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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Di era modern yang semakin berkembang seperti sekarang ini, tidak dapat 

dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sangat membantu dalam pencarian 

informasi. Informasi yang diperoleh tersedia dalam berbagai bentuk 

yaitu dokumen teks, gambar, suara, maupun objek-objek multimedia lainnya 

(Herni Februariyanti dan Eri Zuliarso, 2012). Banyaknya informasi yang 

didapatkan menghasilkan banyak masalah yaitu tidak adanya waktu untuk 

membaca dan keperluan untuk memahami intisari berdasarkan informasi yang 

tersedia (Wong, 2003). 

Salah satu informasi dalam bentuk teks yang paling sering dicari adalah berita 

(Suryatama, 2016). Konten berita pada umumnya memiliki ciri khas pemberitaan 

yang panjang, sehingga diperlukan ringkasan yang dapat digunakan sebagai intisari 

dari berita tersebut agar pembaca dapat mengetahui garis besar dari informasi yang 

ada (Budhi Kurniawan, 2014). 

Automatic Text Summarization adalah proses menyeleksi informasi 

terpenting pada suatu sumber informasi yang digunakan sebagai ringkasan bagi 

pembaca atau pekerjaan tertentu (Wong, 2003). Penelitian mengenai automatic text 

summarization telah berlangsung dari tahun 1958 sampai sekarang. Berbagai 

metode telah diterapkan dan masih terus dikembangkan oleh peneliti di seluruh 

dunia. Salah satu metode yang banyak dikembangkan adalah metode berbasis 

graph. Metode berbasis graph termasuk sebuah pendekatan baru pada peringkasan 

teks. Walaupun pendekatan non-graph cukup berhasil menemukan unit teks yang 
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paling penting dalam dokumen, para peneliti percaya teori graph dapat membantu 

seseorang memahami lebih baik keterhubungan antar unit teks (Purwarsih, 2009). 

Pada tahun 2016, Nicholas Adi Suryatama melakukan penelitian tentang rancang 

bangun sistem peringkas berita dengan menggunakan algoritma naive bayes 

classifier dan menyarankan algoritma TextRank untuk automatic text 

summarization.  

TextRank adalah suatu algoritma yang mengimplementasikan algoritma 

PageRank, namun dikhususkan kepada ordering text. TextRank adalah graph-based 

ranking model untuk text processing. TextRank mengidentifikasi relasi di antara 

berbagai macam entitas di dalam sebuah text dan mengimplementasikan konsep 

rekomendasi yang didasari oleh tingkat kepentingan kalimat pada text. Aspek 

penting yang dapat dilakukan oleh TextRank adalah tidak perlunya pemahaman 

secara materi atau machine learning terhadap suatu data sehingga dapat membuat 

fleksibilitas dalam mengerjakan aplikasi di berbagai bahasa pemrograman dan 

lingkungan (Mihalcea, Rada and Tarau, Paul, 2004).  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dibuatlah penelitian 

mengenai implementasi algoritma TextRank untuk automatic text summarization 

pada artikel berita Bahasa Indonesia. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan kebutuhan yang dijabarkan sebelumnya, masalah yang 

dirumuskan antara lain sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma TextRank untuk automatic text 

summarization pada artikel berita Bahasa Indonesia? 
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2. Berapa tingkat akurasi pada automatic text summarization ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rencana pelaksanaan penelitian, maka dicantumkan batasan-

batasan masalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis desktop dan 

menggunakan bahasa pemrograman Python. 

2. Stemming dilakukan menggunakan algoritma Nazief & Adriani. 

3. Berita yang digunakan diambil dari website Kompas (kompas.com) dan Detik 

(detik.com). 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Mengimplementasikan algoritma TextRank untuk automatic text 

summarization pada artikel berita Bahasa Indonesia. 

2. Mengukur tingkat akurasi pada automatic text summarization dengan 

membandingkan hasil sistem dan hasil dari pakar Bahasa Indonesia. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi peneliti yaitu agar hasil akurasi dengan algoritma TextRank 

pada automatic text summarization dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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Manfaat bagi pengguna adalah mempersingkat waktu bagi pengguna untuk 

mendapatkan intisari dari sebuah artikel berita Bahasa Indonesia. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori dari penelitian yang dilakukan, seperti text 

summarization, text preprocessing, Algoritma Nazief & Adriani, dan 

Algoritma TextRank. 

3. BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang digunakan dan perancangan 

sistem. Perancangan sistem yang dimaksud, yaitu perancangan flowchart. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi hasil implementasi sistem dan hasil dari uji coba sistem yang 

pada sistem peringkas berita. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri atas simpulan dari hasil pengujian sistem dan saran untuk 

pengembangan sistem di kemudian hari. 
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