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ABSTRAK
Sistem temu kembali informasi merupakan sistem yang digunakan untuk menemukan
informasi yang relevan dengan kebutuhan dari penggunanya secara otomatis berdasarkan
kesesuaian dengan query dari suatu koleksi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal
karakteristik beberapa notasi pembobotan TF-IDF serta mengimplementasikan model ruang
vektor menggunakan beberapa notasi pada metode pembobotan TF-IDF pada sistem temu
kembali informasi. Notasi TF-IDF yang digunakan pada penelitian ini adalah anc.ntc, lnc.ltc
dan ltc.ltc. Pada Model Ruang Vektor, pembobotan term dilakukan disisi dokumen dan query.
Pembobotan yang dihasilkan pada algoritma TF-IDF akan menjadi variabel dalam perhitungan
cosine similarity. Hasil dari cosine similarity pada masing-masing dokumen terhadap query
akan diurutkan secara descending, sehingga hasil pencarian akan menampilkan dokumen yang
paling mendekati kata kunci. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman
PHP dan dokumen yang digunakan sebagai data uji sebanyak 50 artikel berita yang penulis
kutip dari beberapa situs di internet. Penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan vector
space model dan tiga notasi pembobotan TF-IDF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
tiap notasi pembobotan TF-IDF memiliki karekteristik yang berbeda-beda dan menghasilkan
urutan dokumen relevan yang berbeda, antara notasi satu dengan notasi lainnya.
Kata Kunci : Model Ruang Vektor, TF-IDF, Sistem temu kembali informasi
ABSTRACT
Information retrieval system is a system used to automatically find some relevant
information based on query, from the information collections. This study aims to identify some
of the characteristics of the TF-IDF weighting notation and implement a vector space model
using some notation on the TF-IDF weighting method in information retrieval. Notation used in
this study is anc.ntc, lnc.ltc and ltc.ltc. In the Vector Space Model, term weighting calculated on
the documents and queries side. Weighting generated on TF-IDF algorithm will become a
variable in the calculation of cosine similarity. The results of the cosine similarity of each
document to the query will be sorted in descending order, so the search results will display the
most relevant documents first. The system was developed using the PHP programming language
and used 50 news articles as test data, that quoted from several sites on the internet. This study
has successfully implemented the vector space model and three TF-IDF weighting notation. The
results of this study indicate that each notation TF-IDF weighting has different characteristics
and generate a sequence of relevant documents, which different between each notation.
Keywords: Vector Space Model, TF-IDF, Information Retrieval
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Gambar 1. Penjelasan Notasi SMART

Tabel 1. Notasi pada TF-IDF (Sumber : Yogatama, 2008)
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Gambar 3. Skema Rancangan Penelitian
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function
notasi_tf(nilai,notasi,freq)
{
if(notasi=="l")
return log(nilai)+1
end if
elseif(notasi=="a")
return
0.5+(0.5*(nilai/freq))
end elseif
elseif($notasi=="n")
return nilai
end elseif
else
return 0
end else
}
function
notasi_idf(freq,nilai,notasi)
{
if(notasi=="t")
return log(freq/nilai)+1
end if
elseif(notasi=="n")
return 1
end elseif
else
return 0
end else
}
function notasi_c(nilai,norm)
{
return nilai/norm;
}
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Gambar 4. Hasil pencarian query menggunakan notasi pembobotan lnc.ltc

Gambar 5. Perbandingan hasil pencarian query tiga notasi pembobotan
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