dataset yang telah diberi label POS dari proses

sebelumnya. Alur dari dua proses utama dalam ekstraksi entitas dan relasi
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di penelitian ini dapat dilihat di Gambar 3.11. Penjabaran detail dari

metode ekstraksi entitas dan relasi yang digunakan dalam penelitian ini akan

dijabarkan lebih mendalam di Bab 5

Gambar 3.11: Alur untuk Ekstraksi Entitas dan Relasi

Part-of speech di proses ekstraksi entitas akan digunakan untuk mem-

bentuk fitur dari ekstraksi entitas. Proses yang dilakukan dalam melakukan

akusisi entitas adalah dengan menggunakan akusisi frasa nominal dan named

entity sebagai kandidat term atau konsep dalam pembangunan ontologi.

Metode yang digunakan dalam proses ini adalah supervised learning dengan

menggunakan C4.5 dan Hybrid CRF+K-Means. Daftar term atau konsep hasil

proses ini akan dicari relasinya di tahapan yang kedua.

Akuisisi relasi dilakukan dengan menggabungkan lexico syntatic pattern

dalam pendekatan berbasis pola dan beberapa fitur-fitur yang digunakan

dalam mapping. Pendekata yang dilakukan dimodelkan ke dalam algoritme

Map Reduce untuk dapat diproses secara paralel. Untuk melakukan proses ini

dibutuhkan beberapa sumber linguistik untuk seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Tesarurus Bahasa Indonesia, Kamus Billingual Indonesia dan

Inggris, dan Princeton WordNet.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB 4

KLASIFIKASI TEKS DENGAN

MENGGUNAKAN ALGORITME NAIVE

BAYES

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai metode yang telah diteliti untuk

melakukan kategorisasi teks. Metode yang diusulkan dalam melakukan

kategorisasi teks terbagi menjadi dua, yaitu Naive Bayes berbasis Map Reduce

dan Self-Training Naive Bayes. Naive Bayes berbasis Map Reduce ini telah

dipublikasikan di [103]. Sedangkan untuk Self-Training Naive Bayes telah

dipublikasikan di [104].

4.1 Kategorisasi Teks dengan Menggunakan Naive Bayes

Berbasis Map Reduce

Kategorisasi teks didalam penelitian ini untuk menentukan domain pem-

bahasan dari data yang akan diolah. Pada subbab ini diusulkan metode kate-

gorisasi teks dengan menggunakan algoritme Naive Bayes yang dimodelkan

dalam Map Reduce. Metode yang diusulkan terbagi menjadi dua bagian.

Bagian pertama digunakan untuk melakukan preprocessing untuk data yang

akan dioleh. Bagian kedua digunakan untuk melakukan klasifikasi dokumen

yang diusulkan dalam penelitian ini. Metode yang diusulkan adalah dengan

menggunakan algoritme Naive Bayes yang dimodelkan dalam Map Reduce.

Detail arsitektur dari usulan metode dapat dilihat di Gambar 4.1.

Proses klasifikasi yang diusulkan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama

digunakan untuk melakukan pembentukan model dari dokumen yang telah

dilabeli. Sedangkan untuk fase kedua digunakan untuk melakukan klasifikasi

dokumen yang baru untuk mendapatkan target class yang spesifik. Tahapan
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Gambar 4.1: Arsitektur Sistem untuk Naive Bayes Berbasis Map Reduce

preprocessing digunakan pada kedua fase baik untuk klasifikasi atau saat

membentuk model.

4.1.1 Preprocessing Dokumen

Tahapan preprocessing di metode ini dibagi menjadi 4 proses. Urutan

proses yang ada dapat dilihat di Gambar 4.2. Proses pertama dilakukan

ekstraksi konten dari sebuah website. Hal ini dilakukan untuk membuang

bagian dari halaman web yang tidak digunakan. Untuk melakukan hal ini

dibentuk sebuah rule manual yang digunakan dalam web page extraction.

Proses yang kedua adalah tokenisasi. Proses ini digunakan untuk membagi

dokumen menjadi sekumpulan token, diantaranya adalah kata, angka, atau
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Gambar 4.2: Alur Preprocessing Dokumen

tanda baca. Untuk melakukan hal ini dibentuklah sebuah regular expression

untuk membantu proses tokenisasi. Tahapan ketiga adalah pembuangan

stopword. Tahapan atau proses ini dilakukan membuang common words yang

muncul di dokumen. Daftar common word ini diperoleh dari penelitian yang

telah dilakukan oleh Tala [105]. Tahapan terakhir adalah stemming. Tahapan

ini digunakan untuk mengembalikan bentuk kata turunan menjadi bentuk

dasarnya menggunakan algoritme Stemmer yang telah dikembangkan oleh Tala

[105] untuk Bahasa Indonesia. Tahapan preprocessing yang telah dilakukan ini

dimodelkan dalam bentuk Map Reduce dan dapat dilihat di Algoritme 3 dan

4.
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Algoritme 3 Map Function untuk Preprocessing

Input: filename,document
Output: Intermediate key, Intermediate value

1: token list← getToken(document)
2: for each token t in token list do
3: if t not in stopword then
4: content← content+ getStemmingResult(t)
5: end if
6: end for
7: emitIntermediate(filename, content)

Algoritme 4 Reduce Function untuk Preprocessing

Input: Input : key,list(value)
Output: Output : key,value

1: for each value v in list(value) do
2: content← content+ v
3: end for
4: emit(key, content)

4.1.2 Klasifikasi Teks dengan Naive Bayes Menggunakan

Map Reduce

Pada tahapan klasifikasi teks yang diusulkan, proses akan dibagi menjadi

dua bagian. Bagian pertama adalah fase pembentukan model atau fase untuk

belajar dari data. Sedangkan untuk bagian kedua adalah fase untuk melakukan

klasifikasi memanfaatkan model yang diperoleh dari bagian pertama. Dalam

melakukan klasifikasi ini, fitur yang digunakan dalam merepresentasikan

dokumen adalah representasi bag-of words standar seperti yang dapat dilihat

di Gambar 4.3. Detail alur proses dari klasifikasi dokumen yang dilakukan

dapat dilihat di Gambar 4.4.

Algoritme Naive Bayes telah banyak digunakan dalam klasifikasi teks.

Algoritme ini menggunakan prinsip kerja dari teorema Bayes. Namun dalam

prosesnya, algoritme ini menggunakan asumsi naive dimana setiap fitur yang

digunakan adalah tidak saling terkait atau tergantung. Algoritme Naive Bayes

menggunakan prinsip probabilitas untuk mencari output target class dengan

menggunakan maximum posterior probality. Model dari algoritme Naive Bayes

72



Gambar 4.3: Ilustrasi Representasi Bag-of Words

dapat didefinisikan di Persamaan 4.1. Persamaan P (ci|D) dapat dihitung

menggunakan teorema Bayes di Persamaan 4.2.

ŷ = argmax
ci∈C

P(ci|D) (4.1)

dimana jika diuraikan dapat dijabarkan menjadi:

• D : dokumen

• ci : target kelas ci in C

• C : seluruh target kelas di dataset

• P (ci|D) : probabilitas posterior dari kelas ci jika diberikan dokumen D

P(c|D) =
P(D|c) P(c)

P(D)
(4.2)

Pada beberapa penelitian, denominator dari teorema Bayes di algoritme

klasifikasi menggunakan Naive Bayes tidak diikutkan. Hal ini dilakukan untuk

mempercepat proses komputasi di komputer. Sehingga diubah perhitungan

probabilitas diubah menjadi Persamaan 4.3.

P(c|D) = P(D|c) P(c) (4.3)
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Gambar 4.4: Alur Proses Klasifikasi Teks

Sehingga masing-masing variabel jika dijabarkan adalah:

• D : dokumen

• c : target kelas

• P (D|c) : probabilitas posterior dari dokumen D jika diberikan target

kelas c

• P(c) : probabilitas prior untuk target kelas c di dataset.

Sedangkan untuk menghitung probabilitas prior dari kelas c, yaitu P(c), dapat

digunakan Persamaan 4.4.

P(c) =
Nc

N
(4.4)
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Dimana jika variabel di Persamaan 4.4 tersebut diuraikan, maka penjelas-

an masing-masing variabel adalah:

• Nc : total target kelas c di dataset

• N : total data di dataset

Dokumen D merepresentasikan fitur bag-of word, sehingga dokumen D

dapat didefinisikan menjadi D = {w1, w2, w3, ..., wn}, dimana n adalah jumlah

fitur di dokumen. Untuk menghitung probabilitas posterior, dapat digunakan

rumus 4.5 dan 4.6. Dalam metode yang diusulkan, laplace smoothing juga

digunakan di rumus 4.6. Laplace smoothing dipilih karena salah satu teknik

normalisasi yang banyak digunakan dalam klasifikasi teks.

P(D|c) =
∏
wi∈D

P(wi|c) (4.5)

Sehingga penjabaran untuk setiap variabelnya adalah:

• D : dokumen D

• c : target kelas

• wi : kata di dokumen D

• P (wi|c) : probabilitas posterior dari kata wi di dokumen D jika diberikan

kelas c.

P(wi|c) =
count(wi,c)+1

count(c) + |V |
(4.6)

Dimana penjelasan dari setiap variabel yang digunakan adalah:

• |V |: Jumlah kata yang ada di vocabulary V

• count(wi,c) : total kata wi yang muncul di kelas c

• count(c) : total kata di kelas c
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Algoritme Naive Bayes yang diusulkan dalam model Map Reduce didasari

dari penelitian yang dilakukan oleh Chu,dkk.[44]. Implementasi dari algoritme

Naive Bayes ini dibagi menjadi dua fase. Fase pertama digunakan untuk

membentuk model dari data latih. Fase kedua merupakan fase klasifikasi dari

model yang dibentuk di fase pertama. Implementasi dari fase pembentukan

model dapat dilihat di Algoritme 5 and 6.

Algoritme 5 Map Function untuk Fase Pembentukan Model Algortime Naive
Bayes

Input: label,document
Output: Intermediate key,Intermediate value

1: emitIntermediate(tclass+ ” ” + label, 1)
2: for each term in document do
3: emitIntermediate(label + ” ” + term, 1)
4: end for

Algoritme 6 Reduce Function untuk Fase Pembentukan Model Algortime
Naive Bayes

Input: label,list(value)
Output: key,value

1: for v in list(value) do
2: hasil← hasil + v
3: end for
4: emit(label, hasil)

Map Function di Algoritme 5 melakukan pembacaan kata dari setiap

dokumen dan label dari dokumen. Sedangkan proses Map Function di

Algoritme 6 digunakan untuk melakukan agregasi dari data yang dihasilkan

oleh Map Function. Hasil dari agregasi tersebut akan disimpan sebagai model

dari proses learning. Ilustrasi kinerja proses ini dapat dilihat di Gambar 4.5.

Pada tahapan klasifikasi, algoritme Naive Bayes diubah dalam bentuk

Map Reduce untuk digunakan dalam melabeli data. Detail dari proses yang

digunakan dalam tahapan klasifikasi dapat dilihat di Algoritme 7 dan 8.

Proses Map di Algoritme 7 saat klasifikasi akan membaca model yang

disimpan dalam bentuk distributed cache. Proses dilanjutkan dengan mela-

kukan perhitungan probabilitas posterior dari setiap label. Proses Reduce di
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Gambar 4.5: Ilustrasi Proses Pembentukam Model dengan Map Reduce

Algoritme 7 Map Function untuk Klasifikasi Algoritme Naive Bayes

Input: document,learning knowledge, list of class
Output: Intermediate key, Intermediate value

1: nb model← buildClassifier(learning knowledge)
2: for each c in list of class do
3: prior ← nb model.getPriorProbability(c)
4: for each token in document do
5: temp← nb model.getPosterior(c, token)
6: posterior ← posterior x temp
7: end for
8: probability ← prior x posterior
9: emitIntermediate(document, (class, probability))

10: end for

Algoritme 8 dilakukan dengan mencari label dengan probabilitas terbesar yang

akan digunakan sebagai hasil dari proses klasifikasi. Ilustrasi kinerja dari proses

tersebut dapat dilihat di Gambar 4.6.

4.1.3 Hasil Uji Coba Naive Bayes dengan Map Reduce

Pada bagian ini akan dijabarkan ujicoba yang dilakukan untuk mengukur

performa dari algoritme yang diusulkan. Ujicoba dilakukan dengan meng-

gunakan hadoop dengan menggunakan mode pseudeo-distributed. Dokumen

yang digunakan pada percobaan pertama ini menggunakan artikel Wikipedia

dengan kategori tumbuhan dan hewan. Contoh dari data yang digunakan

dapat dilihat di Gambar 4.7 dengan kategori tumbuhan.
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Algoritme 8 Reduce Function untuk Klasifikasi Algoritme Naive Bayes

Input: Input : key,list(value)
Output: Output : key,value

1: maxV alue← −1
2: for each value in list(value) do
3: if value.probability ≥ maxV alue then
4: maxV alue← value.probability
5: tclass← value.class
6: end if
7: end for
8: emit(key, tclass)

Gambar 4.6: Ilustrasi Proses Klasifikasi dengan Map Reduce

Pada fase pembentukan model hanya dibutuhkan waktu sebesar 31 detik

untuk mempelajari 2000 artikel. Uji coba yang dilakukan akan dibagi menjadi

3 bagian. Percobaan pertama digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan

jumlah dokumen adalah 250. Percobaan kedua dilakukan dengan jumlah

dokumen adalah 500. Sedangkan untuk percobaan ketiga atau terakhir, jumlah

dokumen yang digunakan berjumlah 1000 dokumen. Hasil perhitungan akurasi

dan waktu proses yang dibutuhkan dapat dilihat di Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Hasil Percobaan Naive Bayes Berbasis Map Reduce

No Skenario Percobaan Akurasi Waktu Proses
1 Skenario Pertama 98.4% 1 menit 31 detik
2 Skenario Kedua 98.8% 2 menit 18 detik
3 Skenario Ketiga 98.1 % 3 menit 35 detik
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Gambar 4.7: Contoh Data Wikipedia

Percobaan dengan skenario pertama memperoleh hasil akurasi sebesar

98.4% untuk klasifikasi dokumen ke topik hewan dan tumbuhan. Pada

percobaan kedua dengan menggunakan skenario kedua percobaan diperoleh

nilai akurasi sebesar 98.8%. Sedangkan untuk percobaan dengan skenario

ketiga diperoleh hasil sebesar 98.1%. Performa terbaik diperoleh dengan

angka sebesar 98.8%. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa metode yang

dikembangkan dapat memberikan performa yang baik untuk menentukan

domain dari data yang akan disimpan sebagai fase preprocessing dalam

pembangunan ontologi.

Percobaan yang lain dilakukan dengan menggunakan data berita Bahasa

Indonesia yang diperoleh dari situs berita CNN. Jumlah dataset yang digu-

nakan berjumlah 29.587 artikel berita. Kategori yang akan berusaha dikenali

terdiri dari 5 jenis, yaitu ekonomi, hiburan, politik, olahraga, dan teknologi.

Contoh data berita yang digunakan dalam percobaan ini dapat dilihat di

Gambar 4.8 dengan kategori olahraga.

Percobaan akan dilakukan dengan menggunakan dua skenario percobaan.

Percobaan pertama akan dilakukan dengan k-fold cross validation dengan nilai

k adalah 5 s.d. 25. Pada percobaan dengan k-fold cross validation, setiap

data akan dibagi menjadi k bagian. Setiap bagian tersebut akan digunakan

sebagai data uji dan sisanya akan digunakan sebagai data latih. Proses ini akan

diulangi hingga seluruh k bagian tersebut selesai diproses. Nilai performa yang

diperoleh merupakan hasil rata-rata performansi dari model pada keseluruhan
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Gambar 4.8: Contoh Data Berita

proses. Hasil percobaan dapat dilihat di Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Hasil Percobaan dengan K-Fold Cross Validation

No Nilai K Recall Precision F1-Score
1 5 98,094% 98,083% 98,082%
2 10 98,083% 98,070% 98,069%
3 15 98,096% 98,083% 98,082%
4 20 98,096% 98,08% 98,079%
5 25 98,097% 98,08% 98,079%

Performa terbaik diperoleh pada percobaan dengan F1-Score dengan

nilai k sebesar 5 dan 10, yaitu 98,082%. Dari hasil tersebut nilai dari

rata-rata performa dari model diperoleh di angka 98,0782%. Percobaan

berikutnya adalah dengan membagi distribusi data pelatihan dan data uji

dengan menggunakan skema percentage splitting. Hasil dari pengujian dapat

dilihat di Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Hasil Percobaan dengan Percentage Splitting

No Pembagian Data Recall Precision F1-Score
1 60-40 98,01% 98,03% 98,01%
2 70-30 98,06% 98,05% 98,05%
3 80-20 97,90% 97,89% 97,89%
4 90-10 97,75% 97,74% 97,74%

Hasil percobaan di Tabel 4.3 diperoleh performa terbaik dengan pem-

bagian data latih dan data uji di angka 70-30. Sedangkan performa terburuk

diperoleh di pembagian data latih dan uji dengan angka 90-10. Hasil dari kedua
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percobaan baik dengan menggunakan data Wikipedia atau berita memberikan

hasil yang cukup baik dengan nilai rata-rata performa sebesar 98%.

4.2 Kategorisasi Teks dengan Menggunakan Self-

Training Naive Bayes Berbasis Word2Vec

Klasifikasi dokumen telah banyak digunakan untuk membantu penge-

lompokan berita secara otomatis. Kurang tersedianya data pelatihan yang

cukup untuk digunakan komputer membentuk model klasifikasi yang baik

sering menjadi kendala dalam implementasi di kasus nyata. Masalah utama

dalam pelabelan data pelatihan agar diperoleh jumlah data yang cukup

adalah perlunya biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Algoritme

semi-supervised telah ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut

dengan menggunakan data berlabel dan tak berlabel dalam membentuk model

klasifikasi yang dibutuhkan. Dalam subbab ini diusulkan sistem klasifikasi

berita menggunakan semi-supervised learning dengan algoritme Self-Training

Naive Bayes.

Proses dari penelitian ini dibagi menjadi tiga sub proses, yaitu prepro-

cessing atau pembentukan daftar kata, pembentukan vektor dokumen sebagai

fitur klasifikasi, dan pembentukan model atau klasifikasi topik berita dengan

algoritme Self-Training Naive Bayes. Urutan langkah setiap proses secara

runut dapat dilihat pada Gambar 4.9.

4.2.1 Preprocessing untuk Mendapatkan Daftar Kata di

Dokumen

Hingga penelitian ini selesai dilakukan belum ditemukan data publik

yang telah divalidasi dan dapat digunakan sebagai standardisasi data un-

tuk penelitian kategorisasi berita di Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu,

data pada penelitian ini menggunakan sumber yang sama dari penelitian

sebelumnya[106]. Jumlah dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah

29.587 berita dari situs berita CNN Indonesia yang terdiri dari lima kategori

topik, yaitu teknologi, hiburan, ekonomi, olahraga, dan politik.
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Gambar 4.9: Alur Proses Klasifikasi Teks dengan Self-Training Naive Bayes
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Proses akuisisi berita dibantu dengan sebuah crawler sederhana. Ekstrak-

si isi berita dari setiap halaman situs berita dibantu dengan rule dan regular

expression. Untuk mendapatkan daftar kata dari sebuah halaman situs akan

dilalui beberapa proses, yaitu:

1. Tokenisasi

Proses tokenisasi pada dokumen akan dilakukan dengan bantuan regular

expression. Tujuan proses ini adalah untuk mengeliminasi karakter-

karakter tanda baca atau non alfanumerik sehingga didapatkan hanya

sekumpulan kata-kata yang terdapat di dalam dokumen. Proses ini

dilengkapi dengan case folding untuk mengubah seluruh kata atau token

dalam bentuk yang sama, yaitu huruf kecil.

2. Pembuangan Stopword

Proses ini dilakukan untuk mengeliminasi kata-kata yang sering muncul

di dalam dokumen. Daftar stopword yang digunakan dalam penelitian

ini didapatkan dari Tala[105].

4.2.2 Pembentukan Vektor Dokumen sebagai Fitur Kla-

sifikasi

Kelemahan penggunaan bag-of-words sebagai fitur klasifikasi teks adalah

ukuran dimensi yang besar. Jumlah fitur yang besar dapat menurunkan

performa dari algoritme klasifikasi yang digunakan karena tidak semua fitur

tersebut relevan [107].

Word vector diusulkan sebagai salah satu metode untuk merepresenta-

sikan kata dengan kelebihan strukturnya yang padat dan dipercaya dapat

memberikan makna semantik. Word2Vec merupakan model yang populer

digunakan, terdiri dari dua jenis, yaitu Continuous Bag-of Words (CBOW)

dan Skip-Gram. Beda antara Skip-Gram dan CBOW terletak pada arsitektur

Neural Network dan cara pembentukan model dari masing-masing jenis. Skip-

Gram memberikan input kata dan meminta Neural Network untuk menebak

kata-kata yang muncul di sekitar kata input. Untuk arsitektur CBOW, Neural
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Network digunakan untuk menebak sebuah kata dengan input adalah kata

sekitar dari kata yang ditebak.

Model Word2Vec yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skip-

Gram. Skip-Gram memiliki kelebihan lebih sesuai untuk kata-kata yang jarang

muncul dibandingkan CBOW [101]. Alasan mendasar pemilihan model Skip-

Gram di penelitian ini adalah terdapat variasi kata dengan jumlah yang

banyak sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemunculan kata yang jarang

dijumpai. Penggunaan Skip-Gram pada permasalahan ini dinilai lebih tepat

dibandingkan dengan CBOW.

Pembentukan model Skip-Gram pada penelitian ini menggunakan para-

meter jumlah window adalah 10. Jumlah data yang digunakan adalah 308.227

artikel dengan 295.485 kata unik dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia yang

telah diproses menjadi teks bersih. Ukuran dimensi Word2Vec yang dihasilkan

pada penelitian ini beraneka ragam dimulai dari 100 s.d. 500.

Model hasil pelatihan Neural Network adalah sebuah matriks Memb

dengan ukuran sebesar m x d. Variabel d adalah jumlah dimensi vektor kata

dari Word2Vec. Untuk mendapatkan sebuah vektor dari kata, vektor one-

hot vw dari sebuah kata w akan dikalikan dengan matriks Memb. Persamaan

4.7 menjabarkan bagaimana vektor kata yang dilambangkan dengan variable

vembedding didapatkan.

vembedding = vTw ∗Memb (4.7)

Fitur yang digunakan dalam klasifikasi dokumen di penelitian ini adalah

nilai rata-rata setiap elemen vektor kata yang diperoleh dari Word2Vec [38].

Persamaan untuk mendapatkan vektor dokumen pada penelitian ini dapat

dilihat melalui Persamaan 4.8.

embi =

∑n
j=1 v

i
j

n
(4.8)

Variabel embi adalah nilai vektor dokumen untuk dimensi ke-i. Variabel

n bernilai jumlah kata yang ada di dalam dokumen. vij adalah isi elemen ke-i
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Gambar 4.10: Ilustrasi Proses Pembentukan Vektor Dokumen

dari representasi vektor kata ke-j. Dari Persamaan 4.7 tersebut didapatkan

sebuah vektor dokumen vdoc = [emb1, emb2, emb3, . . . ., embd] sebagai model

representasi dari sebuah dokumen berita. Ilustrasi dari bagaimana pemben-

tukan vektor dokumen dilakukan dapat dilihat di Gambar 4.10.

Kelemahan penggunaan Word2Vec terletak pada model vektor kata

yang dihasilkan hanya terbatas untuk daftar kata yang muncul di dokumen

pelatihan. Untuk mengatasi kata yang tidak terdapat dalam daftar kosakata di

Word2Vec, maka setiap kata tersebut akan digantikan dengan vektor sepanjang

dimensi modelnya yang seluruh elemennya bernilai nol.

4.2.3 Algoritme Self-Training Naive Bayes

Algoritme yang diusulkan dalam metode ini menggunakan pendekatan

semi-supervised learning.Semi supervised di penelitian ini adalah metode yang

menggabungkan pendekatan supervised learning dan unsupervised learning

dengan memanfaatkan data yang diberi label dan tak berlabel dalam mem-

bentuk knowledgenya. Pendekatan supervised dilakukan dengan melakukan

pelabelan pada sebagian data. Data tersebut akan digunakan sebagai data

awal pembentukan model klasifikasi. Proses selanjutnya dilakukan secara
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iteratif dengan melakukan pelabelan terhadap data tak berlabel yang nantinya

akan dipilih dengan kriteria tingkat confidence tertentu. Data tersebut akan

ditambahkan dengan data berlabel pada awal iterasi untuk membentuk model

yang baru. Secara intuisi maka model akan bekerja membentuk knowledge

dengan unsupervised.

Algoritme yang digunakan dalam klasifikasi dokumen di penelitian ini

disebut Self-Training Naive Bayes. Nama tersebut diambil dari penggabungan

dua buah algoritme, yaitu Naive Bayes dan Self-Training. Self-Training

digunakan untuk membantu Naive Bayes membentuk model klasifikasi dengan

memanfaatkan data pelatihan berlabel dan data tak berlabel.

Self-Training merupakan algoritme semi-supervised learning yang umum

dan sederhana di semi-supervised learing [108]. Input dari algoritme Self-

Training adalah sebuah data yang dibagi menjadi dua, yaitu L = {(xi, yi)}Ni=1

dan U = {(xj)}Mj=1. L merupakan data yang diberi label, sedangkan U adalah

data tidak berlabel. Nilai N merupakan jumlah data yang telah diberi label

dan nilai M merupakan jumlah data yang tidak berlabel. M pada umumnya

bernilai lebih besar dari N. Kerangka umum dari algoritme Self-Training yang

digunakan dapat dilihat pada Algoritme 9.

Algoritme 9 Kerangka Algoritme Self-Training

Input: L:Labeled Dataset, U:Unlabelled Dataset
1: C ← train(L)
2: while StopCriteria 6= TRUE do
3: L← L+ select(label(U,C))
4: C ← train(L)
5: end while
6: return C

Cara kerja algoritme Self-Training dimulai dengan belajar dari data L dan

berupaya untuk melabeli data U. Sebagian data U dipilih dan digabungkan

dengan data L yang telah dilabeli secara manual sebagai data pelatihan dari

classifier C pada setiap iterasi. Data U yang dilabeli oleh classifier C sering

kali mengalami kesalahan pelabelan sehingga perlu adanya pemilihan data

U yang memiliki nilai confidence hasil klasifikasi diatas batas ambang (yang
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disebut dengan ε).

Nilai dari batas ambang confidence tersebut ditentukan sebelum algoritme

Self-Training bekerja. Proses ini dilakukan dengan bantuan fungsi select di

baris ketiga pada Algoritme 9. Untuk menghitung confidence value dari hasil

pelabelan data U, digunakan rumus yang dapat dilihat pada Persamaan 4.9.

confidence(x, ci) =
expP (X|ci)P (ci)∑C
j=1 expP (X|cj)p(cj)

(4.9)

Nilai confidence dari sebuah data x terhadap sebuah kelas ci didapatkan

dari hasil normalisasi softmax dari nilai hasil perhitungan probabilitas poste-

rior, yaitu P (c|x) = p(x|c).p(c) agar diperoleh nilai rentang 0 s.d. 1. Jika nilai

sebuah confidence sebuah data x di kelas ci di atas nilai ε, maka data tersebut

akan dipilih.

Proses pembentukan model pada algoritme Self-Training dilakukan secara

iteratif hingga kondisi berhenti dipenuhi. Kondisi berhenti yang digunakan di

penelitian ini adalah iterasi tidak melebihi batas iterasi yang ditentukan atau

proses pelabelan data U sudah konvergen. Batas iterasi yang ditentukan dalam

penelitian ini adalah 200. Algoritme dikatakan konvergen jika hasil prediksi

dari data U dari iterasi sebelumnya sama dengan hasil predisksi data U dari

iterasi saat ini.

Algoritme Naive Bayes sebagai classifier di penelitian ini bekerja dengan

mencari nilai maksimum dari probabilitas posterior kelas target jika diberikan

sebuah data X. Model matematis dari algoritme Naive Bayes ini dapat dilihat

pada Persamaan 4.10.

ŷ = argmax
c

P (X|c)P (c) (4.10)

X melambangkan data yang diklasifikasi, sedangkan c adalah kelas target

yang akan dicari. P(c) mendefinisikan nilai probabilitas prior dari kelas c dan

P (X|c) mendefinisikan probabilitas data X jika diketahui targetnya adalah

c. Fitur yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kontinu, sehingga

perhitungan conditional probability di algoritme Naive Bayes ini menggunakan
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fungsi kernel Gaussian. Persamaan untuk mendapatkan nilai conditional

probability dapat dilihat dengan Persamaan 4.11 dan 4.12.

P (X|C) =
∏
i=1

P (Xi|C) (4.11)

P (Xi|C) =
1√

2πσ2
C

exp
−(Xi−µc)

2

2σC2 (4.12)

Variabel µc mendefinisikan rata-rata nilai data Xi pada kelas C. Variabel

σ2
C adalah varian nilai dari Xi di kelas C. Sedangkan untuk perhitungan

probabilitias prior kelas C didapatkan dari Persamaan 4.13. Variabel Nc

merupakan jumlah kelas C pada data latih, sedangkan N adalah jumlah data

latih.

P (C) =
Nc

N
(4.13)

4.2.4 Hasil Uji Coba

Uji coba yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga percobaan.

Percobaan pertama dilakukan untuk melihat dimensi terbaik dari Word2Vec

yang digunakan dalam penelitian ini. Percobaan kedua dilakukan untuk

mengukur performa dari algoritme Self-Training Naive Bayes dalam mela-

kukan klasifikasi teks berita Bahasa Indonesia. Percobaan ketiga dilakukan

evaluasi kinerja algoritme Self-Training Naive Bayes jika dibandingkan dengan

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam kategorisasi teks, F1-Score merupakan pengukuran performansi

yang sering digunakan [109]. F1-Score merupakan rata-rata harmonik dari

Precision dan Recall. F1-Score memberikan gambaran seberapa presisi dan

seberapa baik model kita dalam memberikan label klasifikasi. Oleh sebab

itu, F1-Score digunakan sebagai metode pengukuran performa algoritme yang

ditawarkan di penelitian ini.
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Tabel 4.4: Hasil Percobaan K-Fold Cross Validation untuk Ukuran Word2Vec
sebesar 100

No. Nilai K Recall Precision F1-Score
1 5 94,15% 94,25% 94,16%
2 10 94,16% 94,26% 94,17%
3 15 94,15% 94,26% 94,16%
4 20 94,16% 94,27% 94,17%
5 25 94,16% 94,28% 94,17%

Rata-rata 94,16% 94,27% 94,17%

Tabel 4.5: Hasil Percobaan K-Fold Cross Validation untuk Ukuran Word2Vec
sebesar 200

No. Nilai K Recall Precision F1-Score
1 5 94,29% 94,39% 94,30%
2 10 94,31% 94,41% 94,32%
3 15 94,32% 94,42% 94,32%
4 20 94,31% 94,42% 94,32%
5 25 94,31% 94,41% 94,31%

Rata-rata 94,31% 94,41% 94,31%

4.2.4.1 Hasil Pengamatan Ukuran Dimensi Word2Vec

Skip-Gram terhadap Proses Klasifikasi

Dimensi terbaik akan dilihat dengan menggunakan algoritme Naive Bayes

dengan metode pengujian cross validation. Ukuran dimensi Word2Vec yang

digunakan adalah 100, 200, 300, 400, dan 500. Nilai k yang digunakan adalah

5, 10, 15, 20, dan 25. Hasil percobaan dapat dilihat pada Tabel 4.4, Tabel 4.5,

Tabel 4.6, Tabel 4.7, dan Tabel 4.8.

Hasil terbaik percobaan dengan Word2Vec dimensi 100 di Tabel 4.4

diperoleh melalui K=25 dengan nilai Recall, Precision, dan F1-Score adalah

94,163%, 94,281%, dan 94,173%. Sedangkan, untuk rata-rata hasil percobaan

yang dilakukan nilai Recall, Precision, dan F1-Score diperoleh pada angka

94,157%, 94,265%, dan 94,168%.

Percobaan pada dimensi Word2Vec dengan ukuran 200 di Tabel 4.5

memiliki performa terbaik ketika pengujian cross validation dilakukan dengan

nilai K=15, yaitu nilai Recall 94,315%, nilai Precision 94,415%, dan nilai F1-
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Tabel 4.6: Hasil Percobaan K-Fold Cross Validation untuk Ukuran Word2Vec
sebesar 300

No. Nilai K Recall Precision F1-Score
1 5 94,23% 94,33% 94,24%
2 10 94,22% 94,32% 94,23%
3 15 94,22% 94,32% 94,23%
4 20 94,22% 94,33% 94,23%
5 25 94,22% 94,33% 94,23%

Rata-rata 94,22% 94,33% 94,23%

Tabel 4.7: Hasil Percobaan K-Fold Cross Validation untuk Ukuran Word2Vec
sebesar 400

No. Nilai K Recall Precision F1-Score
1 5 94,20% 94,32% 94,210%
2 10 94,22% 94,34% 94,231%
3 15 94,22% 94,34% 94,228%
4 20 94,21% 94,34% 94,221%
5 25 94,22% 94,35% 94,227%

Rata-rata 94,22% 94,34% 94,223%

Score 94,322%. Hasil nilai rata-rata untuk seluruh percobaan tersebut berada

pada angka 94,305% untuk Recall, 94,406% untuk Precision, dan 94,312%

untuk F1-Score.

Percobaan dengan dimensi sebesar 300 di Tabel 4.6 menghasilkan kinerja

terbaik dengan nilai K=5 dengan nilai Recall 94,234%, nilai Precision 94,328%,

dan nilai F1-Score 94,241%. Untuk hasil percobaan secara keseluruhan

didapatkan nilai rata-rata performa 94,224% untuk Recall, 94,326% untuk

Precision, dan 94,232% untuk F1-Score.

Pada percobaan Word2Vec dengan dimensi 400 di Tabel 4.7, kinerja

terbaik diperoleh pada pengujian cross validation di nilai K=10 dengan nilai

Recall 94,224%, nilai Precision 94,34%, dan nilai F1-Score 94,231%. Rata-rata

hasil percobaan diperoleh pada nilai Recall adalah 94,216%, nilai Precision

adalah 94,337%, dan nilai F1-Score adalah 94,223%.

Percobaan terakhir dilakukan menggunakan Word2Vec dengan dimensi

500. Kinerja terbaik di Tabel 4.8 diperoleh pada saat pengujian cross
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Tabel 4.8: Hasil Percobaan K-Fold Cross Validation untuk Ukuran Word2Vec
sebesar 500

No. Nilai K Recall Precision F1-Score
1 5 94,30% 94,41% 94,311%
2 10 94,32% 94,43% 94,332%
3 15 94,31% 94,43% 94,318%
4 20 94,32% 94,44% 94,324%
5 25 93,12% 94,44% 94,320%

Rata-rata 94,30% 94,42% 94,309%

validation dengan nilai K=10. Hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut

adalah nilai Recall pada angka 94,322%, nilai Precision pada angka 94,433%,

dan nilai F1-Score pada angka 94,332%. Nilai rata-rata kinerja dari hasil

percobaan ini adalah 94,3% untuk Recall, 94,415% untuk Precision, dan

94,309% untuk F1-Score.

Nilai rata-rata dari pengujian cross validation terbaik diperoleh dengan

dimensi Word2Vec sebesar 200. Nilai rata-rata Recall berada pada angka

94,305%, sedangkan nilai rata-rata Precision pada angka 94,406%, dan nilai

rata-rata F1-Score sebesar 94,312%.

4.2.4.2 Hasil Percobaan Self-Training Naive Bayes di

Klasifikasi Berita Bahasa Indonesia

Percobaan Self-Training Naive Bayes menggunakan pengujian percentage-

splitting. Data yang ada akan dibagi menjadi tiga proporsi data pelatihan

dan data pengujian, yaitu 70%-30%, 80%-20%, dan 90%-10%. Untuk jumlah

data pelatihan yang diberi label akan digunakan dengan tiga jenis ukuran,

yaitu 10%, 20%, dan 30% dari jumlah keseluruhan data pelatihan. Uji

coba algoritme Self-Training Naive Bayes menggunakan dimensi Word2Vec

terbaik dari percobaan sebelumnya, yaitu 200. Parameter nilai batas ambang

confidence (ε) yang digunakan di algoritme Self-Training dalam percobaan ini

adalah 0,7 s.d. 0,9. Hasil percobaan ditampilkan dengan menggunakan grafik

di Gambar 4.11, 4.12, dan 4.13.

Gambar 4.11 merupakan grafik hasil pengujian dengan percentage-splitting
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Gambar 4.11: Grafik Nilai F1-Score untuk Algoritme Self-Training Naive Bayes
dengan Percentage-Splitting 70%-30%

70%-30%. Hasil tersebut menunjukkan nilai F1-Score terbaik diperoleh dengan

pengaturan nilai batas ambang confidence adalah 0,72 dengan jumlah data

pelatihan yang dilabeli adalah 30%. Gambar 4.12 merupakan grafik hasil

pengujian dengan percentage-splitting 80%-20%. Hasil terbaik diperoleh dari

percobaan dengan nilai batas ambang confidence adalah 0,71 dengan jumlah

data pelatihan yang dilabeli adalah 30%.

Hasil percobaan di Gambar 4.13 adalah hasil percentage-splitting 90%-

10%. Hasil percobaan tertinggi diperoleh dengan nilai batas ambang con-

fidence adalah 0,74 dengan jumlah data pelatihan yang dilabeli adalah

20%. Nilai F1-Score terbaik yang diperoleh adalah 0,9417 dengan pengujian

percentage-splitting 90%-10% dan nilai batas ambang confidence sebesar 0,74.

Jumlah data pelatihan yang digunakan dalam hasil tersebut adalah 5.330 data
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Gambar 4.12: Grafik Nilai F1-Score untuk Algoritme Self-Training Naive Bayes
dengan Percentage-Splitting 80%-20%

pelatihan yang diberi label dan 21.299 data pelatihan yang tak berlabel.

Dari ketiga grafik yang disajikan dapat disimpulkan bahwa performa

terbaik diperoleh pada distribusi data pelatihan berlabel dengan jumlah 20%

dari total data pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari performa garis lurus

di Gambar 4.11, 4.12, dan 4.13 memiliki rata-rata performa lebih baik jika

dibandingkan dengan garis lainnya.

4.2.4.3 Evaluasi Perbandingan Kinerja Algoritme Self-

Training Naive Bayes dengan Penelitian Sebe-

lumnya

Pada bagian ini dilakukan evaluasi perbandingan kinerja dari algoritme

Self-Training Naive Bayes dengan algoritme yang telah digunakan pada pe-

nelitian sebelumnya. Perbandingan performa yang pertama dilakukan dengan

penelitian klasifikasi artikel Wikipedia menggunakan pendekatan supervised

learning [103]. Penelitian tersebut merupakan bagian dari pra proses dari
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Gambar 4.13: Grafik Nilai F1-Score untuk Algoritme Self-Training Naive Bayes
dengan Percentage-Splitting 90%-10%

pembangunan sebuah ontologi Bahasa Indonesia. Algoritme yang digunakan

adalah Multinomial Naive Bayes yang dimodelkan secara pararel dengan Map

Reduce menggunakan fitur bag-of-words.

Uji coba akan dilakukan dua kali untuk membandingkan kinerja usulan

metode dengan algoritme dari penelitian sebelumnya. Dimensi Word2Vec yang

digunakan sebagai fitur pada percobaan yang dilakukan adalah 200. Data yang

digunakan dalam uji coba pertama berasal dari penelitian sebelumnya di [103].

Data pelatihan yang digunakan berjumlah 2.000 artikel yang terdiri dari dua

topik, yaitu hewan dan tumbuhan.

Pengujian akan di lakukan dengan ukuran data pengujian sesuai dengan

penelitian sebelumnya, yaitu 200, 500, dan 1.000 artikel. Metode evaluasi

yang digunakan untuk percobaan pertama adalah akurasi. Hasil performa

dari percobaan pertama ini dapat dilihat di Tabel 4.9.

Percobaan Self-Training Naive Bayes pada data pengujian berjumlah
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Tabel 4.9: Hasilk Perbandingan Nilai F1-Score untuk Kinerja Self-Training Naive
Bayes dengan Multinomial Naive Bayes di Penelitian Sebelumnya Menggunakan
Data Wikipedia Bahasa Indonesia

No.
Jumlah

Data Pengujian
Multinomial
Naive Bayes

Self-Training
Naive Bayes

1 200 artikel 98,40%
97,20%

(ε = 0,8, jumlah
data berlabel = 30%)

2 500 artikel 98,80%
97,80%

(ε = 0.8, jumlah
data berlabel = 30%)

3 1000 artikel 98,10%
96,10%

(ε = 0,78, jumlah
data berlabel = 20%)

200 artikel memperoleh nilai akurasi terbaik 97,2% dengan parameter batas

ambang confidence (ε) adalah 0,8. Data latih yang diberi label berjumlah 30%

dari total keseluruhan data pelatihan.

Self-Training Naive Bayes mendapatkan akurasi 97,8% pada data pengu-

jian dengan jumlah 500 artikel. Hasil ini diperoleh dengan parameter batas

ambang confidence (ε) adalah 0,8. Jumlah data yang diberi label adalah

30% dari data pelatihan yang digunakan. Pada percobaan dengan jumlah

1.000 artikel, Self-Training Naive Bayes mampu memperoleh nilai akurasi

96,1%. Parameter batas ambang confidence (ε) yang digunakan adalah 0,8

dengan data yang diberi label berjumlah 20% dari keseluruhan data pelatihan.

Pendekatan semi-supervised learning di penelitian ini dapat memberikan

performa dengan beda rata-rata nilai akurasi 1,4% jika dibandingkan dengan

hasil dari algoritme supervised learning dari penelitian sebelumnya.

Percobaan kedua dilakukan dengan pengujian percentage-splitting dengan

pembagian 70-30 dan 80-20. Data yang digunakan pada percobaan kedua

ini adalah berita Bahasa Indonesia di penelitian ini. Evaluasi akan dilakukan

dengan menggunakan nilai F1-Score. Hasil dari percobaan kedua dapat dilihat

pada Tabel 4.10.

Performa dari algoritme Multinomial Naive Bayes di percobaan kedua
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Tabel 4.10: Hasilk Perbandingan Nilai F1-Score untuk Kinerja Self-Training Naive
Bayes dengan Multinomial Naive Bayes di Penelitian Sebelumnya Menggunakan
Data Berita Bahasa Indonesia

No. Percentage-Splitting
Multinomial
Naive Bayes

Self-Training
Naive Bayes

1 70-30 98,18% 93.79%
(data pelatihan: 20.711
dan data uji: 8876).

(ε = 0,76, jumlah
data berlabel = 20%)

2 80-20 98.29% 93.96%
(data pelatihan: 23.679
dan data uji: 5917).

(ε = 0,71, jumlah
data berlabel = 30%)

memperoleh nilai F1-Score 98,18% untuk pengujian percentage-splitting 70-

30. Nilai F1-Score terbaik untuk algoritme Self-Training Naive Bayes pada

pengujian percentage-splitting mencapai 93,79%. Parameter batas ambang

confidence (ε) terbaik yang diperoleh adalah 0,76. Data yang diberi label

secara manual pada percobaan ini berjumlah 20% dari total data pelatihan.

Hasil algoritme Multinomial Naive Bayes di percobaan kedua untuk

pengujian percentage-splitting 80-20 diperoleh nilai F1-Score 98,29%. Algo-

ritme Self-Training Naive Bayes yang ditawarkan pada pengujian percentage-

splitting 80-20 di percobaan kedua memperoleh nilai F1-Score 93,96%. Para-

meter batas ambang confidence (ε) terbaik yang digunakan dalam percobaan

adalah 0,71. Data yang diberi label secara manual di percobaan ini berjumlah

30% dari keseluruhan total data pelatihan. Beda rata-rata hasil nilai F1-

Score dari pendekatan semi-supervised learning dan supervised learning pada

percobaan ini adalah 6,5%.

Perbandingan performa yang kedua dilakukan dengan klasifikasi berita

online Bahasa Indonesia dengan penelitian sebelumnya di [106]. Hal Data

yang digunakan dalam percobaan tersebut berjumlah 5.000 berita dari CNN

Indonesia. Hasil performa terbaik di penelitian tersebut didapatkan dari

kombinasi TF-IDF dan algoritme Multinomial Naive Bayes. Performa terbaik

diperoleh dengan nilai precision 98,41519%, nilai recall 98,4%, dan nilai F1-

Score diperoleh 98,407%.
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Percobaan algoritme Self-Training Naive Bayes menggunakan sumber

dataset yang sama dengan usulan di penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan

hingga saat ini belum ditemukannya standar dataset yang dapat digunakan

sebagai groundtruth dari penelitian kategorisasi dokumen di Bahasa Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini berusaha dilakukan akuisisi data yang

baru dengan menggunakan sumber yang telah diusulkan di [106] sebagai

rujukan sumber data penelitian menggunakan metodologi akuisisi data yang

diusulkan di Bab . Jumlah data yang diusulkan di penelitian ini berjumlah

hampir 6 kali lebih besar jika dibandingkan jumlah data dari percobaan

sebelumnya di Wongso dkk.[106].

Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah pemberian label

di data pelatihan secara manual lebih sedikit. Performa yang dihasilkan dalam

penelitian ini mampu memberikan beda nilai F1-Score terbaik sebesar 4,28%.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB 5

EKSTRAKSI INFORMASI UNTUK

AKUISISI ENTITAS DAN RELASI DALAM

PEMBANGUNAN ONTOLOGI

Pada bab ini akan dijabarkan metode untuk melakukan akuisisi entitas

dan relasi yang diusulkan pada penelitian ini. Proses ekstraksi informasi

akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu akuisisi entitas dan akuisisi relasi.

Dalam melakukan akuisisi entitas terdapat dua pendekatan yang dilakukan,

yaitu dengan menggunakan Noun Phrase Chunking dan Hybrid Conditional

Random Fields (CRF) dan K-Means untuk Named Entity Recognition. Noun

Phrase Chunking yang dijabarkan telah dipublikasikan di [110]. Sedangkan

untuk Hybrid CRF dan K-Means juga telah dipublikasikan di [111]. Tahapan

akusisi relasi dilakukan dengan menggunakan lexico syntatic pattern dan telah

dipublikasikan di [112].

5.1 Identifikasi Frasa Nominal Bahasa Indonesia Meng-

gunakan Algoritme C4.5

Ekstraksi entitas pada pembangunan ontologi dapat dilakukan dengan

menggunakan identifikasi frasa nominal dari data yang akan diolah. Pada

subbab ini akan dibahas metode yang diusulkan untuk melakukan ekstraksi

frasa nominal menggunakan Shallow Parsing atau Chunking. Penelitian ini

didasari dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kudo dkk.[46] dan

Ramshaw dkk.[94]. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah C4.5.

Subbab ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai

frasa benda di bahasa Indonesia dan bagaimana merepresentasikan frasa

dengan label yang digunakan sebagai output target kelas dari model yang akan
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digunakan. Bagian kedua akan menjelaskan setiap tahapan preprocessing yang

dilakukan di metode ini. Sedangkan bagian ketiga menjelaskan bagaimana

C4.5 akan digunakan untuk melakukan ekstraksi frasa nominal. Detail dari

proses yang dibutuhkan dapat dilihat di Gambar 5.1.

Gambar 5.1: Alur Akuisisi Frasa Nominal

5.1.1 Frasa Nominal di Bahasa Indonesia

Frasa nominal adalah frasa yang memiliki kata utama berupa kata benda.

Frasa nominal di Bahasa Indonesia memiliki fungsi sintaksis yang hampir sama

dengan frasa nominal di Bahasa Inggris. Frasa nominal biasanya menjelaskan

subjek atau objek dari kalimat. Beda utama dari frasa nominal di Bahasa

Inggris dan Bahasa Indonesia terletak pada struktur gramatika yang berbeda.

Beberapa contoh dari frasa nominal di Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

dapat dilihat di Gambar 5.2.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengusulkan bagaimana sebuah

frasa dapat direpresentasikan dalam sebuah format tertentu. Dalam penelitian

ini, metode yang diusulkan untuk merepresentasikan frasa nominal adalah

menggunakan IOB2. IOB2 diusulkan sebelumnya oleh Sang, dkk.[98] untuk
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Gambar 5.2: Contoh Representasi IOB2

merepresentasikan sebuah frasa di Bahasa Inggris dalam melakukan Shallow

Parsing. IOB2 merepresentasikan frasa nominal dengan 3 label, yaitu:

1. B-NP : Kata pertama yang merupakan dari Frasa Nominal.

2. I-NP : Kata yang merupakan bagian dari Frasa Nominal namun bukan

kata pertama yang mengawali sebuah Frasa Nominal.

3. O : Kata yang bukan merupakan bagian dari Frasa Nominal.

Contoh bagaimana sebuah frasa nominal dapat direpresentasikan menjadi

sebuah frasa dapat dilihat di Gambar 5.2. Contoh tersebut memberikan

gambaran bagaimana IOB2 dapat digunakan di Bahasa Inggris dan Bahasa

Indonesia.

5.1.2 Fase Preprocessing Akuisisi Frasa Nominal

Dalam tahapan preprocessing, proses dibagi menjadi tiga. Detail dari

ketiga proses yang dilakukan untuk setiap data dapat dilihat di Gambar 5.3.

Penjelasan dari tahapan proses di fase preprocessing dapat dijabarkan sebagai

berikut:
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1. Sentence Extraction

Proses ini digunakan untuk melakukan pemisahan dari setiap kalimat

dari paragraf di dataset. Proses ini dilakukan dengan menggunakan al-

goritme yang dimodifikasi dari [62]. Modifikasi dari algoritme dilakukan

agar dapat digunakan di Bahasa Indonesia karena metode yang diusulkan

adalah untuk Bahasa Inggris.

2. Tokenization

Proses ini dilakukan untuk memisahkan kata, tanda baca, atau simbol

yang lain dalam sebuah kalimat. Hasil dari proses ini adalah sekumpulan

token. Untuk melakukan hal ini, digunakan regular expression untuk

melakukan identifikasi kata, simbol, tanda baca, atau angka.

3. Part-of Speech Tagging

Proses ini digunakan untuk memberikan informasi dari kelas kata dari

token yang ada di dalam kalimat. Informasi kelas kata yang diberikan

mengacu pada struktur gramatika kata tersebut di dalam sebuah kalimat.

Setiap kelas kata akan dilabeli dengan part-of speech tagger untuk

Bahasa Indonesia yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Wicaksono,

dkk.[85]. Untuk data latih, seluruh part-of speech akan dilabeli kembali

secara manual agar diperoleh hasil yang maksimal.

Pelabelan pada data latih tidak hanya dilakukan untuk part-of speech saja,

namun untuk label dari frasa nominal dengan format IOB2 juga dilakukan

secara manual. Data latih ini akan digunakan untuk membentuk model dalam

melakukan klasifikasi. Untuk data uji, tahapan preprocessing juga dilakukan

sesuai dengan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya.

5.1.3 Fitur dan Pemebentukan Model untuk Identifikasi

Frasa Nominal dengan Algoritme C4.5

Identifikasi dari Frasa Nominal di tahapan ini dilakukan dengan dua

proses. Proses yang pertama adalah pembentukan model dari algoritme

klasifikasi dengan melihat pola dari data latih. Algoritme yang digunakan
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Gambar 5.3: Alur Preprocessing Data

dalam penelitian ini adalah C4.5 yang diusulkan oleh Quinlan[113].

Pada beberapa penelitian sebelumnya, informasi disekita kata dalam

konteks windows tertentu digunakan sebagai fitur dalam identifikasi frasa

nominal. Informasi-informasi yang digunakan antara lain, kata yang berada

disekitar, part-of speech, dan label frasa. Fitur yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan fitur yang telah menjadi state-of-the art dari

algortime Shallow Parsing sebelumnya, yaitu Kudo, dkk.[46]. Penjelasan

detail dari masing-masing fitur ynag digunakan dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Lexical

Untuk melakukan identifikasi dari label frasa ci untuk kata ke i,

digunakan sekumpulan kata yang berada di posisi i-2 hingga i+2. Fitur

ini digunakan untuk memberikan informasi dari sekumpulan kata yang

digunakan untuk membantu penentuan label frasa ci untuk kata ke i.

2. Part-of Speech (POS)

Fitur ini digunakan untuk memberikan informasi kelas kata dari sekum-

pulan kata yang yang berada di sekitarnya. Label Part-of Speech yang

digunakan sebagai fitur untuk menebak label frasa ci untuk kata ke i

adalah yang dalam rentang i-2 hingga i+2.
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3. Phrase Tag Set

Selain menggunakan fitur lexical dan part-of speech, dalam penentuan

abel frasa ci untuk kata ke i, label frasa sebelumnya juga digunakan

untuk membantu algoritme C4.5 mengetahui label frasa apa yang telah

digunakan sebelumnya. Label frasa sebelumnya yang digunakan adalah

dua buah label dari i-2 s.d. i-1 dari label frasa sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan dalam metode ini adalah upaya untuk meng-

ganti fitur lexical dengan fitur word shape yang diusulkan di [47] untuk

melakukan Named Entity Recognition. Fitur word shape ini digunakan untuk

mengubah kata menjadi sebuah representasi yang menyimpan informasi dari

bentuk, panjang, angka, huruf dan tanda baca. Named Entity pada umumnya

terdiri dari frasa nominal, sehingga berdasarkan hipotesis ini, fitur word

shape yang diusulkan meskipun digunakan untuk pengenalan named entity

diasumsikan dapat digunakan sebagai fitur di penelitian ini.

Alasan utama bahwa fitur lexical diganti dalam penelitian ini adalah fitur

ini hanya melihat informasi kata yang muncul dari data latih. Sehingga dalam

proses klasifikasi terdapat kemungkinan bahwa kombinasi kata yang muncul

tidak ditemukan di data latih. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan lah

fitur representasi kata untuk menggantikan fitur lexical dengan asumsi bahwa

kata-kata yang memiliki label frasa yang sama akan memiliki bentuk kata

yang sama. Beberapa contoh dari bagaimana sebuah kata didapatkan bentuk

katanya dapat dilihat di Tabel 5.1. Fitur word shape untuk menebak label

frasa kata ke i yang digunakan adalah diambil dari posisi i-2 hingga i+2.

Tabel 5.1: Contoh Fitur Word Shape

No Kata Word Shape
1 Surabaya Xxx
2 1.900 d.dd
3 Buku xx
4 27 dd
5 Varicella-zoster Xxx-xx

Ilustrasi contoh bagaimana fitur ini dibentuk dapat dilihat di Gambar 5.4.
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Gambar 5.4: Ilustrasi Fitur dari Shallow Parsing

Untuk menebah label dari kata merupakan di contoh tersebut. Fitur kata yang

digunakan adalah kota, surabaya, sebuah, kota, dan merupakan. Sedangkan

untuk fitur word shape dari masing-masing kata adalah Xx, Xx, xx, xx, xx.

Fitur POS yang digunakan adalah NN, NNP, RB, NN, dan VBI. Sedangkan

label frasa yang digunakan adalah B-NP dan I-NP. Keseluruhan fitur itu akan

digunakan oleh model untuk menentukan label yang sesuai.

5.1.4 Uji Coba Performa Identifikasi Frasa Nominal

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai hasil uji coba yang dilakukan.

Subbab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama menjelaskan

tentang dataset dan metode pengukuran performa yang digunakan. Bagian

kedua akan menjabarkan hasil dari ujicoba yang dilakukan.

5.1.4.1 Skenario Uji Coba

Percobaan yang dilakukan menggunakan 4 jenis dataset yang telah

disiapkan sebelumnya. Masing-masing dataset berisi berita dengan durasi 1

bulan dari beberapa situs berita online, seperti Detik, Vivanews, Surya, dan

Kompas. Masing-masing dataset akan digunakan untuk dataset training dan

testing di penelitian ini. Statistik dari dataset yang digunakan dapat dilihat

di Tabel 5.2.

Setiap dataset akan dibagi menjadi 70% untuk melakukan training dan

30% untuk melakukan testing. Tabel 5.3 menunjukkan jumlah token dari

masing-masing data training dan testing yang digunakan dalam penelitian
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Tabel 5.2: Statistik Data Uji Coba

No. Corpus Jumlah Berita Jumlah Token
1 Detik 312 83455
2 Kompas 274 76811
3 Surya 302 72367
4 Vivanews 218 88122

ini.

Tabel 5.3: Pembagian Data Training and Testing

No. Corpus Jenis Dataset Jumlah Berita Jumlah Token

1 Detik
Training 208 57374
Testing 104 26081

2 Kompas
Training 191 51322
Testing 83 25489

3 Surya
Training 211 50244
Testing 91 22123

4 Vivanews
Training 152 66991
Testing 66 21131

Setiap dataset akan diuji dengan beberapa percobaan dengan memban-

dingkan beberapa kombinasi fitur yang digunakan. Pada percobaan yang

dilakukan performa yang diperoleh akan diukur menggunakan rumus Recall

di persamaan 5.2, Precision di persamaan 5.1, dan F-Score di persamaan 5.3.

Nilai dari F-Score digunakan untuk mengukur seberapa baik performa dari

sistem yang ditawarkan.

Precision =
jumlah frasa yang benar yang dihasilkan oleh system

jumlah seluruh frasa yang dihasilkan oleh sistem
(5.1)

Recall =
jumlah frasa yang benar yang dihasilkan oleh system

jumlah seluruh frasa benar yang ada di dalam data
(5.2)

F − Score =
2 x Recall x Precision

Precision + Recall
(5.3)

Kombinasi fitur yang digunakan sebagai skenario ujicoba di dalam pene-

litian ini dibagi menjadi 4 bagian. Skenario pertama menggunakan fitur POS

dan phrase tag set sebagai fitur. Skenario kedua menggunakan fitur lexical,
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POS, dan Phrase Tag Set. Skenario ketiga menggunakan fitur word shapes,

POS, dan Phrase Tagset. Sedangkan pada skenario terkahir yaitu skenario

keempat, digunakan keseluruhan fitur untuk melakukan identifikasi dari frasa

nominal.

5.1.4.2 Hasil Uji Coba

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai hasil dari percobaan yang

dilakukan dengan skenario yang dijabarkan sebelumnya. Pada percobaan

pertama digunakan dataset dari website berita Detik. Hasil dari percobaan

pertama dapat dilihat di Tabel 5.4.

Tabel 5.4: Hasil Uji Coba dengan Data Detik

No. Fitur F-Score
1 POS tagset dan Phrase tagset 84.56
2 Lexical, POS, dan Phrase tagset 84.58
3 Word shape, POS, dan Phrase tagset 84.49
4 Lexical, POS, Word shape, dan Phrase tagset 84.66

Dari hasil percobaan dengan menggunakan data Detik, performa F-Score

tertinggi diperoleh dari kombisasi fitur lexical, POS, word shape, dan Phrase

Tag Set dengan nilai sebesar 84.66. Percobaan kedua dilakukan dengan

menggunakan data dari Kompas sebagai dataset. Tabel 5.5 memberikan hasil

performa dari percobaan kedua.

Tabel 5.5: Hasil Uji Coba dengan Data Kompas

No. Fitur F-Score
1 POS tagset dan Phrase tagset 85.50
2 Lexical, POS, dan Phrase tagset 85.31
3 Word shape, POS, dan Phrase tagset 85.50
4 Lexical, POS, Word shape, dan Phrase tagset 85.29

Performa terbaik di percobaan kedua diperoleh dengan angka F-Score

85.5. Hasil ini diperoleh dari kombinasi fitur POS tagset dan Phrase

Tagset. Namun performa dengan nilai F-Score yang sama juga diperoleh dari

kombinasi fitur word shape, POS, dan Phrase Tagset. Hasil dari percobaan
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kedua ini memberikan gambaran bahwa kombinasi fitur yang menjadi usulan

di metode ini memberikan hasil yang terbaik. Percobaan ketiga dilakukan

dengan menggunakan data dari situs berita Surya. Hasil percobaan ketiga

dapat dilihat di Tabel 5.6.

Tabel 5.6: Hasil Uji Coba dengan Data Surya

No. Fitur F-Score
1 POS tagset dan Phrase tagset 83.08
2 Lexical, POS, dan Phrase tagset 83.00
3 Word shape, POS, dan Phrase tagset 83.40
4 Lexical, POS, Word shape, dan Phrase tagset 83.30

Percobaan ketiga memperoleh hasil terbaik F-Score sebesar 83.40. Nilai

ini diperoleh dari kombinasi fitur word shape, POS, dan Phrase Tagset.

Percobaan keempat atau percobaan terakhir dilakukan dengan menggunakan

data dari Vivanews. Hasil dari percobaan tersebut dapat dilihat di Tabel 5.7.

Tabel 5.7: Hasil Uji Coba dengan Data Vivanews

No. Fitur F-Score
1 POS tagset dan Phrase tagset 85.00
2 Lexical, POS, dan Phrase tagset 85.06
3 Word shape, POS, dan Phrase tagset 85.15
4 Lexical, POS, Word shape, dan Phrase tagset 85.01

Percobaan keempat memberikan hasil terbaik adalah 85.15. Hasil ini

didapatkan dari percobaan dengan memanfaatkan kombinasi fitur word shape,

POS, and Phrase Tagset. Dari keseluruhan hasil percobaan yang dilakukan,

kombinasi dari fitur word shape, POS, and Phrase Tagset memberikan nilai F-

Score terbaik. Dari keempat percobaan yang dilakukan dan setelah dilakukan

rata-rata, maka hasil dapat dilihat di Tabel 5.8.

Tabel 5.8 memberikan gambaran bahwa fitur yang ditawarkan metode di

dalam penelitian ini memberikan nilai F-Score terbaik yaitu 84.63. Hasil ini

dapat menyimpulkan bahwa kombinasi fitur yang diusulkan, yaitu word shape,

POS, and Phrase Tag Set di algoritme C4.5 memberikan performa dan menjadi
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Tabel 5.8: Hasil Rata-Rata dari F-Score

No. Fitur F-Score
1 POS tagset dan Phrase tagset 84.54
2 Lexical, POS, dan Phrase tagset 84,49
3 Word shape, POS, dan Phrase tagset 84.63
4 Lexical, POS, Word shape, dan Phrase tagset 84.57

salah satu sistem yang dapat digunakan dalam identifikasi frasa nominal di

Bahasa Indonesia.

5.2 Hybrid Conditional Random Fields dan K-Means

untuk NER di Bahasa Indonesia

Selain penggunaan dari shallow parsing untuk akuisisi entitas dalam

pembangunan ontologi, banyak penelitian yang lain yang melakukan Named

Entity Recognition untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan karena

tidak semua frasa nominal adalah sebuah entitas. Berikut adalah contoh frasa

nominal yang bukan merupakan entitas:

[Saya] pergi bertemu dengan [Pak Joko] . [Dia] mengadakan rapat

terbatas di [kantornya] .

Dari contoh tersebut frasa saya, dia, Pak Joko, dan kantornya merupakan

sebuah frasa nominal. Namun tiga dari empat frasa yang dihasilkan dalam

contoh tersebut bukanlah sebuah entitas. Oleh sebab itu dalam percobaan

ini dilakukan upaya untuk mendapatkan entitas dengan menggunakan named

entity recognition.

Secara umum named entity recognition merupakan proses untuk menda-

patkan entitas di dalam sebuah dokumen. Entitas yang diperoleh bisa berupa

nama orang, nama tempat, organisasi, tanggal, atau sebuah entitas lain seperti

obat atau nama sebuah senyawa kimia. Penelitian di named entity recognition

dilakukan di berbagai bidang diantara untuk mendeteksi obat[48] dan entitas

dengan nama orang, organisasi atau lokasi di [20]. Ilustrasi dari contoh hasil

proses named entity recognition dapat dilihat di Gambar 5.51.

1Contoh merupakan output dari Stanford NER
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Gambar 5.5: Contoh Input dan Output NER

Gambar 5.6: Alur Hybrid Model untuk NER di Bahasa Indonesia

Metode named entity recognition yang diusulkan dalam penelitian ini

menggunakan hybrid dari Conditional Random Fields (CRF) dan K-Means

yang didasari dari penelitian oleh Segura-Bedmar dkk.[48]. Metode ini akan

dicoba untuk melakukan deteksi entitas untuk meningkatkan baseline model

yang diusulkan di [20]. K-Means digunakan untuk membentuk fitur dari

word embedding yaitu Word2Vec agar dapat digunakan sebagai fitur di dalam

algoritme CRF. Pada subbab ini akan dibahas secara detail dari metode yang

diusulkan. Alur proses dari hybrid model yang diusulkan dapat dilihat di

Gambar 5.6.
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Alur kerja dari hybrid model yang diusulkan terbagi menjadi 2 bagian,

yaitu fase untuk pembentukan model dan fase klasifikasi. Pseudocode dari

Hybrid Model yang diusulkan dapat dilihat pada Algoritme 10 dan 11.

Algoritme 10 Algoritme untuk Pembentukan Model

Input: Dtrain : Dokumen Training
W2V : Word2Vec Model
K : Jumlah Kluster di K-Means

Output: w cluster, CRFModel
1: w cluster ← K −Means(Dtrain, K,W2V )
2: features← []
3: target← []
4: for S ∈ Dtrain do
5: for word, pos, label ∈ S do
6: features.add(extractfeature(word, pos, wcluster))
7: target.add(label)
8: end for
9: end for

10: CRF ← initCRFModel()
11: CRFModel← trainUsingSGD(CRF, features, target)
12: return w cluster, CRFModel

Algoritme 11 Algoritme untuk Named Entity Recognition

Input: Dtest : Dokumen Testing
wcluster : Word2Vec K-Means Cluster Model
CRFModel : Model Hasil Training Algoritme CRF

Output: Ytest
1: Ytest ← []
2: for S ∈ Dtest do
3: for word, pos, label ∈ S do
4: features.add(extractfeature(word, pos, wcluster))
5: label← CRFModel.predict(features)
6: Ytest.add(label)
7: end for
8: end for
9: return Ytest

Algoritme akan menerima input yaitu Dtrain yang merupakan dataset

training yang berisi sekumpulan kalimat S. Setiap token di kalimat S terdiri

dari sebuah tuple yang berisi kata, POS, dan NER label. Fase pertama

di algoritme 10 adalah melakukan clustering dari setiap kata yang ada di
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Dtrain dengan W2V dan dibagi menjadi K cluster dengan algoritme K-Means.

Output dari algoritme K-Means ini akan disimpan dalam w cluster. Nantinya

w cluster akan digunakan oleh CRF untuk mendapatkan fitur dari CRF. Hasil

dari pembentukan fitur dan label di data training akan digunakan algoritme

CRF untuk membentuk model dan dismpan di CRFModel.

Sedangkan untuk pengenalan Named Entity, CRFModel digunakan untuk

melabeli data yang ada di dokumen testing Dtest. Setiap kalimat S yang ada

di dalam Dtest terdiri dari kata dan POS nya. Hasil label Named Entity dari

proses testing akan disimpan dalam Ytest. Untuk penjelasan lebih detail dari

masing-masing algoritme dapat dilihat di subbab berikut.

5.2.1 Algoritme K-Means

Pada subbab ini akan dijelaskan fungsi dari K-Means clustering algori-

thms. K-Means digunakan untuk membentuk word cluster berdasarkan kede-

katan kata yang ada di dalam Word Embedding. Sekumpulan kata yang ada di

dalam word cluster merupakan kata-kata yang dianggap memiliki kedekatan

makna semantik sehingga diyakini bahwa hal ini dapat meningkatkan performa

dari Conditional Random Fields.

Jenis word embedding yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wo-

rd2Vec yang dibentuk menggunakan model Skip-Gram Negative Sampling

yang diusulkan di [99]. Word2vec memiliki beberapa kelebihan diantaranya

dapat menggambarkan kedekatan semantic antar kata. Hal ini nampak jika

word vector dalam Word2Vec digambarkan dalam vector space. Ilustrasi dari

pemodelan ini dapat dilihat di Gambar 5.7 2.

Seperti yang dapat dilihat di Fig 2, kata-kata yang memiliki makna

semantik sama memiliki jarak yang dekat. Hal serupa juga ditemui di Bahasa

Indonesia. Diberikan sebuah kata berdasarkan jenis entitas seperti person

(PER), location (LOC), organization (ORG), dan miscellaneous (MISC) dan

10 kata terdekat yang didapatkan dalam Word2Vec adalah kata-kata dengan

jenis entitas yang sama. Detail hasil dapat dilihat di Tabel 5.9.

2Ilustrasi untuk relasi ibu kota dari sebuah negara yang dikutip dari [99]
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Gambar 5.7: Ilustrasi Kedekatan Kata dari Word2Vec yang Diambil dari
Penelitian Mikolov, dkk.[99]

Tabel 5.9: 10 Kata Terdekat dari Word2Vec di Bahasa Indonesia

No. Kata Input Jenis Entitas 10 Kata Terdekat
1 Joko PER Widodo, Bambang, Susilo, Jokowi,

Wiranto, Basuki, Iriana, Yudhoyo-
no, Megawati, Bowo

2 Surabaya LOC Malang, Semarang, Jember, Si-
doarjo, Madiun, Jakarta, Kediri,
Pasuruan, Denpasar, Probolinggo

3 LIPI ORG LEKNAS, PUSLIT, GFTK,
BPPT, PUSLITBANG,
BALITBANG, KEDEPUTIAN,
PSSP, IPB, DETIKNAS,

4 SARS MISC Coronavirus, Kaposi, Zika, Crohn,
Gastroenteritis, Epidemik, Penisi-
liosis, Calmette, Distemper, Meni-
ngokokus,
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Hasil di Tabel 5.9 memberikan alasan mengapa K-Means digunakan untuk

membentuk word cluster. Kata-kata yang sejenis cenderung mengelompok

karena jaraknya yang berdekatan. Sebagai contoh diberikan input kata Joko

maka sekumpulan nama yang dikembalikan adalah deretan nama orang,

diantaranya Widodo, Bambang, dsb. Untuk jenis lainnya seperti entity

jenis MISC diberikan sebuah nama penyakit, maka 10 kata terdekatnya

adalah beberapa jenis penyakit dan virus, seperti coronavirus, zika, dan

gastroenteritis.

Cluster yang dibentuk dalam penelitian ini adalah berukuran k=100 sd.

k=500. Input dari algoritme K-Means ini adalah sekumpulan kata yang ada

di data training. Fitur yang digunakan untuk dilakukannya clustering adalah

nilai dari setiap elemen vektor dari masing-masing kata. Hasil cluster tersebut

akan digunakan oleh CRF sebagai salah satu fitur dalam melakukan Named

Entity Recognition.

5.2.2 Algoritme Conditional Random Fields

Pada subbab ini akan dijabarkan algoritme Conditional Random Fields

(CRF) untuk melakukan Named Entity Recognition. Diberikan sekumpulan

kata w1, w2, w3, . . . , wn dengan POS Tag p1, p2, p3, . . . , pn dalam kalimat S

dengan panjang n, maka fitur yang digunakan dalam untuk menebak kata wi

dalam algoritme CRF ini menggunakan contextual features dari sekitar kata wi

yang diusulakan di [47, 110]. Fitur lain yang ditambahkan dalam penelitian

ini adalah prefix and suffix serta word cluster. Penjelasan fitur-fitur yang

digunakan adalah:

1. Fitur Kata

Kata-kata muncul disekitar kata-kata wi dipercaya dapat membantu

penentuan jenis entitas. Untuk menebak label dari kata wi, maka

digunakan fitur yang dapat dilihat di Persamaan 5.4. Dimana wi adalah

kata ke-i dari kata yang akan dicari fiturnya dan j adalah window size
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untuk contextual features.

word(wi) = [w(i−j), . . . , wi, . . . , w(i+j)] (5.4)

2. Fitur Part-of Speech

Part-of-Speech merupakan sebuah grammatical tagging yang diberikan

sesuai dengan konteks kata wi di dalam kalimat. Oleh sebab itu, peng-

gunaan POS sebagai fitur dalam NER sangatlah penting karena dapat

membantu model menentukan jenis entitas sesuai dengan konteksnya di

kalimat. Fitur POS yang digunakan dapat dilihat di Persamaan 5.5

dimana pi adalah posisi POS dari kata ke-i dan j adalah window size

dari contextual features.

pos(wi) = [p(i−j), . . . , pi, . . . , p(i+j)] (5.5)

3. Fitur Prefiks dan Sufiks

Selain penggunaan word features, di penelitian ini ditambahkan prefiks

dan sufiks dari kata yang digunakan sebagai fitur. Hal ini digunakan

untuk mengatasi OOV dari kata yang tidak pernah muncul di data

training. Sekumpulan kata yang memiliki prefiks dan sufiks yang

sama diyakini memiliki jenis entitas yang sama. Prefiks dan sufiks

dari setiap kata akan diambil 1 s.d. 3 karakter. Untuk penggunaan

fitur ini dapat dilihat di Persamaan 5.6 dan Persamaan 5.7. Fungsi

npreff(w,n) digunakan untuk mendapatkan n karakter pertama dari kata

w, sedangkan nsuff(w,n) adalah fungsi untuk mendapatkan n karakter

terakhir dari kata w. Nilai n dari fungsi nsuff dan npreff yang digunakan

adalah 1 sd 3. Sedangkan untuk w adalah kata yang akan dicari prefikds

atau sufiksnya. Variabel i mendefinisikan posisi kata dalam kalimat dan
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j adalah windows size dari contextual features.

prefix(wi) = [npreff(w(i−j), . . . , w(i+j), 1),

npreff(w(i−j), . . . , w(i+j), 2),

npreff(w(i−j), . . . , w(i+j), 3)]

(5.6)

suffix(wi) = [nsuff(w(i−j), . . . , w(i+j), 1),

nsuff(w(i−j), . . . , w(i+j), 2),

nsuff(w(i−j), . . . , w(i+j), 3)]

(5.7)

4. Fitur Word Cluster

Fitur ini merupakan hasil cluster dari K-Means dimana setiap kata yang

digunakan sebagai fitur dalam word features, akan dicari label cluster -

nya. Penggunaan fitur ini dapat dilihat di Persamaan 5.8. Dimana wc(w)

merupakan fungsi untuk mendapatkan label cluster untuk sebuah kata

w dari hasil K-Means. Variabel i menunjukkan posisi kata w didalam

kalimat dan j adalah windows size untuk contextual features.

wordcluster(wi) = [wc(w(i−j)), . . . , wc(wi), . . . , wc(w(i+j))] (5.8)

Conditional Random Fields adalah salah satu model probabilistik yang

umum digunakan untuk melabeli data sekuensial[102]. Salah satu jenis Condi-

tional Random Fields (CRF) yang paling banyak digunakan di Pengolahan

Bahasa Alami adalah Linear-Chain CRF. Salah satu kelebihan dari CRF

adalah kemampuannya untuk mengatasi label bias problem yang terdapat di

dalam Maximum Entropy. Fitur yang digunakan dalam CRF adalah sebuah

fungsi biner yang dapat dilihat di Persamaan 5.9

f(yi, yi−1, xi) =

1 ifyi = O AND yi = B − LOC AND xi = Surabaya,

0 else

(5.9)
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Untuk melakukan klasifikasi, algoritme CRF akan mencari nilai proba-

bilitas yang maksimum dari sebuah Conditional Probability P (Y |X), dimana

Y adalah sekumpulan urutan label dari sebuah urutan kata X. Probabilitas

model P (Y |X) dapat dilihat di Persamaan 5.10 dan Persamaan 5.11.

P (Y |X) =
1

Z(X)

N∏
j=1

exp
M∑
i=1

λif(yi, yi−1, xj) (5.10)

Z(X) =
Yn∑
i=1

N∏
j=1

exp

M∑
i=1

λif(yi, yi−1, xj) (5.11)

Dimana N adalah panjang sekuens, M adalah jumlah fitur, λi adalah

paramter untuk fitur ke ith dan Yn berisi jumlah label yang akan digunakan

sebagai output dari CRF. Untuk melakukan optimasi dari parameter λ, terda-

pat berbagai metode yang dapat digunakan, diantaranya adalah Stochastic

Gradient Descent (SGD). Loss function yang digunakan dalam melakuan

optimasi dari parameter λ dapat dilihat di Persamaan 5.12.

L(λ,D) = −log

(
Yn∏
k=1

P (yk|xk, λ)

)
+ C

1

2
||λ||2 (5.12)

Variabel D di rumus 5.12 merupakan data pelatihan, dimana D =

[(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), ..., (xN , yN)]. Variabel x di D merupakan sekumpulan

kata dan y adalah sekumpulan label dari masing-masing kata x di D,

dimana data pelatihan D memiliki panjang urutan sebesar N . Variabel C

di Persamaan 5.12 merupakan parameter L2 regularization dari perhitungan

loss function tersebut.

5.2.3 Uji Coba untuk Named Entity Recognition

Pada bagian ini akan dibahas mengenai uji coba yang akan dilakukan

untuk melihat performa dari model yang diusulkan. Pembahasan di subbab

ini mencakup dataset yang digunakan, skenario uji coba, dan hasil uji coba

yang dilakukan sesuai dengan skenario yang ditentukan. Pada percobaan juga

dilakukan perbandingan hasil dengan metode dari penelitian sebelumnya. Hal

117



Gambar 5.8: Alur Preprocessing untuk Pembentukan Data NER Bahasa Indonesia

ini dilakukan untuk memberikan gambaran seberapa baik metode yang dita-

warkan jika dibandingkan dengan metode yang telah diusulkan sebelumnya.

5.2.3.1 Data NER Bahasa Indonesia

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berita online

Bahasa Indonesia dengan jumlah 29,587 dokumen. Dataset ini diambil secara

online dengan menggunakan web crawler dan dilakukan preprocessing untuk

dibentuk menjadi data yang dapat dilihat di Gambar 5.8.

Web content extractor dilakukan dengan memanfaatkan regular expression

dan rule yang dibentuk secara manual. Sentence boundary detection dan

tokenization dilakukan dengan bantuan dari library Spacy.io dengan pretrained

language model untuk Bahasa Indonesia. Hasil dari proses ini kemudian akan

disimpan sebagai unlabelled data yang nantinya akan dianotasi sebagai data

Named Entity Recognition di Bahasa Indonesia.

Proses pelabelan dilakukan oleh dua orang annotator menggunakan Brat
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Gambar 5.9: Contoh Data NER Bahasa Indonesia

Annotation Tools [114]. Pelabelan yang dilakukan adalah part-of-speech dan

named entity recognition. Total label part-of-speech yang digunakan berjumlah

35 dan diambil dari penelitian yang dilakukan di [85]. Sedangkan untuk

label entitas yang digunakan terdiri dari 4 jenis, yaitu person (PER), location

(LOC), organization (ORG), dan miscellaneous (MISC).

Person mendefinisikan entitas untuk nama orang. Location digunakan un-

tuk entitas untuk nama lokasi. Organization digunakan untuk mendefinisikan

nama sebuah organisasi. Sedangkan untuk miscellaneous digunakan untuk

mepresentasikan entity selain kempat jenis entity tersebut.

Hasil label di dokumen akan digunakan sebagai dataset final. Hasil ini

diperoleh dari kesepakatan kedua annotator. Jika terdapat perbedaan data

pada kalimat yang akan dilabeli, maka kalimat tersebut tidak akan disimpan

menjadi dataset. Dataset final yang diambil dalam penelitian ini berjumlah

30,407 kalimat yang diambil dari kurang lebih 2000 dokumen berita. Contoh

kalimat hasil pelabelan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di

5.9.

Dari 30,407 kalimat tersebut diperoleh entitas dengan jumlah 51.241.

Jumlah entitas person yang diperoleh adalah 25.817 dengan persentase sebesar

50.39% dari keseluruhan data. Jumlah entitas location diperoleh sebesar

12.088 dengan persentase sebesar 23,59%. Untuk entitas dengan jernis

organization diperoleh dengan jumlah 9.881 atau sebesar 19,28% dari total

entity di data. Untuk entitas dengan jenis miscellaneous berjumlah 3,455 atau
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memiliki jumlah persentase sebesar 6.74% dari keseluruhan entitas di data.

Dataset final yang dihasilkan nantinya setelah dari format Brat akan

diubah menjadi format BIO untuk setiap entitas, dimana:

1. B (Begin) merupakan tanda dimana kata tersebut adalah awal kata

pertama dari entitas yang dikenali

2. I (Inside) merupakan tanda sebuah kata merupakan bagian dari entitas.

3. O (Outiside) merupakan tanda sebuah kata bukanlah sebuah entitas atau

bagian dari entitas.

Jumlah label yang terdapat didalam dokumen untuk klasifikasi adalah sem-

bilan dengan komposisi terdiri dari 8 label untuk entitas dan 1 label ”O”. 8

label tersebut berisi empat jenis entitas yang masing-masing direpresentasikan

dengan dua label, yaitu B dan I. Sembilan label inilah yang akan ditebak oleh

system untuk menghasilkan sekumpulan Named Entity di dokumen.

5.2.3.2 Skenario Uji Coba

Pada subbab ini akan dibahas uji coba yang akan dilakukan. Word2vec

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skip-Gram yang dibentuk dengan

Negative Sapling dimana ndim adalah 200. Model dibangun dengan menggu-

nakan artikel Wikipedia Bahasa Indonesia dengan jumlah 308,227. Percobaan

yang dilakukan akan dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu:

1. Baseline: Percobaan menggunakan fitur standar yaitu contextual window

feature word dan part-of speech.

2. Baseline+PrefixSuffix : Percobaan dilakukan dengan menambah fitur

dengan Prefiks dan Sufiks dari kata yang ada di Contextual Window

Feature.

3. Baseline+PrefixSuffix+W2V : Percobaan ini dlakukan dengan menam-

bahkan fitur word cluster yang diperoleh dari algoritme K-Means. Pada

percobaan ini jumlah k yang digunakan adalah 100 sd. 500.
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Skenario percobaan Baseline digunakan untuk mengukur kinerja dari

model menggunakan CRF dan fitur standar yang digunakan dalam NER di ber-

bagai bahasa. Model ini akan digunakan sebagai referensi pembanding untuk

model yang diusulkan dalam penelitian ini. Skenario BaseLine+Prefix+Suffix

digunakan untuk mengukur performa dari model ketika fitur untuk menangani

Out of Vocabulary ditambahkan.

Skenario dari hybrid model yang diusulkan akan diukur menggunakan

skenario percobaan Baseline+PrefixSuffix+W2V di penelitian ini. Dalam

percobaan hybrid model kombinasi dari jumlah cluster akan dicoba dan dila-

porkan. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa pengaruh dari parameter

k di algoritme K-Means terhadap performa dari CRF. Dengan menggunakan

ketiga skenario utama tersebut, maka performa dari hybrid model yang

diusulkan dapat dilihat efektifitasnya dibandingkan dengan baseline model

yang umum digunakan dalam penelitian NER.

Pengujian performa dari model akan diukur menggunakan F1-Score

yang digunakan dalam ConLL 2003. Detail perhitungan F1-Score yang

digunakan dapat dilihat di Persamaan 5.15, dimana nilai recall didapatkan

dari Persamaan 5.14 dan precision didapatkan dari Persamaan 5.13.

Precision =
jumlah entitas yang benar yang dihasilkan oleh system

jumlah seluruh entitas yang dihasilkan oleh sistem
(5.13)

Recall =
jumlah entitas yang benar yang dihasilkan oleh system

jumlah seluruh entitas benar yang ada di dalam data
(5.14)

F =
2 x Recall x Precision

Precision + Recall
(5.15)

Percobaan akan dilakukan dengan melakukan pembagian jumlah data

training dan testing menggunakan percentage-splitting. Jumlah keseluruhan

data yang digunakan adalah 30,407 kalimat dengan empat jenis entity,

yaitu person (PER), organization (ORG), location (LOC), dan miscellaneous

(MISC). Percobaan akan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu dengan pembagian 60-

40, 70-30, 80-20, dan 90-10.
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Pada percobaan kelima, metode yang diusulkan dalam penelitian ini akan

dibandingkan dengan Bi-LSTM [115] yang banyak digunakan dalam untuk

melakukan Sequential Tagging dan BI-LSTM+CRF [24, 26]. Ilustrasi model

yang dibandingkan dengan penelitian ini dapat dilihat di Gambar 5.10.

Gambar 5.10: Ilustrasi Model Pembanding dari Penelitian Terdahulu

BI-LSTM dibandingkan dengan metode yang diusulkan. Perbandingan ini

akan menggunakan dua scenario percobaan. Percobaan pertama menggunak-

an input berupa word dan part-of-speech (POS). Sedangkan pada percobaan

kedua, akan digunakan input berupa word saja. Model menggunakan

pretrained embedding Word2Vec untuk merepresentasikan kata, sedangkan

embedding untuk part-of-speech akan dilatih bersamaan dengan model saat

learning.

5.2.3.3 Hasil Uji Coba

Percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan pembagian data

training dan testing sebesar 60-40. Total kalimat training yang digunakan

dalam percobaan ini adalah 18,245 kalimat dan kalimat testing sebesar 12.163.

Hasil dari percobaan dapat dilihat di Table 5.10.

Percobaan kedua dilakukan dengan membagi keseluruhan kalimat menjadi

70-30. Total kalimat training yang digunakan sebesar 21.284, sedangkan untuk

kalimat testing berjumlah 9.123. Hasil dari percobaan ini dapat dilihat di

Tabel 5.11.

Percobobaan ketiga dilakukan dengan pembagian data sebesar 80-20.
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Tabel 5.10: Hasil Percobaan dengan Jumlah Data 60-40

No. Desckripsi PER ORG LOC MISC ALL
1 Baseline 87.06 76.52 84.17 58.92 82.31
2 Baseline + Prefi-

xSuffix
90.64 82.74 86.98 63.41 86.24

3 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(100)

91.92 82.64 88.21 62.93 87.12

4 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(200)

92.03 82.79 88.01 63.25 87.18

5 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(300)

91.69 82.96 88.03 62.23 86.97

6 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(400)

91.58 82.23 88.56 61.44 86.84

7 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(500)

91.71 83.02 88.6 63.07 87.18

Tabel 5.11: Hasil Percobaan dengan Jumlah Data 70-30

No. Deskripsi PER ORG LOC MISC ALL
1 Baseline 86.45 76.37 83.77 44.62 81.29
2 Baseline + Prefi-

xSuffix
89.91 82.79 87.52 48.2 85.38

3 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(100)

91.22 81.93 87.63 48.21 85.89

4 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(200)

91.55 82.73 87.89 48.43 86.3

5 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(300)

91.09 82.26 87.79 48.82 85.97

6 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(400)

91.26 82.33 88 48.01 86.06

7 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(500)

91.08 82.35 88.22 48.07 86.03
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Tabel 5.12: Hasil Percobaan dengan Jumlah Data 80-20

No. Deskripsi PER ORG LOC MISC ALL
1 Baseline 85.52 79.3 82.78 46.22 80.88
2 Baseline + Prefi-

xSuffix
89.3 84.02 86.37 52.81 84.92

3 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(100)

90.41 82.84 86.65 54.64 85.3

4 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(200)

90.67 83.61 86.86 52.54 85.57

5 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(300)

90.92 83.62 86.53 52.75 85.64

6 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(400)

90.84 83.98 86.66 52.86 85.71

7 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(500)

90.64 83.97 87.03 52.25 85.67

Total kalimat yang digunakan sebagai data training di percobaan ini adalah

24,325. Untuk total kalimat testing yang digunakan berjumlah 6,082. Hasil

dari percobaan ketiga dapat dilihat di Table 5.12.

Percobaan keempat dilakukan dengan membagi data menjadi 90-10.

Kalimat yang digunakan sebagai data training berjumlah 27,366. Sedangkan

untuk testing berjumlah 3,041. Hasil experiments yang diperoleh dapat dilihat

pada Tabel 5.13.

Percobaan kelima dilakukan dengan membandingkan dengan model lain

yaitu Bidirectional Long Short Term Memory (BILSTM) dan BILSTM-CRF.

BILSTM yang dibandingkan akan menggunakan input berupa kata dan kata

beserta POS nya. Hasil eksperimen dapat dilihat di Tabel 5.14.

Hasil percobaan di Table 5.10,5.11, 5.12, dan 5.13 menunjukkan performa

terbaik diperoleh dari metode yang diusulkan dengan kombinasi fitur Wo-

rd2Vec cluster dengan k=200. Sedangkan dari hasil percobaan percentage

splitting, performa terbaik diperoleh dari nilai percentage splitting sebesar 60-
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Tabel 5.13: Hasil Percobaan dengan Jumlah Data 90-10

No. Deskripsi PER ORG LOC MISC ALL
1 Baseline 87.06 76.52 84.17 58.92 82.31
2 Baseline + Prefi-

xSuffix
88.12 84.05 85.77 52.69 84.13

3 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(100)

88.83 83.54 86.74 52.48 84.54

4 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(200)

89.01 84.53 86.72 52.63 84.89

5 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(300)

89.53 85.13 86.17 51.36 85.1

6 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(400)

89.07 84.6 86.68 52.06 84.88

7 Baseline + Pre-
fixSuffix + W2V
(500)

88.8 84.71 86.78 51.71 84.78

Tabel 5.14: Hasil Perbandingan dengan Model Lain

No Model PER ORG LOC MISC ALL
1 BI-LSTM 89.93 76.59 81.62 59.48 83.09

+WE
+POS

2 BI-LSTM 89.33 76.29 80.91 61.10 82.77
+WE

3 BI-LSTM 88.32 76.92 84.93 62.96 83.10
+CRF

4 Hybrid
Model

92.03 82.79 88.01 63.25 87.18

40 dengan nilai F1-Score 87.18%. Jika dibandingkan dengan baseline model,

maka peningkatan yang dari model yang diusulkan mampu memberikan pe-

ningkatan sebesar 4.87% untuk pembagian data 60-40, 5.01% untuk pembagian

data 70-30, 4.83% untuk pembagian data 80-20, dan 2.79% untuk pembagian

data 90-10.

Selain dengan percentage splitting, percobaan yang lain dilakukan dengan
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membandingkan usulan metode dengan BILSTM dan BILSTM+CRF. BILS-

TM yang digunakan akan dilatih menggunakan 2 jenis input, yaitu word

dan word serta POS. Hasil performa usulan model di penelitian ini dapat

memberikan peningkatan performansi sebesar 4.09% untuk BILSTM dengan

input berupa kata dan 4.41% untuk Vanilla BILSTM dengan input berupa

kata dan POS. Sedangkan jika dibandingkan dengan BILSTM+CRF, model

yang diusulkan dapat memberikan peningkatan sebesar 5.08%.

Dari percobaan yang dilakukan, performa model yang diusulkan mampu

memberikan kinerja yang cukup baik. Sehingga dalam penelitian ini metode

yang diusulkan diharapkan dapat menjadi salah satu state of the art bagi NER

di Bahasa Indonesia.

5.3 Akuisisi Relasi Kata Benda Menggunakan Map Re-

duce

Yang,dkk. [45] mendefinisikan bahwa proses pembangunan ontologi yang

telah banyak dilakukan saat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu machine

learning dan berbasis pattern. Hasil dari pembangunan ontologi dengan

menggunakan pendekatan pattern memiliki hasil yang baik, namun memiliki

keterbatasan akibat tidak semua pola yang bisa diketahui dan dibutuhkannya

waktu yang relatif lama untuk penyusunan pattern tersebut. Salah satu

pendekatan berbasis pattern telah dilakukan oleh Hearst[41]. Dalam penelitian

ini dilakukan upaya untuk melakukan ekstraksi relasi kata benda, yaitu

hipernim dan meronim.

Metode yang diusulkan dalam pembangunan ontologi di Bahasa Indonesia

di penelitian ini menggunakan data artikel di Wikipedia. Metode yang

diusulkan menggunakan pattern yang telah dikembangkan sebelumnya dan

menggunakan informasi taksonomi yang ada di Wikipedia untuk melakukan

pembangunan ontologi. Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini dibagi

menjadi tiga bagian, yaitu preprocessing, akuisisi relasi hipernim, dan akuisisi

relasi meronim.

126



5.3.1 Fase Preprocessing Data Wikipedia

Fase preprocesing yang dilakukan adalah melakukan ekstraksi setiap

halaman dari Wikipedia yang disimpan dalam bentuk Dump Files menjadi

beberapa file tunggal. File tunggal tersebut akan berisi satu buah artikel di

halaman Wikipedia. Detail alur untuk proses ekstraksi dari Wikipedia dapat

dilihat di Gambar 5.11.

Gambar 5.11: Alur Proses untuk Ekstraksi Konten Halaman Wikipedia

Proses ekstraksi ini dilakukan dengan memanfaatkan parser yang telah

ada di Internet, yaitu WikiXMLJ. Hasil dari preprocessing ini akan disimpan

di sebuah dokumen dimana per artikel akan berisi konten halaman wikipedia

beserta tag-nya. Contoh dari hasil ekstraksi dapat dilihat di Gambar 5.12.

5.3.2 Akuisisi Hipernim Menggunakan Map Reduce

Relasi IS-A atau hiponim diperoleh menggunakan informasi taxobox yang

ada di wikipedia. Contoh dari taxobox dari sebuah artikel Wikipedia dapat

dilihat di Gambar 5.13.

Dari seluruh artikel Wikipedia tidak semua artikel Wikipedia memiliki
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Gambar 5.12: Hasil Proses untuk Ekstraksi Konten Halaman Wikipedia

informasi Taxobox. Untuk mendapatkan relasi dan entitas yang ada, maka

dikembangkanlah sebuah algoritme berbasis Map Reduce untuk membantu

komputasi agar dapat berjalan dengan lebih cepat disebabkan harus membaca

keseluruhan artikel yang ada di Wikipedia. Detail dari algoritme yang

digunakan dapat dilihat di Algoritme 12 dan 13.

Algoritme 12 Map Function untuk Ekstraksi Relasi Hipernim

Input: Template dan Koleksi Dokumen
Output: Intermediate Key, Intermediate Value

1: for d ∈ Document Collections do
2: if containsTaxonomy(d) then
3: HierarchyList← parseFromTemplate(d)
4: parent← ”entity”
5: for i ∈ HierarchyList do
6: emitIntermediate(parent, i)
7: parent← i
8: end for
9: end if

10: end for

Ilustrasi dari hasil proses yang dilakukan dapat dilihat di Gambar 5.14.

File xml dari wikipedia akan dibaca dan dicari format taxoboxnya. Hasil relasi

dari pasangan konsep yang didapatkan akan disimpan dan disusun menjadi

sebuah taksonomi di ontologi.
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Gambar 5.13: Contoh Taxobox dari Artikel Wikipedia

5.3.3 Akuisisi Relasi Meronim Menggunakan Map Redu-

ce

Pada bagian ini akan dibahas metode Map Reduce yang digunakan

untuk melakukan ekstraksi Meronim. Ekstraksi meronim dilakukan dengan

menggunakan pola atau pattern yang telah dikembangkan sebelumnya di [116]

dan pada penelitian ini dimodifikasi agar sesuai dengan tujuan dari penelitian
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Algoritme 13 Reduce Function untuk Ekstraksi Relasi Hipernim

Input: Key, dan List of Value
Output: Key, Value

1: termList← []
2: for v ∈ List of V alue do
3: if v 6∈ termList then
4: termList.add(v)
5: emit(key, v)
6: end if
7: end for

Gambar 5.14: Ilustrasi Hasil dari Proses Akuisisi Relasi IS-A

ini. Pola ini dapat dilihat di Tabel 5.15 dan digunakan sebagai fitur seperti di

[117] dan fitur mapping yang diusulak oleh Lee,dkk.[49].

Dalam melakukan ekstraksi relasi di bagian ini, maka akan dilakukan

beberapa tahapan preprocessing terlebih dahulu. Tahapan preprocessing yang

dilakukan adalah ekstraksi kalimat dan tokenisasi dari artikel Wikipedia.

Hal ini digunakan untuk mempermudah pencarian pola kalimat yang ada di

Wikipedia. Hasil dari tahapan preprocessing ini dapat dilihat di Gambar 5.15.

Untuk membangun ontologi, dibutuhkan lah sekumpulan kandidat entitas

yang akan dicari relasinya. Pada penelitian ini tidak dilakukan Named Entity

Recognition namun digunakan sebuah list daftar entitas yang telah ditentukan.

Untuk membantu agar kinerja dari algoritme, dibutuhkan juga Princeton

WordNet yang digunakan sebagai external knowledge sebagai alat bantu

Mapping selain pola kalimat yang ada di Tabel 5.15. WordNet digunakan

sebagai salah satu sumber mapping dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia
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Tabel 5.15: Pola yang Digunakan Dalam Ekstraksi Relasi Meronim

No. Pola
1 part adalah bagian dari whole
2 part bagian dari whole
3 part yang terdapat dalam whole
4 part adalah bagian whole
5 part terdapat dalam whole
6 part terdapat pada whole
7 whole terdiri dari part
8 whole yang terdiri dari part
9 part dimiliki oleh whole
10 part merupakan salah satu ang-

gota whole

Gambar 5.15: Contoh Hasil Preprocessing Artikel Wikipedia

adalah karena telah dikembangkan secara manual oleh pakar dan memiliki

cakupan domain yang luas. Untuk melakukan pendekatan Mapping ini

digunakan asumsi dari [49], yaitu:

”Jika dua buah kata di Bahasa Indonesia memiliki hubungan relasi

meronim, maka hasil translasi kata tersebut di Bahasa Inggris juga

akan memiliki hubungan relasi meronim.”

Sehingga berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan Kamus Bilingual

untuk melakukan mapping dengan memanfaatkan translasi dari Pendekatan
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Mapping ini. Kamus bilingual yang digunakan dalam penelitian ini dibentuk

secara manual dari kamus fisik. Hal ini dilakukan karena tidak ditemukannya

kamus bilingual yang dapat digunakan secara bebas. Detail dari algoritme

untuk melakukan akuisisi relasi meronim ini dapat dilihat di Algoritme 14 dan

15.

Algoritme 14 Map Function untuk Ekstraksi Relasi Meronim

Input: PatternList, document collections, CandidateList, Bilingual Dictio-
nary, Princeton WordNet

Output: Intermediate Key, Intermediate Value
1: for whole ∈ CandidateList do
2: for part ∈ CandidateList do
3: translateWhole = getTranslate(whole, BilingualDictionary)
4: translatePart = getTranslate(part, BilingualDictionary)
5: if whole 6= part then
6: if matchedPattern(whole,part,document collection,PatternList)

or HasRelation(translateWhole,translatePart, PrincetonWordNet)
then

7: EmitIntermediate(whole,part)
8: end if
9: end if

10: end for
11: end for

Algoritme 15 Reduce Function untuk Ekstraksi Relasi Meronim

Input: Key, dan List of Value
Output: Key, Value

1: termList← []
2: for v ∈ ListofV alue do
3: if v 6∈ termList then
4: termList.add(v)
5: emit(key, v)
6: end if
7: end for

Ilustrasi dari proses yang dilakukan dalam akusisi relasi HAS-A ini dapat

dilihat di Gambar 5.16. Input dari proses adalah sekumpulan daftar entitas

yang akan dicari relasinya, kumpulan teks bersih yang berisi keseluruhan

dari artikel Wikipedia, dan daftar lexico syntatic pattern untuk relasi HAS-

A, serta Princeton WordNet. Dalam prosesnya seluruh entitas akan dicari
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kombinasinya dengan menggunakan lexico syntatic pattern yang ada di daftar

di kumpulan teks Wikipedia. Jika ditemukan polanya, maka akan dicocokan

dengan entry di Princeton WordNet. Jika di dalam Princeton WordNet kedua

pasangan entitas tersebut ditemukan, maka akan disimpan menjadi hasil relasi.

Hasil relasi ini akan disusun menjadi sebuah taksonomi di ontologi.

Gambar 5.16: Ilustrasi Hasil dari Proses Akuisisi Relasi HAS-A

5.3.4 Uji Coba Akuisisi Relasi

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan. Data

yang digunakan dalam percobaan ini adalah file XML seperti di Gambar

5.13 dan file bersih hasil preprocessing Wikipedia seperti di Gambar 5.15.

Percobaan akan dilakukan dengan dua skenario, yaitu percobaan untuk relasi

IS-A dan percobaan untuk relasi HAS-A.

Percobaan pertama dilakukan dengan melakukan ekstraksi dari relasi

hiponim di artikel Wikipedia. Hasil yang diperoleh adalah 5038 relasi dan

46400 entitas unik di kategori hewan. Pada percobaan kedua dilakukan

ekstraski untuk mendapatkan relasi HAS-A atau meronim di kategori anggota

tubuh. Hasil akusisi dari percobaan kedua dilakukan dengan 3 jenis percobaan.

Pada percobaan pertama digunakan jumlah 11 entitas. Percobaan kedua

digunakan entitas dengan jumlah 20 dan pada percobaan ketiga digunakan

entitas dengan jumlah 34. Performa dari relasi yang diperoleh akan diukur

menggunakan pengukuran akurasi. Hasil dari percobaan ini dapat dilihat di

Tabel 5.16
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Tabel 5.16: Hasil Percobaan Akuisisi Relasi Meronim

No. Jumlah Entitas Relasi Benar/Total Relasi Akurasi(%)
1 11 14/19 73.68
2 20 22/29 75.86
3 34 37/45 82.23

Pada percobaan akuisisi meronim, performa terbaik diperoleh di angka

82.23%. Hasil dari percobaan dapat disimpulkan bahwa pola yang dibentuk

dapat memperoleh hasil yang baik namun terdapat beberapa pola relasi yang

tidak berhasil diperoleh. Hal ini dapat ditingkatkan dengan adanya WordNet

untuk membantu kinerja dari algoritme agar diperoleh hasil yang lebih baik.

Hasil relasi yang diperoleh akan disimpan dalam file teks dengan format yang

dapat dilihat di Gambar 5.17.

Gambar 5.17: Format Penyimpanan Relasi

Dari Gambar 5.17 terdapat enam bagian yang dipisahkan dengan Tab

di dokumen. Bagian pertama dan ketiga merupakan entitas pertama dan

kedua yang ada di data. Bagian kedua merupakan deskripsi yang terdiri

dari sekumpulan kata-kata yang berada di antara entitas pertama dan kedua.

Deksripsi yang digunakan sebagai lexico syntatic pattern dalam melakukan

akuisisi relasi. Bagian keempat merupakan kalimat utuh dimana kedua entitas

tersebut ditemukan. Sedangkan pada bagian kelima merupakan alamat URL

dari dokumen Wikipedia yang memuat kalimat dan relasi tersebut. Bagian

terakhir atau keenam menjelaskan relasi dari data tersebut, jika e1 merupakan

IS-A dari e2 maka relasi akan tertulis IS-A(e1,e2), namun jika merupakan

kebalikannya maka relasi akan tertulis IS-A(e2,e1). Beberapa hasil data relasi

yang dihasilkan dapat dilihat di Gambar 5.18.

Dari sekumpulan data tersebut, kemudian akan diubah menjadi sebuah
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Gambar 5.18: Beberapa Contoh Data Relasi IS-A yang Dihasilkan

Gambar 5.19: Visualisasi Taksonomi dari Hasil Relasi

alat visualisasi ontologi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Data tersebut

akan disimpan di dalam basis data penyimpanan. Pengguna dapat mencari

term yang ada dan menelusuri taksonomi dengan melakukan pemilihan dari

data yang akan cari. Ilustrasi dari hasil visualisasi dapat dilihat di Gambar

5.19. Dalam penelitian ini meskipun telah diperoleh relasi sebagai output

dari penelitian disertasi namun proses utuh dari upaya pembentukan ontologi

belum dilakukan karena dalam disertasi ini ekstraksi entitas dan relasi masih

belum terintegrasi menjadi sebuah kesatuan. Oleh sebab itu dalam pengem-

bangan mendatang maka diperlukan upaya untuk melakukan penggabungan

kedua metode menjadi sebuah kesatuan framework pembangunan multidomain

ontologi di Bahasa Indonesia.
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BAB 6

PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dibuat

pada disertasi ini. Subbab pertama dari bab ini akan membahas kesimpulan-

kesimpulan yang didapat selama pengerjaan disertasi ini. Pada subbab kedua

akan disertakan saran untuk yang dapat dilakukan jika pengembangan akan

dilakukan.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada pengerjaan disertasi ini,

terdapat beberapa kesimpulan yang telah ditemukan. Beberapa kesimpulan

yang dimaksud adalah :

1. Penggunaan model Word2Vec Skip-Gram dalam beberapa pendekatan

seperti akusisi named entity dan kategorisasi teks memberikan pening-

katan nilai F1-Score.

2. Perubahan ukuran/dimensi dari Word2Vec tidak berpengaruh kepada

hasil klasifikasi dari model secara signifikan.

3. Pendekatan semi-supervised dinilai dapat memberikan performa yang

baik meskipun dengan data pelatihan yang terlabeli dalam jumlah yang

sedikit.

4. Word cluster dalam CRF sangat mempengaruhi performa dari algoritme

CRF, namun nilai perubahan F1-Score tidak terlalu signifikan.

5. Hybrid model yang diusulkan memiliki hasil yang lebih baik jika

dibandingkan model CRF tunggal yang digunakan sebagai baseline.

6. Pola yang diusulkan dalam akuisisi relasi membutuhkan external kno-

wledge untuk meningkatkan performa model yang diusulkan.
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7. Dataset yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu data NER dan data

berita untuk klasifikasi dokumen dapat digunakan sebagai standar dalam

penelitian bahasa alami di Bahasa Indonesia.

8. Metode yang diteliti dalam disertasi ini masih berupa prototype metode

yang terpisah sehingga penggabungan untuk proses otomatisasi perlu di-

lakukan agar target upaya pembangunan multidomain ontologi tercapai.

6.2 Saran

Setelah didapatkan beberapa kesimpulan di penelitian ini, dari penelitian

yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang mungkin dapat digunakan

jika penelitian ini akan dilanjutkan. Beberapa saran yang diberikan adalah :

1. Proses ekstraksi informasi di penelitian ini merupakan metode yang

belum terintegrasikan menjadi satu. Untuk itu dalam penelitian men-

datang, diharapkan kesinambungan antara proses yang ada di penelitian

ini dapat dikembangkan dan disusun menjadi kesatuan framework yang

dapat digunakan untuk membangun multidomain ontologi.

2. Upaya dari akuisisi relasi dan entitas dalam pembangunan ontologi tidak

lah selesai hingga saat ini. Hal lain yang diperlukan adalah penyusunan

hasil dari setiap proses agar dapat disimpan dan digunakan sebagai

sebuah kesatuan ontologi.

3. Performa Word2Vec dalam penelitian NER mampu memberikan pe-

ningkatan performa, namun pada penelitian ini jumlah cluster yang

dapat memberikan performa yang terbaik belum dapat ditentukan secara

pasti. Oleh sebab itu dalam penelitian mendatang diperlukan upaya

untuk menentukan jumlah cluster yang optimal secara otomatis tanpa

melakukan percobaan dengan menggunakan pendekatan trial and error.

4. Dataset yang dihasilkan di penelitian ini dapat digunakan sebagai salah

satu standar data di penelitian NLP Bahasa Indonesia. Namun validitas

dari dataset perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan metode evaluasi
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untuk pembangunan dataset di pengolah bahasa alami. Hal ini bertujuan

untuk memeriksa validitas dan konsistensi dari data yang diusulkan.

5. Data relasi yang dihasilkan terbatas hanya di area hewan dan tumbuhan

saja. Dalam penelitian mendatang diperlukan upaya untuk melakukan

ekstraksi relasi dengan topik pembahasan yang lainnya karena cakupan

pembahasan dari Wikipedia sangatlah luas dan tidak terbatas pada

hewan dan tumbuhan saja.
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