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Abstrak – Pencarian informasi berdasarkan kata kunci dapat membantu pengguna ketika ingin mengetahui
informasi yang berhubungan dengan kata kunci yang dicari. Karena nya dibutuhkan sistem yang mendukung
supaya bisa memberikan informasi kepada pengguna. Didalam paper ini menggunakan teknik Boolean biasa,
Boolean berperingkat kedalam berbasis hiperteks pada situs www.stasiunparfum.com. Hal ini supaya dapat
mengukur kemudahan akses informasi yang diperlukan.
Kata Kunci: pengindeksan, pembobotan, temu-kembali, informasi

I. PENDAHULUAN
Kecepatan perubahan dan penambahan
informasi menyebabkan dibutuhkannya suatu sistem
yang dapat mengakses dan menyediakan berbagai
informasi tersebut. Saat ini telah banyak dari berbagai
informasi tersebut dapat diakses secara elektronik
melalui internet dengan menggunakan berbagai mesin
pencari. Perbedaan mesin penelusur yang satu dengan
yang lain sangat tergantung pada teknik temu-kembali
informasi dan teknik pengindeksan yang dipakai.
Permasalahan yang muncul adalah ketika sedang
mencari
informasi
tertentu
yang
ada
di
stasiunparfum.com contohnya ketika ingin mencari
data produk parfum yang hasil nya belum relevan bagi
pengguna. Dari permasalahan yang ada, maka apa
metode yang dipakai untuk bisa membantu pengguna
untuk mencari informasi parfum yang relevan.
Hipotesa yang dapat diambil adalah
1. Teknik Boolean biasa dapat memberikan informasi
yang akurat ditunjang dengan pengindeksan
frekuensi.
2. Teknik Boolean biasa dapat memberikan informasi
yang baik dapat ditunjang dengan pengindeksan
metode savoy.
3. Teknik Boolean Biasa lebih efektif disbanding
Boolean bertingkat.
4. Teknik Boolean Bertingkat lebih efektif
dibandingkan dengan Boolean Biasa
Pada tulisan ini akan dijelaskan penggunan
penggunaan berbagai teknik temu-kembali informasi.
Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Zainal
A Hasibuan dan Yofi Andri. Didalam penelitiannya
mereka menggunakan teknik Boolean biasa, Teknik
Boolean berperingkat, serta teknik Extended Boolean.
Didalam paper ini kami ingin meneliti sejauh mana
tingkat efektifitas berbagai teknik temu-kembali

informasi ketika ingin
statsiunparfum.com.

digunakan

pada

situs

II. LANDASAN TEORI
Indeks merupakan representasi dokumen
yang dapat menentukan isi dari dokumen. Sebuah
indeks sangat bergantung kepada istilah-istilah yang
dipilih menjadi indeks dapat merepresentasikan isi
dari dokumen tersebut. Jika dua dokumen berbeda,
maka seharusnya tidak terambil bersamaan jika
diberikan suatu query, sebab istilah-istilah yang dipilih
sebagai indeks dapat membedakan kedua dokumen
tersebut [4,5] .
2.1. Sistem Temu-Kembali Informasi
Ketika sebuah sistem memerlukan fasilitas
untuk penyimpanan, identifikasi, serta pencarian atau
penelusuran dokumen yang sesuai pada suatu
database, maka dibutuhkan sistem temu kembali
informasi. Sistem temu-kembali informasi merupakan
suatu sistem yang mengolah data berbasis dokumen
atau teks dalam jumlah besar dan memberikan
dokumen-dokumen sesuai dengan
query yang
diberikan pemakai. Sistem temu kembali yang
memiliki kinerja baik sangat dibutuhkan terutama
untuk menghadapi perkembangan dan perubahan yang
sangat pesat dari dokumen khususnya dokumen
berbasis teks seperti laporan penelitian, artikel, skripsi,
tesis, dan sebagainya.
Sistem temu-kembali informasi pada
prinsipnya adalah suatu sistem yang sederhana.
Misalkan ada sebuah kumpulan dokumen dan seorang
user yang memformulasikan sebuah pertanyaan
(request atau query). Jawaban dari pertanyaan tersebut
adalah sekumpulan dokumen yang relevan dan
membuang dokumen yang tidak relevan. Secara
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matematis hal tersebut dapat dituliskan sebagai
berikut:
Q
D ........................... (1)
Keterangan :
Q = Pertanyaan atau Query
D = Dokumen

2n = Jumlah kemungkinan himpunan bagian
dari dokumen yang ditemukan.
2.2. Pengindeksan
Pengindeksan (Indexing) merupakan sebuah
proses untuk melakukan pengindeksan terhadap
kumpulan dokumen yang akan disediakan sebagai
informasi kepada pemakai. Proses pengindeksan dapat
dilakukan secara manual maupun otomatis.
Perkembangan saat ini, sistem pengindeksan secara
manual mulai beralih ke sistem pengindeksan
otomatis. Adapun tahapan dari pengindeksan adalah
sebagai berikut :
1. Parsing Dokumen yaitu proses pengambilan katakata dari kumpulan dokumen.
2. Stoplist yaitu proses pembuangan kata buang
seperti: tetapi, yaitu, sedangkan, dan sebagainya.
3. Stemming yaitu proses penghilangan/ pemotongan
dari suatu kata menjadi bentuk dasar. Kata
“diadaptasikan” atau “beradaptasi” mejadi kata
“adaptasi” sebagai istilah.
4. Term Weighting dan Inverted File yaitu proses
pemberian bobot pada istilah.
2.3. Teknik – teknik temu-kembali informasi
Ada beberapa teknik temu-kembali informasi
yang telah dikembangkan yaitu teknik Boolean
sederhana dan teknik Boolean berperingkat, serta
teknik Extended Boolean berdasarkan p-norm model.
Berikut ini adalah penjelasan berbagai macam teknikteknik temu kembali :
1. Teknik Boolean
Teknik Boolean merupakan suatu cara dalam
mengekspresikan keinginan pemakai ke sebuah
kueri
dengan mamakai operator-operator Boolean [8]
yaitu : “and”, “or”, dan “not”. Pada teknik
Boolean sederhana, kueri diproses sesuai dengan
operator yang digunakan dan menampilkan
dokumen berdasarkan urutan dokumen ditemukan.
Sedangkan pada teknik Boolean berperingkat,
dokumen diperingkat berdasarkan bobot dari
dokumen. Adapun pembobotan dari masingmasing dokumen berdasarkan aturan sebagai
berikut :
A and BD1AB,D2AB …dengan DAB=min
(dA,dB) …………………..(2)
A or BD1AB, D2AB …dengan DAB = max
(dA,dB) ……………………(3)
Not A  U - dA ……………………(4)
Prosiding SNIT 2014: Hal. A-38

Dimana dA menyatakan bobot istilah A pada
dokumen D. Bobot istilah ini didapat dari hasil
proses Indexing. Min (dA,dB) berarti bahwa sebuah
dokumen di retrieve dengan bobot sebesar nilai
terkecil dari bobot-bobot istilah yang dipunyainya.
Max(dA,dB) berarti bahwa sebuah dokumen di
retrieve dengan bobot sebesar nilai terbesar dari
bobot-bobot istilah yang dipunyainya.
2. Teknik Extended Boolean
Teknik Extended Boolean berdasarkan p-norm
model merupakan pengembangan lebih lanjut dari
model Boolean. Teknik ini memakai operator yang
dikomputasikan berdasarkan rumus [9], sebagai
berikut :
Tabel 1. Teknik Extended Boolean

Query

Retrieval Status Value
(RSV)

A OR <P> B
A AND <P> B
NOT A

1 - Wia

Keterangan
p = nilai p-norm yang dimasukkan pada kueri.
Wia = bobot istilah A dalam indeks pada dokumen
Di.
Wib = bobot istilah B dalam indeks pada dokumen
Di.
2.4. Sistem Temu-Kembali Informasi Berbasis
Hiperteks
Pada mulanya temu-kembali dan hiperteks
merupakan bidang yang berbeda satu dengan yang
lain.Hiperteks berfokus pada strategi perkembangan
dokumen hiperteks, dan mekanisme konversi
dokumen tekstual menjadi bentuk hiperteks.
Sedangkan temu-kembali informasi bergerak pada
topik manipulasi kueri, konsep basis data tekstual,
dan
relevansi
dokumen
terhadap
kueri.
Penggabungan kedua bidang ini dapat memecahkan
masalah-masalah dalam bidang temu-kembali
informasi.
Penggabungan
sistem
temu-kembali
kedalam basis hiperteks lebih dikenal dengan nama
search engine, dimana sistem ini dapat dibagi
kedalam dua kategori berdasarkan sumber
informasinya yaitu:
1. Worldwide Search Engine
Worldwide Search Engine merupakan suatu
sistem temu-kembali informasi yang mengambil
data-data dari berbagai server di seluruh dunia.
2. Local Search Engine
Local search engine merupakan suatu sistem
temu-kembali informasi yang mengambil datadata dari server tertentu saja. Hal ini memberi
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penekanan akan lokasi sumber data yang akan
digunakan.
Penelitian mengenai penerapan sistem temukembali berbasis hiperteks telah mulai dilakukan
seiring dengan perkembangan internet saat ini.
Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh
Yuwono di tahun 1995.
III. PEMBAHASAN
Makalah harus mengandung hasil-hasil
simulasi atau pengukuran sebagai validasi metode.
Dapat berupa tabel hasil, narasi yang didapat dari
perhitungan suatu rumus maupun prosentase dari
grafik perhitungan data.
Penerapan sistem temu-kembali informasi
berbasis hiperteks memiliki kelebihan dibandingkan
dengan sistem konvensional, hal ini terlihat pada
navigasi sistem. Adapun arsitektur dari sistem temukembali informasi yang dikembangkan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1. Website Stasiun Parfum.com

Gambar 2. Rancangan Sistem Temu-Kembali Berbasis
Hiperteks pada stasiunparfum.com

3.1. Hasil Sistem Pengindeksan
Berdasarkan
tabel
2
dibawah
ini
menampilkan hasil kueri “bvlgari and Armani”
dengan teknik Boolean. Didalam tabel tersebut ada
index 1 dan index 2. Indeks 1 merupakan sistem

pengindeksan berdasarkan frekuensi, dan indeks 2
merupakan hasil pengindeksan berdasarkan rumus
Savoy(1993).
Tabel 2. Hasil Kueri “ bvlgari and Armani”
Indeks 1
Indeks 2
0.099570
1. PRD204
5.17352
1. PRD221
0.089520
2. PRD201
3.34795
2. PRD211
0.089349
3. PRD203
2.77259
3. PRD209
0.079814
4. PRD205
2.77259
4. PRD204
0.078521
5. PRD211
2.77259
5. PRD210
0.042560
6. PRD221
2.77259
6. PRD219
0.041716
7. PRD217
2.07944
7. PRD203
0.031300
8. PRD219
2.07944
8. PRD217
0.024900
9. PRD210
1.67398
9. PRD201
10. PRD209
1.27194
10. PRD205 0.024900

Berdasarkan tabel 2 nilai tertingi indeks 1 ada
pada PRD204 sedangkan PRD204 menempati urutan
ke 4 pada indeks 2. Hal ini menjelaskan PRD204
mempunyai nilai tertinggi pada sisi istilah frekuensi
informasi, namun saat menggunakan indeks 2 yaitu
dengan menggunakan pendekatan savoy ternyata
belum menjamin informasi dari PRD204 cukup
relevan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan
savoy tidak hanya memfokuskan pada nilai frekuensi
istilah tetapi juga mempertimbangkan nilai frekuensi
terbesar pada informasi serta juga mempertimbangkan
posisi informasi yang mengandung istilah yang
dimaksud terhadap jumlah informasi secara
keseluruhan.
Kemudian dari tabel 2 nilai indeks 1 dan
indeks 2 dapat dibuat peringkat dikarenakan nilai
frekuensi kemunculan istilah yang berbeda untuk
masing – masing informasi. Hal yang dapat pula
diberlakukan dengan menggunakan operator “OR”
yang terlihat pada tabel 3
Tabel 3. Hasil kueri “bvlgari or Armani”
Indeks 1
Indeks 2
0.769571
1. PSM022
20.000000 PBS110
0.759363
2. PTB034
17.000012 PRD128
0.749289
3. PTB203
16.000000 PRD201
0.539516
4. PRD150
16.000000 PTB209
0.529572
5. PRD109
15.090020 PSM022
0.519571
6. PRD128
13.004100 PRD204
0.519154
7. PBS110
13.000011 PRD221
0.519567
8. PSM001
12.000000 PTB203
0.489068
9. PRD201
11.000000 PTB034
0.349184
10. PTB209
11.000023 PRD109
0.329267
11. PRD204
11.090220 PRD150
0.219317
12. PRD221
7.0000000 PSM209
0.209579
13. PSM209
2.0000000 PSM001

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas, terlihat perbedaan
bobot dokumen yang ditemukan antara indeks 1 dan
indeks 2. Hasil dari indeks 1 ditemukan banyak
perbedaan nilai retrieval. Perbedaan tersebut
disebabkan karena banyak perbedaan frekuensi dari
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nilai istilah.
Hal ini mengindikasikan bahwa
informasi produk yang ada di statsiun parfum sedikit
sekali nilai informasi yang memiliki kesamaan.

pengguna.

3.2. Hasil Berbagai
Informasi
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IV. KESIMPULAN
Dengan adanya kemampuan suatu teknik
untuk dapat mengakses lebih dari sistem
pengindeksan akan memberikan alternatif kepada
pemakai dalam mencari dan menemukan informasi
yang relevan dan akurat. Penelitian ini bertujuan
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teknik Boolean biasa, teknik Boolean berperingkat
ke basis hiperteks dengan menggunakan sistem
pengindeksan berdasarkan frekuensi istilah dan
berdasarkan rumus [9]. Hasil dari penelitian ini
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1. Teknik temu kembali pada Boolean dengan
menggunakan sistem pengindeksan frekuensi
dan savoy maka hasil yang diperoleh lebih
efektif menggunakan frekuensi karena bisa
mendeteksi kesamaan informasi ketika di
query.
2. Teknik Boolean Biasa lebih baik diterapkan
dibandingkan dengan Boolean bertingkat pada
stasiunparfum.com
dalam
pencarian
produk/data karena ditunjang dengan dengan
pengindeksan frekuensi.
Dari kesimpulan diatas bahwa dengan
melakukan perubahan sistem temu kembali
informasi ke basis hiperteks, membuat sistem lebih
mudah dan banyak kegunaan yang dialami oleh
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