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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Dokumen 

Teks adalah media yang paling utama untuk mengkomunikasikan 

pengetahuan (Buckland, 1998). Dimulai dengan hieroglyphs, permukaan tertulis 

pertama (batu, kayu, hewan, kulit, papirus, dan kertas beras), dan kertas. Teks 

telah diciptakan dimana-mana dalam bentuk yang bermacam-macam. Dokumen 

adalah istilah yang digunakan utnuk menunjukkan unit tunggal dari informasi, 

biasanya teks dalam bentuk digital, tetapi juga dapat mencakup media lain. 

Dokumen merupakan representasi fisik atau digital yang berisi informasi dan 

dirancang untuk saran komunikasi. Sebuah dokumen dapat berisi simbol, diagram, 

atau indera representasional.  

Dokumen memiliki sintaks tertentu dan struktur yang biasanya ditentukan 

oleh aplikasi atau orang yang menciptakannya. Dokumen juga memiliki semantik 

yang ditentukan oleh penulis dokumen (Buckland, 1998). Selain itu, dokumen 

juga mungkin memiliki gaya representasi yang terkait dengan struktur tersebut, 

yang menentukan bagaimana harus ditampilkan atau dicetak. Sintaks dan struktur 

dokumen biasanya berhubungan dengan aplikasi tertentu. 

Saat ini ada dua jenis dokumen yang menggunakan media cetak dan 

dokumen teks dalam bentuk digital. Seiring dengan perkembangan jaman 

dokumen dalam bentuk digital semakin banyak digunakan. Ada beberapa 

keunggulan dari dokumen digital, adalah sebagai berikut (Koulopoulus, 1995)  

1. Dokumen digital dapat dikirim dan cepat untuk dipindahkan 
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2. Tidak memerlukan media cetak berupa kertas atau media cetak 

lainnya 

3. Dapat dipindahkan ke media scetak sewaktu-waktu 

4. Dapat lebih mudah diindeks berbeda dengan dokumen yang 

menggunakan media cetak, beberapa dokumen digital dapat 

diindeks menjadi satu untuk memudahkan pencarian dokumen 

5. Dapat digunakan di berbagai macam platform. 

2.2. Word Processor 

 Menurut Hofstetter (2001, p16) teks merupakan elemen multimedia yang 

menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks adalah jenis data yang 

paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Teks 

merupakan cara yang paling efektif dalam mengemukakan ide-ide kepada 

pengguna, sehingga penyampaian informasi akan lebih mudah dimengerti oleh 

masyarakat. Jenis-Jenis teks sperti Printed Text, yaitu teks yang dihasilkan oleh 

word processor atau word editor dengan cara diketik yang nantinya dapat dicetak. 

Scanned Text yaitu teks yang dihasilkan melalui proses scanning tanpa 

pengetikan. Hypertext yaitu jenis teks yang memberikan link ke suatu tempat  atau 

meloncat ke topik tertentu.  Saat ini ada beberapa dokumen processor yang dapat 

mendukung pemrosesan dokumen secara digital yaitu PDF, Word, dan Text File. 

2.2.1. PDF (Portable Document Format) 

PDF (Portable Document Format) adalah sebuah format berkas yang 

dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen 

digital (Tim Bienz, 1998). Format PDF digunakan untuk merepresentasikan 
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dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra dan grafik vektor dua 

dimensi. 

Sebuah dokumen PDF berisi satu atau lebih halaman. Setiap halaman 

dalam dokumen tersebut mungkin mengandung kombinasi teks, grafik, vektor, 

dan grafik raster. Sebuah dokumen PDF dapat juga berisi informasi yang mugkin 

hanya dalam representasi elektronik, seperti hypertext link. (Tim Bienz, 1998). 

Format file ini digunakan karena sudah umum dan sudah dikenal sejak tahun 

1991. 

2.2.2. Docx 

Microsoft Word adalah pengolah kata yang dirancang oleh Microsoft. Ini 

pertama kali dirilis pada tahun 1983 dibawah nama Multi-Tool Word untuk Sistem 

Xenix (Roy, 2001). Tidak ada yang tidak mengenal Microsoft Word, semua 

kalangan menggunakan aplikasi ini untuk membuat dokumen. 

Docx merupakan kombinasi dari arsitektur XML dan kompresi ZIP untuk 

mengurangi ukuran (Gary B. Shelly, 2010). Microsoft menjanjikan format terbuka 

(diterbitkan bagi siapa saja yang ingin menggunakan). Jenis file ini dipakai untuk 

dokumen yang dibuat dengan aplikasi Microsoft Word. File Format ini sangat 

popular sampai sekarang dan sudah menjadi standar bagi fomat dokumen digital 

(Roy, 2001). Format file ini tidak sama dengan standar OpenDocument dan juga 

standar berbasis XML yang dikembangkan sebagai standar terbuka.  

2.2.3. Text File 

TXT (Text File) adalah format file umum yang dapat dibuka oleh 

kebanyakan text editor seperti Notepad, Wordpad, dan aplikasi apapun yang 
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dibuat untuk membuka file format berupa teks (Marilyn Deegan, 2009). Format 

file ini telah dipakai dalam semua versi Microsoft Windows sejak Windows 1.0 

pada tahun 1985 (Lous M.Gomez, 2009).  

2.3. Bahasa 

Bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia 

dapat bekerja sama (Van Valin, 2001). Definisi ini menekankan fungsi sosial dari 

bahasa dan fakta bahwa manusia menggunakannya untuk mengekspresikan 

dirinya sendiri dan untuk memanipulasi objek dalam lingkungannya. Teori 

fungsional tata bahasa menjelaskan struktur tata-bahasa lewat fungsi 

komunikatifnya, dan memahami struktur tata-bahasa dari bahasa sebagai hasil dari 

proses adaptif dimana tata-bahasa telah "disesuaikan" untuk melayani kebutuhan 

komunikatif penggunanya (Evans, 2009). Dengan adanya berbagai macam bahasa 

yang ada didunia, perlu adanya satu bahasa yang dapat dipakai di internasional.  

Bahasa Inggris adalah sebuah bahasa yang berasal dari Inggris, merupakan 

bahasa utama di Britania Raya serta banyak Negara lainnya termasuk rumpun 

bahasa Jermanik Barat (Rosini, 1997). Bahasa ini berawal dari kombinasi antara 

beberapa bahasa local yang dipakai oleh orang-orang Norwegia, Denmark, dan 

AngloSaxon dari abad ke -6 sampai 10. Selain itu bahasa Inggris juga merupakan 

salah satu bahasa resmi di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan Komite Olimpiade Internasional, serta bahasa resmi di berbagai 

negara, seperti di Afrika Selatan, Belize, Filipina, Hong 

Kong, Irlandia, Kanada, Nigeria,Singapura, dan lainnya. Di dunia bahasa Inggris 

merupakan bahasa kedua pertama yang dipelajari (Rosini, 1997). 
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Tata bahasa Inggris memiliki variasi dalam struktur dan penggunaannya, 

itu tergantung tradisi yang digunakan oleh suatu negara yang dipengaruhi oleh 

bahasa asli dari negara tersebut. Secara umum, tata bahasa yang dipedomani 

adalah tata bahasa Inggris Amerika dan Inggris Britania Raya (Rosini, 1997). 

Sistem kala dalam bahasa Inggris disebut tense. Tense terbagi menjadi tiga yakni 

(Evans, 2009) 

1. Past tense 

tense yang digunakan jika kondisinya sudah lampau atau sudah berlalu.  

Rumus: 

Subject + Verb 2 

Contoh kalimat: I (saw) her standing there  

Kalimat diatas sudah berlalu atau menjadi past tense karena penggunaan kata 

“saw” kata dasar dari “saw” adalah “see”.  

2. Present tense 

Rumus: 

Subject + Verb 1 (s/es) 

tense yang digunakan jika kondisinya saat ini atau sedang berlangsung. 

Contoh kalimat: she (drinks) coffe. 

Kalimat diatas terjadi saat ini penggunaan verb 1 dari kata “drink” menjadi 

“drinks”. 

3. Future tense 

Rumus: 

Subject + will + Verb 1 
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tense yang digunakan jika kondisinya akan datang atau belum diketahui 

namun akan terjadi. 

Contoh kalimat: I (will) study 

Kalimat diatas menggunakan kata “will” yang menandakan bahwa kalimat ini 

belum terjadi dan diharapkan akan terjadi sehingga menjadikan kalimat ini 

adalah kalimat future. 

2.4. Aplikasi 

Perangkat lunak komputer, atau biasa disebut software, adalah setiap set 

instruksi dapat dibaca oleh mesin yang mengarahkan sebuah komputer (perangkat 

lunak) untuk melakukan operasi tertentu. (Sommerville, 2007) Software dan 

hardware (perangkat keras) sangat berkaitan erat tanpa adanya hardware, 

software tidak memiliki nilai. 

Pada kebanyakan platform komputer, perangkat lunak dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa kategori (Sommerville, 2007) 

1. Sistem perangkat lunak adalah perangkat lunak dasar yang diperlukan untuk 

komputer untuk beroperasi (terutama sistem operasi ). 

2. Aplikasi perangkat lunak adalah semua perangkat lunak yang menggunakan 

sistem komputer untuk melakukan pekerjaan yang berguna di luar operasi 

komputer itu sendiri. 

3. Perangkat lunak tertanam berada sebagai firmware dalam embedded system , 

perangkat yang didedikasikan untuk penggunaan tunggal. Dalam konteks ini 

tidak ada perbedaan yang jelas antara sistem dan perangkat lunak aplikasi. 
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Pemrograman perangkat lunak termasuk alat dalam bentuk program atau 

aplikasi yang digunakan pengembang (programmer) untuk membuat, men-debug, 

mempertahankan, atau mendukung program-program lain dan aplikasi. Istilah ini 

biasanya mengacu pada program yang relatif sederhana 

seperti compiler, debugger, interpreter, linker, dan editor teks, yang dapat 

digabungkan bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Tool pemrograman 

dimaksudkan untuk membantu programmer dalam menulis program komputer, 

dan mereka dapat dikombinasikan dalam suatu lingkungan pengembangan 

terpadu (IDE) untuk lebih mudah mengelola semua fungsi ini. 

Jenis-jenis perangkat lunak termasuk halaman web yang dikembangkan 

dalam bahasa dan kerangka kerja seperti PHP, Perl, JSP atau ASP.NET dan 

aplikasi desktip seperti OpenOffice.org, Microsoft Word dikembangkan dalam 

bahasa seperti C, C++, Objective-C, Java, C#, atau Smalltalk . Aplikasi perangkat 

lunak biasanya berjalan pada perangkat lunak yang mendasari sistem 

operasi seperti Linux atau Microsoft Windows. 

2.5. Pencarian 

 Dalam ilmu komputer, sebuah algoritma pencarian adalah algoritma untuk 

mencari suatu benda dengan sifat yang sudah ditentukan dari suatu kumpulan 

benda. Dua algoritma pencarian yang popular adalah simple linear search dan 

binary search (Paul Deitel, 2010). 
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2.5.1. Linear Search 

 
Gambar 2.1 Algoritma Linear (Levitin, 2007) 

Pencarian linear atau disebut sequential search biasanya sangat sederhana 

untuk diterapkan dan praktis ketika daftar list yang dicari hanya memiliki 

beberapa elemen, atau ketika melakukan pencarian kata tunggal. Pencarian selalu 

dimulai dari elemen pertama sebuah list dan terus berlanjut hingga item yang 

dicari ditemukan dalam seluruh list. (Malik, 2009) 

Ketika menganalisis algoritma pencarian, kita menghitung jumlah 

perbandingan (Levitin, 2007). Jumlah ini memberi kita informasi yang berguna . 

Anggap L adalah daftar list. Kita ingin menentukan jumlah perbandingan yang 

dihasilkan oleh sequential search. Jika item pencarian tidak ada dalam daftar list 

maka  perbandigan item pencarian dilakukan sebanyak elemen dari list L ini 

merupakan kondisi yang terburuk (worst Case) atau bisa disebut gagal karena 

membandingkan dari semua elemen yang terdapat dalam list. Namun jika item 

pencarian adalah elemen pertama dari list L, Ini merupakan kondisi yang sangat 

baik atau biasa disebut (best Condition). Melihat dari kondisi seperti ini sequential 
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search tidak efisien untuk daftar yang sangat banyak, namun algoritma ini adalah 

algoritma pencarian yang paling simpel. 

Berikut ini contoh pencarian dengan menggunakan algoritma linear search 

dengan data yang akan dicari adalah angka 5: 

List Array (berisi data yang akan diolah) 

Tabel 2.1 List Array (Levitin, 2007)  

Isi 1 3 5 8 6 7 

Index 0 1 2 3 4 5 

 

Langkah pertama untuk melakukan pencarian secara linear adalah melihat index 

ke 0. Isi pada index ke 0 adalah 1. Kemudian isi pada index ke 0 dicocokan 

apakah sama dengan angka yang dicari. Karena tidak cocok, pencarian tidak 

ditemukan pada index ke 0. Pencarian dilanjutkan ke index ke 1, demikian 

selanjutnya sehingga ditemukan angka 5 pada index ke 2.  

2.5.2. Binary Search 

 

Gambar 2.2 Algoritma Binary Search (Levitin, 2007) 
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Seperti yang dilihat, pencarian secara linear tidak efisien untuk pencarian 

dengan daftar list yang memiliki banyak item. Oleh karena itu dikembangkan 

suatu algoritma pencarian lainnya yaitu algoritma Binary Search. Algoritma 

pencarian ini lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan linear search algorithm 

tetapi membutuhkan vektor yang harus diurutkan terlebih dahulu. Algoritma 

pencarian ini menggunakan teknik divide and conquer dalam hal pencarian pada 

daftar list. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih record dengan indeks 

tengah dari tabel dan dibandingkan dengan record yang hendak dicari. Jika record 

tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, maka tabel tersebut dibagi dua dan bagian 

tabel yang bersesuaian akan diproses kembali secara rekursif. Berikut ini contoh 

pencarian dengan menggunakan algoritma Binary Search (Levitin, 2007) 

1. Mencari bilangan 4 dari bilangan 1,2,3,4,5,6,7 

1) Mencari titik tengah dari bilangan 1,2,3,4,5,6,7 

2) Nilai titik tengah dari bilangan 1,2,3,4,5,6,7 adalah 4, maka nilai 

yang dicari bisa langsung di temukan dan proses di hentikan. 

2. Mencari bilangan 6 dari bilangan 1,2,3,4,5,6,7 

1) Mencari nilai titik tengah dari bilangan yang tersedia yaitu 

1,2,3,4,5,6,7 

2) Nilai titik tengahnya adalah 4 

3) Dari nilai yang dicari (6) apakah sama, kurang dari, atau lebih dari, 

dari nilai titik tengah 
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4) Karena nilai yang di cari adalah 6, yaitu lebih dari dari nilai titik 

tengah (4) maka proses dilanjutkan kekanan/keatas yaitu mencari 

titik tengah dari 5,6,7 

5) Dari bilangan 5,6,7 nilai titik tengahnya adalah 6, maka bilangan 

yang dicari ditemukan dan proses dihentikan 

6) Apabila nilai yang dicari belum ditemukan maka proses akan 

dilanjutkan sampai bilangan tersebut sudah dicari titik tengahnya 

semua kemudian proses berhenti. 

2.6. Stemming 

 Stemming adalah proses mereduksi kata yang dapat diturunkan menjadi 

bentuk akar katanya. (Christoper D. Manning, 2009). Stem (akar kata) adalah 

bagian dari kata yang tersisa setelah dihilangkan imbuhannya (awalan dan 

akhiran). Contoh: connect adalah stem dari connected, connecting, connection, 

dan connections.  

1. Connect(ed) -> memiliki akhiran ed yang berfungsi untuk menandakan 

bahwa kondisi sudah berlalu. Dimana kata dasar atau hasil dari algoritma 

porter stemmer adalah Connect. 

2. Connect(ing) -> memiliki akhiran ing yang berfungsi untuk menandakan 

bahwa kondisi sedang berlangsung. Dimana kata dasar atau hasil dari 

algoritma porter stemmer adalah Connect. 

Algoritma Stemming biasanya digunakan pada banyak tipe pemrosesan 

bahasa, analisa teks, Information Retrieval, dan system pencarian database. 

(Frakes, 2003). Metode Stemming memerlukan input berupa term yang terdapat 
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dalam dokumen. Sedangkan outputnya berupa stem. Ada tiga jenis metode 

stemming, antara lain: (David A.Grossman, 2004) 

1. Successor Variety (SV): lebih mengutamakan penyusunan huruf dalam kata 

dibandingkan dengan pertimbangan atas fonem. Contoh untuk kata-kata: 

corpus, able, axle, accident, ape, about menghasilkan SV untuk kata apple: 

a. Karena huruf pertama dari kata “ apple” adalah “a”, maka kumpulan kata 

yang ada substring “a” diikuti “b”, “x”, “c”, “p” disebut SV dari “a” 

sehingga “a” memiliki 4 SV.  

b. Karena dua huruf pertama dari kata “apple” adalah “ap”, maka kumpulan 

kata yang ada substring “ap” hanya diikuti “e” disebut SV dari “ap” 

sehingga “ap” memiliki 1 SV.  

2. N-Gram Conflation: ide dasarnya adalah pengelompokan kata-kata secara 

bersama berdasarkan karakter-karakter (substring) yang teridentifikasi 

sepanjang N karakter.  

3. Affix Removal (penghilangan imbuhan): membuang prefix (awalan) dan suffix 

(akhiran) dari term menjadi suatu stem. Yang paling sering digunakan adalah 

algoritma Porter Stemmer karena modelnya sederhana dan effisien.  

a. Jika suatu kata diakhiri dengan “ies” tetapi bukan “eies” atau “aies”, maka 

“ies” di-replace dengan “y”  

b. Jika suatu kata diakhiri dengan “es” tetapi bukan “aes” atau “ees” atau 

“oes”, maka “es” di-replace dengan “e”  

c. Jika suatu kata diakhiri dengan “s” tetapi bukan “us” atau “ss”, maka “s” 

di-replace dengan “NULL”  
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Gambar 2.3 Jenis-jenis Metode Stemming (David A.Grossman, 2004) 

 

2.7. Porter Stemmer 

Algoritma Stemming Porter adalah proses untuk menghilangkan morfologi 

dan infeksional ending. Porter Stemmer adalah salah satu jenis algoritma 

stemming yang menggunakan metode Affix Removal yang dikembangkan oleh 

Martin Porter di University of Cambridge pada tahun 1980 (Porter, 1980).  

Kegunaan utamanya adalah sebagai bagian dari proses normalisasi term yang 

biasanya diakukan ketika mengatur sistem Information Retrieval.  

Algoritma ini mengubah semua kata dengan akar kata yang sama menjadi 

bentuk tunggal, dengan memotong akar dari derivasi dan afiks inflektif, dalam 

banyak kasus, hanya akhiran (suffiks) yang telah ditambahkan ke bagian belakang 

dari kata dasar dihilangkan dan hal ini mendekati ke bentuk conflation dasar dari 

tulisan (Porter, 1980). 
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Gambar 2.4 Skema alur dari Algoritma Porter (David A.Grossman, 2004) 

Adapun langkah-langkah algortima ini adalah sebagai berikut(Porter, M.F., 1980): 

v  = vokal (a, i, u, e, o) 

c   = konsonan 

measure (m) = mengukur urutan jumlah antara vokal dan konsonan   

*v*   = mengandung vokal 

*d  = diakhiri dengan double konsonan 

*o  = diakhiri dengan cvc dan c kedua bukan W,X, atau Y 

*<X>   = berakhir dengan huruf X. 

 

Contoh cara menentukan measure (m): 

1. m = 0, contoh : TREE 

Implementasi Algoritma ...,jansen, FTI UMN, 2013

http://blog.its.ac.id/dyah03tc/files/2007/11/control-flow-porter-stemmer.jpg


30 
 

pada huruf “TREE” tidak ada urutan vokal-konsonan antar huruf awal dan 

akhir huruf diantaranya adalah „R‟ dan „E‟ urutan tersebut bukanlah urutan 

vokal-konsonan. Sehingga banyaknya urutan vokal konsonan adalah 0.  

2. m = 1, contoh: TROUBLE 

pada huruf “TROUBLE” terdapat satu urutan vokal-konsonan antar huruf 

awal dan akhir huruf diantaranya adalah huruf „U‟ dan „B‟. Sehingga 

banyaknya urutan vokal konsonan adalah satu. 

3. m = 2, contoh: TROUBLES 

pada huruf “TROUBLES” terdapat dua urutan vokal-konsonan antar huruf 

awal dan akhir huruf diantaranya adalah huruf „U‟ dan „B‟. Kemudian 

huruf „E‟ dan huruf „S‟. Sehingga banyaknya urutan vokal konsonan 

adalah dua. 

Step-step algoritma Porter Stemmer (Porter, M.F., 1980) 

Langkah 1 

1. Langkah 1a : remove plural suffixation, yaitu menghapus/mengganti akhiran 

pada kata yang berbentuk jamak, berupa akhiran sses menjadi ss, ies, menjadi 

i, ss(tidak diganti), dan akhiran s hingga didapatkan stem 

Tabel 2.2 Langkah 1a 
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2. Langkah 1b : remove verbal inflection, yaitu menghapus/ mengganti akhiran 

pada kata yang mengalami modulasi lisan/ pengucapan, berupa akhiran eed 

(jika terdapat paling kurang sebuah huruf vokal-konsonan berurutan) menjadi 

ee, serta akhiran ed dan ing (tidak diganti) untuk kata yang hanya memiliki 

sebuah huruf vokal, dan dihapus untuk yang memiliki lebih dari satu huruf 

vokal 

Tabel 2.3 Langkah 1b 

  

3. Langkah 1b1: continued for -ed and -ing rule, berupa tahap lanjutan untuk rule 

akhiran ed dan ing. Hasil stemming pada akhiran ed dan ing pada step 

sebelumnya langkah 1b akan di-stemming lagi yaitu dengan menghapus kata 

yang berakhiran at (diganti menjadi ate), bl menjadi ble, iz menjadi ize, untuk 

kata yang diakhiri dengan dobel huruf konsonan dan tidak berakhir dengan 

huruf l, s, atau z akan diganti menjadi kata yang berakhir satu huruf konsonan 

saja, jika kata berakhir dengan huruf l, s, atau z maka tidak diganti, dan untuk 

kata yang diakhiri dengan huruf konsonan–vokal–konsonan berurutan, di 

mana konsonan akhir bukan w, x, atau y dan hanya terdapat satu urutan huruf 

vokal-konsonan di dalamnya maka ditambahkan e. 
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Tabel 2.4 Langkah 1b1 

 

4. Langkah 1c : y and i, jika kata mengandung sebuah huruf vokal dan 

berakhiran y akan diganti dengan i 

Tabel 2.5 Langkah 1c 

 

Ringkasan penjelasan pada langkah 1: 

Tujuan dari langkah satu adalah menghilangkan akhiran bermakna plural, 

menghilangkan kata verbal seperti ed, eed, dan ing kemudian mengganti akhiran y 

menjadi i. Jika sebuah kata diakhiri SSES maka diganti menjadi SS (caresses -> 

caress), jika sebuah kata diakhiri dengan IES maka diganti menjadi I (ties->ti), 

jika sebuah kata diakhiri dengan SS maka tetap menjadi SS (caress-> caress), jika 

sebuah kata diakhiri dengan S maka S dihilangkan (cats -> cats). 

Jika m>0 dan kata diakhiri dengan EED maka diganti menjadi EE 

(agreed-> agree), jika kata mengandung vocal (*v*) dan diakhiri dengan ED 

maka ED dihilangkan (plastered-> plaster), jika kata mengandung vocal (*v*) 

dan diakhiri dengan ING maka ING dihilangkan (motoring-> motor). 
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Kondisi khusus untuk kata yang diakhiri dengan ED dan ING 

1. Jika kata diakhiri degan AT maka diganti menjadi ATE (conflate(ed)-

>conflate), jika kata diakhiri dengan BL maka diganti menjadi BLE 

(trouble(ed)->trouble), jika kata diakhiri dengan IZ maka diganti menjadi 

IZE (siz(ed)->size). Jika m=1 dan *o maka diganti menjadi E(fail(ing)-

>fail, fizz(ed) ->fizz, fil(ing)->file). 

2. Jika *v* dan kata diakhiri dengan Y maka diganti dengan I (happy-> 

happi, sky- sky) 

Langkah 2: mengganti suffix tertentu dengan Replacement tertentu 

Tabel 2.6 adalah acuan tabel untuk langkah ke tiga dari algoritma porter 

yaitu dengan mengganti suffix tertentu dengan Replacement yang sudah 

ditentukan dengan syarat measurement memiliki paling kurang sebuah huruf 

vokal-konsonan berurutan, yaitu kata berakhiran ational atau ation atau ator 

(menjadi ate), tional (menjadi tion), enci (menjadi ence), anci (menjadi ance), izer 

atau ization (menjadi ize), iviti atau iveness (menjadi ive), ality atau alism atau alli 

(menjadi al), biliti (menjadi ble), abli (menjadi able), ently (menjadi ent), eli 

(menjadi e), ousli dan ousness (menjadi ous), fulness (menjadi ful). Contoh: 

sensibility memiliki akhiran imbuhan biliti diubah menjadi ble. 
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ness akan dihapus, kata berakhiran icate atau iciti atau ical (menjadi ic), alize 

(menjadi al) Contoh: goodness memiliki akhiran imbuhan ness dihapus. 

Langkah 4: menghapus suffix pada akhiran 

Tabel 2.8 adalah langkah ke empat dari algoritma porter yaitu menghapus 

suatu akhiran dengan syarat measurement kata tersebut memiliki paling kurang 

dua huruf vocal-konsonan berurutan, kata berakhiran al, ance, ence, er, ic, able, 

ible, ant, ement, ment, ent, ion, ou, ism, ate, iti, ous, ive, dan ize akan dihapus 

Contoh: adoption diakhiri dengan imbuhan ion imbuhan tersebut dihapus jadi 

adoption menjadi adopt. 

Tabel 2.8 Langkah 4 menghapus suffix pada akhiran 
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Langkah 5: menghapus e dan reduksi kata 

Tabel 2.9 Langkah 5a menghapus e 

 

Tabel 2.10 Langkah 5b reduksi kata 

 

Tabel 2.9 dan tabel 2.10 adalah langkah terakhir dari algoritma porter yaitu 

menghapus akhiran e dan proses mereduksi kata jika akhiran mengandung lebih 

dari satu huruf l yang sama dijadikan menjadi satu huruf. Contoh menghapus 

akhiran e: cease memiliki akhiran imbuhan e lalu memenuhi syarat kondisi 

dimana measurement (urutan jumlah vokal konsonan) adalah satu dan tidak 

memiliki akhiran konsonan-vokal-konsonan. 

2.8. Use Case Diagram 

Sebuah diagram use case menunjukan hubungan antara actor dan use case 

(Pressman, 2010).  Diagram ini secara esensial menjelaskan hal yang sama seperti 

pada actor table. Elemen atau notasi yang digunakan pada diagram ini adalah 

(Jeffrey L. Whitten, 2004) 

1. Actor 

Merupakan segala sesuatu yang perlu berinteraksi dengan sistem untuk 

pertukaran informasi  
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         Gambar 2.5 Actor 

2. Use Cases 

Merupakan langkah-langkah yang secara tindakakan saling terkait 

(scenario), baik terotomatisasi maupun secara manual, untuk tujuan 

melengkapi satu tugas bisnis tunggal. 

 

        Gambar 2.6 Use Case 

3. Relationship/ Association 

Hubungan antara pelaku/actor dengan use case dimana terjadi interaksi di 

antara mereka. 

 

      Gambar 2.7 Use Case Diagram – Association 
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2.9. Class Diagram 

Class diagram mendeskripsikan sebuah kumpulan class dan hubungan 

strukturalnya. Class diagram merupakan deskripsi sentral dalam analisis  dan 

perancangan object-oriented (L.Mathiassen, 2000). Notasi yang digunakan 

diantaranya: 

1. Class 

Merupakan sebuah spesifikasi yang jika diinstantiasi akan menghasilkan 

sebuah object dan merupakan inti dari analisis dan perancangan object-

oriented. Class memiliki property dan function. Property adalah variabel-

variabel pada class tersebut. Sedangkan function adalah fungsi pada class 

tersebut. 

 

         Gambar 2.8 Class Diagram – Class  

2. Abstract Class 

Merupakan jenis class yang tidak bisa memiliki object, sehingga 

membutuhkan class yang merupakan turunannya untuk membuat object. 

Dalam notasinya, nama class dicetak miring. 

3. Generalization 

Merupakan hubungan yang menyatakan bahwa satu class merupakan 

turunan dari class lainnya. 
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           Gambar 2.9 Class Diagram – Generalization 

4. Association 

Merupakan relasi atau  hubungan antar class. Ada 2 jenis association dalam 

class diagram yaitu: 

1. Aggregation 

Dinyatakan sebagai suatu bagian sebuah class yang utuh (the whole 

class) dan class komponennya. 

Contoh: relasi class Computer dengan komponen-komponennya. 

 

                  Gambar 2.10 Class Diagram – Aggregation 

2. Composition 

Merupakan hubungan yang menyatakan aggregation yang sangat 

kuat. Setiap komponen dalam relasi ini dapat memiliki hanya satu 

whole class. Contoh: relasi meja dengan komponennya. 

 

                  Gambar 2.11 Class Diagram – Composition 
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5. Dependency 

Digunakan untuk menunjukkan sebagai tanda bahwa suatu operasi dari 

suatu class menggunakan class yang lainnya. 

 

Gambar 2.12 Class Diagram – Dependency 
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