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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Natural Language Processing 

       Natural language processing (NLP), merupakan salah satu pendekatan 

terkomputerisasi untuk menganalisa teks berdasarkan aspek teori dan 

teknologi. Menurut Liddy (2001), NLP didefinisikan sebagai sebuah bidang 

teoritis mengenai suatu teknik komputasional yang digunakan untuk 

menganalisa dan merepresentasikan teks yang yang ditulis secara natural 

(bahasa manusia) pada satu atau lebih level analisis linguistik dengan tujuan 

untuk memperoleh human-like language processing yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang. 

       Dalam bukunya, Liddy (2001) memaparkan bahwa terdapat tujuh 

tingkatan dalam Natural Language Processing dalam melakukan analisa dan 

pemaknaan suatu input bahasa natural, yaitu: 

a. Phonology, berkaitan dengan interpretasi bunyi pada speech dalam suatu 

kata.  

b. Morphology, berkaitan dengan interpretasi makna dari suatu kata 

(berhubungan dengn prefiks dan suffiks). 

c. Lexical, berkaitan dengan interpretasi makna dari masing-masing kata 

yang dianalisis secara individual. 

d. Syntactic, berkaitan dengan analisis kata dalam sebuah kalimat dengan 

tujuan untuk menemukan struktur gramatikal. 
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e. Semantic, berkaitan dengan interpretasi makna kata yang terbentuk akibat 

interaksi makna dalam kata pada suatu kalimat. 

f. Discourse, berkaitan dengan analisis makna sebuah teks yang terdiri dari 

beberapa kalimat. 

g. Pragmatic, berkaitan dengan analisis pada pemilihan penggunaan kata 

menggunakan konteks yang ada dalam teks. 

       NLP menyediakan teori dan implementasi untuk diaplikasikan dalam 

berbagai bidang. Namun faktanya segala bidang yang berhubungan dengan 

pengolahan teks merupakan kandidat untuk NLP. Beberapa bidang 

pengaplikasian yang memanfaatkan NLP diantaranya adalah  Information 

Retrieval, Information Extraction, Question Answering, Summarization, 

Machine Translation dan Dialogue System. (Liddy, 2001) 

2.2 Machine Translation 

       Pada dasarnya machine translation merupakan bidang yang mempelajari 

penggunaan software untuk memahami bahasa manusia dan kemudian 

menerjemahkannya ke bahasa lain, baik ke bahasa manusia maupun bahasa 

mesin. Istilah machine translation pertama kali dicetuskan oleh Warren 

Weaver pada Memorandum on Translation (1949). Namun ide untuk 

menggunakan komputer digital untuk menerjemahkan Natural Language 

muncul terlebih dahulu pada awal tahun 1946 oleh A. D. Booth. 

       Machine translation, seperti yang telah disebutkan pada subbab 

sebelumnya, merupakan salah satu bidang yang digunakan untuk 

mengaplikasikan Natural Language Processing. Walaupun merupakan salah 

satu bidang pengaplikasian yang cukup lama, penelitian mengenai machine 
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translation masih terus dilakukan dimulai dari pendekatan berbasis kata hingga 

yang membutuhkan analisa level lebih tinggi. (Liddy, 2001) 

       Machine translation mengadopsi proses penerjemahan yang dilakukan 

oleh manusia, yakni proses diawali dengan melakukan decoding makna dari 

teks asal dan dilanjutkan dengan melakukan re-encoding dari makna yang 

diperoleh tersebut ke bahasa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan pengetahuan 

mendalam mengenai grammar, semantik, syntax, idiom dan lainnya baik dari 

bahasa awal maupun bahasa yang menjadi target terjemahan. 

       Terdapat pula beberapa pendekatan dalam melakukan proses 

penerjemahan, seperti rule based yang berbasis pada struktur grammar dan 

semantik dari kalimat, statistical based yang menggunakan pendekatan 

melalui perhitungan statistik, example based yang berdasarkan pada 

penerjemahan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan hybrid yang 

menggabungkan berbagai pendekatan yang dapat dilakukan. 

 

2.3 Cisco Router Configuration 

       Cisco router configuration dibagi menjadi dua, yakni basic configuration 

dan routing configuration. Basic configuration merupakan konfigurasi dasar 

pada perangkat router yang meliputi konfigurasi hostname, konfigurasi router 

security dan konfigurasi interface perangkat.  Sedangkan routing 

configuration merupakan konfigurasi lanjutan untuk mengaktifkan fungsi dari 

router yang meliputi konfigurasi routing secara statis dan dinamis. Konfigurasi 

routing dinamis terdiri dari konfigurasi Routing Information Protocol (RIP), 

Open Shortest Path First (OSPF) dan Enhanced IGRP. (Cisco, 2014) 
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       Berikut adalah daftar beberapa konfigurasi dasar yang terdapat pada 

perangkat router Cisco (Cisco, 2014). 

a. Basic Configuration 

Tabel 2.1 Daftar Basic Configuration pada Perangkat Router Cisco 

Fungsi Konfigurasi 

Memberi nama router hostname <nama router> 

Memberi password privileges enable secret <password>  

Memberi password console line console 0 

password <password> 

login 

Memberi password telnet line vty 0 4 

password <password> 

login 

Memberi banner  banner motd #<banner text># 

Konfigurasi interface interface <interface name> 

ip address <address> <subnet mask> 

no shutdown / shutdown 

exit 

 

b. Routing Configuration 

Tabel 2.2 Daftar Routing Configuration pada Perangkat Router Cisco 

Fungsi Konfigurasi 

Konfigurasi static routes ip route <network address> <subnet 

mask> <exit interface / ip next hop> 

Konfigurasi RIP router rip 

network <network address> 

no auto-summary 

exit  

Konfigurasi OSPF router ospf <AS number> 

network <network address> 

<wildcard mask> area <area 

number> 

no auto-summary 

exit 
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Tabel 2.2 Daftar Routing Configuration pada Perangkat Router Cisco 

(lanjutan) 

Fungsi Konfigurasi 

Konfigurasi EIGRP router eigrp  

network <network address> 

<wildcard mask> 

no auto-summary 

exit 

 

2.4 Shallow Parsing 

       Shallow Parsing merupakan metode yang digunakan untuk melakukan 

analisis pada suatu kalimat dengan mengidentifikasi masing-masing 

komponen kata tanpa mengetahui makna dan keterkaitan antar kata secara 

keseluruhan pada kalimat. Hoojung (2010) secara khusus mendefinisikan 

metode ini sebagai sebuah rangkaian pekerjaan untuk melakukan ekstraksi 

informasi sintaksis dengan jumlah yang terbatas dari sebuah kalimat. Metode 

ini digunakan untuk mengidentifikasi komponen penyusun kalimat seperti 

kata kerja, kata sambung atau frasa lainnya yang kemudian dikelompokkan 

untuk diterjemahkan menjadi bahasa lainnya. 

       Sebagai contoh, pada kalimat perintah sebagai berikut. 

Tolong konfigurasikan alamat IP pada interface serial0/0/0 menjadi 

192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 !  

       Kalimat tersebut dapat di-parsing sebagai berikut. 

Tolong / [konfigurasikan] / [alamat IP] / pada / [interface serial0/0/0] / 

menjadi / [192.168.0.1] / dengan / [subnet mask]  / [255.255.255.0] / !  
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       Berdasarkan hasil paring tersebut diperoleh beberapa kandidat informasi 

penting pada kalimat tersebut yaitu ‘konfigurasikan’, ‘alamat IP’, ‘interface 

serial0/0/0’, ‘192.168.0.1’, ‘subnet mask’ dan ‘255.255.255.0’. Setiap 

informasi tersebut bersifat independen tanpa diketahui keterkaitannya satu 

dengan lainnya. Namun informasi tersebut sudah cukup untuk membangun 

sebuah konfigurasi. Metode ini tidak memiliki langkah spesifik namun pada 

dasarnya metode ini mengambil informasi per kata untuk untuk memperoleh 

keseluruhan informasi yang terdapat pada kalimat. (Abney, 1996).  

       Dibandingkan dengan metode full parse, metode shallow parsing lebih 

tepat untuk menggali informasi dasar sebuah kalimat karena hanya mengambil 

beberapa bagian dari struktur sintak dari sebuah teks (Hoojung, 2010). Selain 

itu metode ini juga lebih cepat dan akurat dibanding full parse, karena metode 

ini hanya mengidentifikasi kalimat per komponen tanpa mengidentifikasi 

makna secara keseluruhan. (Abney, 1996) 

 

2.5 Algoritma Stemming Nazief Adriani 

       Stemming merupakan sebuah proses transformasi dan eliminasi atau 

pemotongan pada imbuhan yang terdapat pada suatu kata hingga menjadi kata 

dasarnya dengan menggunakan metode tertentu. Salah satu algoritma yang 

sering digunakan untuk stemming bahasa Indonesia adalah algoritma Nazief 

Adriani. Algoritma ini mengatasi masalah dalam bahasa Indonesia yang 

memiliki variasi imbuhan yang mempersulit proses eliminasi untuk 

memperoleh kata dasarnya. (Abdurrasyid, 2012) 

 

Implementasi shallow..., I Gede Wisnu Satria Chandra Putra, FTI UMN, 2016



   13 

 

 

 

    Gambar 2.1 Flowchart Algoritma Stemming Nazief Adriani (Agusta, 2009) 

            Dalam algoritma ini terdapat beberapa tahapan yakni: 

1. Mencari kata yang akan di-stemming dalam kamus. 

       Cari kata yang akan distem dalam kamus. Jika ditemukan maka 

diasumsikan bahwa kata tesebut adalah root word. Maka algoritma 

berhenti. 
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2. Membuang Inflection Suffixes 

       Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) dibuang. 

Jika berupa particles (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka langkah ini 

diulangi lagi untuk menghapus Possesive Pronouns (“-ku”, “-mu”, atau “-

nya”), jika ada. 

3. Menghapus Derivation Suffixes 

       Hapus Derivation Suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata 

ditemukan di kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka 

ke langkah 3a. 

a. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah    

“-k”, maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam 

kamus maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka lakukan 

langkah 3b. 

b. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan, lanjut ke 

langkah 4. 

4. Menghapus Derivation Prefixes 

       Hapus Derivation Prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus 

maka pergi ke langkah 4a, jika tidak pergi ke langkah 4b. 

a. Periksa tabel kombinasi awalan-akhiran yang tidak diijinkan. Jika 

ditemukan maka algoritma berhenti, jika tidak pergi ke langkah 4b. 

b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus awalan. Jika root 

word belum juga ditemukan lakukan langkah 5, jika sudah maka 
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algoritma berhenti. Catatan: jika awalan kedua sama dengan awalan 

pertama algoritma berhenti. 

5. Melakukan Recoding 

       Apabila setelah langkah 4 kata dasar masih belum ditemukan, maka 

proses recoding dilakukan. Recoding dilakukan dengan menambahkan 

karakter recoding di awal kata yang dipenggal. Sebagai contoh, kata 

“menangkap” (aturan 15), setelah dipenggal menjadi “nangkap”. Karena 

tidak valid, maka recoding dilakukan dan menghasilkan kata “tangkap”. 

6. Tentukan kata sebagai root word. 

Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil maka kata awal 

diasumsikan sebagai root word. Proses selesai. 

 Algoritma ini memiliki tingkat akurasi mencapai 92.8% untuk melakukan 

stemming kata dengan penambahan prefiks. (Asian, 2005). Dibandingkan 

dengan algoritma stemming lainnya seperti algoritma Porter dan algoritma 

Vega, tingkat akurasi algoritma Nazief Adriani juga jauh lebih tinggi 

mencapai angka lebih dari 90%. (Rozi, 2013;  Agusta, 2009) 

 

2.6 Bahasa Indonesia 

       Natural language processing berkaitan erat dengan teori bahasa karena 

NLP diimplementasikan pada suatu bahasa tertentu. Setiap bahasa memiliki 

beberapa aturan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 

 Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Indonesia. Bahasa ini 

digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh 
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wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki keunikan yang terletak pada 

variasi imbuhan pada setiap kata. Menurut Kuntarto (2013) terdapat beberapa 

bentuk dalam tata bahasa peristilahan, yaitu: 

a. Bentuk Dasar 

Istilah dengan bentuk dasar dipilih diantara kelas kata utama seperti nomina 

(kata benda), verba (kata kerja), adjektifa (kata sifat), dan numeralia (kata 

bilangan). 

b. Bentuk Berafiks 

Istilah bentuk berafiks dijabarkan dari bentuk dasar dengan penambahan 

prefiks, infiks, sufiks dan konfiks seturut dengan kaidah pembentukan kata. 

Contohnya, kata berafiks ber-, meng-, pe-, ke-, -an, -kan, dan sebagainya. 

c. Bentuk Majemuk 

Istilah bentuk majemuk merupakan hasil gabungan dua bentuk atau lebih kata 

yang menjadi satuan leksikal baru. Gabungan kata ini dapat berupa gabungan 

kata bentuk bebas dan bentuk bebas, bentuk bebas dan bentuk terikat, serta 

bentuk terikat dengan bentuk terikat. Contohnya seperti ‘rawat jalan’, 

‘kebersihan lingkungan’, dan sebagainya.   
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