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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Algoritma Squeezer 

      Squeezer merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk 

mengelompokkan data (clustering) sekumpulan data bertipe kategorikal (HE 

Zengyou, 2002). Ide dasar dari algoritma tersebut sangat sederhana. Squeezer 

secara berulang membaca tiap pasangan data (tuple) dari kumpulan data satu 

persatu. Saat pasangan data pertama dibaca, akan dibuat kelompok data (cluster) 

baru. Pasangan data berikutnya dimasukkan ke dalam kelompok data yang sudah 

ada atau ditolak oleh semua kelompok yang ada, sehingga membentuk kelompok 

baru berdasarkan fungsi kemiripan yang diberikan antara kelompok dengan 

pasangan data. 

       Berikut adalah definisi yang digunakan dalam algoritma Squeezer. Misal A1, 

..., Am adalah himpunan kategorikal atribut dengan domain D1, ..., Dm berturut-

turut. Misal himpunan data D adalah himpunan dari pasangan data dimana setiap 

pasangan data         x   x Dm  . Misal TID adalah himpunan dari ID unik 

dari setiap pasangan data. Untuk setiap tid   TID, nilai atribut A1 dari pasangan 

data yang bersangkutan direpresentasikan sebagai val(tid, Ai). 
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Gambar 2.1 Algoritma Squeezer 

Sumber : Squeezer : An Efficient Algorithm for Clustering (2002. pp. 4) 

        

       Pada Gambar 2.1 dijelaskan keseluruhan algoritma Squeezer ini. Setiap 

pasang data akan dibaca satu persatu dan diambil kriterianya. Apabila data 

tersebut adalah data pertama, maka langsung membuat Cluster (populasi) baru 

berdasarkan kriteria pada data yang dibaca tersebut pada fungsi 

addNewClusterStructure(tuple, id). Apabila sudah terdapat satu atau lebih 

Cluster, maka akan memeriksa satu persatu Cluster dan diambil nilai 

kemiripannya dalam fungsi simComputation(C, tuple). Apabila terdapat Cluster 

yang memiliki kemiripan kriteria, maka tuple data tersebut dimasukkan ke dalam 
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Cluster pada fungsi addTupleToCluster(tuple, index) dan apabila belum terdapat 

Cluster yang sesuai dengan kriteria pada tuple data, maka akan dibuatkan Cluster 

baru pada fungsi addNewClusterStructure(tuple, id).  

 

 

 

Gambar 2.2 Sub-fungsi addNewClusterStructure() 

Sumber : Squeezer : An Efficient Algorithm for Clustering (2002. pp. 4) 

 

 

 

Gambar 2.3 Sub-fungsi addTupleToCluster() 

Sumber : Squeezer : An Efficient Algorithm for Clustering (2002. pp. 4) 
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Gambar 2.4 Sub-fungsi simComputation() 

Sumber : Squeezer : An Efficient Algorithm for Clustering (2002. pp. 4) 

 

2.2 Ranking Model  

       Untuk menetapkan peringkat dari sebuah dokumen, dilakukan pemberian skor 

terhadap setiap dokumen sebagai estimasi relevansi dokumen dengan query atau 

kata pencari yang diberikan (Liu, 2006). Pembobotan dan ranking dapat diuji nilai 

efektifitasnya dengan mengukur nilai Precision dan Recall. Precision adalah 

jumlah data yang relevan yang ditemukan dibagi jumlah data yang ditemukan. 

Sementara Recall adalah jumlah data relevan yang ditemukan dibagi jumlah data 

relevan. Suatu algoritma atau metode memiliki relevansi tinggi apabila memiliki 

nilai precision dan recall mendekati 1 (Wibowo, 2011).  

       Pembobotan dalam sebuah dokumen dapat ditentukan dan dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu 

1. Term Frequency, merupakan jumlah kemunculan suatu kata atau istilah pada 

dokumen atau data terkait. Secara intuitif, semakin banyak kata atau istilah 

yang cocok atau sesuai dengan kata pencari, maka semakin tinggi bobot 
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dokumen tersebut yang juga mengacu semakin tinggi nilai relevansi dokumen 

atau data tersebut dengan kata pencari. 

2. Document Frequency, merupakan jumlah banyaknya dokumen atau data 

dimana istilah tersebut muncul pada sebuah kumpulan data. Secara intuitif, 

semakin banyak data yang memiliki istilah tersebut, semakin buruk istilah 

tersebut sebagai diskriminator. Oleh karena itu, bobot yang diberikan pada 

istilah tersebut sangat kecil. 

3. Document Length, merupakan istilah panjang dokumen atau data yang dapat 

berupa size dalam byte atau jumlah banyaknya istilah yang dikandung oleh 

dokumen atau data tersebut. Semakin panjang sebuah dokumen, maka istilah 

tersebut akan semakin sering muncul dan digunakan (memiliki frekuensi 

tinggi), sehingga dapat memberikan bobot yang lebih tinggi. 

2.3 Website 

       Situs web  (website) atau sering disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah 

halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan 

berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Ditemukan pertama 

kali oleh Sir Timothy John dan baru pertama kali muncul dalam jaringan pada 

tahun 1991. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah 

server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan 

wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. 

Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula 

sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun 

setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara 

Implementasi Algoritma ..., Vincentius Wirawan, FTI UMN, 2014



11 
 

 
 

bebas, pada prakteknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik 

untuk mengaksesnya. Beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk 

melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk 

dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web 

tersebut, misalnya situs-situs berita, layanan surel (e-mail), dan lain-lain. 

Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, 

menghormati privasi, atau karena tujuan komersil tertentu. 

       Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa 

(plain text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-

instruksi berbasis HTML, atau XHTML, kadang-kadang disisipi pula dengan 

sekelumit bahasa script. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban 

web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. 

       Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol 

komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP, sebagai tambahan untuk 

meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat 

pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS. 

2.4 Sistem Rekomendasi 

       Rekomendasi adalah memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa 

sesuatu yang dapat dipercaya. Dapat juga merekomendasikan diartikan sebagai 

menyarankan, mengajak untuk bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah. 

Sistem rekomendasi bertujuan memberikan rekomendasi item (barang-barang) 

baru kepada user (pengguna/calon pembeli) yang akan digunakan. Sistem 

rekomendasi biasanya menghasilkan daftar rekomendasi di salah satu dari dua 
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cara yaitu melalui penyaringan kolaboratif atau berbasis konten. Pendekatan 

kolaboratif membangun sebuah model dan perilaku masa lalu pengguna (data 

yang sebelumnya dipilih oleh pengguna), kemudian menggunakan data tersebut 

untuk memprediksi data baru yang nantinya akan direkomendasikan kepada 

pengguna. 

       Terdapat dua pendekatan utama untuk merekomendasikan item kepada user, 

yaitu content-based filtering  dan collaborative filtering (Hosein Jafarkarimi, 

2012). 

2.4.1 Content-Based Filtering 

       Content-Based Filtering menggunakan informasi-informasi yang sudah ada 

sebelumnya untuk diperhitungkan kembali untuk menjadi output dalam 

memberikan rekomendasi. Pendekatan ini dapat memberikan rekomendasi, 

walaupun belum ada timbal balik atau input terlebih dahulu dari user. 

2.4.2 Collaborative Filtering 

       Collaborative Filtering menggunakan timbal balik dari user terhadap sistem 

untuk meningkatkan kualitas materi yang diberikan kepada user. Untuk dapat 

memberikan rekomendasi terhadap user,uUser harus terlebih dahulu memberikan 

input atau masukkan terhadap sistem. Input dari user tersebut akan dicatat oleh 

sistem dan diolah menjadi data yang nantinya akan diberikan kepada user. 

       Untuk sistem rekomendasi tempat makan daerah ini, digunakan 

Collaborative-Filtering yang mengambil timbal balik dari user terhadap item 
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yang dipilih. Kemudian dengan algoritma Squeezer diambil kriteria dari item yang 

dimasukkan user dan diproses. 

2.5 Google Maps 

       Google Maps adalah aplikasi layanan pemetaan web dan teknologi yang 

disediakan oleh Google, termasuk situs Google Maps, Google Ride Finder, 

Google Transit, dan peta tertanam di situs web pihak ketiga melalui Google Maps 

API. Google Maps menawarkan peta jalan dan perencana rute untuk bepergian 

dengan berjalan kaki, mobil, sepeda, atau dengan transportasi umum. Ini juga 

termasuk lokasi untuk usaha perkotaan di berbagai negara di seluruh dunia. Citra 

satelit Google Maps tidak diperbarui secara real time, walaupun demikian, Google 

menambahkan data ke database primer mereka secara teratur dan sebagian besar 

gambar tersebut tidak lebih dari tiga tahun (Google, tanpa tahun). 

       Google Maps menggunakan varian dekat dari proyeksi Mercator, sehingga 

tidak bisa secara akurat menunjukkan daerah di sekitar kutub. Sebuah produk 

yang terkait adalah Google Earth, sebuah program yang berdiri sendiri yang 

memperlihatkan dunia, melihat lebih banyak fitur, termasuk menunjukkan daerah 

kutub. 

       Google Maps untuk mobile application merupakan aplikasi yang paling 

populer di dunia untuk smartphone, dengan lebih dari 54 persen dari pemilik 

smartphone global menggunakannya setidaknya sekali selama bulan Agustus 

2013. 
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       Google meluncurkan Google Maps API pada bulan Juni 2005 yang 

memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan Google Maps ke dalam 

website mereka. Ini adalah layanan gratis, dan saat ini tidak mengandung iklan, 

namun Google menyatakan dalam hal penggunaan mereka bahwa mereka berhak 

untuk menampilkan iklan di masa depan. 

       Dengan menggunakan Google Maps API, memungkinkan untuk menanamkan 

situs Google Maps ke situs eksternal, dimana data situs tertentu dapat dilakukan 

overlay. Meski awalnya hanya API JavaScript, Maps API diperluas untuk 

mencakup sebuah API untuk aplikasi Adobe Flash, layanan untuk mengambil 

gambar peta statis, dan layanan web untuk melakukan geocoding, menghasilkan 

petunjuk jalan, dan mendapatkan elevasi profil. Lebih dari 1.000.000 situs web 

menggunakan Google Maps API, sehingga menjadi yang terbanyak digunakan 

dalam pengembangan aplikasi web API . 

       Google Maps API juga gratis untuk penggunaan komersial, asalkan lokasi 

yang sedang digunakan dapat diakses publik dan tidak mengenakan biaya untuk 

akses serta, dan tidak menghasilkan lebih dari 25.000 peta diakses sehari. Situs 

yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat membeli Google Maps API for 

Business.
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