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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Information Retrieval 

Information Retrieval atau disingkat IR merupakan bagian dari computer 

science yang berhubungan dengan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen 

yang didasarkan pada isi dan konteks dari dokumen-dokumen itu sendiri. 

Berdasarkan referensi dijelaskan bahwa IR merupakan suatu pencarian informasi 

(biasanya berupa dokumen) yang didasarkan pada suatu query (inputan user) yang 

diharapkan dapat memenuhi keinginan user dari kumpulan dokumen yang ada. 

Sedangkan, definisi query dalam information retrieval merupakan sebuah formula 

yang digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh user, dalam 

bentuk yang paling sederhana, sebuah query merupakan suatu keywords (kata 

kunci) dan dokumen yang mengandung keywords merupakan dokumen yang 

dicari dalam IRS (Mustaqim, 2009). 

Teknik pengembangan formula query (improving query formulation) dalam 

information retrieval terdiri dari dua cara, yaitu: query expansion 

methods dan query reweighting method. Model yang terdapat dalam Information 

Retrieval terbagi dalam 3 model besar, yaitu (Mustaqim, 2009): 

1.  Set-theoretic models, model merepresentasikan dokumen sebagai himpunan 

kata atau frase. Contoh model ini ialah standard Boolean model dan extended 

Boolean model. 
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2.  Algebratic model, model merepresentasikan dokumen dan query sebagai vektor 

atau matriks similarity antara vektor dokumen dan vektor query yang 

direpresentasikan sebagai sebuah nilai skalar. Contoh model ini ialah vector 

space model dan latent semantic indexing (LSI). 

3.  Probabilistic model, model memperlakukan proses pengembalian dokumen 

sebagai sebuah probabilistic inference. Contoh model ini ialah penerapan 

teorema bayes dalam model probabilistik. 

Proses dalam information retrieval dapat digambarkan sebagai sebuah 

proses untuk mendapatkan relevant documents dari collection documents yang ada 

melalui pencarian query yang diinputkan user. 

 

 

 Proses yang terjadi di dalam information retrieval system terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu indexing subsystem, dan searching subsystem (matching 

system). Proses indexing dilakukan untuk membentuk basis data terhadap koleksi 

dokumen yang dimasukkan, atau dengan kata lain, indexing merupakan proses 

persiapan yang dilakukan terhadap dokumen sehingga dokumen siap untuk 

diproses. Proses indexing sendiri meliputi dua proses, yaitu document 

indexing dan term indexing. Dari term indexing akan dihasilkan koleksi kata yang 

Gambar 2.1 Information retrieval system (Mustaqim, 2009) 
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akan digunakan untuk meningkatkan performansi pencarian pada tahap 

selanjutnya. Tahap-tahap yang terjadi pada proses indexing ialah (Mustaqim, 

2009): 

1. Word Token 

Yaitu mengubah dokumen menjadi kumpulan term dengan cara menghapus 

semua karakter dalam tanda baca yang terdapat pada dokumen dan mengubah 

kumpulan term menjadi lowercase. 

2. Stopword Removal 

Proses penghapusan kata-kata yang sering ditampilkan dalam dokumen 

seperti: "dan", "dengan", "seperti", "atau" dan sebagainya. 

3. Stemming 

Proses mengubah suatu kata bentukan menjadi kata dasar. 

4. Term Weighting 

Proses pembobotan setiap term di dalam dokumen. 

 

 
Gambar 2.2 Document indexing  (Mustaqim, 2009) 

Implementasi Algoritma ..., johan Sebastian, FTI UMN, 2013



   10 

 
 

Search subsystem (matching) merupakan proses menemukan kembali 

informasi (dokumen) yang relevan terhadap query yang diberikan. Tidak semua 

dokumen yang diambil (retrieved) oleh sistem merupakan dokumen yang sesuai 

dengan keinginan user (relevant). Gambar dibawah ini menunjukkan hubungan 

antara dokumen relevan, dokumen yang terambil oleh sistem, dan dokumen 

relevan yang terambil oleh sistem: 

 

 

 

2.2 Stemming 

Teknik stemming adalah suatu teknik pencarian bentuk dasar dari tiap kata 

yang berada pada suatu dokumen teks. Stemming dilakukan pada saat pembuatan 

indeks dari suatu dokumen (Tahitoe, 2010). Pembuatan indeks dilakukan karena 

suatu dokumen tidak dapat dikenali langsung oleh suatu sistem temu kembali 

informasi atau information retrieval (IR) system. Oleh karena itu, dokumen 

tersebut terlebih dahulu perlu dipetakan ke dalam suatu representasi dengan 

menggunakan teks yang berada di dalamnya (Tahitoe, 2010). 

Teknik stemming dilakukan dengan metode acuan tabel pemenggalan 

imbuhan. Proses stemming suatu term dengan metode ini dilakukan dengan cara 

Gambar 2.3 Document searching  (Mustaqim, 2009). 
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menghilangkan imbuhan dari term tersebut sesuai dengan tabel acuan 

pemenggalan imbuhan yang digunakan (Tahitoe, 2010). 

 

2.2.1 Algoritma Stemming Nazief-Adriani 

Algoritma stemming Nazief dan Adriani (1996) dikembangkan berdasarkan 

aturan morfologi bahasa Indonesia yang mengelompokkan imbuhan menjadi 

awalan (prefix), sisipan (infix), akhiran (suffix) dan gabungan awalan akhiran 

(confixes). Algoritma ini menggunakan kamus kata dasar dan mendukung 

recoding, yakni penyusunan kembali kata-kata yang mengalami proses stemming 

berlebih. Aturan morfologi bahasa Indonesia mengelompokkan imbuhan ke dalam 

beberapa kategori sebagai berikut (Tahitoe, 2010): 

1. Inflection suffixes yakni kelompok akhiran yang tidak merubah bentuk kata 

dasar. Sebagai contoh, kata “duduk” yang diberikan akhiran “-lah” akan 

menjadi “duduklah”. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua: 

a. Particle (P) atau partikel, yakni termasuk didalamnya “-lah”, “-kah”, “-tah”, 

dan “-pun”. 

b. Possessive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk di dalamnya 

adalah “-ku” , “-mu”, dan “-nya”. 

2. Derivation Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran asli bahasa Indonesia yang 

secara langsung ditambahkan pada kata dasar yaitu akhiran “-i”, “-kan”, dan “-

an”. 
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3. Derivation Prefixes (DP) yakni kumpulan awalan yang dapat langsung 

diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang sudah mendapatkan 

penambahan sampai dengan 2 awalan. Termasuk di dalamnya adalah : 

a. Awalan yang dapat bermorfologi (“me-”, “be-”,“pe-”, dan “te-”) 

b. Awalan yang tidak bermorfologi (“di-”, “ke-” dan“se-”). 

Berdasarkan pengklasifikasian imbuhan-imbuhan di atas, maka bentuk kata 

berimbuhan dalam bahasa Indonesia dapat dimodelkan sebagai berikut : 

 [ DP+ [ DP+ [ DP+] ] ] Kata Dasar [ [+DS] [+PP] [+P] ]..............2.1 

DP: Derivation Prefix 

DS: Derivation Suffix 

PP: Prosessive Pronoun (Inflection) 

P: Particle (Inflection) 

 

Dengan model bahasa Indonesia di atas serta aturan-aturan dasar morfologi 

bahasa Indonesia, aturan yang dipergunakan dalam proses stemming algoritma 

Nazief-Adriani sebagai berikut : 

1. Tidak semua kombinasi awalan dan akhiran diperbolehkan. Kombinasi-

kombinasi imbuhan yang tidak diperbolehkan, yaitu „be-i‟, „di-an‟, „ke-i‟, 

„ke-kan‟, „me-an‟, „se-i‟, „se-kan‟, dan „te-an‟. 

2.  Penggunaan imbuhan yang sama secara berulang tidak diperkenankan. 

3. Jika suatu kata hanya terdiri dari satu atau dua huruf, maka proses stemming 

tidak dilakukan. 
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4. Penambahan suatu awalan tertentu dapat mengubah bentuk asli kata dasar, 

ataupun awalan yang telah diberikan sebelumnya pada kata dasar bersangkutan 

(bermorfologi). Sebagai contoh, awalan “me-” dapat berubah menjadi “meng- 

”, “men-”, “meny-”, dan “mem-”. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan 

yang mampu mengatasi masalah morfologi ini. 

 

Tabel 2.1 Aturan pemenggalan awalan stemmer Nazief-Adriani 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

1 berV... ber-V... | be-rV... 

2 berCAP... ber-CAP... dimana C!=‟r‟ & P!=‟er‟ 

3 berCAerV... ber-CaerV... dimana C!=‟r‟ 

4 belajar bel-ajar 

5 beC1erC2... be-C1erC2... dimana C1!={‟r‟|‟l‟} 

6 terV... ter-V... | te-rV... 

7 terCerV... ter-CerV... dimana C!=‟r‟ 

8 terCP... ter-CP... dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 

9 teC1erC2... te-C1erC2... dimana C1!=‟r‟ 

10 me{l|r|w|y}V... me-{l|r|w|y}V... 

11 mem{b|f|v}... mem-{b|f|v}... 

12 mempe{r|l}... mem-pe... 

13 mem{rV|V}... me-m{rV|V}... | me-p{rV|V}... 

14 men{c|d|j|z}... men-{c|d|j|z}... 

15 menV... me-nV... | me-tV 

16 meng{g|h|q}... meng-{g|h|q}... 

17 mengV... meng-V... | meng-kV... 

18 menyV... meny-sV… 

19 mempV... mem-pV... dimana V!=„e‟ 

20 pe{w|y}V... pe-{w|y}V... 

21 perV... per-V... | pe-rV... 
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Tabel 2.1 Aturan pemenggalan awalan stemmer Nazief-Adriani (lanjutan) 

23 perCAP per-CAP... dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 

24 perCAerV... per-CAerV... dimana C!=‟r‟ 

25 pem{b|f|V}... pem-{b|f|V}... 

26 pem{rV|V}... pe-m{rV|V}... | pe-p{rV|V}... 

27 pen{c|d|j|z}... pen-{c|d|j|z}... 

28 penV... pe-nV... | pe-tV... 

29 peng{g|h|q}... peng-{g|h|q}... 

30 pengV... peng-V... | peng-kV... 

31 penyV... peny-sV… 

32 pelV... 
pe-lV... kecuali “pelajar” yang menghasilkan 

“ajar” 

33 peCerV... per-erV... dimana C!={r|w|y|l|m|n} 

34 peCP... pe-CP... dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=‟er‟ 

 

Keterangan simbol huruf : 

C : huruf konsonan 

V : huruf vokal 

A : huruf vokal atau konsonan 

P : partikel atau fragmen dari suatu kata, misalnya “er” 

 

Tabel 2.2 Modifikasi tambahan aturan tabel 2.1 oleh algoritma  

CS stemmer 
 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

12 mempe... mem-pe... 

16 meng{g|h|q|k}... meng-{g|h|q|k}... 

35 terC1erC2... ter-C1erC2... dimana C1!= „r‟ 

36 peC1erC2... pe-C1erC2... dimana C1!={r|w|y|l|m|n} 
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Tabel 2.3 Modifikasi tambahan atsuran tabel 2.1 oleh algoritma  

ECS stemmer 
 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

14 men{c|d|j|s|z}... men-{c|d|j|s|z}... 

17 mengV... 
meng-V... | meng-kV... | (mengV-... jika 

V=‟e‟) 

19 mempA... mem-pA... dengan A!=‟e‟ 

29 pengC... peng-C... 

30 pengV... peng-V... | peng-kV... | (pengV-... jika V=‟e‟) 

 

Algoritma stemmer yang diperkenalkan Nazief dan Adriani didefinisikan 

sebagai berikut : 

1. Di awal proses stemming dan setiap langkah yang selanjutnya dilakukan, 

lakukan pengecekan hasil proses stemming kata yang di-input-kan pada 

langkah tersebut ke kamus kata dasar. Jika kata ditemukan, berarti kata tersebut 

sudah berbentuk kata dasar dan proses stemming dihentikan. Jika tidak 

ditemukan, maka langkah selanjutnya dilakukan. 

2. Hilangkan inflectional suffixes. Dimulai dari inflectional particle, kemudian 

possessive pronoun. 

3. Hilangkan derivation suffixes. 

4. Hilangkan derivation prefixes. 

a. Langkah 4. berhenti jika : 

1) Terjadi kombinasi awalan dan akhiran yang terlarang. 

2) Awalan yang dideteksi saat ini sama dengan awalan yang dihilangkan 

sebelumnya. 

3) Tiga awalan telah dihilangkan. 
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b. Identifikasikan tipe awalan dan hilangkan. Awalan terdiri dari dua tipe: 

1) Standar (“di-”, “ke-”, “se-”) yang dapat langsung dihilangkan dari kata. 

2) Kompleks (“me-”, “be-”, “pe”, “te-”) adalah tipe-tipe awalan yang dapat 

bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya. Oleh karena itu, 

gunakan aturan pada Tabel 2.1 untuk mendapatkan hasil pemenggalan 

yang tepat. 

c. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus kata dasar. 

Apabila tidak ditemukan, maka langkah 4. diulangi kembali. Apabila 

ditemukan, maka keseluruhan proses dihentikan. 

5. Apabila setelah langkah 4. kata dasar masih belum ditemukan, maka proses 

recoding dilakukan dengan mengacu pada aturan pada Tabel 2.1. Recoding 

dilakukan dengan menambahkan karakter recoding di awal kata yang 

dipenggal. Pada Tabel 2.1, karakter recoding adalah huruf kecil setelah tanda 

hubung („-‟) dan terkadang berada sebelum tanda kurung. Sebagai contoh, kata 

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

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

6. Jika semua langkah gagal, maka input kata yang diuji pada algoritma ini 

dianggap sebagai kata dasar. 

 

2.1.1 Algoritma Stemming Confix Stripping (CS) 

Algoritma stemming Confix Stripping (CS) dikembangkan oleh Jelita Asian 

dengan referensi dari algoritma stemming Nazief-Adriani dan Arifin-Setiono, 
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untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan stemming yang masih dilakukan 

(Tahitoe, 2010). 

Kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat aturan pemenggalan awalan untuk kata-kata dengan format 

“mempeng...”, “mengk...”,“terC1erC2...”, “peC1erC2...”, misalnya pada kata 

“mempengaruhi”, “mengkritik”, “terpercaya”, dan “pekerja”. 

2. Tidak dapat untuk melakukan proses pemenggalan kata-kata dengan bentuk 

perulangan, misalnya pada kata “buku-buku”. 

3. Algoritma Nazief-Adriani melakukan proses stemming dengan menghilangkan 

akhiran terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penghilangan awalan. 

Langkah ini akan menghasilkan hasil stemming yang tidak tepat pada beberapa 

kata, misalnya pada kata “dimulai”. Hasil stemming algoritma Nazief-Adriani 

akan menghasilkan kata “mula”. Padahal kata dasar yang tepat dari kata 

“dimulai” adalah “mulai”. Hal ini dikarenakan algoritma bekerja dengan 

melakukan penghilangan akhiran terlebih dahulu. Pada kata “dimulai”, langkah 

yang seharusnya dilakukan adalah penghilangan awalan terlebih dahulu. 

Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di atas, dilakukan beberapa 

perbaikan terhadap algoritma Nazief-Adriani oleh algoritma CS Stemmer sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan kamus kata dasar yang lebih lengkap. Sebagai contoh, kata 

“alasan-alasan” salah di-stem oleh stemmer Nazief-Adriani menjadi “alas” 

karena kata “alasan” tidak terdapat di dalam kamus kata dasar. 
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2. Melakukan modifikasi dan penambahan aturan Tabel 2.1 yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

3. Menambahkan aturan stemming untuk kata ulang. Caranya, adalah dengan 

melakukan pemisahan menjadi dua sub-kata, yakni sub-kata sebelum dan 

sesudah tanda penghubung “-“. Setelah dilakukan pemisahan, masing-masing 

sub-kata mengalami proses stemming. Apabila stemming memberikan kata 

dasar yang sama, maka output kata dasarnya adalah hasil stemming tersebut. 

Namun, apabila hasil stemming dua sub-kata ini berbeda, maka dapat 

disimpulkan bahwa input adalah kata ulang semu, dan tidak memiliki bentuk 

kata dasar lagi. 

4. Menambahkan proses pengecekan rulePrecedence dalam tahapan dalam proses 

stemming. Proses pengecekan rulePrecedence akan menentukan proses 

stemming akan melakukan penghilangan akhiran atau awalan dahulu. 

 

2.2.3 Algoritma Stemming Enhanced Confix Stripping (ECS) 

Setelah dilakukan beberapa percobaan dan analisis, ditemukan beberapa kata 

yang tidak dapat di-stemming menggunakan Confix Stripping Stemmer. Analisis 

terhadap kata-kata yang gagal di-stemming tersebut sebagai berikut  (Tahitoe, 

2010): 

1. Kurangnya aturan pemenggalan awalan untuk kata-kata dengan format 

“mem+p...”, “men+s...”, dan “peng+k...”. Hal ini terjadi pada kata 

“mempromosikan”, “memproteksi”, “mensyaratkan”, “mensyukuri”, dan 

“pengkajian”. 
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2. Kurang relevannya aturan 17 dan 30 untuk pemenggalan awalan pada kata-kata 

dengan format  “menge+kata dasar” dan “penge+kata dasar”, seperti pada kata 

“mengerem” dan “pengeboman”. 

3. Adanya elemen pada beberapa kata dasar yang menyerupai suatu imbuhan. 

Kata-kata seperti “pelanggan”, “perpolitikan”, dan “pelaku” gagal di-stemming 

karena akhiran “-an”, “-kan” dan “-ku”seharusnya tidak dihilangkan. 

Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di atas, algoritma stemming ECS 

melakukan beberapa buah perbaikan sebagai berikut : 

1. Melakukan modifikasi dan penambahan aturan Tabel 2.1 yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 

2. Menambahkan suatu algoritma tambahan untuk mengatasi kesalahan 

pemenggalan akhiran yang seharusnya tidak dilakukan. Algoritma ini disebut 

loopPengembalianAkhiran, dan dilakukan apabila proses recoding gagal. 

Algoritma loopPengembalianAkhiran dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Kembalikan seluruh awalan yang telah dihilangkan sebelumnya, sehingga 

menghasilkan model kata seperti berikut:  

  [DP+[DP+[DP]]] + Kata Dasar ...............................2.2 

Pemenggalan awalan dilanjutkan dengan proses pencarian di kamus 

kemudian dilakukan pada kata yang telah dikembalikan menjadi model 

tersebut. 

b. Kembalikan akhiran sesuai dengan urutan model pada bahasa Indonesia. Ini 

berarti bahwa pengembalian dimulai dari DS (“-i”, “-kan”, “-an”), lalu PP(“-

ku”, “-mu”, “-nya”), dan terakhir adalah P(“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”). 
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Untuk setiap pengembalian, lakukan langkah c. hingga e. berikut. Khusus 

untuk akhiran “-kan”, pengembalian pertama dimulai dengan “k”, baru 

kemudian dilanjutkan dengan “an”. 

c. Lakukan pengecekan di kamus kata dasar. Apabila ditemukan, proses 

dihentikan. Apabila gagal, maka lakukan proses pemenggalan awalan 

berdasarkan aturan pada Tabel 2.1 (dengan revisi Tabel 2.3). 

d. Lakukan recoding apabila diperlukan. 

e. Apabila pengecekan di kamus kata dasar tetap gagal setelah recoding, maka 

awalan-awalan yang telah dihilangkan dikembalikan lagi. 

 

2.2 Stop Words 

Stop words atau kata henti adalah kata yang tidak memiliki makna pada 

proses pencarian seperti kata dan, serta, ke, dari, di, dan untuk. Kata-kata tersebut 

tidak disertakan pada proses query pencarian karena kata-kata tersebut muncul 

sangat banyak di halaman web dan tidak membantu pengguna untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan (Manning, 2009). 

 

2.3 Metode Evaluasi Paice 

Metode evaluasi Paice digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari 

stemmer. Dalam metode evaluasi ini, kualitas algoritma stemming dinilai oleh 

menghitung jumlah kesalahan diidentifikasi selama proses stemming (Tala, 2003). 

Sebuah stemmer yang baik akan mengelompokkan semua kata dari 

kelompok semantik yang sama pada root word yang sama. Namun, karena 
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ketidakteraturan pada semua bahasa natural, semua stemmer melakukan 

kesalahan, sekalipun telah menggunakan daftar kosakata. Dengan kata lain, tidak 

ada stemmer yang sempurna. Selalu ada kasus kesalahan di mana kata-kata yang 

seharusnya digabung tidak akan bergabung untuk stem yang sama 

(understemming) atau kasus-kasus di mana kata-kata digabungkan ke stem yang 

sama saat mereka sebenarnya berbeda (overstemming). Sebuah stemmer yang baik 

jelas harus menghasilkan kesalahan overstemming dan understemming sekecil 

mungkin. Dengan menghitung kesalahan ini untuk sampel teks, kita dapat 

memperoleh beberapa wawasan dalam fungsi stemmer (Tala, 2003). 

Dalam proses stemming, terdapat dua macam kesalahan, yaitu overstemming  

dan understemming. Understemming merupakan kondisi di mana kata-kata yang 

seharusnya memiliki root yang sama, tetapi pemenggalan imbuhannya tidak 

sampai pada root yang sama. Overstemming adalah kondisi di mana kata-kata 

dikonversi ke root yang sama meskipun kata-kata tersebut sebenarnya memiliki 

root yang berbeda (Paice, 1994). 

Paice mendefinisikan tiga kelas dari hubungan antara pasangan-pasangan 

kata, yaitu (Tala, 2003): 

1. Tipe 0: dua kata memiliki bentuk identik dan sudah tergabung, dengan 

mengabaikan kemungkinan homograf (duplikasi). 

2. Tipe 1: dua kata yang berbeda dalam bentuk tetapi memiliki semantik yang 

sama. 

3. Tipe 2: dua kata yang berbeda dalam bentuk dan memiliki semantik yang 

berbeda. 
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Paice kemudian menghitung kesalahan understemming dan overstemming 

menggunakan dua parameter baru yang disebut Understemming Index (UI) dan 

Overstemming Index (OI). Understemming Index (UI) didefinisikan sebagai 

proporsi pasangan tipe 1 yang berhasil digabungkan oleh algoritma stemming. 

Overstemming Index (OI) didefinisikan sebagai proporsi pasangan tipe 2 yang 

digabung dengan prosedur stemming (Tala, 2003). 

Berikut adalah gambaran mendapatkan nilai UI dan OI metode Paice. 

 

Tabel 2.4 Contoh kelompok kata semantik 

Group Full Words 

g70 

kurang 

dikurangi 

pengurangan 

mengurangi 

sekurangnya 

g190 urang 

 

Tabel 2.5 Hasil setelah proses stemming 

Group Full words Stemmed words 

g70 

kurang 

dikurangi 

pengurangan 

mengurangi 

sekurangnya 

kurang 

kurang 

urang 

urang 

kurang 

g190 urang urang 

 

Jika semua kata-kata dari sampel teks dikelompokkan secara semantik, 

kemudian untuk semantik kelompok g tertentu, penggabungan semua kata dalam 

kelompok disebut Desired Merge Total (DMT). 
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Desired Merge Total  

 DMTg = 0,5 Ng (Ng – 1).........................................2.3 

Ng = jumlah kata pada kelompok g 

 

DMTg = 0,5 Ng (Ng – 1) 

DMTg70 = 0,5  x 5 (5 – 1) = 10 

DMTg190 = 0,5  x 1 (1 – 1) = 0 

 

Untuk kelompok yang hanya memiliki satu bentuk, yang nilai DMT 

adalah 0 karena tidak ada pasangan dapat dibentuk. Nilai penggabungan  yang 

diinginkan untuk semua kelompok dalam sampel teks disebut Global Desired 

Merge Total (GDMT), didefinisikan sebagai: 

 GDMT = ∑ DMTgi ...........................................2.4 

i € ng 

ng = jumlah total kelompok semantik 

 

GDMT = ∑ DMTgi     

    i € ng 

GDMT = 10 + 0 = 0 

 

Setelah proses stemming, semua kata telah direduksi menjadi bentuk stem. 

Dalam digabungkan ke dalam kelompok secara tidak menyeluruh, akan ada lebih 
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dari satu bentuk stem dalam kelompok. Ini berarti bahwa tidak semua kata-kata 

dalam kelompok yang digabungkan dengan stem yang sama, algoritma stemming 

tidak mampu untuk menggabungkan kata-kata. Ketidakmampuan dari stemmer 

untuk menggabungkan semua kata dalam semantik tertentu kelompok g ke stem 

yang sama diukur oleh parameter yang disebut Unachieved Merge Total. 

 UMTg = 0,5∑ngi (Ng- ngi) .....................................2.5 

  i € [1..fg] 

fg  = jumlah kata dasar yang berbeda di kelompok semantik g. 

ngi = jumlah kata yang sudah menjadi kata dasar i. 

 

UMTg = ∑ngi (Ng- ngi) 

i € [1..fg] 

UMTg70 = 0,5 (3(5-3) + 3(5-3) ) = 6  

UMTg190 = 0,5 (1(1-1) + 1(1-1) ) = 0 

 

Nilai unachieved merge total gabungan untuk semua kelompok dalam 

sampel teks disebut Global Unachieved Merge Total (GUMT). 

 GUMT = ∑ UMTgi ...........................................2.6 

    i € ng 

GUMT = ∑ UMTgi 

    i € ng 
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UI = 

GUMT = 6 + 0 = 6 

Dari persamaan 2.4 dan 2.6 Understemming Index didefinisikan sebagai: 

 GUMT 

 GDMT...................................................2.7 

UI = GUMT / GDMT 

UI = 6/10 = 0,6 

 

Tabel 2.6 Stem group sebagai hasil susun ulang dari stemmed words 

Stemmed words 
Original 

Semantic Group 

urang 

urang 

urang 

g190 

g190 

g70 

kurang 

kurang 

kurang 

g70 

g70 

g70 

 

Sebuah stemmer mungkin mengubah banyak pasangan kata yang berasal 

dari kelompok-kelompok semantik yang berbeda ke dalam stem yang identik. 

Setiap stem mendefinisikan sebuah kelompok stem yang anggotanya mungkin 

berasal dari sejumlah kelompok semantik yang berbeda. Jika semua kata dari 

kelompok stem tertentu berasal dari kelompok semantik asli yang sama, maka 

kelompok stem tidak mengandung kesalahan, sebaliknya jika kelompok stem 

tertentu berisi anggota yang berasal dari kelompok-kelompok semantik yang 

berbeda, ini berarti bahwa "salah penggabungan" (wrongly-merged) telah terjadi. 

Jumlah wrongly-merged ini dalam kelompok stem tertentu grup s, yang berisi 

stem yang berasal dari fs kelompok semantik asli yang berbeda, disebut Wrongly-

Merged Total. WMT didefinisikan sebagai: 
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 WMTs = 0,5∑nsi(Ns – nsi) ........................................2.8 

         i € [1..fs] 

Ns = jumlah item dalam kelompok stem s 

nsi = jumlah stem yang berasal dari i
th

 kelompok semantik asli 

 

WMTs = 0,5∑nsi(Ns – nsi) 

    i € [1..fs] 

WMTs1 = 0,5 (1(3-1) + 1(3-1)) = 2 

WMTs2 = 0,5 (2(2-2) + 2(2-2)) = 0 

 

Jumlah wrongly-merged untuk semua kata-kata dalam sampel teks setelah 

proses stemming bernama Global Wrongly-Merged Total, 

 GWMT = ∑WMTsi .................................................2.9 

            i €ns 

ns = jumlah kelompok stem sebagai hasil stemming 

GWMT = ∑WMTsi  

      i €ns 

GWMT = 2 + 0 = 2 

 

Setiap kata dalam kelompok semantik tertentu memiliki kemungkinan 

yang akan digabungkan (oleh algoritma stemming) dengan kata-kata dari 
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OI = 

kelompok semantik yang berbeda, yang harus dihindarkan. Untuk kelompok g 

tertentu, nomor ini disebut Desired Non-merged Total, 

 DNTg = 0,5 Ng(W – Ng) ......................................2.10 

W = jumlah kata sampel teks 

DNTg = 0,5 Ng (W – Ng) 

DNTg1 = 0,5 x 5(6 - 5) = 2,5 

DNTg2 = 0,5 x 5 (6 - 5) = 2,5 

 

Jumlah yang mungkin untuk seluruh kata-kata dalam teks sampel disebut 

Global Desired Non-Merge Total dan didefinisikan sebagai: 

 GDNT =∑DNTg...........................................2.11 

 i € [1..Ng] 

GDNT =∑DNTg 

i € [1..Ng] 

GDNT = 2,5 + 2,5 = 5 

 

Seperti Understemming Index (UI), Overstemming Index (OI) dapat 

didefinisikan dengan menggabungkan persamaan 2.9 dan persamaan 2.11: 

 

 GWMT 

 GDNT..................................................2.12 

OI = GWMT / GDNT 

OI = 2/5 = 0,4 
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