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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Dengan penerapan aturan Cosine Similarity dan implementasi Algoritma 

Nazief Adriani, relevansi kata dalam dua dokumen digital berformat .docx, 

rtf dan .txt dapat berhasil dihitung nilai relevansinya dalam satuan 

persentase. Sehingga pengguna dapat menilai suatu nilai relevansi antar 

dua dokumen digital dengan lebih mudah berdasarkan susunan kata dasar 

yang muncul antar dua dokumen tersebut. 

2. Algoritma Nazief Adriani dalam aplikasi dapat diterapkan dengan baik, 

dimana kata dasar dari dokumen berbahasa Indonesia yang akan 

dibandingkan berhasil disortir oleh aplikasi RelevanceDoc untuk 

dibandingkan nilai relevansinya dengan dokumen lain. Meskipun beberapa 

kata berimbuhan tidak berhasil di stemm dikarenakan susunan kata yang 

tidak sesuai dengan aturan algoritma Nazief – Adriani. 

3. Dengan mengacu pada aturan evaluasi Paice, algoritma yang telah 

diimplementasi pada program telah berhasil melakukan proses stemming 

dengan ujicoba yang telah dilakukan pada 100 kelompok semantik kata, 

dengan nilai understemming sebesar 13.5 x     dan nilai overstemming 

sebesar 2.473 x      
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5.2  Saran 

Dari observasi dan hasil penelitian, diberikan saran yang berguna untuk 

pengembangan aplikasi ke depannya, yaitu sebagai berikut. 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang tidak 

hanya membandingkan konten berdasarkan isi teks saja, namun dapat 

membandingkan konten berdasarkan format lain seperti gambar dan lain-

lain. 

2. Aplikasi dapat dioptimalisasikan proses stemming pada kedua dokumen 

secara bersamaan dengan penggunaan synchronous threading agar proses 

stemming dapat dilakukan kedua dokumen secara bersamaan sehingga 

proses stemming dapat menjadi lebih cepat. 

3. Penggunaan stopwords dapat digunakan dalam menyaring kata sambung 

yang tidak diperlukan, sehingga kata dasar yang dibandingkan presisinya 

dapat mejadi lebih baik.
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