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Abstrack

Automatic document clarification based on topics will be very useful
for a large number of document. The first step neede is to design a
method to identify the content of a document automatically. One way to
identify a content of adocument is by exploring the word or the term
contained. Then the result of the identification is being compared with
others. That the reason for this matter to be discussed in this paper. It is
expected that an autoatic system is able to identify the content of
documents to decide the level of similary between one documents with
others for the need of document clarification
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1. Latar Belakang

Membangun sebuah sistem yang mampu secara otomatis mengklasifikasikan
sekumpulan dokumen kedalam kelompoknya berdasarkan pada isinya bukanlah
pekerjaan yang mudah. Untuk melakukan hal tersebut sistem harus mampu mengenali
atau mengidentifikasi isi dokumen-dokumen tersebut. Mengidentifikasikan isi
dokumen berarti sistem harus mampu membaca kata-kata yang menyusun kalimat-
kalimat yang ada pada dokumen tersebut. Selanjutnya mengenali hubungan antar
kata dalam kalimat dan hubungan kalimat yang satu dengan yang lain serta paragraph
yang satu dengan lainnya. Menciptakan pemahaman secara otomatis terhadap sebuah
teks merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Text mining bisa dibilang subyek
riset yang tergolong baru. text mining memberikan solusi pada masalah-masalah
dalam memproses, mengorganisasi, dan menganalisa teks yang tidak terstruktur dalam
jumlah besar [1]. Otomatisasi proses tentu saja yang menjadi tujuan dari
perkembangan teknologi ini. Salah satunya adalah pemanfaatan text mining untuk
mengidentifikasikan isi dari suatu dokumen secara otomatis. Dalam memberikan
solusinya, text mining mengadopsi dan mengembangkan banyak teknik dan solusi
dari bidang lain, seperti Data Mining, Information Retrieval, Statistik dan
Matematik, Machine Learning, Linguistik, Natural Language Processing, dan
Visualization. Kegiatan riset untuk text mining terdiri dari serching, ekstraksi
informasi, clustering, categorization, summarization, information monitor,
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question and answer [2].
Kata merupakan unit terkecil yang menyusun sebuah kalimat yang susunannya

sesuai dengan aturan yang disebut dengan grammer. Tidak seperti bahasa
pemrograman yang memiliki sintaks yang pasti dan terbatas. Bahasa atau kalimat
umum (natural language) pada penggunaannya memiliki fleksibilitas yang tinggi
dibanding bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman setiap kata atau baris
perintah yang ditulis akan memiliki makna atau maksud yang tunggal, yang berisi
instruksi yang harus dijalankan oleh mesin, sedangkan natural language, setiap
kata atau kalimat berkemungkinan memiliki banyak arti atau persepsi. Oleh sebab
itu, text mining memberikan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan suatu
natural language dapat dipahami secara otomatis.

Pemanfaatan text mining untuk mengidentifikasikan isi suatu dokumen secara
otomatis sangat membantu dalam penelitian ini. Salah satu metode text mining dalam
mengidentifikasikan isi suatu dokumen adalah dengan mengeksplorasi kata/term
yang digunakan dalam dokumen tersebut [Konchady, 2006]. Besarnya frekuensi
suatu kata dalam sebuah dokumen dapat diperhitungkan sebagai indikator topik
dalam sebuah dokumen. Selain itu, penyebaran suatu kata pada dokumen-dokumen
lainnya sangat menentukan bobot sebuah kata dalam dokumen. Selanjutnya,
diperlukan sebuah metode yang mampu mengukur tingkat kemiripan antar dokumen
dengan berdasarkan pada pembobotan masing-masing kata pada dokumen. Salah
satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar
dokumen adalah cosine measure [Sulistyo dkk, 2008]. Paper ini membahas
pengklasifikasian dokumen secara otomatis berdasarkan pada pembobotan setiap
kata pada dokumen, sehingga mampu menghasilkan proses pengklasifikasian
dokumen sesuai dengan isi atau topiknya.

2. Kajian Pustaka

Text Mining
Teks di ciptakan bukan untuk di gunakan oleh mesin, tapi untuk dikonsumsi

manusia langsung. Karena itu, pada umumnya “Natural Language Processor”
digunakan untuk memproses teks yang tidak terstruktur. Hearst [4] mempertanyakan
penggunaan kata ‘mining’ di data mining dan text mining. Kata ‘mining’
memberikan arti dimana fakta-fakta atau relasi-relasi baru dihasilkan dari proses
me-‘mining’ data. Dia mengklaim bahwa aktivitas data mining lebih memfokuskan
pada penemuan trend dan pattern yang sebenarnya sudah ada. Sedangkan ahli
text mining yang lain beranggapan bahwa text mining adalah proses penemuan
kembali relasi dan fakta yang terkubur didalam teks, dan tidak harus baru. Banyak
definisi text mining sudah sering di berikan oleh banyak ahli riset dan praktisi [4],
[5]. Seperti halnya data mining, text mining adalah proses penemuan akan informasi
atau tren baru yang sebelumnya tidak terungkap, dengan memproses dan menganalisa
data dalam jumlah besar [1]. Dalam menganalisa sebagian atau keseluruhan teks
yang tidak terstruktur (unstructured text), text mining mencoba untuk
mengasosiasikan satu bagian teks dengan yang lainnya berdasarkan aturan-aturan
tertentu. Hasil yang di harapkan adalah informasi baru atau “insight” yang tidak
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terungkap jelas sebelumnya. Wikipedia [6] mendefinisikan text mining sebagai
berikut. “Text mining, also known as intelligent text analysis, text data mining
, unstructured data management, or knowledge discovery in text …, refers
generally to the process of extracting interesting and non-trivial information
and knowledge (usually converted to metadata elements) from unstructured
text (i.e. free text) stored in electronic form”.

Seperti di sebutkan sebelumnya yang sedikit condong pada definisi text mining
oleh Hearst, text mining telah mengadopsi teknik yang di gunakan di bidang natural
language processing dan computational linguistics. Walaupun teknik di
computational linguistics bisa dibilang maju dan cukup akurat untuk mengekstrak
informasi, akan tetapi tujuan text mining bukan hanya mengekstrak informasi.
Melainkan untuk menemukan pattern dan informasi baru yang belum terungkapkan
[7], yang sulit ditemukan tanpa analisa yang dalam. Walau kemampuan komputer
untuk mencapai kemampuan untuk memproses teks seperti manusia sangat sulit,
bila tidak mustahil, telah banyak teknik-teknik baru di computational linguistics
yang bisa membantu text mining untuk mencerna teks lebih jauh lagi.

Text mining lebih memfokuskan pada relasi dan co-existence dari satu
dokumen dengan yang lainnya. Walaupun text mining lebih dari information
retrieval, text mining telah mengadopsi information retrieval untuk menyaring
dan mengurangi jumlah informasi untuk diproses selanjutnya. Banyak juga ahli riset
yang mengkategorikan document categorization sebagai text mining. Walau
kategorisasi dokumen dapat memberikan label dan kesimpulan yang akurat pada
dokumen-dokumen tertentu, ini tidak menghasilkan fakta-fakta atau relasi yang baru.
Tetapi bilamana label-label atau kesimpulan-kesimpulan yang di hasilkan di analisa
dan di korelasikan lebih lanjut, ini bisa menghasilkan fakta dan relasi baru antara
group-group dokumen yang berbeda.

Tahapan text mining dalam penelitian ini akan melibatkan serangkaian metode
antara lain, tokenizing, stoplist/wordlist, stemming, synonym, Pembobotan,
simlarity, scoring. Proses tokenizing yang dilakukan untuk membuat kata-kata
yang terdapat pada dokumen menjadi berdiri sendiri. Terdapat masukan yang berupa
teks yang berasal dari sebuah dokumen yang selanjutnya akan dikenakan proses
tokenizing. Fungsi token akan melakukan pengecekan terhadap jarak antar kata
(spasi, tabulasi, enter) untuk membuat daftar kata pada semua kata yang terdapat
dalam dokumen.

Wordlist/stoplist adalah proses penyaringan (filtering) terhadap kata-kata
yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pembeda atau kata kunci sehingga kata-
kata tersebut dapat dihilangkan dari dokumen. Wordlist sendiri merupakan daftar
kata-kata yang mungkin digunakan sebagai kata kunci dalam pencarian dokumen.
Sedangkan stoplist berisi kata-kata yang tidak mungkin digunakan sebagai kata
kunci dalam pencarian dokumen. Dengan demikian, maka tentu jumlah kata dalam
wordlist akan lebih banyak daripada stoplist.

Proses selanjutnya, yaitu mengolah hasil dokumen yang telah dilakukan proses
tokenizing sebelumnya dibandingkan dengan file atau database yang berisi kata-
kata yang masuk dalam kategori stoplist. Hasil dari proses stoplist ini disimpan
untuk selanjutnya digunakan dalam proses stemming.

Klasifikasi Dokumen Berbahasa Inggris (Sulistyo)
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Setelah kata-kata yang terdapat dalam dokumen menjalani proses tokenizing
dan stoplist, maka selanjutnya kata-kata yang tersisa akan menjalani proses
stemming. Proses stemming betujuan untuk mengubah kata kerja menjadi kata
benda atau mengubah kata menjadi kata dasarnya dengan menghilangkan imbuhan-
imbuhan pada kata dalam dokumen. Proses stemming dilakukan dengan mengecek
kata apakah mengandung imbuhan atau tidak. Proses stemming kata dalam Bahasa
Inggris memiliki karakteristik tersendiri [8], yang tidak lepas dari pengaruh tata
bahasanya.

Dari penghapusan imbuhan, kemudian dilakukan penghitungan masing-masing
kata yang tersisa dalam dokumen. Hasil proses stamming ini disimpan, kemudian
akan dilakukan proses pencarian sinonim untuk mengantisipasi kemungkinan
penggunaan kata yang berbeda untuk arti yang sama.

Sebuah makna yang sama dapat di ekspresikan dengan lebih dari satu kata.
Sehingga beberapa kata yang berbeda dapat memiliki makna yang sama, yang sering
disebut dengan sinonim [2]. Hal ini dapat dicontohkan kata dalam Bahasa Inggris
yang memiliki makna kata sama, misalnya lush, luxuriant, profuse, dan riotous,
dapat mewakili makna/arti yang sama.

Manusia sering menggunakan kata atau istilah yang berbeda-beda untuk
menggambarkan suatu yang sama. Dalam WordNet disebutkan bahwa rata-rata
1,75 kata digunakan untuk mengekspresikan makna yang sama. Sehingga hubungan
antara kata/istilah dengan maknanya dapat digambarkan sebagai hubungan many-
to-many (banyak-ke-banyak). Oleh sebab itu, hal ini juga dipertimbangkan dalam
proses information retrieval [9].

Analisis Teks Secara Otomatis
Pada akhir tahun 1950-an, Hans Peter Luhn [9] pertama kali mengusulkan

bahwa sistem pencarian informasi secara otomatis (automatic text retrieval sys-
tems) dapat dilakukan dengan membandingkan content identifiers yang berupa
kata (term) yang terdapat pada teks (dokumen) dan informasi yang diminta oleh
user (users information queries). Dalam kasus ini, dokumen-dokumen dapat
direpresentasikan dengan term vectors dalam bentuk:

persamaan (1)

Dimana setiap tk mengidentifikasikan term yang terdapat pada dokumen D.
Demikian juga pada query (information request) dari user direpresentasikan dalam
term vectors, sehingga dirumuskan:

persamaan (2)
Dimana setiap qk mengidentifikasikan term yang terdapat pada query Q.
Sehingga bila ditentukan bobot (weight) pada setiap term untuk membedakan

diantara term yang terdapat pada dokumen maupun query dapat dituliskan:

dan

            persamaan (3)
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dimana wdk merupakan bobot dari term tk dalam dokumen D, sedangkan wqk
merupakan bobot term tk dalam dokumen Q.

Term Frequency (TF)
Langkah pertama untuk menentukan identifikasi dokumen secara otomatis

adalah membuat daftar kata-kata dalam suatu dokumen kemudian menghitung
frekuensi kemunculannya. Cara ini pertama kali dilakukan oleh Hans Peter Luhn
(1958) dan disebut term frequency (tf). Term frequency (tf) dapat digunakan untuk
mengukur term-weighting (pembobotan kata) yang didasarkan pada jumlah
frekuensi kata dalam sebuah dokumen. Sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut
[Robertson] :

persamaan (4)

dimana tfi merupakan frekuensi term ti, sedangkan dl merupakan jumlah frekuensi
seluruh kata pada dokumen.

Inverse Document Frequency (IDF)
IDF adalah besaran yang pertama kali didefinisikan oleh Karen Spark-Jones

(1998) yaitu logaritma dari jumlah dokumen keseluruhan dibagi dengan jumlah
dokumen yang ada term/kata yang dicari. Jadi term yang umum yang terdapat
dalam semua dokumen akan mempunyai nilai IDF yang rendah dan sebaliknya term
yang hanya terdapat dalam satu dokumen akan mempunyai nilai IDF tinggi.

Faktor Term frequency saja belum cukup memberikan indikasi bahwa term
yang dihasilkan memiliki kedudukan yang sesuai dalam sebuah dokumen atau teks
query. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat term yang memiliki frekuensi yang tinggi
terkonsentrasi pada sebuah atau sebagain kecil dokumen, tidak terdapat pada
sebagian dokumen lainnya, maka akan berpengaruh pada ketepatan hasil pencarian.
Oleh karena itu inverse document frequency (idf) memperhitungkan faktor-faktor
yang menyangkut penyebaran suatu term dalam sekumpulan dokumen. Sehinga idf
diformulasikan berikut ini:

persamaan (5)

Dimana terdapat ni dokumen yang mengandung term ti dalam sejumlah koleksi
N dokumen. Berdasarkan rumus diatas, berapapun besarnya nilai tfij, apabila N =
n maka akan didapatkan hasil 0 (nol) untuk perhitungan idf. Untuk itu dapat
ditambahkan nilai 1 pada sisi idf, sehingga perhitungan bobotnya menjadi sebagai
berikut [Konchady, 2006]:

persamaan (6)

Klasifikasi Dokumen Berbahasa Inggris (Sulistyo)
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Persamaan diatas digunakan untuk mengantisipasi dimana terdapat term ti
yang ada pada seluruh koleksi dokumen.

TF-IDF (Terms Frequency-Inverse Document Frequency)
Pembedaan kata (term discrimination) dalam sebuah dokumen harus mampu

mengidentifkasikan dengan baik isi dari dokumen tersebut terhadap dokumen lainnya.
Sehingga sebuah kata akan memiliki bobot hubungan tinggi bila kata tersebut memiliki
term frequency yang tinggi dalam dokumen tetapi frekuensi yang rendah pada koleksi
dokumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, perhitungan bobot kata dilakukan
dengan mengalikan term frequency pada suatu dokumen dengan inverse docu-
ment frequency (tf * idf) [9].

Metode tf-idf [3] merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan
suatu kata (term) terhadap dokumen. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk
perhitungan bobot yaitu, frekuensi kemunculan sebuah kata didalam sebuah dokumen
dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Frekuensi
kemunculan kata didalam dokumen yang diberikan menunjukkan seberapa penting
kata tersebut didalam dokumen tersebut. Jumlah frekuensi dokumen yang
mengandung kata tersebut menunjukkan seberapa umum kata tersebut. Sehingga
bobot hubungan antara sebuah kata dan sebuah dokumen akan tinggi apabila
frekuensi kata tersebut tinggi didalam dokumen dan frekuensi keseluruhan dokumen
yang mengandung kata tersebut yang rendah pada kumpulan dokumen. Rumus umum
untuk tf-idf :

persamaan (7)

Keterangan :
w

ij 
= bobot kata/term t

j 
terhadap dokumen d

itf
ij 
= jumlah kemunculan kata/term t

j 
dalam d

iN  = jumlah semua dokumen yang ada dalam database
n   =  jumlah dokumen yang mengandung kata/term t

j(minimal ada satu kata yaitu term t
j
)

Berdasarkan Persamaan 7, berapapun besarnya nilai tfij, apabila N = n maka
akan didapatkan hasil 0 (nol) untuk perhitungan idf. Untuk itu dapat ditambahkan
nilai 1 pada sisi idf [Konchady, 2006][Ruly, 2006], sehingga perhitungan bobotnya
menjadi sebagai berikut:

persamaan (8)

Persamaan 7 dapat dinormalisasi dengan Persamaan 9 dengan tujuan untuk
menstandarisasi nilai bobot ke dalam interval 0 sampai dengan 1, sehingga dapat
dituliskan sebagai berikut:
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 persamaan (9)

Pengukuran Tingkat Kemiripan (Similarity Measures) Dokumen
Berdasarkan persamaan yang telah dirumuskan diatas, maka nilai tingkat

kemiripan query-document bisa didapatkan dengan membandingkan antara kedua
vektor yang bersesuaian dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [salton,
1988]:

            persamaan (10)

Persamaan 10 digunakan jika penghitungan bobot term telah dilakukan
normalisasi dengan jangkauan nilai bobot 0 sampai dengan 1. Sedangkan bila proses
pembobotan tidak menggunakan proses normalisasi maka proses similarity
menggunakan persamaan cosine measure sebagai berikut:

persamaan (14)

Sebuah vector matching dapat melakukan perbandingan global antara vec-
tor query dan dokumen untuk mendapatkan tingkat similarity antara keduanya.

3. Klasifikasi Dokumen
Pada tahapan proses klasifikasi dokumen secara keseluruhan, terdapat

beberapa tahapan yang akan didahului dengan identifikasi dokumen, dimana masing–
masing dokumen akan diidentifikasikan berdasarkan pada kata atau term yang
terdapat didalamnya. Sehingga tahap pertama adalah melakukan proses tokenizing
[11] pada kata yang terdapat didalam dokumen untuk mendapatkan kata yang
mampu berdiri sendiri, dan terbebas dari tanda-tanda baca, spasi dan sebagainya.
Selanjutnya dilakukan proses stoplist/wordist  untuk menghilangkan kata-kata yang
tidak berpotensi sebagai indikasi topik dalam dokumen [8]. Setelah itu baru dilakukan
proses stemming pada kata yang tersisa untuk mendapatkan kata dasarnya.

Proses selanjutnya akan melibatkan persamaan makna kata atau sinomim
pada setiap katanya. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan kata
yang berbeda untuk memberikan makna yang sama [2]. Setelah itu, akan dilakukan
pembobotan pada setiap kata yang sudah terseleksi untuk diberikan bobot sesuai
dengan kriteria yang terdapat pada 3 metode yakni term frequency (tf), invers
document  frequency (idf), dan kombinasi keduanya dengan cara mengalikan antara
tf dengan idf (tf * idf). Setelah proses pembobotan dilakukan, selanjutunya akan
dihitung tingkat kemiripan (similarity) diantara dokumen yang ada. Metode yang
digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar dokumen adalah cosine mea-
sure. Tahapan proses dapat dilihat seperti pada Gambar 1.

Klasifikasi Dokumen Berbahasa Inggris (Sulistyo)
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Gambar 1. Tahapan Proses Keseluruhan Klasifikasi Dokumen
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Tokenizing
Proses tokenizing yang dilakukan untuk membuat kata-kata yang terdapat

pada dokumen menjadi berdiri sendiri. Terdapat masukan yang berupa teks yang
berasal dari sebuah dokumen yang selanjutnya akan dikenakan proses tokenizing.
Fungsi token akan melakukan pengecekan terhadap jarak antar kata (spasi,
tabulasi, enter) untuk membuat daftar kata pada semua kata yang terdapat dalam
sebuah dokumen.

Stoplist/Stopword
Tahap stoplist/stopword dilakukan untuk menghilangkan term/kata, tanda baca,

simbol maupun bilangan yang tidak berpotensi menjadi indikasi topik pada dokumen.
Tahapan proses stoplist/stopword dapat dilihat seperti pada gambar 2. Tahap kedua,
fungsi akan memeriksa tanda baca untuk dihilangkan, karena tanda dianggap tidak
berpotensi sebagai indikasi topik. Tahap ketiga adalah menghilangkan simbol-simbol
atau ekspresi. Tahap keempat adalah memeriksa bilangan atau angka yang tidak
memiliki potensi sebagai indikasi topik akan dihilangkan. Tahap kelima, menghilangkan
istilah yang mengarah pada alamat situs internet. Tahap keenam adalah menghilangkan
kata seperti kata depan maupun kata ganti milik. Setelah proses selesai maka akan
didapatkan daftar baru kata/term yang tersisa.

Sinonim
Setelah proses stemming pada daftar kata dilakukan, selanjutnya akan

dilakukan pengecekan sinonim pada daftar kata-kata tersebut. Proses pengecekan
sinonim dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan kata yang berbeda
untuk arti yang sama. Penentuan sinonim dilakukan dengan membandingkan kata
yang terdapat dalam dokumen dengan kamus sinonim yang disimpan dalam data-
base sinonim.

Gambar 2 Tahap proses stoplist/stopword

Proses Pembobotan
Proses pembobotan dilakukan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu

kata dalam mengidentifikasikan isi sebuah dokumen. Dalam proses pembobotan
disini akan digunakan metode term frequency (tf), invers document frequency, dan
tf-idf (perkalian antara tf dan idf). Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Klasifikasi Dokumen Berbahasa Inggris (Sulistyo)
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1. Setelah dokumen menjalani proses tokenizing, stoplist/wordlist, stemming,
      dan pencarian sinonim, maka akan didapatkan daftar kata dari dokumen
      tersebut.
2. Melakukan proses pembobotan pada daftar kata yang didapat, sebagai
      berikut ini.
a. Metode Term Frequency (tf)
Membuat daftar kata dari dokumen dan mengitung frekuensi kemuculannya.

Tabel 1  Daftar Frekuensi Kata (Term Frequency)

b. Metode Invers Document Frequency (idf)
Penghitungan idf mengacu pada persamaan 8, sehingga berdasarkan daftar kata
pada tabel 1 dapat dihitung idf untuk tiap kata-nya, sebagai berikut:

Dok_1 dan Dok_2, akan didapatkan hasilnya seperti pada table 2.

Tabel 2  Hasil Penghitungan idf Dok_1 dan Dok_2

Dok_1 dan Dok_3, akan didapatkan hasilnya seperti pada table 3

Tabel 3  Hasil Penghitungan idf Dok_1 dan Dok_3

Dok_2 dan Dok_3, akan didapatkan hasilnya seperti pada table 4

Tabel 4  Hasil Penghitungan idf Dok_2 dan Dok_3
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c.   Metode tf-idf
Pembobotan dengan metode tf-idf, dilakukan dengan mengalikan hasil
pembobotan antara metode tf dengan idf seperti pada persamaan 11.
Sehingga akan didapat bobot masing-masing term seperti pada Table 3.

Table 5  Perhitungan Bobot tf-idf

3.   Perhitungan tingkat similarity dengan cosine measure
Berdasarkan persamaan 14 yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tingkat
kemiripan antar dokumen bisa didapatkan dengan membandingkan antara
antara dokumen yang satu dengan yang lain dengan menggunakan persamaan
sebagai berikut [9].

Table 6. Perhitungan Bobot tf-idf

4.   Pengklasifikasian Dokumen
Selanjutnya pengklasifikasian dokumen dilakukan dengan berdasarkan pada
hasil penghitungan nilai similarity yang didapatkan. Hasil rata-rata penghitugan
similarity tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai parameter
untuk melakukan pengklasifikasian dokumen. Sehingga dari kasus diatas
nilai parameternya adalah 0,353. Dengan demikian Dok_1 dan Dok_2 masuk
dalam klasifikasi yang sama karena memiliki nilai similarity lebih besar dari
0,353, sedagkan Dok_3 masuk pada klasifikasi tersendiri.

Gambar 3  Hasil Klasifikasi Dokumen

4. Uji Coba dan Hasil
Uji coba pada penelitian ini dilakukan dengan melibatkan bebrapa dokumen

yang diambil dari hasil download di-internet. Selanjutnya dokumen tersebut dilakukan

Klasifikasi Dokumen Berbahasa Inggris (Sulistyo)
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perbandingan antara dokumen yang satu dengan yang lain untuk melihat nilai
similirity-nya. Selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan nilai similirity-nya.
Semuanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya.
Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Dokumen Hasil Similarity

Keterangan tabel:
Dokumen : Nama dokumen yang dibandingkan
Similarity : hasil perhitungan similarity dengan metode cosine measure

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan maka dapat diamati bahwa
pembobotan suatu kata dalam sebuah dokumen dapat dijadikan sebagai salah satu
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penentu indikasi topik dalam sebuah dokumen. Selanjutnya dilakukan perbandingan
kata beserta bobot katanya antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain
untuk melihat keterkaitan topik antar dokumen tersebut. Sehingga dengan pendekatan
tersebut pengklasifikasian dokumen dapat dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan percobaan, suatu dokumen diangkat setara
jika memiliki tingkat similarity-nya lebih besar atau sama dengan 0,350. Nilai ini
diambil dari rata-rata seluruh nilai similarity-nya. Dengan demikian maka akan
terbentuk beberapa kelompok dokumen seperti pada Gambar  4.

Gambar 4  Hasil Klasifikasi Dokumen

4.  Simpulan

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan maka dapat diamati bahwa
pembobotan suatu kata dalam sebuah dokumen dapat dijadikan sebagai salah satu
penentu indikasi topik dalam sebuah dokumen. Selanjutnya dilakukan perbandingan
kata beserta bobot katanya antara dokume yang satu dengan dokumen yang lain
untuk melihat keterkaitan topik antar dokumen tersebut. Sehingga dengan pendekatan
tersebut pengklasifikasian dokumen dapat dilakukan.
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