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ABSTRAK 

 

Pencarian informasi di internet dapat menggunakan bantuan search engine atau 

mesin pencari, yakni dengan cara memasukkan kata kunci yang kemudian 

dikirimkan ke search engine. Akan tetapi search engine dapat memberikan hasil 

yang tidak memuaskan bagi pengguna, karena penggunaan kata kunci yang 

dikonversi menjadi sebuah pertanyaan (query) belum tentu dapat menghasilkan 

jawaban (response) yang diharapkan pengguna. Pada umumnya pengguna akan 

membuat query baru menggunakan kata kunci lain yang secara makna sama atau 

mengirimkan kembali kata kunci tersebut ke search engine yang berbeda. Hal ini 

dilakukan berulang-ulang hingga pengguna mendapatkan informasi yang 

diinginkan. 

Penelitian ini mengembangkan algoritma query rewriting dengan melakukan 

pengukuran tingkat kesamaan semantik pada kata kunci sehingga dihasilkan 

beberapa alternatif kata kunci.  Pengujian dilakukan dengan melakukan ujicoba 

yang membandingkan hasil pencarian informasi yang relevan pada saat 

mengirimkan kata kunci pada beberapa search engine klasik, yaitu Google, Yahoo 

dan Bing, dengan prototipe berupa perangkat lunak yang dibangun berdasarkan 

algoritma yang dikembangkan. Kata kunci yang digunakan terdiri dari tiga 

kategori, yakni 1) kata kunci berbentuk kata tunggal, seperti “komputer”,”mobil”; 

2) kata kunci berbentuk frasa, seperti “rumah makan”, “kendaraan roda empat”; 

dan 3) kata kunci berbentuk kata komplek, seperti “jumlah mobil di Jakarta”. 

Penelitian ini hanya mempertimbangkan sinonim kata dan tidak 

mempertimbangkan polisemi.  

Pengujian tingkat ketepatan informasi yang diperoleh dari hasil query rewriting  

ditunjukkan melalui nilai precision, recall dan F-measure. Hasil dari pengujian 

adalah terdapat perbaikan nilai F-measure dari ujicoba pencarian informasi 

menggunakan search engine klasik dibandingkan dengan ujicoba pencarian 

dengan menggunakan prototipe. Hal ini menyimpulkan query rewriting berbasis 

pengukuran tingkat kesamaan semantik pada kata kunci di beberapa search engine 

memberikan hasil yang lebih dapat memenuhi keinginan pengguna. 

 

Keyword : mesin pencari, query rewriting , kesamaan semantik, query response 
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ABSTRACT 

 

Information can be obtained by one of them with the help of search engines or 

search engines on the internet. Currently there are many search engines available 

in the virtual world, including the popular are Google, Yahoo, Bing, Alta vista 

and so on . Search engines do not always provide accurate information, despite 

having promised benefits. Accessing information on the Internet based on the 

keywords that the search engines can be delivered unsatisfactory results for the 

user, because the use of keywords that convert into a question (query) may not 

necessarily result in an answer (response) the expected users. In general, users 

will create another query using keywords that are the same meaning. In addition 

to this process, the user also perform queries using different search engines. This 

is done repeatedly until the user gets the desired information. 

Algorithms produced and supported by the establishment of a database and 

database similarity thesaurus is used to support the process of rewriting the query. 

The algorithm was developed on the query rewriting process is by measuring the 

level of semantic similarity in the concepts that are the result of keyword 

extraction process so generated several alternative keywords are submitted to 

multiple search engines The test is done by comparing the results of relevant 

information at the time of submitting the keywords on some classic search 

engines, namely Google, Yahoo and Bing, with a prototype query rewriting 

process by measuring the degree of semantic similarity in a keyword that is 

enriched by the use of metasearch engines. Keywords transmitted consists of three 

categories , namely 1 ) the form of a single word keywords , such as " computer " 

, " car " , 2) shaped keyword phrases , such as " restaurant " , " four wheel drive 

vehicle " , and 3 ) the word complex -shaped key words , such as " number of cars 

in Jakarta ". 

Testing the accuracy of information obtained from rewriting the query results are 

shown through the value of precision, recall and F-measure. The results of the 

testing are contained fixes f-measure value of information retrieval trials using 

classical search engines compared with tests using prototype search. It is 

concluded query rewriting based on the semantic similarity measurement level 

keywords in several search engines give better results can satisfy user desires. 

Keyword : search engine, query rewriting , semantic similarity, query response 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, 

kebutuhan informasi yang cepat dan akurat semakin besar. Informasi dapat 

diperoleh melalui berbagai macam sumber, salah satunya adalah melalui teknologi 

internet. Penemuan informasi yang dibutuhkan di internet dapat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan search engine.  

Search engine adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan 

pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, ftp, publikasi 

milis, ataupun news group dalam sebuah ataupun sejumlah komputer dalam suatu 

jaringan. Search engine merupakan perangkat pencari informasi dari dokumen-

dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk 

daftar yang pada umumnya diurutkan menurut rasio pengunjung atas suatu berkas 

yang disebut sebagai hits. Informasi yang menjadi target pencarian bisa terdapat 

dalam berbagai macam jenis berkas seperti halaman situs web, gambar, ataupun 

jenis-jenis berkas lainnya. Beberapa search engine juga diketahui melakukan 

pengumpulan informasi atas data yang tersimpan dalam suatu basis data ataupun 

direktori web. Saat ini banyak terdapat search engine, diantaranya yang popular 

adalah Google, Yahoo, Bing, Altavista dsb.  

Search engine merupakan alat yang sangat berguna untuk mencari informasi 

di dunia maya. Search engine memiliki kemampuan untuk mencari informasi dari 

dokumen-dokumen yang tidak terstruktur. Kemampuan ini sangat berguna ketika 

ingin mencari suatu informasi dari dokumen-dokumen elektronik yang tersebar di 

internet. 

Search engine tidak selalu memberikan informasi yang akurat, walaupun 

memiliki manfaat yang menjanjikan. Kekurangan ini biasanya disebabkan oleh 

dua masalah utama. Pertama, search engine tidak mampu menemukan pola dari 

dokumen yang relevan. Kedua, pengguna tidak menyatakan query dengan benar, 

misalnya dengan menggunakan kalimat yang redundan. Masalah pertama dapat 

diselesaikan dengan memperbaiki teknologi search engine, sehingga search 
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engine dapat mengenali pola dokumen-dokumen relevan. Masalah kedua dapat 

diselesaikan dengan algoritma pencarian. [Rila, 2006]. Hingga saat ini algoritma 

pencarian masih merupakan penelitian yang terbuka. Hal ini dikarenakan query 

dibentuk  melalui penyusunan terminologi dalam bahasa alami.  

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap search engine sering tidak 

diimbangi dengan pemahaman bahwa sebenarnya search engine tidak dilengkapi 

filter dalam pengumpulan informasi yang diinginkan oleh pengguna, bahkan 

ketika Google melakukan penelitian pada tahun 2002 dan mendapatkan hasil 

bahwa hampir 85% pengguna hanya melihat hasil perolehan search engine pada 

halaman pertama saja. [Wishnu, 2006] 

Sistem pencarian informasi saat ini, termasuk search engine web, memiliki 

antarmuka standar yang terdiri dari kotak input tunggal yang menerima kata 

kunci. Kata kunci yang disampaikan oleh pengguna dicocokkan dengan koleksi 

indeks untuk menemukan dokumen yang berisi kata kunci, yang kemudian 

diurutkan oleh berbagai metode. Ketika query pengguna mengandung beberapa 

kata kunci mengenai topik tertentu yang secara akurat menjelaskan kebutuhan 

informasinya, sistem kemungkinan memberikan pencocokan yang baik, namun, 

mengingat bahwa query pengguna biasanya pendek dan bahwa bahasa alami 

secara inheren ambigu, model temu kembali sederhana ini secara umum rentan 

terhadap kesalahan dan kelalaian. Metode dengan metode memasukkan kata 

kunci, kemudian search engine mencocokkan kata kunci ke seluruh dokumen 

memiliki kelemahan, diantaranya kelemahan linguistic, yaitu tidak dapat 

menemukan kata yang bersinonim dan berhononim. [Beall, 2008] 

Masalah bahasa yang paling penting untuk efektivitas temu kembali adalah 

masalah ketidakcocokan terminologi yang digunakan para pembuat indeks dan 

pengguna sering tidak menggunakan kata-kata yang sama. Hal ini dikenal sebagai 

masalah kosakata, diperburuk dengan polisemi (kata yang sama dengan arti yang 

berbeda seperti "bisa" yang bermakna dapat atau racun) dan sinonim (kata yang 

berbeda dengan makna yang sama atau mirip, seperti "bunga" dan “kembang").  
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1.2 Batasan Penelitan 

 
Batasan penelitian ini adalah : 

 
1. Query yang dipertimbangkan untuk penelitian ini hanya query yang dibentuk 

dari kata kunci menggunakan Bahasa Indonesia.  

2. Penelitian ini membahas masalah semantik yang berkenaan dengan sinonim 

kata. 

3. Jika ada konsep yang berbentuk frasa (lebih dari 1 kata), misalkan kendaraan 

roda empat, hanya dilakukan pengecekan untuk frase yang memiliki maksimal 

4 (empat) kata, misalkan kendaraan roda empat, rumah makan, kapal barang 

dan sebagainya. 

4. Urutan penulisan kata kunci menentukan hasil pencarian. Sebagai contoh kata 

kunci “gudang data” dan “data gudang” adalah berbeda. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Pertumbuhan web menyebabkan jumlah informasi yang tersedia telah 

menjadi terlalu besar untuk ditelusuri secara manual. Berbagai search engine 

harus digunakan untuk menemukan informasi tentang topik tertentu. Masalah 

utama bagi search engine adalah bahwa dalam rangka untuk menemukan hasil 

yang relevan mereka harus memindai dokumen HTML untuk menemukan kata 

atau frasa yang sesuai dengan kata kunci yang digunakan untuk menggambarkan 

topik. 

Saat ini browser web menjadi alat standar untuk pencarian informasi dengan 

pertumbuhan internet yang demikian cepat. Search engine web saat ini beroperasi 

mirip dengan sistem temu kembali informasi tradisional. Mereka membuat indeks 

kata kunci dalam dokumen dan kemudian mengembalikan peringkat daftar 

dokumen dalam menanggapi query pengguna. Beberapa studi telah menunjukkan 

bahwa panjang rata-rata terminologi/konsep yang digunakan dalam merumuskan 

pencarian yang digunakan pada web publik hanya 2 sampai 3 kata dan bahwa 

pencarian rata-rata mengandung operator boolean yang efisien (seperti and, or, 

not). Dengan query singkat dan penggunaan begitu sedikit teknik pencarian 

lanjutan, hasilnya diduga buruk. Bahkan, penilaian kinerja dari lima search engine 
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web paling top, dilakukan oleh U.S. National Institute of Standards and 

Technology, menunjukkan bahwa ketika 3 kata pencarian yang digunakan, hanya 

23 sampai 30 persen dari 20 dokumen pertama yang dihasilkan sebenarnya 

relevan dengan query pengguna. 

Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran pencarian informasi di 

internet dengan menggunakan search engine belum tentu dapat menghasilkan 

informasi yang lebih tepat dan dibutuhkan oleh peminta informasi tersebut, 

Sehingga penelitian ini fokus pada masalah: 

- Bagaimana solusi untuk masalah pencarian informasi di web agar hasil temu 

kembali informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna yang memberikan 

query kepada search engine? 

- Bagaimana membuat algoritma query rewriting dan query response agar 

proses temu kembali informasi bisa dilakukan secara otomatis? 

- Bagaimana melakukan seleksi hasil query response agar hasil pencarian yang 

diperoleh bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan algoritma query rewriting berbasis konsep yang 

diperkaya dengan fleksibilitas jangkauan hasil query rewriting. Jangkauan 

query rewriting dapat ditentukan melalui batasan ukuran tingkat kesamaan 

semantik antara konsep-konsep yang digunakan untuk merumuskan query 

baru yang diperoleh dari query awal terhadap konsep-konsep hasil 

pencarian sinonimnya.  

2. Mengembangkan algoritma query response. Query response merupakan 

tahap setelah query rewriting yakni mengirimkan banyak query yang 

terbentuk sebagai hasil query rewriting kepada search engine sehingga 

didapatkan informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan peminta 

informasi tersebut.  
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1.5 Kontribusi Penelitian 

 
Penelitian ini mendiskusikan isu-isu pokok seputar pemanfaatan tesaurus 

dan semantik dalam ilmu bahasa untuk merepresentasikan kembali query dan 

perluasan jangkauan dalam query response. Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan memberikan sumbangan-sumbangan berikut: 

1. Menghasilkan kamus yang sudah dilengkapi dengan nilai similarity. Nilai 

similarity ini untuk mengetahui tingkat kesamaan semantik diantara dua 

konsep. Kamus ini dibuat guna mendukung proses query rewriting. 

2. Memberikan kontribusi dalam hal memberikan ide untuk memperluas 

jangkauan query dengan memanfaatkan tesaurus. Hasil query yang diperoleh 

dari query rewriting ini selanjutnya dapat disaring oleh pengguna sesuai 

dengan kebutuhannya sebelum dikirim ke proses query response. 

3. Memperkaya query response dengan memasukkan konsep metasearch engine 

untuk mendapatkan hasil query response yang lebih luas dan dalam.  

Penelitian ini memberi kontribusi baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi 

teknologi. Dari sisi keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa 

algoritma ekstraksi query, algoritma mencari kesepadanan kata, algoritma query 

rewriting, serta algoritma query response. Dari sisi teknologi, penelitian ini 

menghasilkan prototipe berupa perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan 

masyarakat untuk mencari informasi yang lebih mendekati keinginan pencari 

informasi.   
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BAB 2 

TELAAH PUSTAKA 
 

2.1 Ilustrasi Query di Search Engine 

Pada masa sekarang, informasi merupakan unsur yang sangat penting. 

Informasi dapat diperoleh melalui berbagai cara. Salah satu cara yang banyak 

digunakan untuk mencari informasi adalah melalui internet. Dalam rangka 

menemukan informasi yang cepat dan akurat di internet, biasanya digunakan 

perangkat bernama search engine. Search engine adalah perangkat yang 

digunakan untuk mencari informasi dalam koleksi dokumen sistem. Pengguna 

hanya tinggal memasukkan kata-kata kunci dari informasi yang dicari, dan dalam 

waktu yang relatif singkat sistem menampilkan daftar dokumen yang sesuai 

dengan kebutuhan informasi pengguna. [Rila, 2006]. 

Saat ini sudah banyak search engine yang dapat digunakan, diantaranya 

adalah Google, Yahoo, Bing, Baidu dan sebagainya. Salah satu contoh search 

engine yang handal dan paling banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia saat 

ini adalah Google Indonesia [www.google.co.id]. Google Indonesia dipilih oleh 

para pengguna karena memiliki user interface yang sederhana dan dapat mencari 

di banyak URL.[Putu Wuri Handayani; I Made Wiryana; Jan-Torsten Mild, 

2006]. 

Survey untuk mengetahui search engine yang paling sering digunakan 

sudah pernah dilakukan diantaranya adalah survey yang dilakukan oleh The Pew 

Research Center's Internet & American Life Project Winter pada tanggal                  

20 Januari 2012 sampai dengan 19 Februari 2012 dengan responden berjumlah 

2.253 orang dewasa (berumur lebih dari 18 tahun), menyatakan bahwa 83 persen 

responden menggunakan search engine google, seperti tergambar pada              

Gambar 2.1 di bawah ini : 
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Gambar 2.1. Survey mengetahui search engine yang paling sering digunakan 

berdasarkan The Pew Research Center's Internet & American Life Project Winter 

 

Pada Gambar 2.1. di atas, jumlah responden sebanyak 83% lebih sering 

menggunakan Google daripada search engine lainnya. Search engine Yahoo 

menempati peringkat kedua meskipun sangat jauh, yaitu hanya 6%. Pada tahun 

2004, jarak prosentase antara kedua search engine lebih kecil. Pada saat itu, 47% 

menyatakan bahwa Google adalah search engine yang paling sering digunakan 

sedangkan yang menggunakan search engine Yahoo sebesar 26%. Survey lain 

dilakukan oleh Net Market Share (http://www.netmarketshare.com) pada bulan 

September 2013, untuk mengetahui search engine yang sering digunakan, dengan 

hasil tersaji pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Survey mengetahui search engine yang paling sering  

digunakan oleh Net Market Share 

 

Search Engine Total Market Share 

Google – Global 70.53% 

Baidu 16.04% 

Yahoo – Global 6.43% 

Bing 5.70% 

AOL – Global 0.36% 

Ask – Global 0.33% 

Excite - Global 0.01% 

 

http://www.netmarketshare.com/
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Dari table 2.1 diatas jelas tergambar bahwa 3 (tiga) urutan search engine yang 

paling sering digunakan adalah Google, Baidu dan Yahoo. 

Walaupun memiliki manfaat yang menjanjikan, search engine tidak selalu 

memberikan informasi yang akurat. Kekurangan ini disebabkan oleh search 

engine tidak mampu menemukan pola dari dokumen relevan dan pengguna yang 

tidak menyatakan query dengan benar, misalkan dengan menggunakan kalimat 

yang redundan. [Rila, 2006].  

Masalah utama pada search engine adalah sebagian besar search engine 

yang ada masih memberikan hasil yang tidak sesuai dengan kata kunci yang 

dimasukkan, perlunya metode akses untuk pencarian ulang dalam mencari 

informasi yang tepat sesuai dengan konteks kata kunci yang dimasukkan dan 

sangat sulit untuk menemukan hasil yang sesuai dengan konteks kata kunci karena 

kurangnya bentuk format tata bahasa Indonesia. [Putu et al., 2006].  

Masalah yang timbul karena sebagian besar sistem pencarian informasi pada 

search engine adalah membandingkan query dan dokumen persyaratan pada 

tingkat leksikal bukan pada tingkat semantik dan juga adanya permintaan yang 

pendek dari pengguna (panjang rata-rata permintaan oleh pengguna kurang dari 

dua kata), sehingga pertanyaan singkat dan ketidaksesuaian antara istilah dalam 

permintaan pengguna dengan dokumen sangat mempengaruhi pengambilan 

dokumen yang relevan. [Hazra Imran; Aditi Sharan., 2009]. 

Pengaksesan informasi berdasarkan kata kunci kadang-kadang tidak 

memuaskan, dikarenakan penggunaan kata kunci yang dikonversi menjadi sebuah 

query tidak dapat menghasilkan jawaban (response) yang diharapkan. Sebagai 

ilustrasi, misalkan dikirimkan sebuah permintaan informasi ke beberapa institusi 

(asumsikan semua institusi memiliki sumber informasi elektronik yang dapat 

diakses oleh publik) di Depok untuk mencari berapa jumlah tenaga kerja 

(employee). Misalkan permintaan informasi dikirimkan ke berbagai institusi 

seperti perusahaan swasta, kantor pemerintah dan lembaga pendidikan. Untuk 

kantor pemerintah tenaga kerja diistilahkan dengan pegawai (employee), beberapa 

pabrik menggunakan istilah buruh (labor), sementara perusahaan swasta 

menggunakan istilah pekerja (worker), dan di universitas memakai kata dosen 

(lecture). Kalau hanya mengacu kepada query “berapa jumlah tenaga kerja di 
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Depok / how many employee at Depok”. Maka informasi yang bisa dijawab 

berdasarkan pendekatan keyword adalah hanya untuk kantor pemerintahan, 

sedangkan dari institusi lainnya tidak jadi memberikan informasi. Walaupun 

sebenarnya antara employee, labor, worker, lecture adalah hal yang sama secara 

makna.  [Wayan; Lintang; Lily; Setia., 2005] 

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kinerja search engine, diantaranya adalah dengan menggunakan algoritma 

pencarian [Rila, 2006] dan pengembangan search engine yang berbasiskan studi 

literatur Natural Language Processing dan semantik. [Putu et al., 2006]. Pada 

tabel 2.2. berikut ini adalah ringkasan dari penelitian yang pernah dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja search engine. 

 

Tabel 2.2. Penelitian Tentang Peningkatan Kinerja Search engine. 

 

Masalah/Tujuan Metode Kelebihan Keterbatasan 

1. Judul : 

Evaluasi Efektifitas Metode Machine-Learning pada Search-Engine 

Penulis : Rila Mandala (2006) 

Masalah : 

Pengguna tidak 

dapat menyatakan 

permintaannya 

dengan benar pada 

saat melakukan 

pencarian pada 

search engine, 

misalnya 

menyatakan 

dengan 

menggunakan 

kalimat yang 

redundan. 

Tujuan : 

Mengetahui 

bagaimana peran 

algoritma 

pembelajaran 

dalam 

meningkatkan 

kinerja search 

engine. 

Algoritma 

Pembelajaran 

yang digunakan 

adalah algoritma 

Rocchio dan 

algoritma Widrow-

Hoff. 

 

Penilaian 

pengukuran 

kinerja 

menggunakan 

metode 

perbandingan, 

yaitu precision 

dan recall. 

 

 

 

Efektivitas 

algoritma 

pembelajaran 

diukur 

berdasarkan 

keakuratan 

pencarian 

informasi dan juga 

waktu yang 

dibutuhkan untuk 

pembelajaran. 

Hasil evaluasi 

menunjukkan 

bahwa algoritma 

pembelajaran 

dapat memberikan 

performansi yang 

lebih baik. 

1. Jumlah umpan 

balik dapat 

mempengaruhi 

kemampuan 

system untuk 

mengenali 

pola dokumen 

relevan. 

2. Adanya 

Umpan balik 

yang posisinya 

berjauhan 

dengan 

dokumen 

relevan yang 

lain  menarik 

vector Query 

menjauhi 

kumpulan 

dokumen 

relevan dan 

menyebabkan 

turunnya 

kinerja sistem. 
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2. Judul : 

Search engine Berbasiskan Semantik untuk Bahasa Indonesia 

Penulis : Putu Wuri Handayani, I Made Wiryana dan Jan-Torsten Milde (2006) 

Masalah : 

1) Sebagian besar 

search engine 

yang ada 

masih 

memberikan 

hasil yang 

tidak sesuai 

dengan kata 

kunci yang 

dimasukkan. 

2) Sangat sulit 

untuk 

menemukan 

hasil yang 

sesuai dengan 

konteks kata 

kunci karena 

kurangnya 

bentuk formal 

tata bahasa 

Indonesia. 

 

Tujuan : 

Mengembangkan 

search engine 

yang dapat 

menganalisa 

kandungan teks 

bahasa Indonesia 

dengan 

menggunakan 

metodologi studi 

literature dan 

penelitian 

lapangan. 

Metode yang 

digunakan adalah 

studi literature dan 

penelitian 

lapangan. Studi 

literature diambil 

dari sumber yang 

berkaitan dengan 

Natural Language 

Processing dan 

Semantic Web. 

Penelitian 

lapangan yang 

digunakan adalah 

metode observasi 

dan survey 

kuisoner. 

 

Pendekatan yang 

digunakan adalah: 

1. Dalam 

melakukan 

proses 

pencarian 

menggunakan 

analisa 

kandungan teks 

Bahasa 

Indonesia. 

2. Dalam 

penyajian hasil 

pencarian serta 

metode 

memfokuskan 

pencarian yang 

menggunakan 

“cloud of tag” 

atau kumpulan 

tag. 

1. Mengembang-

kan prototipe 

search engine 

yang dapat 

melakukan 

analisa 

kandungan teks 

dalam suatu 

kalimat bahasa 

Indonesia, 

khususnya 

untuk 

mengenali kata 

yang memiliki 

lebih dari satu 

arti. 

2. Prototipe juga 

dapat 

menampilkan 

kumpulan tag 

(cloud of tag) 

yang berkaitan 

dengan kata 

kunci yang 

dimasukkan. 

Tag ini dapat 

digunakan oleh 

pengguna 

untuk 

pencarian ulang 

dan 

mengklasifikasi

kan informasi 

umum menjadi 

informasi yang 

lebih khusus. 

3. Prototipe hanya 

dapat 

mengakomodir 

dengan 

sebagian kecil 

anotasi. 

4. Prototipe hanya 

dapat 

menggunakan 

satu symbol 

wildcard di 

kata kunci yang 

ingin dicari 

oleh pengguna. 

5. Lingkungan 

data yang telah 

dianalisa 

artikelnya 

hanya 

mencakup data 

di website 

Presiden SBY 

dari tahun 2004 

sampai dengan 

Juni 2007. 

 

Saat ini telah dihasilkan berbagai search engine. Secara garis besar search engine 

dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni search engine klasik dan meta search 

engine.  
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2.1.1 Meta Search Engine 

 

Sebuah metasearch engine [Manoj, M, 2008] adalah alat pencarian yang 

mengirim permintaan pengguna ke beberapa search engine lain dan / atau 

database dan agregat hasil ke dalam satu daftar atau menampilkan mereka 

menurut sumber mereka. Metasearch engine memungkinkan pengguna untuk 

memasukkan kriteria pencarian sekali dan mengakses beberapa search engine 

secara bersamaan. Metasearch engine beroperasi pada alasan bahwa Web terlalu 

besar untuk salah satu search engine untuk mengindeks semuanya dan yang lebih 

komprehensif hasil pencarian dapat diperoleh dengan menggabungkan hasil dari 

beberapa search engine. Hal ini juga dapat menghemat waktu bagi pengguna jika 

harus menggunakan beberapa search engine secara terpisah. 

Metasearch engine menciptakan apa yang dikenal sebagai database virtual. 

Mereka tidak menyusun database fisik atau katalog web. Sebaliknya, metasearch 

engine mengambil query pengguna, menyebarkannya ke beberapa database 

heterogen lain dan kemudian kompilasi hasil secara homogen berdasarkan 

algoritma tertentu. Metasearch engine komersial pertama diciptakan oleh Herman 

Tumurcuoglu di Montreal, Quebec pada tahun 1996. Ini dijuluki sebagai ibu dari 

semua search engine yakni Mamma.com. 

Tidak ada dua metasearch engine yang sama. Beberapa mencari hanya 

search engine yang paling populer sementara yang lain juga mencari search 

engine yang kurang terkenal, newsgroup, dan database lainnya. Mereka juga 

berbeda dalam menyajikan hasilnya dan jumlah mesin yang digunakan. Beberapa 

hal memberikan daftar hasil sesuai dengan search engine atau database. Yang lain 

memberikan hasil berdasarkan relevansi, sering menyembunyikan search engine 

yang berkontribusi memberi hasil. Ini menguntungkan pengguna dengan 

menghilangkan duplikat hits dan pengelompokan yang paling relevan di bagian 

atas daftar. 

Berikut ini pada Gambar 2.2 adalah Arsitektur Metasearch Engine Secara Umum 

[Manoj,2008]. 
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Gambar 2.2. Arsitektur Metasearch Engine Secara Umum  

Sumber : [Manoj,2008] 
 

Metasearch engine berasal dari banyak search engine umum.  Search 

engine mengindeks isi seluruh WWW. Banyak search engine khusus 

meringankan masalah yang terkait ketepatan temu kembali informasi di web 

sampai batas tertentu dengan menggunakan database yang fokus dalam domain 

pengetahuan tertentu, yang tidak dapat diterapkan pada topik umum. Ada banyak 

search engine (CiteSeer, eBizSearch, IceRocket, FindSounds, FileSearching dan 

WebSeer).  Sebuah spider (crawler atau robot) mengeksplorasi/menjelajahi 

dokumen hyper-link web, mencari dan mengumpulkan halaman web untuk 

diindeks. Indeks dan salinan dokumen itu sendiri disimpan dalam database. 

Search engine menerima query dan membuat daftar link yang cocok dengan 

permintaan dokumen di web dan menyajikan kepada pengguna.  

 

 

2.1.2 Kelebihan Meta Search Engine 

Keterbatasan cakupan, antarmuka pengguna yang tidak seragam, 

keterbatasan query dan efektivitas duplikasi lebih rendah dari search engine 

merupakan hal-hal yang menyebabkan pengembangan metasearch engine. 
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Metasearch engine menemukan lebih banyak hits untuk query tunggal dengan 

mencari beberapa database pada saat yang sama,.   

Menurut Manoj (2008), Metasearch engine melakukan tugas-tugas berikut secara 

berurutan, yakni :  

a) menerima query pengguna,  

b) mengolah query ;  

c) meluncurkan beberapa query,  

d) mengumpulkan dan menggabungkan hasil (koleksi fusi), dan  

e) menampilkan hasil  setelah diproses untuk pengguna. 

Beberapa fitur bermanfaat yang ditawarkan metasearch engine adalah: 

- hasil pencarian pengelompokan (yaitu pengelompokan istilah pencarian dan 

klasifikasi didasarkan pada derivasi kata dan frase).  

- Memberikan saran untuk istilah yang terkait (juga digunakan untuk 

memperluas daftar kata kunci); 

- pencarian istilah berbasis linguistik dan tekstual analisis (misalnya definisi 

kata kunci). 

- mendapatkan hasil yang lebih komprehensif untuk permintaan pencarian. 

2.2 Membuat Query Baru (query rewriting) 

2.2.1 Pengertian Query rewriting 

 

Kebutuhan informasi pengguna diperoleh search engine melalui query atau 

permintaan yang dibentuk oleh pengguna. Sistem pada search engine 

menerjemahkan query menjadi kumpulan term yang menggambarkan kebutuhan 

informasi pengguna. Keterbatasan bahasa dan kemampuan pengguna untuk 

mengungkapkan kebutuhan informasinya dalam query dapat menyebabkan sistem 

memberikan kinerja yang buruk.  

Penelitian telah menunjukkan bahwa panjang query rata-rata hanya sekitar 

2-3 kata.[Yogesh, 2012]. Misalnya, jika pengguna melakukan query lalbagh, tidak 

jelas apakah pengguna ingin tahu tentang a) taman Lalbagh di Bangalore b) 

Benteng Lalbagh di Bangladesh atau c) Beberapa daerah yang disebut Lalbagh di 



 

 

 

  14 

 
 

Mumbai [Yogesh, 2012]. Contoh lain adalah misalnya, "apple" yang sering 

dikaitkan dengan komputer di internet. Namun, pengertian "apple" yang terkait 

dengan komputer tidak tercantum dalam sebagian tesaurus atau kamus, sehingga 

seorang pengguna yang mencari "apple" di internet dalam hal ini pada search 

engine, mungkin tertarik dalam arti "apple" sebagai “komputer” dan bukan " 

apple " sebagai "buah" [Pushpa, Thriveni; Venugopal; Patnaik, 2013]. 

 

Query rewriting dikenal juga dengan istilah query reformulation atau query 

expansion. Menurut Ali Shiri [Ali Shiri et al,2006], pengertian dari query 

rewriting adalah tahapan dari proses pencarian informasi pernyataan query awal 

pengguna ditingkatkan dengan menambahkan istilah pencarian untuk 

meningkatkan kinerja temu kembali. Ekspansi query dirasionalisasikan oleh fakta 

bahwa formulasi query awal tidak selalu mencerminkan informasi yang tepat yang 

dibutuhkan pengguna. Pengertian lain disampaikan oleh Hazra Imran [Hazra et al, 

2009], bahwa query expansion adalah proses melengkapi tambahan istilah atau 

frase untuk query untuk meningkatkan kinerja temu kembali. 

 

 2.2.2 Penelitian tentang query rewriting 

 

Menurut Ali Shiri dan Hazra Imran, ada 3 (tiga) tipe atau metode dalam 

mengembangkan suatu query, yaitu manual, automatic dan interactive. Pada tipe 

manual dan interactive, proses query rewriting membutuhkan keterlibatan 

pengguna, sehingga kelemahan dari tipe ini adalah kadang-kadang pengguna 

mungkin tidak dapat memberikan informasi yang cukup untuk ekspansi query. 

Apapun tipe yang digunakan titik kunci dari query rewriting adalah bagaimana 

mendapatkan kata-kata perbaikan terbaik yang digunakan untuk memperluas 

query [Hazra et.al., 2009]. 

Ada berbagai pendekatan untuk query expansion, beberapa diantaranya 

menggunakan sumber daya leksikal atau kamus untuk query expansion. 

Pendekatan relevansi umpan balik lebih baik dibandingkan dengan pendekatan 

leksikal, tetapi bergantung pada kinerja pengambilan awal [Yogesh, 2012]. Semua 

pendekatan query expansion dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, 
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yaitu metode global (global methods) dan metode lokal (local methods) [Manning 

et.al., 2008]. Penelitian yang dilakukan oleh Lily (2009), query rewriting yang 

dilakukan memanfaatkan konsep ontology dan semantik untuk pencarian data 

terstruktur.  

 

Gambar 2.3. Arsitektur Search Engine  

Sumber : [Zhuowei Bao et al, 2012] 

 

Proses atau tahapan query rewriting dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Pengguna memberikan query q (yang tersusun atas beberapa terminologi) ke 

proses query rewriting terlebih dahulu dengan menggunakan metode tertentu. 

Hasil dari proses query rewriting adalah berupa kumpulan query (Q) yang disusun 

berdasarkan kombinasi terminologi dari terminologi pada query awal. Kumpulan 

query tersebut dikirim ke search engine, kemudian search engine mencari 

informasi berdasarkan indeks yang dimiliki menurut metode ranking tertentu 

untuk menghasilkan urutan hasil pencarian. Urutan hasil ini dengan melalui 

proses seleksi menggunakan aggregasi tertentu menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan pengguna.  

Teknik query rewriting secara otomatis dapat diklasifikasikan ke dalam lima 

kelompok utama menurut paradigma konseptual yang digunakan untuk 

menemukan fitur perluasan: linguistic methods, corpus-specific statistical 

approaches, query-specific statistical approaches, search log analysis, dan Web 

data. Masing-masing kelompok kemudian dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub 

kelompok, sehingga menghasilkan taksonomi umum yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.4. Pada bagian ini dibahas karakteristik utama dari kelompok dalam 

taksonomi.  
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Gambar 2.4 Sebuah Taksonomi Pendekatan query rewiriting 

Sumber : [Carpineto, 2012] 

 

 

a. Linguistic Analysis 

 

Teknik ini memanfaatkan properti bahasa global seperti morfologi, leksikal, 

hubungan kata sintaksis dan semantik untuk memperluas atau merumuskan 

terminologi query. Mereka biasanya didasarkan pada kamus, tesaurus, atau 

sumber pengetahuan representasi serupa lainnya seperti WordNet. Sebagai fitur 

perluasan biasanya dihasilkan secara independen dari query lengkap dan isi dari 

database yang dicari, mereka biasanya lebih sensitif terhadap ambiguitas makna 

kata. 

Penggunaan word stems adalah salah satu teknik Language-specific yang 

paling sederhana dan paling awal. Algoritma stemming dapat diterapkan baik pada 

saat mengindeks (hanya word stems dokumen yang disimpan dan kemudian 

mereka dicocokkan dengan word stems query), seperti dalam kebanyakan sistem 

misalnya, (Carpineto, 2012), atau waktu temu kembali (kata-kata pada dokumen 

asli yang disimpan dan kemudian mereka dicocokkan dengan varian morfologi 

dari terminologi query). Strategi yang terakhir mungkin lebih efektif (Bilotti et al, 

2004), tetapi membutuhkan query terstruktur - kemampuan yang mungkin tidak 

ada dalam semua sistem temu kembali dokumen. 

Linguistic 

analysis 

Corpus-specific 

techniques 
Query-specific 

techniques 

Search log 

analysis 

Web  

data 

Stemming 

Ontology 

browsing 

Syntactic 

parsing Wikipedia 

Anchor 

texts 

Finding 

related 

queries 

Exploiting 

Query-docs 

relationship 

Concept 

terms 

Term 

Clustering 

Distribution 

Difference 

analysis 

Modul-based 

 

 Document 

summarization 



 

 

 

  17 

 
 

Ontologi browsing merupakan teknik language-specific lain yang dikenal 

(Navigli dan Velardi, 2004). Model Pengetahuan seperti ontologi dan tesaurus 

menyediakan sarana untuk parafrase query pengguna. Kedua ontologi  yakni 

domain-spesifik dan domain-independen telah digunakan (Bhogal et al,  2007), 

termasuk kombinasi dari beberapa tesaurus. Sebagian besar karya terbaru telah 

difokuskan pada penggunaan WordNet.WordNet sangat menarik untuk 

mendukung query rewriting, tetapi penerapannya dapat meningkatkan beberapa 

isu praktis, misalnya, kurangnya kata benda dan kolokasi, tidak ada pencocokan 

yang sama persis antara query dan konsep, satu terminologi query memetakan 

untuk beberapa synsets kata benda. Selain itu, penggunaan WordNet 

menimbulkan masalah disambiguity. Secara khusus, penggunaannya untuk 

perluasan query menguntungkan hanya jika kata-kata yang digunakan dalam 

query tidak ambigu dan hampir mirip (Carpineto, 2012), Sementara kata dengan 

makna tidak ambigu masih menjadi masalah yang sulit (Navigli, 2009) . 

Ada beberapa cara untuk menghindari kesulitan-kesulitan ini. Untuk 

meningkatkan cakupan konsep tunggal dan berbentuk frase, WordNet telah 

diperkaya dengan tesaurus yang dibangun secara otomatis. Masalah disambiguity 

telah ditangani dengan cara yang lebih efektif dalam beberapa paper-paper 

terakhir. Navigli dan Velardi (Navigli, 2005) berpendapat bahwa bukan 

menggantikan kata query yang diberikan dengan sinonimnya, hyperonyms, dan 

hyponyms, mungkin lebih baik untuk mengambil konsep-konsep yang 

berhubungan dengan domain semantik yang sama dari query, melalui jenis 

informasi lain yang diturunkan dari WordNet.  

Pendekatan utama yang ketiga dari kelompok analisa linguistik 

menyediakan informasi linguistik tambahan kepada query asli adalah analisis 

sintaksis. Tujuannya adalah untuk mengekstrak hubungan antara terminologi 

query, yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi fitur perluasan 

yang muncul dalam hubungan terkait. Sebagai contoh, mengindeks query 

pengguna dan potongan top-ranked dengan relasi path yang diinduksi dari pohon 

parse, dan kemudian pelajari path yang paling relevan dengan query (Sun et al. 

2006). Pendekatan sintaksis mungkin paling berguna untuk query bahasa alami, 

untuk menyelesaikan tugas-tugas pencarian yang lebih umum, analisis linguistik 
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dapat lebih efektif terintegrasi dengan statistik (Song et al., 2006) atau taksonomi 

informasi (Liu et al., 2008). 

 

b. Corpus-Specific Global Techniques 

 

Teknik-teknik dalam kategori ini menganalisis isi database lengkap untuk 

mengidentifikasi fitur yang digunakan dengan cara yang sama. Pendekatan 

statistik yang paling awal untuk query rewriting secara otomatis adalah corpus-

specific dan korelasi yang dihasilkan antara pasangan terminologi dengan 

memanfaatkan terminologi co-occurrence, dalam konteks yang lebih terbatas 

seperti paragraf, kalimat, atau lingkungan kecil pengelompokan terminologi (Bast 

et al., 2007). Pendekatan lain untuk membangun tesaurus asosiasi, memanfaatkan 

vektor konteks , informasi timbal balik , pengindeksan semantik laten, dan artikel 

Wikipedia yang saling terkait (Park dan Ramamohanarao, 2007; Milne et 

al.,2007). Paradigma query rewriting otomatis ini juga baru-baru ini telah 

diperluas dengan hasil yang baik untuk dokumen multimedia (Natsev et al., 2007). 

Mereka mungkin tidak selalu memiliki interpretasi linguistik sederhana karena 

teknik global adalah data-driven. 

 

 

 

c. Query-Specific Local Techniques 

 

Teknik query-specific Local memanfaatkan konteks lokal yang diberikan 

oleh query. Mereka dapat lebih efektif daripada teknik corpus-specific karena 

yang terakhir didasarkan pada fitur-fitur yang sering dalam koleksi tapi tidak 

relevan untuk query at hand. Teknik query-specific biasanya menggunakan 

dokumen top-ranked.  

Sebuah perbedaan penting dari penelitian mengenai teknik query-specific 

didasarkan pada preprocessing terhadap dokumen yang ditemukan untuk 

menyaring fitur yang tidak relevan sebelum pemanfaatan fungsi term-ranking. 

Selain hanya menggunakan Web snippets, beberapa metode untuk menemukan 

representasi dokumen dan informatif yang lebih lengkap telah diusulkan, seperti 
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passage extraction oleh Xu dan Croft dan text summarization oleh Lam-Adesina 

dan Jones (Carpineto, 2012). Chang mengusulkan (Chang et al., 2006) ringkasan 

dokumen melalui proses lebih lanjut dari pengelompokan dan klasifikasi dengan 

tujuan menemukan bahkan lebih mengurangi serangkaian fitur orthogonal yang 

menggambarkan setiap dokumen. Dalam kasus ini, pengelompokan digunakan 

untuk mengekstrak intra dokumen ketimbang informasi kontekstual lintas-

dokumen. 

 

d. Search Log Analysis 

 

Paradigma keempat tentang query rewriting otomatis didasarkan pada 

Search Log Analysis. Search logs biasanya berisi query pengguna, diikuti dengan 

Uniform Resource Locator (URL) halaman web yang diklik oleh pengguna pada 

halaman hasil pencarian. Salah satu keuntungan menggunakan Search logs adalah 

bahwa dimungkinkan mengkodekan relevansi umpan balik implisit, sebagai lawan 

umpan balik temu kembali yang ketat. 

Di sisi lain, Joachims dan White menyatakan langkah-langkah implisit 

umumnya dianggap akurat hanya secara relatif dan efektivitas mereka mungkin 

tidak sama baik untuk semua jenis pengguna dan tugas pencarian (Carpineto, 

2012). Xue mengemukakan masalah lain dengan penggunaan teknik ini untuk 

query rewrting disebabkan oleh gangguan, ketidaklengkapan, kekurangan, dan 

volatilitas halaman Web dan query (Carpineto, 2012). Juga, ketersediaan search 

log dalam skala besar merupakan masalah. 

Ada dua teknik utama berdasarkan search log. Yang pertama adalah untuk 

memperlakukan query individu sebagai dokumen dan ekstraksi ciri dari mereka 

yang terkait dengan query asli pengguna, dengan atau tanpa memanfaatkan 

keterkaitan hasil temu kembali mereka (Yin et al., 2009). Teknik kedua, lebih 

banyak digunakan, terdiri dari eksploitasi hubungan query dan hasil temu kembali 

untuk memberikan konteks tambahan dalam menemukan fitur perluasan. Contoh 

pendekatan yang terakhir termasuk menggunakan hasil teratas dari query lalu, 

menemukan query yang terkait dengan dokumen yang sama atau pengguna 
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memilih, dan ekstraksi terminologi langsung dari hasil yang dipilih (Carpineto, 

2012). 

 

e. Web Data 

 

Sebuah sumber data di Web umumnya untuk  query rewriting diwakili oleh 

anchor teks. Anchor teks dan pencarian melalui query pengguna yang sebenarnya 

sangat mirip karena sebagian besar anchor text terdeskripsi dari halaman tujuan. 

Namun, dengan tidak adanya umpan balik pengguna implisit, sulit untuk 

menemukan anchor teks yang mirip dengan query karena teknik peringkat klasik 

tidak bekerja dengan baik pada teks yang sangat singkat (Carpineto, 2012). Pada 

penelitian Kraft dan Zien, anchor teks dirangking menggunakan beberapa kriteria 

yang paling berhubungan dengan sifat khusus dari data, seperti jumlah 

kemunculan anchor teks (memperhitungkan apakah itu menunjuk ke sebuah situs 

yang berbeda atau ke situs yang sama) dan jumlah istilah dan karakter di 

dalamnya. Setiap anchor text kemudian diberi peringkat yang dikombinasikan 

berdasarkan agregasi median peringkat individual. Pada saat query, anchor teks 

peringkat tertinggi yang memiliki persinggungan dengan query  terpilih sebagai 

fitur perbaikan (Carpineto, 2012).. 

Metode lain yang menarik, berdasarkan dokumen Wikipedia dan hyperlink, 

diusulkan Arguello (Arguello et al., 2008). Kumpulan awal calon terkait dengan 

query dibatasi dengan mempertimbangkan hanya anchor teks yang mengarah ke 

satu kumpulan kecil atas dokumen peringkat teratas dari kumpulan dokumen 

peringkat teratas yang lebih besar, diikuti dengan menilai masing-masing kandidat 

sebanding dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan peringkat dari link 

dokumen tersebut. Kategori tertentu dari artikel Wikipedia digunakan dalam 

penelitian Xu ( Xu et al., 2009). 

 

2.3 Kesamaan Semantik (Semantic Similarity) 

 

Kesamaan semantic (Semantic Similarity) adalah sebuah masalah pada 

hubungan semantik. Hubungan semantik merupakan pendekatan untuk 
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mengetahui hubungan dua konsep dalam penggunaan dan relasinya, walaupun 

beberapa persamaan hanya mempertimbangkan hubungan IS-A (hypernymy / 

hyponymy). Relasi antara konsep adalah tidak selalu simetris, jika dua konsep 

adalah sama, berarti juga memiliki relasi, tetapi kalo berhubungan belum tentu 

berarti sama. [Wayan, 2004] 

Perhitungan Semantic Similarity adalah proses yang memerlukan 

keterlibatan beberapa disiplin ilmu, seperti bahasa, komputer, matematika logik 

dan domain yang bersangkutan. Langkah awal perhitungan kesamaan semantik 

adalah mengacu kepada kesamaan terminologi atau sering disebut label, dan 

disebut sebagai pencocokan label. Terminologi yang dimaksud dapat meliputi 

kelas (class), sifat (property) hingga kasus (instances) [Lintang Yuniar 

Banowosari; I Wayan Simri Wicaksana, 2006].  

Pencocokan adalah pekerjaan yang sangat penting dalam interoperabilitas 

informasi. Secara umum proses pencocokan membutuhkan dua skema sebagai 

input, yang berisi kelas, sifat, aturan, dan lain-lain. Hasil dari pencocokan 

menentukan output dari relasi antara elemen.  

Penyebab masalah pencocokan adalah banyak sumber informasi mempunyai 

model yang berbeda untuk merepresentasikan isi informasi. Sebagai contoh, satu 

sumber mempunyai kelas yang disebut sebagai “Server Komputer,” sumber 

lainnya mempunyai kelas yang disebut sebagai Komputer. Ketika sebuah 

permintaan dikirim ke dua sumber daya tadi, satu pemetaan diperlukan untuk 

merefleksikan relasi di antara “Server Komputer” dan “Komputer.” Pendekatan 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan perbedaan semantik adalah 

dengan memanfaatkan WordNet. [Ted Pedersen et al, 2004] 

Pendekatan terminologikal ada yang berdasarkan string based dan language 

based. Pada language based pendekatan ditinjau dengan menggunakan lexicons 

(seperti wordnet) dan latent semantic. [Euzenat et al, 2004] 

2.3.1 Latent Semantic 

Latent Semantic Analysis (LSA) adalah sebuah teori dan metode untuk 

mengekstrak dan merepresentasikan konteks yang digunakan sebagai sebuah arti 

kata dengan memanfaatkan komputasi statistik untuk sejumlah corpus yang besar 
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dari teks. Ide yang melandasi adalah melakukan agregat dari semua konteks kata 

yang diberikan, baik yang ada ataupun tidak dalam menyediakan batasan untuk 

menentukan kesamaan arti dari kata terhadap set kata yang lainnya. LSA yang 

memadai  merefleksikan pengetahuan manusia yang dinyatakan dalam berbagai 

cara. [Wayan, 2004] 

Secara sederhana proses dari LSA adalah sebagai berikut, yaitu 

merepresentasikan teks dalam matrik, baris menujukkan kata yang unik dan 

kolum adalah dokumen yang bersangkutan. Setiap cell menunjukkan 

jumlah/frekuensi kata pada setiap dokumen. Dari langkah ini  membuat matriks 

{X}, selanjutnya LSA melakukan singular value decomposition (SVD) terhadap 

matriks di atas. Pada SVD, matriks  didekomposisi ke dalam produk dari tiga 

matrik. Satu komponen matrik menjelaskan original dari baris entitas sebagai 

vektor dari nilai ortogonal, yang lain menjelaskan kolum original dan yang ketiga 

sebagai sebuah matrik diagonal yang terdiri dari nilai sekala terhadap ke tiga 

komponen matrik. Proses ini melakukan dekomposisi matriks {X} = {W} {S} 

{P}. [Wayan, 2004] 

 

2.3.2 WordNet 

WordNet adalah sebuah database network semantik untuk bahasa Inggris 

yang dikembangkan di Princenton University (http://wordnet.princeton.edu/). 

Wordnet telah menjadi suatu sumber daya yang populer untuk mengidentifikasi 

hubungan jaringan dan taksonomi antar konsep.  

WordNet berisi informasi tentang kata benda, katakerja, kata sifat dan kata 

keterangan. Ia mengorganisir konsep yang terkait ke dalam kumpulan sinonim 

atau synsets. Masing-Masing synset dapat dipertimbangkan mewakili suatu 

konsep atau makna/pengertian kata. Sebagai contoh: {car, auto, automobile, 

machine, motorcar} adalah suatu synset yang menghadirkan makna/pengertian: 

kendaraan bermotor beroda 4; pada umumnya yang didorong oleh suatu mesin 

pembakaran di bagian dalam. Pada masing-masing synset menghadirkan suatu 

konsep atau makna/pengertian kata. [Wayan et al, 2005]. 

Dua buah kata dianggap bersinonim jika penggantian kata tersebut oleh kata 

yang lain tidak akan mengubah makna kalimat. Hiponin/hipernim merupakan 

http://wordnet.princeton.edu/
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hubungan semantik antara makna kata. Misalkan “kucing” adalah hiponim dari 

“hewan” dan “hewan” adalah hiponim dari “makhluk hidup”. Pengukuran 

kemiripan makna kata dengan menggunakan WordNet secara online (WordNet 

Similarity) dapat diakses di http://marimba.d.umn.edu, seperti tampak pada 

Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5. WordNet Similarity 

Pada Gambar 2.6 menunjukkan bagaimana WordNet melakukan ekstrak dari 

suatu konsep [Richardson, 1995]. 

http://marimba.d.umn.edu/
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Gambar 2.6. Ekstrak WordNet untuk konsep ‘Car’ 

Sumber : [Richardson, 1995]. 

 

Synset dihubungkan dengan berbagai bentuk relasi seperti hypernym (adalah 

jenis dari), meronymy (adalah bagian dari), antonymy (adalah lawan dari) dan 

sebagainya. Jika sebuah kata benda A dihubungkan dengan kata benda B dengan 

’jenis dari’, maka B adalah hypernym dari A atau A adalah hyponym dari B. 

Sebagai contoh car adalah hypernym hatchback, atau hatchback adalah hyponym 

dari car.  

Metode perhitungan kesamaan semantik pada WordNet dibagi dalam dua 

kelompok besar pendekatan, yaitu path length dan information content. [Wayan et 

al, 2006]. Path length secara sederhana menghitung jumlah node atau relasi yang 

menghubungkan antar node dalam taksonomi. Jarak yang lebih pendek antara dua 

konsep, berarti memiliki kesamaan lebih tinggi. Keuntungan dari Path length 

adalah tidak bergantung pada statistik corpus dan tidak terpengaruh dengan 

penyebaran kata, tetapi memiliki kelemahan dalam taksonomi yang memiliki 

jarak yang uniform/sama. Beberapa contoh pendekatan dengan path length adalah 
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Leacock-Chodorow, Resnik, Wu-Palmer. Information content sebuah node adalah 

-log dari jumlah semua kemungkinan (dihitung berdasarkan frekuensi corpus) dari 

semua kata yang memiliki synset. Synset merupakan sebuah set sinonim dari 

sebuah konsep yang sama dipasangkan dengan penjelasannya seperti glosari dari 

synset. Dengan kata lain jika p(x) adalah probabilitas dari sebuah instace dari x, 

maka information content dari x adalah –log p(x). Beberapa contoh pendekatan 

dengan Information content adalah Lin dan Jiang Conrath. Salah satu pendekatan 

yang popular adalah Jiang Conrath. 

a. Path length 

Sebuah skema penghitungan-node yang sederhana (path). Skor keterkaitan 

berbanding terbalik dengan jumlah node sepanjang jalur terpendek antara synsets. 

Jika jalur terpendek yang mungkin terjadi antara dua synsets adalah sama, dalam 

hal ini panjangnya 1. Dengan demikian, nilai keterkaitan maksimum adalah 1. 

Pada prinsipnya jalur berdasarkan ukuran (path length measures) dapat 

berlaku bagi taksonomi manapun. Ketika diberi suatu hirarki is-a, satu makna 

menentukan tingkatan bagi dua konsep yang terkait untuk menghitung banyaknya 

edge antar mereka, atau untuk menemukan panjang jalur paling pendek antar dua 

konsep. Sayangnya, panjang jalur adalah paling sesuai ketika mereka mempunyai 

suatu penafsiran yang konsisten sepanjang taksonomi atau jaringan. Ini adalah 

bukan kasus dengan Wordnet, karena konsep yang lebih tinggi dalam suatu hirarki 

bermakna lebih umum dibanding yang berada di bawahnya. Sehingga, suatu 

panjang jalur antara dua konsep umum dapat memberi kesan perbedaan yang 

besar sedangkan antara dua konsep spesifik mungkin tidak [Wayan et al, 2006]. 

b. Leacock-Chodorow 

Ukuran Leacock dan Chodorow didasarkan pada panjang jalur yang paling 

pendek antara konsep kata benda dalam suatu hirarki is-a. Jalur yang paling 

pendek adalah yang meliputi jumlah konsep intermediate/antara yang paling 

sedikit. Nilai ini diskala oleh kedalaman hirarki D, Kedalaman digambarkan 
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sebagai panjang jalur yang terpanjang dari suatu node daun/leaf ke node akar 

hirarki [Wayan et al, 2006]. 

Sehingga, ukuran persamaan mereka digambarkan sebagai mengikuti: 

)
))2,1((

)*2(
log(

cclength

D
lch                                           (2.1) 

keterangan : 

lch =  Nilai kesamaan semantik Leacock-Chodorow 

c1  =  konsep 1 

c2  =  konsep 2 

length(c1,c2) = panjang jalur yang paling pendek (yaitu., jumlah minimum edge 

antara dua konsep) 

D  = Maksimum depth dari taksonomi (Jumlah maksimum node dari 

skema ontology dari dua konsep) 

 

Fakta bahwa ukuran lch memperhitungkan kedalaman taksonomi di mana 

synsets ditemukan berarti bahwa perilaku mengukur amat sangat dipengaruhi oleh 

ada atau tidak adanya simpul akar yang unik. Jika ada node akar yang unik, maka 

hanya ada dua taksonomi: satu untuk kata benda dan satu untuk kata kerja. Semua 

kata benda, kemudian, di taksonomi yang sama dan semua kata kerja di taksonomi 

yang sama. D untuk taksonomi kata benda berada di sekitar 18, tergantung pada 

versi WordNet, dan untuk kata kerja, maka ada 14. Jika simpul akar tidak 

digunakan, namun kemudian ada sembilan taksonomi kata benda yang berbeda 

dan lebih dari 560 taksonomi kata kerja yang berbeda, masing-masing dengan 

nilai yang berbeda untuk D. 

 

Jika simpul akar tidak digunakan, maka kemungkinan untuk synsets 

memiliki lebih dari satu taksonomi. Sebagai contoh, synset berisi turtledove#n#2 

milik dua taksonomi: satu berakar pada kelompok#n#1 dan satu berakar pada 

entitas#n#1. Dalam kasus seperti itu, keterkaitan dihitung dengan mencari lch 

yang menghasilkan jalur terpendek antara synsets. Nilai D, sehingga adalah 

kedalaman maksimum dari taksonomi pada lch ditemukan. Jika lch milik lebih 
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dari satu taksonomi, maka taksonomi dengan kedalaman maksimum terbesar 

dipilih (yaitu, nilai terbesar untuk D). 

Berikut ini diilustrasikan contoh penghitungan keterkaitan/keterhubungan 

antar kata teacher-employee-worker dengan menggunakan metode lch seperti 

yang dirumuskan pada persamaan di atas.  Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Mencari panjang jalur dari c1 dan c2, jika c1 adalah teacher dan c2 adalah 

employee. 

2. Masukkan c1 dan c2 ke dalam WordNet. 

3. Hitung panjang jalur mulai dari entity sampai ke c1 atau c2 

4. Maka kita dapatkan nilai c1 adalah 9 dan c2 adalah 7 untuk mendapatkan 

nilai length dari c1 dan c2, dengan mengambil nilai yang paling minimum 

diantara c1 dan c2 yakni 7. 

5. Sedangkan untuk mencari nilai D dapat diperoleh dengan membandingkan 

jumlah node dari c1 dan c2, maka nilai D adalah jumlah maksimum node 

diantara c1 dan c2, yaitu 10. 

6. Perhitungannya menjadi  

)
7

20
log(

)
)7,9(

)10*2(
log(





lch

length
lch

 

            

= 0,45 

 

Langkah 1-6 diulang untuk mencari keterkaitan/keterhubungan antar kata 

teacher-worker dan employee-worker. Sehingga didapatkan untuk teacher-worker 

adalah 0,52 dan untuk employee-worker = 0,90. [Wayan et al, 2006]. 

 

 

c. Resnik 
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Gagasan utama yang mendasari pendekatan Resnik adalah intuisi bahwa 

salah satu kriteria kesamaan antara dua konsep adalah "sejauh mana mereka 

berbagi informasi secara umum ", yang dalam taksonomi IS-A bisa ditentukan 

dengan memeriksa posisi relatif dari konsep yang paling spesifik yang merupakan 

subsumes mereka berdua [Alexander et al, 2006]. 

Pada istilah matematika, untuk setiap konsep c dalam taksonomi, biarkan 

kemungkinan p(c) menghadapi sebuah contoh dari konsep (c). Berikut definisi 

standar dari teori informasi, information content dari c atau IC(c) adalah -log-p(c) 

[Alexander et al, 2006]. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan kesamaan 

semantik dari sepasang konsep c1 dan c2, dengan least common superconcept 

(lcs) adalah sebagai berikut : 

simR(c1, c2) = −log p(lcs(c1, c2))   (2.2) 

keterangan :  

simR(c1, c2)  =  Nilai kesamaan semantik Resnik 

c1   =  konsep 1 

c2   =  konsep 2 

−log p(lcs(c1, c2)) =  Information content dari konsep dengan least common 

superconcept (lcs) 

Semakin tinggi least common superconcept dua konsep dalam sebuah taksonomi 

maka semakin rendah kemiripan yang dimiliki, sehingga jika memiliki least 

common superconcept (lcs) pada root node, maka kemiripan dua buah konsep 

adalah 0, karena –log(1) = 0. 

Sebagai contoh, menghitung nilai kemiripan dari konsep “bus” dan “truk” adalah 

sebagai berikut : 
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move 

 

 

transport 

 

 

    bus truck  

 

Gambar 2.7 Hierarki bus dan truck pada WordNet 

sumber : Euzenat, et al., 2007 

 

Sim(bus, truck)  = - log p(lcs(bus, truck)) 

  = - log p(transport) 

  = - log (2,9 x 10-9) 

  = 8,527 

d. Wu & Palmer 

Pengukuran dengan Wu & Palmer (WUP) adalah dengan menghitung 

keterkaitan dengan mempertimbangkan kedalaman dua synsets dalam taksonomi 

WordNet, Persamaan dari Wu & Palmer (WUP) adalah : 

 
(2.3) 

keterangan : 

simWUP  =  Nilai kesamaan semantik Wu & Palmer 

a  =  konsep 1 

b  =  konsep 2 

length(a, b)    =  Jumlah panjang path antara a dan b 

depth(LCS(a, b))   = Jumlah panjang path dari konsep umum (lowest common 

subsumers) dari a dan b ke root 
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Ini berarti bahwa 0 < skor <= 1. Skor tersebut tidak pernah dapat nol karena 

kedalaman lowest common subsumers (LCS) tidak pernah nol (kedalaman akar 

taksonomi adalah satu). Skor tersebut terjadi jika dua synsets masukan adalah 

sama  [Wayan, 2004]. 

e. Jiang & Conrath 

Jiang-Conrath termasuk salah satu pendekatan yang popular dari kelompok 

Information Content. Information Content adalah -log dari jumlah semua 

kemungkinan (dihitung berdasarkan frekuensi corpus) dari semua kata yang 

memiliki synset. Dengan kata lain jika p(x) adalah probability dari sebuah instace 

dari x, maka information content dari x adalah −logp(x). 

Persamaan Jiang-Conrath : 

simJCN = max [IC(a) + IC(b) − 2xIC(LCS(a, b))]  (2.4) 

Keterangan : 

simJCN  = Nilai kesamaan semantik Wu & Palmer 

IC(a) dan IC(b)  = information content dari node a sebagai −log jumlah dari 

semua probabilitas (dihitung dari frekuensi corpus) untuk 

semua kata pada synset. 

IC(LCS(a, b))  = information content pada sebuah node konsep umum (lowest 

common subsumers) bersama dari a dan b. [Wayan, 2004]. 

2.4 Menangani Query response 

Meskipun temu kembali informasi (Information Retrieval disingkat IR) 

yang otomatis ada sebelum World Wide Web (WWW), era pasca internet telah 

membuat IR menjadi sangat diperlukan. IR merupakan sub bidang ilmu komputer 

yang berhubungan dengan menyajikan informasi yang relevan, mengambil dari 

sumber informasi online untuk pengguna dalam menanggapi permintaan 

pencarian. Sistem temu kembali informasi (IR) dalam skala besar seperti search 

engine web sangat peduli dengan kualitas hasil pencarian (juga dikenal sebagai 
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efektivitas). Di antara berbagai alat teknologi informasi yang tersedia, sebagian 

besar orang menggunakan search engine untuk menemukan halaman web.  

Setiap query yang diberikan oleh pengguna  direspon oleh search engine 

sesuai dengan kemampuan search engine yang digunakan. Beberapa search 

engine yang sering digunakan adalah Google, Yahoo, Bing dan lain-lain. Berbeda 

search engine  menggunakan cara kerja yang sedikit berbeda satu sama lain. Pada 

bagian ini dijelaskan mengenai cara kerja search engine dalam rangka 

memberikan respon atau tanggapan atas query pengguna.  

Search engine internet merupakan situs khusus pada web yang dirancang 

untuk membantu pengguna internet menemukan informasi yang tersimpan di situs 

lain. Ada perbedaan dalam cara berbagai search engine bekerja, tetapi mereka 

semua melakukan tiga tugas dasar: 

 Search engine mencari di Internet - atau memilih potongan informasi di 

Internet - berdasarkan kata-kata penting. 

 Search engine menjaga indeks dari kata-kata yang mereka temukan, dan  

mereka menemukan kata-kata tersebut.  

 Search engine memungkinkan pengguna untuk mencari kata-kata atau 

kombinasi kata yang ditemukan dalam indeks tersebut. 

Search engine awalnya membuat indeks beberapa ratus ribu halaman dan 

dokumen, dan menerima mungkin satu atau dua ribu query setiap hari. Saat ini, 

search engine yang top  melakukan indeks ratusan dari jutaan halaman, dan 

menanggapi puluhan juta query per hari. Gambar 2.6 menunjukkan cara kerja 

search engine secara umum. 
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Gambar 2.8 Skema Cara Kerja Search engine Secara Umum  

 

 

Search engine menggunakan perangkat lunak khusus yakni robot untuk 

mendapatkan informasi mengenai ratusan juta halaman Web yang ada. Robot ini 

disebut spiders, untuk membangun daftar kata-kata yang ditemukan di situs Web. 

Ketika spider membangun daftar kata-kata, proses ini disebut Web crawling. 

Spiders dari search engine harus melihat banyak halaman dalam rangka 

membangun dan memelihara sebuah daftar kata-kata yang berguna. Spider 

memulai menelusuri Web bermula dari menelusuri daftar server yang sering 

digunakan dan halaman-halaman web yang sangat populer. Spider mulai dengan 

sebuah situs populer, mengindeks kata-kata di halaman-halamannya dan 

mengikuti setiap link yang ditemukan dalam situs.  

Sistem awal Google memiliki server yang didedikasikan untuk 

menyediakan URL untuk spiders. Daripada tergantung pada internet servis 
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provider (penyedia layanan Internet) untuk domain name server (DNS) yang 

menerjemahkan nama server ke sebuah alamat, Google memiliki DNS sendiri, 

untuk menjaga penundaan yang minimum. Ketika spider Google melihat halaman 

HTML, spider Google mencatat dua hal: 

 Kata-kata dalam halaman 

 Lokasi kata-kata tersebut ditemukan 

Kata-kata yang muncul dalam judul, sub judul, meta tag dan posisi lain yang 

relatif penting dicatat untuk pertimbangan khusus selama pencarian pengguna 

berikutnya. Spider Google dibangun untuk mengindeks setiap kata penting pada 

halaman, mengabaikan tulisan "a", "an" dan "." Spiders lain mengambil 

pendekatan yang berbeda. 

Pendekatan yang berbeda ini biasanya mencoba untuk membuat spider 

beroperasi lebih cepat, memungkinkan pengguna untuk mencari lebih efisien, atau 

keduanya. Sebagai contoh, beberapa spiders  melacak kata-kata dalam judul, sub-

judul dan link, bersama dengan 100 kata yang paling sering digunakan pada 

halaman dan setiap kata dalam 20 baris pertama dari teks. Lycos menggunakan 

pendekatan ini untuk spidering Web. 

Sistem lain, seperti AltaVista, melakukan hal berbeda, mengindeks setiap 

kata pada halaman, termasuk "," "an," "the" dan kata lain "yang tidak signifikan". 

Dorongan untuk kelengkapan dalam pendekatan ini cocok dengan sistem lain 

dalam perhatian yang diberikan kepada bagian yang tak terlihat dari halaman web, 

yakni meta tag.  

Meta tag memungkinkan pemilik halaman untuk menentukan kata kunci dan 

konsep pada halaman yang diindeks. Hal ini dapat membantu, terutama dalam 

kasus yakni kata-kata pada halaman mungkin memiliki makna ganda atau makna 

triple - meta tag dapat membimbing search engine dalam memilih dari beberapa 

kemungkinan arti yang benar untuk kata-kata ini. Bagaimanapun, ada bahaya 

dalam ketergantungan yang berlebihan pada meta tag, karena pemilik halaman 

yang ceroboh bisa menambahkan meta tag yang sesuai dengan topik yang sangat 

populer tetapi tidak ada hubungannya dengan isi sebenarnya dari halaman. Untuk 

melindungi terhadap hal ini, spider menghubungkan meta tag dengan isi halaman, 

menolak meta tag yang tidak sesuai dengan kata-kata di halaman. 
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2.4.1 Membangun Index 

Setelah spider menyelesaikan tugas mencari informasi pada halaman Web, 

search engine harus menyimpan informasi. Ada dua komponen utama yang 

terlibat dalam membuat data yang dikumpulkan dapat diakses oleh pengguna: 

 Informasi yang disimpan dengan data 

 Metode yang digunakan untuk mengindeks informasi 

Search engine hanya bisa menyimpan kata dan URL pada kata ditemukan dalam 

kasus yang paling sederhana. Kebanyakan search engine menyimpan lebih dari 

sekedar kata dan URL untuk membuat hasil yang lebih berguna,. Sebuah search 

engine mungkin menyimpan sejumlah kali kata yang muncul pada halaman. 

Search engine dapat menetapkan bobot untuk setiap entri, dengan peningkatan 

nilai yang diberikan untuk kata-kata yang muncul di dekat bagian atas dokumen, 

dalam sub-judul, di link, dalam meta tag atau judul halaman. Setiap search engine 

komersial memiliki formula berbeda untuk menentukan bobot kata-kata dalam 

indeks. Ini adalah salah satu alasan bahwa pencarian untuk kata yang sama pada 

search engine yang berbeda  menghasilkan daftar yang berbeda. Pada disertasi ini 

tidak dijelaskan mengenai pembuatan indeks oleh search engine.  

 

2.4.2 Membangun Pencarian 

 
Search Engine menerima query dan membuat daftar link yang cocok dengan 

permintaan dokumen di web dan menyajikan kepada pengguna. Pencarian melalui 

indeks melibatkan pengguna membangun query dan mengirimkan query melalui 

search engine. Query bisa sangat sederhana, minimal satu kata. Membangun 

query yang lebih kompleks membutuhkan penggunaan operator boolean yang 

memungkinkan pengguna untuk memperbaiki dan memperpanjang masa 

pencarian. Boolean operator yang paling sering terlihat adalah: 

 AND - Semua terminologi/konsep yang tergabung dengan "AND" harus 

muncul di halaman atau dokumen . Beberapa search engine mengganti 

operator " + " untuk kata AND . 

 OR - Setidaknya satu dari terminologi yang tergabung dengan "OR" harus 

muncul di halaman atau dokumen . 
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 NOT - Konsep atau konsep-konsep yang mengikuti "NOT" tidak boleh 

muncul di halaman atau dokumen. Beberapa search engine mengganti 

operator " - " untuk kata NOT . 

 FOLLOWED BY - Salah satu konsep harus langsung diikuti oleh yang lain . 

 NEAR - Salah satu konsep harus dalam jumlah tertentu dari kata-kata yang 

lain 

 Quotation Marks - Kata-kata diantara tanda kutip dianggap sebagai frase, 

dan frasa tersebut harus ditemukan dalam dokumen atau file . 

 

2.4.3 Pencarian di Masa Depan 
 

Pencarian didefinisikan oleh operator Boolean adalah pencarian literal – 

search engine mencari kata atau frasa persis seperti yang dimasukkan. Ini bisa 

menjadi masalah ketika kata yang dimasukkan memiliki beberapa makna . " Bed , 

" misalnya, bisa menjadi tempat untuk tidur, pada tempat bunga ditanam, ruang 

penyimpanan truk atau tempat ikan bertelur . Jika pengguna tertarik hanya satu 

makna saja, mungkin tidak ingin melihat halaman lain yang tidak sesuai dengan 

keinginan pengguna. Pengguna dapat membangun sebuah pencarian literal yang 

mencoba untuk menghilangkan makna yang tidak diinginkan, tapi alangkah 

baiknya jika search engine itu sendiri dapat membantu. 

Salah satu bidang penelitian search engine adalah pencarian berbasis 

konsep. Beberapa penelitian ini melibatkan penggunaan analisis statistik pada 

halaman yang berisi kata atau frasa yang dicari, untuk menemukan halaman lain 

yang mungkin lebih menarik. Sebenarnya, informasi yang disimpan tentang setiap 

halaman lebih besar untuk konsep berbasis search engine, dan pengolahan lebih 

jauh diperlukan untuk setiap pencarian. Namun, banyak kelompok yang bekerja 

untuk meningkatkan baik hasil maupun kinerja dari jenis search engine. 

Penelitian lain telah berpindah ke area penelitian lain, yang disebut natural 

language query 

Gagasan di balik natural-language query adalah bahwa pengguna dapat 

mengetik pertanyaan dengan cara yang sama saat pengguna menanyakannya ke 

manusia - tidak perlu untuk melacak operator Boolean atau struktur query yang 
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kompleks. Natural language query yang paling populer saat ini adalah 

AskJeeves.com, yang melakukan parsing query untuk kata kunci yang kemudian 

diberlakukan pada indeks situs yang telah dibangun. Ini hanya bekerja dengan 

query sederhana, sehingga perlu untuk mengembangkan mesin natural language 

query yang dapat menerima query dengan kompleksitas besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Ide Dasar Penelitian 
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Pencarian informasi semakin mudah dengan adanya Internet. Search engine 

yang digunakan untuk pencarian informasi di Internet, seperti Google 

membutuhkan kata kunci untuk dapat melakukan pencarian informasi tersebut, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

                                                      

 

 

Gambar 3.1 Ilustrasi Proses Pencarian Informasi Menggunakan Search engine 

Secara Umum 

 

Pada Gambar 3.1 pengguna mengirimkan suatu query berbasis kata kunci 

pada search engine, setelah itu search engine memberikan jawaban (response) 

berupa index dari daftar URL yang menurut search engine ada hubungan dengan 

query yang dikirimkan pengguna. Pengaksesan informasi di internet berdasarkan 

pada kata kunci seperti proses pada Gambar 3.1. dapat memberikan hasil yang 

tidak memuaskan bagi pengguna. Hal ini karena penggunaan kata kunci untuk 

membentuk sebuah query belum pasti dapat menghasilkan jawaban (response) 

yang diharapkan oleh pengguna. Pengguna biasanya membuat kembali query 

yang memiliki makna yang sama dengan query awal dan mengirimkan ke search 

engine. Proses ini dapat terjadi berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Proses-proses tersebut membutuhkan lebih banyak waktu apalagi jika 

proses mencari informasi diulang untuk search engine yang lain. 

query berbasiskan kata kunci 

Pengguna Search engine 

daftar url 



 

 

 

  38 

 
 

 Flowchart Proses Umum Pencarian Informasi di Beberapa Search Engine

Search Engine 

Ke-1

Search Engine 

Ke-n
Search Engine ...Pengguna

Mulai

Membuat Query 

(Q)

Proses Query (Q)

(Keyword Based)

List Url Hasil 

Query (Q)

Tidak

Ubah Query ?

Ya

Ya

Ubah Query ?

List Url Hasil 

Query (Q)

Membuat Query 

(Q)

Proses Query (Q)

(Keyword Based)

Tidak

Ya

Proses Query (Q)

(Keyword Based)

List Url Hasil 

Query (Q)

Membuat Query (Q)

Ubah Query ?

STOP

 

Gambar 3.2 Flowchart Proses Umum Pencarian Informasi pada n search engine 

 

Pada Gambar 3.2, memperlihatkan proses umum pencarian informasi dengan 

memasukkan kata kunci yang dilakukan pada beberapa search engine. Cara pada 
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Gambar 3.2 tersebut membutuhkan lebih banyak waktu, karena pengguna harus 

memasukkan kata kunci secara manual (copy-paste) sebanyak search engine yang 

diinginkan untuk melakukan pencarian, selain itu, jika hasil pencarian belum 

sesuai dengan keinginan, maka pengguna harus mengganti kata kunci sampai 

menemukan hasil pencarian yang memang dikehendaki pengguna. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan proses pencarian yang 

secara otomatis dapat melakukan proses pencarian dengan menggunakan banyak 

kata kunci tanpa harus dilakukan secara manual untuk mengganti kata kunci 

tersebut (copy-paste), dan proses pencarian pada search engine dapat dilakukan 

pada lebih dari 1 search engine (query rewriting).  

Pencarian otomatis pada search engine berarti bahwa pengguna cukup 

memberikan sebuah query dan komputer secara otomatis mengubah query 

tersebut menjadi beberapa query, dan kemudian query-query tersebut  dikirim ke 

search engine. Bahkan jika ingin diperoleh jangkauan hasil query yang lebih luas, 

pengiriman hasil query rewriting dapat dikirim ke beberapa search engine 

sekaligus.  

Pada penelitian ini dikembangkan metode untuk melakukan penulisan ulang 

query (query rewriting) dari kata kunci yang digunakan dengan menggunakan 

kesamaan semantik (sematic similarity) pada saat pencarian informasi di search 

engine untuk memberikan hasil yang mendekati harapan pengguna. Selain itu juga 

dikembangkan pendekatan untuk mengetahui respon search engine berdasarkan 

query yang dimasukkan pada saat pencarian informasi (query response) 

 

Berikut ini pada Gambar 3.3 adalah tahapan yang dilakukan penelitian ini. 
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Gambar 3.3 Tahapan pada Penelitian yang Dilakukan 

 

Gambar 3.3 merupakan tahapan penelitian yang dilakukan, yang diawali 

dengan melihat metode yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

tentang query rewriting, semantic similarity dan query response. Berdasarkan 

metode sebelumnya, maka dikembangkan suatu metode untuk melakukan query 

rewriting dan query response, dan dilakukan pre processing untuk mendukung 

pendekatan yang dikembangkan pada penelitian ini.  

Pre processing yang dilakukan adalah dengan membuat 2 (dua) database, 

yaitu: i). database “kamus” yang berisi kata dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris, ii). database “similarity’ yang berisi kata dengan kesepadanan katanya 

dan bobot similarity yang didapatkan dari Wordnet. Setelah pendekatan 
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dikembangkan, dibangun prototype untuk melakukan pengujian dari algoritma 

yang dikembangkan pada penelitian ini. 

3.2 Pendekatan Secara Umum  

Pada penelitian ini, pendekatan yang dikembangkan adalah query rewriting 

untuk menghasilkan banyak query berdasarkan kesamaan semantic dari 

terminologi pembentuk query awal, dan query response dari query yang 

dihasilkan dari query rewriting tersebut. 

 

3.2.1 Query Rewriting  

Metode query rewriting yang dikembangkan melihat kepada semantic 

similarity dan dengan hasil query rewriting tersebut, dikembangkan query 

response dari search engine yang jumlahnya lebih dari satu. Perhitungan semantic 

similarity (kesamaan semantik) dilakukan untuk melihat nilai kesamaan semantik, 

dan juga menentukan nilai batas minimum untuk kesamaan semantik pada query 

yang dicari. Semantic similarity dilakukan untuk menemukan kata-kata yang 

sepadan dengan kata kunci yang dimasukkan, sehingga dapat memperluas kata 

kunci atau sebuah query menjadi beberapa query dengan tingkat similaritas yang 

dikehendaki oleh pengguna. 

Secara umum pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan query 

rewriting adalah dengan memanfaatkan kamus Indonesia-Inggris/Inggris-

Indonesia yang tersedia di internet dan diakses online. Pencarian kesepadanan 

konsep juga dilakukan dengan mencari nilai similarity yang langsung 

berhubungan dengan Wordnet (online). Pendekatan dengan cara ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 

Gambar 3.4 memperlihatkan pengguna yang memasukkan query dalam 

pencariannya, kemudian dilakukan ekstraksi terhadap query menjadi konsep-

konsep (dipecah per satu kata atau per frase, menjadi K1…Kn). Konsep hasil 

ekstraksi query diubah menjadi bahasa Inggris dengan menggunakan kamus 

online yang tersedia di internet, kemudian hasil perubahan tersebut digunakan ke 

Wordnet online untuk mendapatkan kesepadanan konsep. Pengguna memasukan 

batas bobot similarity (0 s/d 1) untuk mendapatkan kesepadanan konsep di 

Wordnet. Hasil kesepadanan konsep (C11…Cnm) yang ditemukan dari Wordnet 
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kemudian diubah lagi menjadi Bahasa Indonesia dengan menggunakan kamus 

online. Selanjutnya kesepadanan konsep-konsep tersebut disusun menjadi 

beberapa query baru (Q1 s/d Qn) dan dikirimkan kembali kepada pengguna untuk 

kemudian dapat digunakan untuk memperluas pencarian informasi di search 

engine. 

 

 

Gambar 3.4 Pendekatan Umum query rewriting dengan Kamus Online  

dan Wordnet Online 

 

Pendekatan umum query rewriting dengan memanfaatkan kamus online yang 

tersedia di internet dan Wordnet online mempunyai kekurangan dalam kecepatan 

akses dalam pencarian data dan tidak dapat langsung mengakses database dari 

kamus online dan Wordnet online tersebut. 

Pada penelitian ini, pendekatan secara umum yang diusulkan tidak 

menggunakan kamus online dan Wordnet online, tetapi pendekatan ini 

menggunakan 2 database yang telah disiapkan pada saat pre processing. Hal ini 

dilakukan, karena dengan pembangunan database “kamus” dan database 

“similarity”, maka proses query rewriting menjadi lebih cepat. Pendekatan pada 

penelitian ini dapat dilihat seperti pada Gambar 3.5. Pada pendekatan ini 

pengguna mengirimkan sebuah query sebagai contoh query menggunakan konsep 
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“Jumlah Mobil di Jakarta” untuk mencari informasi tentang berapa jumlah mobil 

di Jakarta. 

 

 

 

Gambar 3.5 Pendekatan Umum query rewriting dengan Database “kamus”  

dan “similarity” 

 

Berdasarkan pada Gambar 3.5 maka query tersebut melakukan proses 

ekstraksi query menjadi konsep-konsep yang tunggal (satu kata). Sebagai contoh 

query “Jumlah Mobil di Jakarta” diekstrak menjadi 4 konsep, yaitu: i). Jumlah, ii). 

Mobil, iii). Di, dan iv). Jakarta. Kemudian dengan menggunakan database 

“kamus” yang dibuat pada saat pre processing, konsep-konsep tersebut diubah 

menjadi Bahasa Inggris. Perubahan menjadi bahasa Inggris dilakukan untuk 

mencari kesepadanan konsep/similarity dengan cara mengacu pada database 

“similarity” yang di dalamnya terdapat bobot similarity. Pengguna dapat 

menentukan bobot similarity untuk mendapatkan sedikit atau banyaknya 

kesepadanan dari konsep yang dapat ditemukan.  
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Setelah mencari similarity dan ditemukannya konsep-konsep yang sepadan, 

karena hasil kesepadanan konsep tersebut masih dalam Bahasa Inggris, sehingga 

ada proses yang dilakukan untuk mengubahnya kembali menjadi Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan database “kamus”. Kesepadanan dari konsep 

sudah ditemukan, tahap selanjutnya adalah merangkai konsep-konsep tersebut 

menjadi beberapa query (Q1 s/d Qn), dan dikirimkan lagi ke pengguna yang dapat 

digunakan oleh pengguna dalam memperluas pencarian informasi sesuai dengan 

keinginannya. 

 

3.2.2 Query Response 

Pendekatan query response adalah pendekatan yang dikembangkan untuk 

mendapatkan informasi dari search engine berdasarkan query yang telah 

dihasilkan dari proses query rewriting. 

 

 

Gambar 3.6 Pendekatan Umum Query response 

 

Pada Gambar 3.6 adalah proses query response dari pendekatan yang 

dikembangkan. Query yang didapatkan dari tahapan query rewriting diterima oleh 

pengguna, dan pengguna dapat memilih kandidat query apa saja yang  digunakan 

dalam mencari informasi yang diinginkan. Kandidat query yang dipilih  dikirim 

ke search engine, dan bisa dilakukan untuk search engine lebih dari satu. Search 
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engine memberikan hasil pencarian URL, dan hasil pencarian tersebut  

ditampilkan ke pengguna. 

 Flowchart Proses Query Rewriting Yang diusulkan di Beberapa Search Engine

Prototype
SEARCH ENGINE

(1..n)
Pengguna

Mulai

1. Membuat Query

2. Menentukan 

Vth Similarity

Proses Query 

Rewriting

List Hasil 

Query 

Rewriting

(Q1..Qn)

Proses Query 

Response

List Url Hasil 

Query 

(Q1.1..Q1.n;

Q2.1..Q2.n;

Q3.1..Q3.n)

STOP

Proses Query 

(Q1..Qn)

(Keyword Based)

 

Gambar 3.7. Flowchart Proses query rewriting dan query response yang 

Dikembangkan Pada Penelitian 
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Gambar 3.7 adalah flowchart untuk proses query rewriting dan query 

response pada pendekatan yang dikembangkan. Flowchart tersebut 

menggambarkan proses yang dilakukan oleh pengguna dan aksi yang diberikan ke 

purwarupa, serta reaksi yang diberikan oleh purwarupa dengan banyak search 

engine. Pada proses query response yang dilakukan adalah: 

1. Menggabungkan seluruh hasil URL dari berbagai search engine. 

2. Menghilangkan duplikasi. Hal ini dikarenakan hasil dari masing-masing 

search engine dapat menghasilkan beberapa URL yang sama. 

3. Memberi label sumber pada setiap URL yang dihasilkan. 

 

3.3 Pendekatan secara Detail 

3.3.1 Tahapan Persiapan (Pre Processing) 

Tahapan persiapan merupakan tahap awal dalam mempersiapkan penunjang 

segala kebutuhan dari penelitian untuk dapat dilakukan uji coba pada pendekatan 

yang dibuat, sehingga tahapan persiapan tidak dapat dipisahkan dari penelitian 

utama. Pada penelitian ini, tahapan persiapan yang dibutuhkan adalah memilih 

search engine yang  digunakan pada uji coba, membuat database “kamus” bahasa 

Indonesia-Inggris/Inggris-Indonesia, dan membuat database “similarity” untuk 

mencari kesepadanan kata (word similarity). 

 

3.3.1.1 Memilih Search Engine 

Pada pre processing ini, dilakukan pencarian di internet tentang survey yang 

dilakukan untuk mencari peringkat tiga teratas dari search engine yang paling 

sering digunakan. Survey untuk mengetahui search engine yang paling sering 

digunakan sudah pernah dilakukan oleh The Pew Research Center's Internet & 

American Life Project Winter pada tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan 19 

Februari 2012 dengan responden berjumlah 2.253 orang dewasa (berumur lebih 

dari 18 tahun). Hasil dari survey ini menyatakan bahwa search engine yang sering 

digunakan adalah Google (83 %) dan Yahoo (6 %).  

Pada penelitian Wisnu (2006), menyatakan bahwa search engine Google, 

Yahoo dan Scirus dengan kemampuan recall dan precision yang baik untuk 

dokumen-dokumen ilmiah. Sejak awal tahun 2014, search engine Scirus sudah 
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tidak dapat digunakan lagi. Survey lain dilakukan oleh Net Market Share 

(http://www.netmarketshare.com) pada bulan September 2013, untuk mengetahui 

search engine yang sering digunakan, dengan hasil adalah Google (70,53 %), 

Baidu (16,04%), Yahoo (6,43 %), Bing (5,70%), AOL (0,36%), ASK (0,33%), 

dan Excite (0,01%).  

Sebagai pembanding, survey juga dilakukan pada 100 responden mahasiswa 

di Universitas Persada Indonesia Y.A.I untuk mengetahui search engine yang 

sering digunakan. Pada survey ini diajukan pertanyaan tunggal kepada responden 

yaitu “Sebutkan tiga search engine yang sering digunakan untuk mencari 

informasi di internet”. Hasil survey tersebut menyatakan bahwa search engine 

yang sering digunakan untuk mencari informasi di internet adalah Google Global 

(73%), Yahoo Global (17%), Bing (8 %) dan Baidu (2%). Berdasarkan hasil 

survey di atas, pada penelitian ini search engine yang digunakan adalah Google, 

Yahoo dan Bing. 

 

3.3.3.2 Membuat Database “Kamus” Indonesia-Inggris/Inggris-

Indonesia 

Pre processing pembuatan database “kamus” bertujuan untuk mencari 

sebanyak mungkin kata-kata yang sering digunakan dalam pencarian informasi di 

internet. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan survey untuk mencari kata yang sering digunakan dalam 

pencarian informasi di internet. 

2. Menterjemahkan kata-kata yang dihasilkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan kamus online yang kemudian disimpan dalam database kamus 

Indonesia-Inggris. 

3. Mencari kesepadanan kata hasil terjemahan dalam bahasa Inggris yang 

diperoleh dengan menggunakan kamus thesaurus online. 

4. Menterjemahkan kata-kata hasil dari proses 3 ke bahasa Indonesia dengan 

menggunakan kamus online yang kemudian disimpan dalam database 

kamus Indonesia-Inggris. 

 

http://www.netmarketshare.com/
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Pada penelitian ini, survey dilakukan pada 2 (dua) majalah online dan 1 (satu) 

harian cetak, yaitu Republika Online (www.republika.co.id), Kompas Online 

(www.kompas.com) dan Harian cetak Kompas edisi 4-5 Nopember 2013 sehingga 

didapat 300 kata. Pada Tabel 3.1. adalah contoh dari beberapa kata yang ada pada 

database kamus Indonesia-Inggris yang merupakan hasil survey yang dilakukan di 

internet. 

Tabel 3.1 Contoh Database Kamus Indonesia-Inggris/Inggris-Indonesia 

Kata Indonesia Kata Inggris 

Mobil car 

Kampus campus 

Perguruan Tinggi college 

Universitas university 

Akademi academy 

Sekolah Tinggi high school 

Mahasiswa student 

Pelajar student 

Murid pupil 

Siswa student 

Kendaraan Roda empat four wheel drive vehicles 

Kendaraan vehicle 

Jakarta jakarta 

DKI Jakarta DKI Jakarta 

Komputer computer 

PC PC 

Notebook Notebook 

Laptop Laptop 

Pesawat plane 

Pesawat Terbang aircraft 

Pesawat Telepon Telephone 

 

Untuk menentukan kamus online Indonesia-Inggris/Inggris-Indonesia mana 

yang digunakan, pada penelitian ini dilakukan survey terhadap 5 (lima) kamus 

online, yaitu: 

1. http://www.kamus-online.com 

2. http://sederet.com 

3. http://kamus.kapanlagi.com/index.php 

4. http://indodic.com/popupindex.html 

5. http://www.kamus.net 

http://www.republika.co.id/
http://www.kompas.com/
http://www.kamus-online.com/
http://sederet.com/
http://kamus.kapanlagi.com/index.php
http://indodic.com/popupindex.html
http://www.kamus.net/
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Survey ini dilakukan dengan menggunakan 30 kata yang diambil secara acak 

dari 100 kata yang ditemukan dan hasil dari kamus online tersebut dicocokkan 

dengan kata yang ada pada kamus tercetak yang ditulis oleh M. Echlos dan 

Hassan Shadily dari penerbit PT. Gramedia Jakarta. Hasil dari survey ini adalah 

bahwa kamus online http://kamus.kapanlagi.com/index.php mempunyai 

pembendaharaan kata hampir sama dengan kamus tercetak, sehingga penelitian ini 

menggunakan kamus online tersebut untuk menterjemahkan kata. [Detty, 2013]. 

 

3.3.3.3 Membuat Database “Similarity” 

Pada tahap ini, untuk membuat database “similarity” dengan menggunakan 

tool untuk mengukur similarity dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu wordnet 

similarity (http://marimba.d.umn.edu/cgi-bin/similarity/similarity.cgi), yang 

dikembangkan oleh Ted Pedersen dan Jason Michelizzi. Sebelas cara pengukuran 

yang dapat dipilih untuk melakukan perhitungan similarity, yaitu: Path Length, 

Leacock & Chodorow, Wu & Palmer, Resnik, Jiang & Conrath, Lin, Adapted 

Lesk (Extended Gloss Overlaps), Gloss Vector, Gloss Vector (pairwise), Hirst & 

St-Onge, Random. 

Perhitungan similarity dengan Jiang & Conrath (JNC) menunjukkan hasil 

yang paling baik [Alexander, 2006] dan [Sridhara, 2008], sehingga pada 

penelitian ini digunakan metode dengan Jiang & Conrath (JNC) untuk mencari 

bobot similarity sebagai nilai untuk mengukur kesepadanan kata. Tahap pre 

processing untuk database “similarity” ini dilakukan untuk mendapatkan bobot 

similarity dari dua kata, sehingga pada database  berisi kata dengan kesepadanan 

katanya serta bobot similarity yang  berguna bagi pengguna saat  melakukan area 

pencarian kesepadanan kata pada proses query rewriting.  

 

http://kamus.kapanlagi.com/index.php
http://marimba.d.umn.edu/cgi-bin/similarity/similarity.cgi
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Gambar 3.8 Pre Processing Database “Similarity” 

 

Gambar 3.8 merupakan tahap pre processing untuk menghasilkan database 

“similarity”. Pada tahap ini diambil konsep 1 dan konsep 2 yang dimasukkan pada 

Wordnet similarity. Kemudian, kedua konsep tersebut dibandingkan dengan 

menggunakan metode Jiang & Conrath (JNC). Hasil dari Wordnet adalah bobot 

untuk kesepadanan kata, dan bobot tersebut yang disimpan ke dalam database 

“similarity”. 

Untuk memperkaya database “similarity”, dilakukan juga pencarian 

persamaan kata (sinonim) dari konsep yang ada dengan menggunakan thesaurus 

bahasa Indonesia, sehingga dari konsep 1  didapatkan beberapa konsep lain 

berdasarkan kesepadanan konsep. Hasil dari pencarian kesepadanan konsep 

tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang kemudian dapat dilakukan 

pembandingan dengan menggunakan Wordnet. Proses ini dapat dijelaskan pada 

Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Proses Pengayaan Database “Similarity” 

 

Gambar 3.9 adalah proses yang digunakan untuk memperkaya database 

similarity dengan wordnet. Pada proses tersebut langkah yang dilakukan adalah: 

1. Ambil satu konsep dalam bahasa Indonsia. 

2. Suatu konsep dicari kesepadanannya dengan menggunakan thesaurus 

bahasa Indonesia 

3. Kemudian konsep awal dalam bahasa Indonesia diubah ke dalam bahasa 

Inggris dengan menggunakan kamus. 

4. Konsep yang ditemukan dari proses pencarian kesepadanan konsep 1 juga 

diubah ke dalam bahasa Inggris. 

5. (a) dan (b) adalah hasil pengubahan konsep awal dan kesepadanan konsep 

yang telah menjadi bahasa Inggris. 

6. Kedua konsep yang telah diubah tersebut dimasukkan ke wordnet dan 

dibandingkan dengan menggunakan teknik Jiang & Conrath. 

7. Keluaran dari wordnet tersebut adalah nilai yang merupakan bobot 

similarity-nya, maka konsep, dan kesepadanan konsep serta bobot yang 

dihasilkan dari wordnet disimpan ke dalam database “similarity”. 
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Pada Tabel 3.2. adalah contoh dari database “similarity” yang dihasilkan dan 

digunakan pada saat uji coba. 

Tabel 3.2 Contoh Database “Similarity” 

Kata 1 Kata 2 

Bobot 

Similarity 

car vehicle 0.67 

car automobile 1 

student pupil 1 

in at 0 

number count 0.74 

vehicle automobile 0.67 

campus college 0.05 

university college 0.25 

campus university 0.05 

academy university 0.33 

campus academy 0.08 

college academy 0.25 

truck car 0.52 

vehicle truck 0.33 

 

3.3.2 Pendekatan Yang Dikembangkan 

Berikut ini adalah detail untuk pendekatan query rewriting dan query 

response. Pada query rewriting dilakukan tahap ekstraksi query menjadi konsep-

konsep. Pencarian kesepadanan konsep tersebut dengan menggunakan database 

“similarity”, dan pembentukan ulang kesepadanan konsep yang dihasilkan hingga 

menghasilkan beberapa query yang baru. Query response dilakukan untuk 

mendapatkan hasil pencarian search engine berdasarkan hasil keluaran pada query 

rewriting. 

 

3.3.2.1 Ekstraksi Query 

Ekstraksi query secara detail dapat dilihat pada Gambar 3.10. Diawali dengan 

pengguna memasukkan query. Kemudian dari query tersebut dibaca setiap 

karakter untuk memecahnya menjadi konsep. Jika saat pembacaan karakter belum  

 



 

 

 

  53 

 
 

 

ditemukan adanya spasi, maka pembacaan karakter  terus dilakukan, dan jika telah 

ditemukan spasi, maka kumpulan karakter yang sebelumnya telah dibaca  

disimpan dalam suatu variable dengan nama Cn. Jika pada saat pembacaan 

ditemukan spasi, dan pembacaan karakter berikutnya juga ditemukan spasi (spasi 

ke-2), dan pembacaan berikutnya kembali masih juga ditemukan adanya spasi 

(spasi ke-3), maka proses ekstraksi query selesai, artinya bahwa ini adalah akhir 

dari query yang terbaca. 

Algoritma yang digunakan untuk melakukan ekstraksi query adalah 

Algoritma 3.1, dan ilustrasi diberikan pada Gambar 3.10 untuk ekstraksi query 

yang dikembangkan pada penelitian ini. Notasi matematika untuk query yang 

terdiri dari lebih satu konsep tampak persamaan 3.1. 

 

Q  {C1 … Cn}, dengan n>1                ...……..………………………... (3.1) 

 

Keterangan: 

- Q = Query permintaan awal 

- C = Konsep 

- n = indeks konsep 
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Gambar 3.10 Flowchart Tahap Detail Ekstraksi Query 
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Algoritma 3.1. Ekstraksi Query 

Input: Query awal 

Proses: 

1 Q = Query yang diinput ; 

2 n  1 ; 

3 Repeat  

4      r  1; 

5  Repeat 

6                   Baca karakter Qr  

7                            Qr  kar(r) 

8     r  r + 1; 

9            until Qr  “ “; 

10        For m  1 to r 

11            K(n) K(n) + kar(m)  

12        EndFor 

13   n  n + 1; 

14    Until Qr+1  “ “ and Qr+2  “ “; 

   

Output: K1 . . . Kn  

 

Keterangan Algoritma 3.1: 

- Q = query yang dimasukkan oleh pengguna 

- Kar = karakter yang dibaca dari query 

- K = konsep hasil ekstraksi query 

- m, n, r = variable array 

 

 

Ilustrasi untuk Algoritma 3.1. Ekstraksi query dapat dilihat pada Gambar 

3.11. Pada ilustrasi ekstraksi query (Gambar 3.11) diberi contoh query yang 

dimasukkan adalah sebuah kalimat: “Jumlah Mobil Di Jakarta”. Langkah 6 adalah 

membaca karakter pertama dari query, dan karena yang dibaca adalah sebuah 

karakter “J”, maka “J” disimpan ke dalam variabel kar(1). Karakter ke-2 dibaca, 

dan masih ditemukan karakter “U”, maka “U” disimpan ke dalam variabel kar(2). 

Langkah 6 sampai dengan langkah 10 terus dijalankan, sampai karakter 

berikutnya yang dibaca adalah “spasi”, maka karakter yang sudah tersimpan di 

variable kar(1 s/d 6) = “Jumlah” disimpan pada variable K (1) sebagai Konsep ke-

1 dari query. 
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Gambar 3.11 Ilustrasi Ekstraksi Query 

Kemudian Langkah 13 sampai dengan langkah 14 dikerjakan, jika tidak 

ditemukan “spasi”, maka kembali ke langkah 6, dan menjalankan langkah 

selanjutnya. Konsep yang didapatkan dari ekstraksi query pada contoh ini 

sebanyak 4 (empat) konsep, yaitu: K(1) = JUMLAH, K(2) = MOBIL, K(3) = DI, 

dan K(4) = JAKARTA. 

 

3.3.2.2 Mencari Kesepadanan Konsep dan Pembandingan Bobot 

Similarity 

Tahap selanjutnya adalah mencari kesepadanan dari konsep yang terdapat  di 

query. Pencarian kesepadanan konsep ini menggunakan database “similarity” 

yang telah disiapkan pada saat pre processing. Gambar 3.12 adalah tahapan yang 

dilakukan untuk mencari kesepadanan konsep tersebut, dan pada tahapan ini 

dilakukan perbandingan bobot similarity yang didapat pada saat mencari 

kesepadanan konsep dari database (BSimD) dengan bobot similarity yang 

dimasukkan oleh pengguna (BSimP).  
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Gambar 3.12 Tahapan Mencari Kesepadanan Konsep dan Perbandingan Bobot 

Similarity Database dengan Bobot Similarity Pengguna 

 

Pada Gambar 3.12 memperlihatkan konsep hasil ekstraksi query (C11…Cnm) 

yang sudah diubah ke Bahasa Inggris, dan konsep tersebut dicari pada database 

“similarity”. Jika konsep ditemukan, maka diketahui kesepadanan dari konsep  
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tersebut dan diketahui bobot similarity (didapatkan pada tahap pre processing 

dengan memanfaatkan Wordnet), maka konsep, kesepadanan konsep, dan bobot 

similarity (BSimD)  disimpan. Tetapi jika tidak ditemukan, maka dilakukan ke 

pencarian konsep berikutnya untuk n+1. 

Setelah kesepadanan konsep ditemukan dan disimpan beserta bobot 

similarity-nya (BSimD), maka dilakukan perbandingan bobot similarity (BSimD) 

dengan bobot similarity yang dimasukkan oleh pengguna (BSimP). Jika BSimD 

mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan BSimP (BSimD >= BSimP), maka 

kesepadann konsep dan bobot similarity (BSimD) disimpan sebagai hasil akhir 

pada tahap pencarian kesepadanan konsep. (Jangkauan bobot similarity adalah 0 

sampai dengan 1) 

Kemudian lanjutkan pencarian untuk konsep-konsep yang sama pada 

database “similarity”, karena bisa saja konsep tersebut memiliki kesepadanan 

lebih dari satu yang tersimpan di dalam database. Kesepadanan konsep dengan 

mengacu pada bobot similarity yang ada di database “similarity” dengan bobot 

similarity yang dimasukkan oleh pengguna dapat dibuat notasi matematika seperti 

pada persamaan 3.2 mengacu pada persamaan (3.1). 

 

WordSim C11  {C11 . . . C1m}, untuk m>1                                            (3.2)                   

WordSim C21  {C21 . . . C2m}, untuk m>1                            

. 

. 

. 

WordSim Cn1  {Cn1 . . . Cnm}, dengan n>1 dan m>1                            

 

Keterangan: 

- WordSim = kesepadanan konsep 

- C = konsep 

- m = variable aray untuk konsep 

 

 

Algoritma untuk pencarian kesepadanan konsep melalui perbandingan bobot 

similarity dapat dilihat pada algoritma 3.2 berikut ini. 
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Algoritma 3.2. Pencarian Kesepadanan Konsep 

Input: K1 . . . Kn 

Proses: 

1        JumK  jumlah konsep hasil ekstraksi query; 

2 BSimP  bobot similarity yang dimasukkan pengguna; 

3 n  1; 

4 m  1; 

5 For n  1 to JumK do 

6  Begin 

7   baca konsep K(n); 

8   Cari K(n) pada field “Kata1” di database “similarity” 

9   q  1 

10   While Kata1 = K(n) do 

11    C(n, m+q)  Kata2 di database “similarity”; 

12    If BSimD(n, m+q) >= BSimP then simpan (K(n) ; C (n,m+q)); 

13    Else goto 16; 

14    JumWSim  q; 

15    q q + 1; 

16    Cari C(n, m) berikutnya pada field “Kata1” di database “similarity”  

17   Until  C (n, m) tidak ditemukan di database “similarity” 

18      End 

19   Next n; 

20 End. 

   

Output: C11 . . . Cnm 

 

 

Keterangan Algoritma 3.2: 

- JumK = Jumlah konsep hasil ekstraksi query 

- BSimP = bobot similarity yang dimasukkan oleh pengguna 

- BSimD = bobot similarity yang didapatkan pada pencarian di database 

“similarity” 

- K = konsep hasil ekstraksi query 

- C = kesepadanan konsep yang ditemukan dari database “similarity” 

- JumWSim = jumlah kesepandanan konsep yang dihasilkan setelah 

pencarian di database “similarity” 

- n, m, q = indeks array 

 

Gambar 3.13 adalah ilustrasi untuk algoritma 3.2 untuk pencarian 

kesepadanan konsep. Pada ilustrasi dicontohkan query yang dimasukkan oleh 

pengguna adalah “Jumlah Mobil di Jakarta”, sehingga didapatkan 4 konsep dan 

konsep dalam Bahasa Indonesia tersebut diubah ke dalam Bahasa Inggris. 
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Gambar 3.13 Ilustrasi Pencarian Kesepadanan Konsep 

 

Langkah 7 pada Gambar 3.13 adalah membaca konsep yang dihasilkan dari 

algoritma 3.1 dalam ekstraksi query. Pada ilustrasi misalkan yang pertama dibaca 

adalah konsep 1 = “Jumlah” dan setelah diubah ke dalam Bahasa Inggris menjadi 

“Number”, maka pada langkah 8 dicari kata “Number” pada database “similarity”. 

Langkah 10 dan 11, jika ditemukan kata “Number”, maka dibaca isi dari field 

“Kata2” pada database, yaitu “Count”, maka “Count” disimpan pada variable 

C(1,2) = “Count”.  

Pada ilustrasi Gambar 3.13, langkah 12 adalah membandingkan bobot 

similarity yang didapat dari database dengan bobot similarity yang dimasukkan 

oleh pengguna, jika memenuhi kondisi, maka C (1,2) = “Count” disimpan sebagai 

kesepadanan konsep yang ditemukan, dan jumlah kesepadanan konsep 

(JumWSim) adalah 1. Kemudian langkah diulang ke langkah 10. 
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3.3.2.3 Penyusunan Query Baru dari Kesepadanan Konsep (Query 

rewriting) 

Kesepadanan dari konsep-konsep query awal telah ditemukan pada proses 

pencarian kesepadanan konsep berdasarkan perbandingan antara bobot similarity 

di database “similarity” dengan bobot similarity yang dikehendaki oleh pengguna. 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyusunan kesepadanan konsep tersebut 

menjadi beberapa query baru (query rewriting). 

Jumlah kombinasi untuk query baru yang didapatkan dari konsep dan 

kesepadanan konsep dinotasikan matematika seperti pada notasi 3.3 dan 3.4 

berikut ini: 

 

JumNewQ=((JumWSim(n) + 1) *…* (JumWSim(JumK)+1)…………… (3.3) 

 

Keterangan: 

- JumNewQ = Jumlah query baru yang terbentuk dari konsep dan 

kesepadanan konsepnya 

- JumK = Jumlah konsep hasil ekstraksi query 

- JumWSim = Jumlah kesepadanan konsep yang ditemukan dari konsep 

(C11…Cnm) 

 

 

Pada notasi 3.4 adalah penyusunan query baru yang dihasilkan setelah 

ditemukan himpunan kesepadanan konsep dari query awal. 

 

NQ (r) = C (n…JumWSim, 1) + … + C (n, m…JumWSim) ……    (3.4) 

 

Keterangan: 

- NQ = query baru yang disusun dari kesepadanan konsep 

- r = jumlah banyaknya query baru yang terbentuk = 1 s/d JumNewQ 

- C = konsep 

- JumWSim = jumlah Jumlah kesepadanan konsep yang ditemukan dari 

konsep (C11…Cnm) 

- n,m = variable array untuk himpunan konsep 
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Algoritma 3.3 adalah algoritma yang digunakan untuk mencari kandidat query 

baru yang disusun dari hasil kesepadanan konsep yang ditemukan dari algoritma 

3.2 

 

Algoritma 3.3 Algoritma Mencari Kandidat Query 

Input : C11 . . . Cnm   
 

Proses : 

1     For k  1 to m do 

2            Q’   C1k  

3           For i  2 to n do 

4             For j  1 to m do 

5                  . . .   

6                  Qij..’  Q’ + Q”+Ci, j + ... 
7                  . . . 

8            Endfor 

9    Endfor 

 

Output : Q1..n’ ..... Q1..m’  

 

Berikut ini adalah contoh ilustrasi pembentukan query baru berdasarkan 

algoritma 3.3. Misalkan pada suatu query tersusun dari 2 konsep (K1 dan K2), dan 

masing-masing konsep tersebut setelah dicari kesepadanan konsep dihasilkan: i). 

untuk konsep K1 memiliki 2 kesepadanan konsep (C12 dan C13), ii). untuk konsep 

C21 memiliki 3 kesepadanan konsep (C22, C23, dan C24). Berikut ini adalah proses 

untuk mendapatkan beberapa query baru: 

 

Q  K1 + K2 

WordSim K1  C12, C13 

WordSim K2  C22, C23, C24 

 

Pada contoh diatas, berdasarkan hasil pencarian kesepadanan konsep, diketahui 

bahwa: 

- JumK (Q) = jumlah konsep dari query = 2 

- JumWSim (n=1) = jumlah kesepadanan konsep C11 = 2 

- JumWSim (n=2) = jumlah kesepadanan konsep C21 = 3 
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Maka untuk ilustrasi notasi 3.3 diperoleh: 

JumNewQ = jumlah query baru yang terbentuk = (2+1) * (3+1)  = 12 

 

Jumlah query baru yaitu 12, merupakan banyaknya query yang terbentuk 

termasuk dengan query awal yang digunakan oleh pengguna, dan ilustrasi detail 

untuk query baru yang terbentuk dari kesepadanan konsep berdasarkan pada 

notasi 3.4 dapat dilihat berikut ini: 

 

NQ (0)  K1 + K2 NQ (6)  C12 + C23 

NQ (1)  K1 + C22 NQ (7)  C12 + C24 

NQ (2)  K1 + C23 NQ (8)  C13 + K2 

NQ (3)  K1 + C24 NQ (9)  C13 + C22 

NQ (4)  C12 + K2 NQ (10)  C13 + C23 

NQ (5)  C12 + C22 NQ (11)  C13 + C24 

 

3.4 Algoritma Query Response yang Dikembangkan 

Pendekatan query response dikembangkan untuk mengetahui respon dari 

search engine terhadap query rewriting yang dihasilkan. Berikut ini adalah 

algoritma 3.4 untuk query response. 

Algoritma 3.4 Algoritma Query Response 

Input : Q1..n’ ..... Q1..m’ 

 

Proses : 

1  :    For i  1 to n do   #jumlah search engine 

2  :          For j  1 to m do   #jumlah query 

3  :           Run Qj on Search Engine SEi  

4  :                Display URLt until t > 30 

5  :           t  t + 1 

6  :          Endfor 

7  :          t 0 

8  :    Endfor 

 

Output : URL111 ... URLijt  
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Penjelasan algoritma mencari kandidat queri  

1. Algoritma ini membutuhkan input yang berupa kandidat query (Q1’ . . . Qi’) 

2. Untuk setiap kandidat query  dijalankan pada setiap search engine yang 

terpilih (misal Yahoo dan Google). 

3. Karena hasil dari search engine demikian banyak daftar URL yang diperoleh, 

maka pada algoritma ini dibatasi hanya sampai 30 saja tiap search engine 

untuk setiap kandidat query. 

 

Hasil dari Algoritma query response adalah URL dari hasil pencarian setiap 

search engine berdasarkan kandidat query yang diperoleh pada Algoritma 

Mencari Kandidat query. URL yang dihasilkan dibatasi hanya 30 untuk setiap 

kandidat query pada setiap search engine. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Skenario Uji Coba 

Skenario ujicoba dilakukan untuk menguji algoritma query rewriting yang 

dikembangkan. Skenario uji coba adalah sebagai berikut : 

1. Pengguna menentukan kata kunci (query) yang digunakan dalam uji coba. 

Pada uji coba ini kata kunci tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga), 

yaitu : 

a. Kata kunci berbentuk kata tunggal, yaitu kata kunci yang terdiri 

dari 1 (satu) kata, misalkan “mobil”, ”pelajar”, ”korupsi”. 

b. Kata kunci berbentuk kata frasa, yaitu kata kunci yang lebih dari 1 

(satu) kata tetapi mempunyai satu arti, misalkan “rumah makan”, 

”kendaraan roda empat”. 

c. Kata kunci berbentuk kata komplek, yaitu kata kunci yang berupa 

kalimat, misalkan “jumlah mobil di Jakarta”, ”harga rumah di 

jabodetabek”, “upah buruh”. 

2. Pengguna memasukkan kata kunci (query) ke dalam 3 (tiga) search 

engine, yaitu google (www.google.com), yahoo (www.yahoo.com) dan 

bing (www.bing.com). 

3. Pengguna mendapatkan hasil berupa daftar URL yang dihasilkan dari 3 

search engine tersebut dan kemudian pengguna menghitung dari daftar 

URL tersebut, yang menurut pengguna relevan atau tidak relevan dengan 

kata kunci yang dikirim. 

4. Pengguna memasukkan kata kunci (query) ke dalam prototipe yang dapat 

diakses di http://disertasi.thantawi.com, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Pengguna mengakses prototipe dengan menggunakan browser, 

seperti tampak pada gambar 4.1. 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
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Gambar 4.1. Halaman pertama prototipe 

 

b. Pengguna memasukkan kata kunci (query) dan ambang batas nilai 

kesepadanan kata (value threshold) yang diinginkan yang 

dimasukkan melalui inputan pada Vth, kemudian dikirim. 

Misalkan “jumlah mobil di Jakarta” dengan Vth = 0,5, seperti 

terlihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Pengguna memasukkan kata kunci dan Vth 

 

Nilai Vth menentukan tingkat kesepadanan yang diinginkan. 

Nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai kesepadanan 0 

bermakna bahwa hasil query rewriting yang diinginkan mulai dari 
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yang tidak sepadan. Nilai kesepadanan 1 bermakna bahwa 

pengguna menginginkan konsep pembentuk query rewriting 

memiliki kesepadanan makna yang sama/mirip. 

 

c. Pengguna mendapatkan output dari prototipe berupa daftar pilihan 

kueri alternatif, yang merupakan hasil query rewriting dari kata 

kunci yang dikirim, seperti terlihat pada gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3. Pengguna mendapatkan hasil query  rewriting 

 

Pengguna dapat mengubah nilai kesepadanan kata (Vth) sesuai 

dengan yang diinginkan dari range nilai 0 sampai dengan 1. 

Sebagai contoh, pada gambar 4.4 digambarkan hasil query  

rewriting dengan Vth sebesar 0. Contoh pencarian dengan kata 

kunci dan Vth yang lain, misalkan contoh tampilan prototipe 

dengan kata kunci = “komputer” dan nilai kesepadanan kata (Vth) 

>= 0 dapat dilihat pada bagian lampiran. 
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Gambar 4.4. Hasil query  rewriting dengan Vth = 0 

d. Pengguna dapat memilih kata kunci mana yang akan dikirim 

kepada search engine, kemudian kata kunci tersebut akan dikirim 

ke 3 search engine, yaitu Google, Yahoo dan Bing. 

e. Pengguna mendapatkan hasil berupa daftar URL yang dihasilkan 

dari 3 search engine tersebut. 

f. Seperti pada pencarian dengan search engine klasik, pengguna 

menghitung dari daftar URL tersebut, yang menurut pengguna 

relevan atau tidak relevan dengan kata kunci yang dikirim. 

5. Uji coba dilakukan dengan 25 (dua puluh lima) query untuk setiap 

kelompok dengan mengirimkan kata kunci query yang berbeda.  

6. Uji coba dilakukan pada bulan September 2013. Uji coba dilakukan pada 

hari yang sama untuk menghindari terjadinya perubahan algoritma 

pengindeksan pada masing-masing search engine. 

4.2  Persiapan Simulasi 

Tahap persiapan simulasi bertujuan mempersiapkan kebutuhan dalam 

rangka mewujudkan terlaksananya uji coba. Pada tahap ini yang dipersiapkan 

adalah : 
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1. Perangkat keras, berupa komputer yang terhubung dengan internet dengan 

spesifikasi Prosesor Intel Pentium Core2Duo 1.3 GHz, RAM 2 GB dan 

HDD sebesar 80 GB. 

2. Perangkat Lunak, yang sudah terinstal di komputer, yaitu : 

a. ASP, untuk membuat prototipe ujicoba sebagai implementasi 

algoritma query  rewriting. 

b. PHP, untuk membuat prototipe ujicoba sebagai implementasi 

algoritma query  response. 

c. Microsoft SQL Server untuk mengelola database kamus bahasa 

Indonesia – Inggris dan database kesepadanan kata (word 

similarity). 

d. Xampp win 32 1.7.3, sebagai web server localhost. 

e. Browser, seperti  Google Chrome, Mozilla 

3. Tabel data kamus atau tesaurus. Data pada tabel ini sehubungan dengan 

kebutuhan simulasi berupa sejumlah konsep atau terminologi atau istilah 

yang diambil dari 2 media online yakni kompas.com, republika.co.id dan  

1 media cetak yakni harian Kompas edisi tanggal 4-5 Nopember 2013. 

Data yang terkumpul sejumlah 300 kata. Tabel data kamus berisi 2 (dua) 

kolom. Kolom pertama merupakan konsep dalam bahasa Indonesia 

sedangkan kolom kedua berisi terjemahan konsep tersebut dalam bahasa 

Inggris. Sebelum memasukkan konsep-konsep ini ke dalam tabel terlebih 

dahulu dicari konsep yang memiliki kemiripan secara makna. Sebagai 

contoh jika terdapat konsep “mobil”, maka sebelum mengisi tabel data 

tesaurus ini dicari terlebih dahulu konsep-konsep yang memiliki kemiripan 

makna dengan konsep “mobil”, misalkan diperoleh konsep “kendaraan”, 

“sepeda motor”, “sedan”, dan “truk”. Dengan demikian dari 1 konsep 

diperoleh 4 konsep yang sepadan secara makna. Setelah diperoleh konsep-

konsep yang sepadan tersebut, maka pada tabel tesaurus ini dimasukkan ke 

dalam kolom pertama, dan dicari terjemahan dalam bahasa Inggris yang 

dijadikan sebagai pasangan konsep tersebut yang diletakkan dalam kolom 

yang kedua dari tabel tesaurus. 
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4. Tabel data similarity/kesepadanan. Tabel ini berisi 3 (tiga) kolom yakni 

kolom pertama berisi konsep dalam bahasa Inggris, kolom kedua berisi 

konsep yang merupakan konsep yang sepadan secara makna dengan 

konsep pada kolom pertama. Baik kolom pertama maupun kolom kedua 

berisi konsep-konsep dalam bahasa Inggris. Kolom ketiga berisi nilai 

kesepadanan antara konsep pada kolom pertama dengan konsep pada 

kolom kedua. Nilai kesepadanan ini bernilai antara 0 – 1. Makna nilai 

kesepadanan seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 4.1 di atas. Nilai 

kesepadanan ini diperoleh dengan menggunakan aplikasi WordNet.   

5. Pengguna, yang akan melakukan proses pelaksanaan pengujian. Pengguna 

di sini tidak perlu pengguna yang ahli dalam pemahaman perintah query 

namun diperlukan kemampuan melalukan browsing.   

6. Pengujian dilakukan pada bulan September 2013, pengujian dilakukan 

pada hari yang sama untuk menghindari atau mengurangi terjadinya 

perubahan indeks data dari masing-masing search engine. 

4.3  Metoda Pengujian 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dalam bidang 

Information retrieval. Dengan demikian metoda yang digunakan untuk 

pengukuran hasil uji coba dapat menggunakan metoda pengukuran dalam 

information retrieval.  Information retrieval adalah proses pencarian beberapa 

koleksi dokumen dalam rangka untuk mengidentifikasikan dokumen yang 

berhubungan dengan satu subjek tertentu.  

Mengkaji hasil secara umum menyiratkan satu perbandingan hasil terhadap 

sekumpulan data yang relevan, yang sudah diidentifikasi total jumlah data yang 

ada. Umpamakan kumpulan data ini adalah K1, dan data yang terambil kembali 

adalah K2, irisan antara kedua kumpulan data tersebut menjadi satu ukuran 

kualitas pencarian data tersebut (K3). Ilustrasi metode pengujian dapat terlihat 

pada Gambar 4.5. 

 

 

K1 
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Keterangan : 

K1: data yang relevan 

K2: data yang terambil  

K3: data yang terambil dan yang relevan 
 

Gambar 4.5. Ilustrasi metode pengujian 

Hasil biasanya diukur dalam recall dan precision. Recall adalah satu ukuran 

untuk jumlah data relevan yang terambil, dan precision adalah satu ukuran untuk 

banyaknya data yang terambil dan relevan.  

Untuk mengevaluasi hasil uji coba dalam disertasi ini, tiga ukuran 

digunakan: precision,  recall dan F-measure. Pada penelitian ini dapat diartikan 

bahwa Recall menunjukkan jumlah alamat URL yang relevan dengan kata kunci 

yang terambil dari search engine, dan precision menunjukkan jumlah alamat URL 

yang terambil dan relevan dari search engine. Menurut Zanibbi [2003], Recall, 

Precision dan F-measure secara formal dapat diformulasikan sebagai berikut : 

                   |{data yang relevan}|  |{data yang terambil}|   

Precision = ---------------------------------------------------------  x 100% (4.1)  

                        |{data yang terambil}| 

 

                   |{data yang relevan}|  |{data yang terambil}|   

Recall     = ---------------------------------------------------------- x 100% (4.2) 

                          |{data yang relevan}|                

 

 

                              Recall x Precision 

F-Measure = 2 x  -------------------------      (4.3) 

                   Recall + Precision            

4.4  Hasil Pengujian 

K2 

K3 
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Pengujian dilakukan terhadap 25 query untuk setiap kelompok yakni query 

yang dibentuk dari kata tunggal, frasa maupun kata kompleks. Uji coba dilakukan 

dengan mencari hasil yang relevan untuk hasil 30 (tiga puluh) URL teratas dari           

3 (tiga) search engine klasik yang kemudian dibandingkan dengan prototipe yang 

dihasilkan dari penelitian ini. Berikut ini hasil uji coba yang dilakukan:  

1. Hasil uji coba menggunakan query yang terbentuk dari kata tunggal disajikan  

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil uji coba dengan menggunakan kata kunci berbentuk kata tunggal 

No. 
Kata Kunci 

(Kueri) 

Search engine Klasik 

(URL) 

Prototipe 

(URL) 

Google Yahoo Bing Google Yahoo Bing 

1 Komputer 26 24 18 30 30 30 

2 Sepatu 26 26 24 30 30 30 

3 Sepeda 24 22 21 30 30 30 

4 Mobil 25 28 27 30 30 30 

5 Handphone 21 21 22 30 30 30 

6 Kampus 26 25 25 30 30 30 

7 Mahasiswa 25 25 25 30 30 30 

8 Universitas 28 27 25 30 30 30 

9 Burung 24 26 25 30 30 30 

10 Pensil 24 22 23 30 30 30 

11 Telepon 21 22 21 30 30 30 

12 Pemerintah 27 26 23 30 30 30 

13 Korupsi 24 25 27 30 30 30 

14 Buruh 26 28 25 30 30 30 

15 Upah 27 27 28 30 30 30 

16 Dosen 26 25 26 30 30 30 

17 Karyawan 27 28 29 30 30 30 

18 Gaji 27 30 28 30 30 30 

19 Suap 27 27 27 30 30 30 
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No. 
Kata Kunci 

(Kueri) 

Search engine Klasik 

(URL) 

Prototipe 

(URL) 

Google Yahoo Bing Google Yahoo Bing 

20 Kucing 23 22 25 30 30 30 

21 Demonstrasi 27 28 28 30 30 30 

22 Bisnis 26 25 24 30 30 30 

23 Cuaca 28 27 27 30 30 30 

24 Banjir 25 26 23 30 30 30 

25 Sekolah 26 27 24 30 30 30 

 

 

Pada Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa hasil uji coba kata kunci yang 

pertama (Q1) pada search engine klasik didapatkan hasil sebagai berikut Google 

= 26 URL, Yahoo = 24 URL dan Bing = 18 URL, sedangkan pada prototipe yang 

dikembangkan didapatkan hasil yakni pada search engine Google = 30 URL, 

Yahoo = 30 URL dan Bing = 30 URL. Hasil uji coba yang lain adalah pada kata 

kunci yang ke dua puluh lima (Q25), didapatkan hasil pada ujicoba pencarian 

dengan menggunakan search engine klasik adalah Google = 26 URL, Yahoo = 27 

URL dan Bing = 24 URL. Adapun hasil ujicoba pada pencarian dengan 

menggunakan prototype adalah Google = 30 URL, Yahoo = 30 URL dan Bing = 

30 URL. 

 

2. Uji coba menggunakan kata kunci berbentuk frasa.  

Hasil uji coba menggunakan kata kunci berbentuk frasa dapat dilihat pada tabel 

4.2.   

Tabel 4.2 Hasil uji coba dengan menggunakan kata kunci berbentuk frasa 

No. Kata Kunci (Kueri) 

Search engine Klasik 

(URL) 

Prototipe 

(URL) 

Google Yahoo Bing Google Yahoo Bing 

1 Jam Tangan 16 24 18 30 30 30 

2 Celana Panjang 26 26 24 30 30 30 
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No. Kata Kunci (Kueri) 

Search engine Klasik 

(URL) 

Prototipe 

(URL) 

Google Yahoo Bing Google Yahoo Bing 

3 Kendaraan Roda Empat 10 13 13 30 30 30 

4 Rumah Makan 16 18 17 30 30 30 

5 Sepeda Motor 21 21 22 30 30 30 

6 Tulang Punggung 28 29 28 30 30 30 

7 Buah Bibir 27 22 23 30 30 30 

8 Pasar Gelap 18 10 11 26 21 24 

9 Hotel Melati 20 19 23 30 30 30 

10 Keras Kepala 28 28 26 30 30 30 

11 Pesawat telepon 25 28 26 30 30 30 

12 Lemari Besi 23 25 27 30 30 30 

13 Sapu Tangan 21 24 21 30 30 30 

14 Adu Domba 23 21 25 30 30 30 

15 Air Terjun 27 29 28 30 30 30 

16 Meja Hijau 23 24 23 30 30 30 

17 Saksi Mata 27 27 29 30 30 30 

18 Darah Daging 23 26 26 30 30 30 

19 Ringan Tangan 27 25 25 30 30 30 

20 Lanjut Usia 26 26 24 30 30 30 

21 Darah Tinggi 28 26 27 30 30 30 

22 Sanak Saudara 26 24 23 30 30 30 

23 Anak Emas 24 21 25 30 30 30 

24 Kaki Tangan 25 26 28 30 30 30 

25 Buah Tangan 24 25 25 30 30 30 

 

Pada Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa hasil uji coba kata kunci yang 

pertama (Q1) pada pencarian dengan menggunakan search engine klasik 

didapatkan hasil sebagai berikut Google = 16 URL, Yahoo = 24 URL dan Bing = 
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18 URL, sedangkan pada prototipe yang dikembangkan didapatkan hasil yakni 

pada search engine Google = 30 URL, Yahoo = 30 URL dan Bing = 30 URL.  

3. Uji coba menggunakan kata kunci berbentuk kata komplek, seperti terlihat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil uji coba dengan menggunakan kata kunci berbentuk kata komplek 

No. Kata Kunci (Kueri) 

Search engine Klasik 

(URL) 

Prototipe 

(URL) 

Google Yahoo Bing Google Yahoo Bing 

1 Harga Mobil Di Jakarta 20 25 15 30 30 30 

2 Harga Emas 19 14 15 30 30 30 

3 Upah Buruh Di Jakarta 21 21 19 30 30 30 

4 Aquarium Ikan Hias 16 14 15 30 30 30 

5 Lagu Kesenian Jakarta 20 19 18 30 28 27 

6 Universitas Di Jakarta 24 26 22 30 30 30 

7 Berita Korupsi 25 23 24 30 30 30 

8 Harga Rumah Di Jakarta 16 18 19 30 30 30 

9 Harga Jual Kucing  17 21 22 30 30 30 

10 Harga Jual Sepeda Motor 20 25 15 30 30 30 

11 Bencana Banjir 23 24 24 30 30 30 

12 Pejabat Pemerintah 23 23 22 30 30 30 

13 Merek Mobil Di Indonesia 18 19 21 30 30 30 

14 Contoh Surat  27 26 24 30 30 30 

15 Diet Rendah  23 21 21 30 30 30 

16 Resep Aneka Kue 20 21 21 30 30 30 

17 Toko Sepatu  28 24 22 30 30 30 

18 Aneka Kuliner 23 26 23 30 30 30 

19 Hotel Murah Di Johor 22 21 19 30 30 30 

20 Tempat Wisata Di Bandung 27 24 24 30 30 30 

21 Permainan Tradisional 24 23 22 30 30 30 

22 Rumah Adat Papua 25 23 25 30 30 30 

23 Lagu Daerah Jakarta 23 28 23 30 30 30 

24 Bentuk Daun 19 17 17 30 30 30 

25 Pakaian Tradisional 25 27 24 30 30 30 
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4.5  Analisa Hasil 

Untuk menganalisa hasil uji coba yang disajikan dalam bagian 4.4, dihitung 

Precision, Recall dan F-Measure pada hasil ujicoba pada tabel 4.1, 4.2 dan 4.4. 

Berikut pada tabel 4.4 adalah hasil perhitungan Precision, Recall dan F-Measure 

untuk kata kunci berbentuk kata tunggal. 

 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan Precission Precision, Recall dan F-Measure Untuk 

Uji Coba dengan Kata Kunci Berbentuk Kata Tunggal 

Kata 

Kunci 

Total 

dengan 

search 

engine 

Total 

dengan 

proto-

tipe 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

Q1 68 90 

    

75.56  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

86.08  

     

100.00  

Q2 76 90 

    

84.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

91.57  

     

100.00  

Q3 67 90 

    

74.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

85.35  

     

100.00  

Q4 80 90 

    

88.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

94.12  

     

100.00  

Q5 64 90 

    

71.11  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

83.12  

     

100.00  

Q6 76 90 

    

84.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

91.57  

     

100.00  

Q7 75 90 

    

83.33  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.91  

     

100.00  

Q8 80 90 

    

88.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

94.12  

     

100.00  

Q9 75 90 

    

83.33  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.91  

     

100.00  

Q10 69 90 

    

76.67  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

86.79  

     

100.00  

Q11 64 90 

    

71.11  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

83.12  

     

100.00  

Q12 76 90 

    

84.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

91.57  

     

100.00  

Q13 76 90 

    

84.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

91.57  

     

100.00  

Q14 79 90 

    

87.78  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

93.49  

     

100.00  
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Kata 

Kunci 

Total 

dengan 

search 

engine 

Total 

dengan 

proto-

tipe 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

Q15 82 90 

    

91.11  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

95.35  

     

100.00  

Q16 77 90 

    

85.56  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

92.22  

     

100.00  

Q17 84 90 

    

93.33  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

96.55  

     

100.00  

Q18 85 90 

    

94.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

97.14  

     

100.00  

Q19 81 90 

    

90.00  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

94.74  

     

100.00  

Q20 70 90 

    

77.78  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

87.50  

     

100.00  

Q21 83 90 

    

92.22  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

95.95  

     

100.00  

Q22 75 90 

    

83.33  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.91  

     

100.00  

Q23 82 90 

    

91.11  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

95.35  

     

100.00  

Q24 74 90 

    

82.22  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.24  

     

100.00  

Q25 77 90 

    

85.56  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

92.22  

     

100.00  

Total 1895 2250 84.22 100.00 100.00 100.00 91.44 100.00 

 

Sebagai contoh pada kata kunci yang ke-1, didapat jumlah URL yang 

relevan dari total pencarian dengan search engine klasik adalah 68 dan jumlah 

URL yang terambil adalah 90, dengan menggunakan persamaan 4.1 untuk 

menghitung precision, persamaan 4.2 untuk menghitung recall dan persamaan 4.3 

untuk menghitung F-Measure, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (68 / 90) x 100 % = 75.56 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (68 / 68) x 100 % = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (75.56 x 100) / (75.56 + 100) 

    = 86.08 
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Begitupula dengan perhitungan uji coba dengan menggunakan prototipe 

yang dikembangkan, yakni jumlah URL yang relevan dari total pencarian dengan 

prototipe adalah 90 dan jumlah URL yang terambil adalah 90, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (90 / 90) x 100 % = 100 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (90/ 90) * 100 % = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (100 x 100) / (100 + 100) 

    = 100  

Untuk kategori kata kunci berbentuk kata tunggal didapat jumlah URL yang 

relevan dari total pencarian dengan search engine klasik adalah 1895 dan jumlah 

URL yang terambil adalah 2250, dengan menggunakan persamaan 4.1 untuk 

menghitung precision, persamaan 4.2 untuk menghitung recall dan persamaan 4.3 

untuk menghitung F-Measure, maka : 

Precision = (1895 / 2250) x 100 % = 84.22 % 

Recall  = (1895 / 1895) x 100 % = 100 % 

F-measure = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (84.22 x 100) / (84.22 + 100) 

  = 91,44 

Begitupula dengan perhitungan uji coba dengan menggunakan prototipe yang 

dikembangkan, yakni jumlah URL yang relevan dari total pencarian dengan 

prototipe adalah 2250 dan jumlah URL yang terambil adalah 2250, maka : 

Precision = (2250/2250) x 100 % = 100 % 

Recall   = (2250/2250) * 100 % = 100 % 

F-measure  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (100 x 100) / (100 + 100) 

  = 100  

 

Berikut pada tabel 4.5 adalah hasil perhitungan Precision untuk kata kunci 

berbentuk kata frasa dan table 4.6 halaman 82 adalah hasil perhitungan Precision 

untuk kata kunci berbentuk kata komplek. 
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan Precision, Recall dan F-Measure Untuk Uji Coba 

Dengan Untuk Kata Kunci Berbentuk Kata Frasa 

Kata 

Kunc

i 

Total 

denga

n 

searc

h 

engin

e 

Total 

denga

n 

proto-

tipe 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  

 Total 

denga

n 

search 

engine  

 Total 

denga

n 

proto-

tipe  

 Total 

denga

n 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

denga

n 

search 

engine  

 Total 

denga

n 

proto-

tipe  

Q1 58 90 

    

64.44  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

78.38  

     

100.00  

Q2 76 90 

    

84.44  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

91.57  

     

100.00  

Q3 36 90 

    

40.00  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

57.14  

     

100.00  

Q4 51 90 

    

56.67  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

72.34  

     

100.00  

Q5 64 90 

    

71.11  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

83.12  

     

100.00  

Q6 85 90 

    

94.44  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

97.14  

     

100.00  

Q7 72 90 

    

80.00  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

88.89  

     

100.00  

Q8 39 71 

    

54.93  

        

78.89  

  

100.00  

    

100.00  

    

70.91  

       

88.20  

Q9 62 90 

    

68.89  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

81.58  

     

100.00  

Q10 82 90 

    

91.11  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

95.35  

     

100.00  

Q11 79 90 

    

87.78  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

93.49  

     

100.00  

Q12 75 90 

    

83.33  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

90.91  

     

100.00  

Q13 66 90 

    

73.33  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

84.62  

     

100.00  

Q14 69 90 

    

76.67  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

86.79  

     

100.00  

Q15 84 90 

    

93.33  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

96.55  

     

100.00  

Q16 70 90 

    

77.78  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

87.50  

     

100.00  

Q17 83 90 

    

92.22  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

95.95  

     

100.00  

Q18 75 90 

    

83.33  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

90.91  

     

100.00  

Q19 77 90 

    

85.56  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

92.22  

     

100.00  
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Kata 

Kunci 

Total 

dengan 

search 

engine 

Total 

dengan 

proto-

tipe 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

Q20 76 90 

    

84.44  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

91.57  

     

100.00  

Q21 81 90 

    

90.00  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

94.74  

     

100.00  

Q22 73 90 

    

81.11  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

89.57  

     

100.00  

Q23 70 90 

    

77.78  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

87.50  

     

100.00  

Q24 79 90 

    

87.78  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

93.49  

     

100.00  

Q25 74 90 

    

82.22  

      

100.00  

  

100.00  

    

100.00  

    

90.24  

     

100.00  

Total 1756 2231 

    

78.71  

        

99.16  

  

100.00  

    

100.00  

    

88.09  

       

99.58  

 

Sebagai contoh pada tabel uji coba yang ke -1, didapat jumlah URL yang 

relevan dari total pencarian dengan search engine klasik adalah 58 dan jumlah 

URL yang terambil adalah 90, dengan menggunakan persamaan 4.1 untuk 

menghitung precision, persamaan 4.2 untuk menghitung recall dan persamaan 4.3 

untuk menghitung F-Measure, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (58 / 90) x 100 = 64.44 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (90 / 90) x 100 = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (64.44 x 100) / (64.44 + 100) 

    = 78.38 

Adapun perhitungan uji coba dengan menggunakan prototipe yang 

dikembangkan, yakni jumlah URL yang relevan dari total pencarian dengan 

prototipe adalah 90 dan jumlah URL yang terambil adalah 90, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (90 / 90) x 100 = 100 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (90/ 90) * 100 = 100 % 
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F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (100 x 100) / (100 + 100) 

    = 100  

Pada tabel uji coba dengan kata kunci ke-8 yakni frasa “pasar gelap”, 

didapat jumlah URL yang relevan dari total pencarian dengan search engine klasik 

adalah 39 dan jumlah URL yang terambil adalah 90, dengan menggunakan 

persamaan 4.1 untuk menghitung precision, persamaan 4.2 untuk menghitung 

recall dan persamaan 4.3 untuk menghitung F-Measure, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (39 / 90) x 100 = 54.93 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (39 / 39) x 100 = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (54.93 x 100) / (54.93 + 100) 

    = 70.91 

Adapun perhitungan uji coba dengan menggunakan prototipe yang 

dikembangkan, yakni jumlah URL yang relevan dari total pencarian dengan 

prototipe adalah 71 dan jumlah URL yang terambil adalah 90, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (71 / 90) x 100 = 78.89 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (71/ 71) * 100 = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (78.89 x 100) / (78.89 + 100) 

    = 88.20 

Tabel 4.6 Hasil perhitungan Precission , Recall dan F-Measure Untuk Uji Coba 

Dengan Kata Kunci Berbentuk Kata Komplek 

Kata 

Kunci 

Total 

dengan 

search 

engine 

Total 

dengan 

proto-

tipe 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

Q1 60 90 

    

66.67  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

80.00  

     

100.00  

Q2 48 90 

    

53.33  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

69.57  

     

100.00  

Kata Total Total  Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  
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Kunci dengan 

search 

engine 

dengan 

proto-

tipe 

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

Q3 61 90 

    

67.78  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

80.79  

     

100.00  

Q4 45 90 

    

50.00  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

66.67  

     

100.00  

Q5 57 85 

    

63.33  

       

94.44  

     

100.00  

     

100.00  

       

77.55  

       

97.14  

Q6 72 90 

    

80.00  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

88.89  

     

100.00  

Q7 72 90 

    

80.00  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

88.89  

     

100.00  

Q8 53 90 

    

58.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

74.13  

     

100.00  

Q9 60 90 

    

66.67  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

80.00  

     

100.00  

Q10 60 90 

    

66.67  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

80.00  

     

100.00  

Q11 71 90 

    

78.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

88.20  

     

100.00  

Q12 68 90 

    

75.56  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

86.08  

     

100.00  

Q13 58 90 

    

64.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

78.38  

     

100.00  

Q14 77 90 

    

85.56  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

92.22  

     

100.00  

Q15 65 90 

    

72.22  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

83.87  

     

100.00  

Q16 62 90 

    

68.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

81.58  

     

100.00  

Q17 74 90 

    

82.22  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.24  

     

100.00  

Q18 72 90 

    

80.00  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

88.89  

     

100.00  

Q19 62 90 

    

68.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

81.58  

     

100.00  

Q20 75 90 

    

83.33  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.91  

     

100.00  

Q21 69 90 

    

76.67  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

86.79  

     

100.00  
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Kata 

Kunci 

Total 

dengan 

search 

engine 

Total 

dengan 

proto-

tipe 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

 Total 

dengan 

search 

engine  

 Total 

dengan 

proto-

tipe  

Q22 73 90 

    

81.11  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

89.57  

     

100.00  

Q23 74 90 

    

82.22  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

90.24  

     

100.00  

Q24 53 90 

    

58.89  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

74.13  

     

100.00  

Q25 76 90 

    

84.44  

     

100.00  

     

100.00  

     

100.00  

       

91.57  

     

100.00  

Total 1617 2245 

     

72.03  

      

99.78  

    

100.00  

    

100.00  

      

83.74  

     

99.89  

 

Sebagai contoh pada tabel uji coba yang ke-1, didapat jumlah URL yang 

relevan dari total pencarian dengan search engine klasik adalah 60 dan jumlah 

URL yang terambil adalah 90, dengan menggunakan persamaan 4.1 untuk 

menghitung precision, persamaan 4.2 untuk menghitung recall dan persamaan 4.3 

untuk menghitung F-Measure, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (60 / 90) x 100 = 66.67 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (90 / 90) x 100 = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (66.67 x 100) / (66.67 + 100) 

    = 80.00 

Adapun perhitungan uji coba dengan menggunakan prototipe yang 

dikembangkan, yakni jumlah URL yang relevan dari total pencarian dengan 

prototipe adalah 90 dan jumlah URL yang terambil adalah 90, maka : 

Precision (kata kunci ke-1)  = (90 / 90) x 100 = 100 % 

Recall (kata kunci ke-1)  = (90/ 90) * 100 = 100 % 

F-measure (kata kunci ke-1)  = 2 x (precision x recall) / (precision + recall) 

= 2 x (100 x 100) / (100 + 100) 

    = 100  
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Pada tabel 4.6, merupakan resume dari hasil perhitungan Precission , Recall 

dan F-Measure baik untuk uji coba dengan menggunakan kata kunci berbentuk 

kata tunggal, kata frasa maupun kata komplek yang ditunjukkan pada tabel 4.4, 

tabel 4.5 dan tabel 4.6, terjadi peningkatan precision dari uji coba dengan search 

engine dibandingkan prototipe yang diusulkan, begitu pula dengan perhitungan  

F-Measure.  

 

Tabel 4.7 Resume Hasil perhitungan Precission , Recall dan F-Measure 

Kategori 

Kata Kunci 

 Precision (%)   Recall (%)   F-Measure 

 Rata-

rata 

Penca-

rian 

dengan 

search 

engine  

Rata-

rata 

Penca-

rian 

dengan 

proto-

type  

Rata-

rata 

Penca-

rian 

dengan 

search 

engine  

 Rata-

rata 

Penca-

rian 

dengan 

proto-

type  

 Rata-

rata 

Penca-

rian 

dengan 

search 

engine  

 Rata-

rata 

Penca-

rian 

dengan 

proto-

type  

Kata Tunggal 

        

84.22  

         

100.00  

     

100.00  

       

100.00  

        

91.44  

              

100.00  

Kata Frase 

        

78.04  

            

99.16  

     

100.00  

       

100.00  

        

87.67  

                

99.58  

Kata Komplek 

        

71.87  

            

99.78  

     

100.00  

       

100.00  

        

83.63  

                

99.89  

 

Dari tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa pada hasil uji coba dengan 

menggunakan semua kategori kata kunci baik kata kategori kata tunggal, kata 

frasa maupun kata komplek menunjukkan peningkatan F-Measure dari uji coba 

pencarian kata kunci menggunakan search engine klasik dibandingkan uji coba 

pencarian kata kunci menggunakan prototipe yang dikembangkan dengan 

mengukur tingkat kesamaan semantik, yakni pada kategori kata kunci berbentuk 

kata tunggal terjadi kenaikan nilai rata-rata precision dari 84,22 % menjadi 100 % 

dan kenaikan nilai rata-rata F-measure dari 91,44 menjadi 100 sedangkan nilai 

rata-rata recall tetap 100 %. Untuk kategori kata kunci berbentuk kata frase terjadi 

kenaikan nilai rata-rata precision dari 78,04 % menjadi 99,16 % dan kenaikan 

nilai rata-rata F-measure dari 87,67 menjadi 99,58 sedangkan nilai rata-rata recall 

tetap 100 %. Untuk kategori kata kunci berbentuk kata komplek terjadi kenaikan  
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nilai rata-rata precision dari 71,87 % menjadi 99,78 % dan kenaikan nilai rata-rata 

F-measure dari 83,63 menjadi 99,89 sedangkan nilai rata-rata recall tetap 100 %. 

Resume hasil hasil perhitungan Precission , Recall dan F-Measure pada 

tabel 4.7 dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik seperti terlihat pada Gambar 

4.6. 

 

 

Gambar 4.6. Representasi Hasil Perhitungan Precission , Recall dan F-Measure 

Dalam Bentuk Grafik. 

 

Dengan demikian dari uraian diatas, hasil analisa adalah terdapat 

perbaikan nilai F-measure dari ujicoba pencarian informasi menggunakan search 

engine klasik dibandingkan dengan ujicoba pencarian dengan menggunakan 

prototipe di semua kategori. Hal ini menyimpulkan query rewriting berbasis 

pengukuran tingkat kesamaan semantik pada kata kunci di beberapa search engine 

memberikan hasil yang lebih dapat memenuhi keinginan pengguna. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Upaya dari penelitian ini adalah mengembangkan algoritma query rewriting 

berbasis konsep yang diperkaya dengan fleksibilitas jangkauan hasil query 

rewriting. Jangkauan query rewriting dapat ditentukan melalui batasan ukuran 

tingkat kesamaan semantik antara konsep-konsep pada query awal terhadap 

konsep-konsep hasil pencarian sinonimnya. Mengembangkan algoritma query 

response juga merupakan tujuan penelitian ini.  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, uji coba dilakukan dan pencapaian 

dari tujuan penelitian dapat dikatakan berhasil dengan terbentuknya konsep dan 

mekanisme untuk melakukan query yang lebih mendekati dengan keinginan 

pencari informasi. Keberhasilan penelitian diukur dengan menggunakan 

perhitungan precision, recall dan F-Measure. Berdasarkan hasil uji coba, hasil 

yang didapat dari pencarian informasi dengan menggunakan prototipe lebih baik 

dari pencarian informasi yang menggunakan search engine klasik. Untuk uji coba 

dengan menggunakan kategori kata kunci berbentuk kata tunggal terjadi 

peningkatan nilai F-Measure dari hasil pencarian menggunakan search engine 

klasik dibandingkan pencarian menggunakan prototipe yakni dari 91,44 menjadi 

100. Untuk kategori kata kunci berbentuk kata frase juga terjadi peningkatan nilai 

F-Measure dari hasil pencarian menggunakan search engine klasik dibandingkan 

pencarian menggunakan prototipe yakni dari 87,67 menjadi 99,58, sedangkan 

untuk uji coba dengan menggunakan kategori kata komplek juga didapat hasil 

terjadi peningkatan nilai F-Measure dari hasil pencarian menggunakan search 

engine klasik dibandingkan pencarian menggunakan prototipe yakni dari 83,63 

menjadi 99,89. 
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Kesimpulan yang dapat diambil adalah perbaikan nilai f-measure dapat 

dilakukan dengan cara melakukan query rewriting pada kata kunci yang 

dikirimkan kepada search engine, berbasis konsep yang diperkaya dengan 

mengukur tingkat kesaman semantik antara konsep-konsep query awal, sehingga 

didapatkan hasil pencarian yang lebih memenuhi keinginan dari pencari 

informasi. 

 

5.2  Saran 

 

Meskipun penelitian ini telah menunjukkan bahwa pengembangan algoritma 

query rewriting berbasiskan konsep dengan mengukur tingkat kesamaan semantik 

antar konsep yang diekstrak dari kata kunci awal dan sinonimnya memberikan 

hasil yang lebih baik dibandingkan query terhadap search engine klasik, tetapi 

masih terdapat tantangan yang dapat digunakan sebagai saran penelitian 

selanjutnya, yakni : 

7. Penelitian untuk pengembangan algoritma query rewriting dengan 

menggunakan konsep yang berupa kata yang sama tetapi mempunyai arti 

yang berbeda (polisemi), seperti kata “beruang” yang memiliki makna ganda 

yakni memiliki uang atau binatang. 

8. Penelitian untuk pengembangan algoritma query rewriting dengan 

menggunakan konsep yang tidak hanya mengakomodasi sinonim, tetapi juga 

hiponim, antonim dan sebagainya. 
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1 

LAMPIRAN 

CONTOH TAMPILAN PROTOTYPE  

(http://disertasi.thantawi.com) 

 

A. Tampilan Prototype dengan kata kunci = “Jumlah Mobil di Jakarta” dan 

Tingkat Kesamaan Semantik (Vth) >= 0.5. 

 

 



 

 

 

    

 
 

B. Tampilan Prototype dengan kata kunci = “Jumlah Mobil di Jakarta” dan 

Tingkat Kesamaan Semantik (Vth) >= 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 
 

C. Tampilan Prototype dengan kata kunci = “komputer” dan Tingkat Kesamaan 

Semantik (Vth) >= 0 
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