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Abstrak  

 

Hasil temu-kembali pada Boolean konvensional hanya berdasarkan pencocokan secara tepat sama antara 

dokumen dengan kueri tanpa adanya pemeringkatan. Extended Boolean Model telah mengembangkan proses 
pencarian dengan pencocokan secara sebagian dan adanya pemeringkatan namun tidak dapat diterapkan untuk 

struktur kueri yang kompleks. Oleh karena itu, diperkenalkan Belief Revision guna memperbaiki kekurangan dari 

temu-kembali informasi model Boolean. Penelitian ini untuk mengimplementasikan EBM dan BR untuk 

pemeringkatan dokumen bahasa Indonesia. Kueri dan dokumen diberikan bobot biner kemudian dihitung ukuran 

kesamaan untuk mendapatkan pemeringkatannya. Hasil temu-kembali menggunakan EBM sama dengan BR 

dengan nilai AVP sebesar 0.5148. 

Kata kunci: Belief Revision, Extended Boolean Model 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Temu kembali informasi model Boolean 
merupakan model untuk menemukan kembali 

informasi dengan kueri yang dimasukkan berbentuk 

ekspresi Boolean, yaitu menggunakan operator 

AND, OR, dan NOT (Manning et al. 2008). 

Dokumen yang dikembalikan merupakan hasil 

pencocokan secara tepat sama dengan kueri. Model 

Boolean ini masih diperlukan dalam pencarian 

dokumen dengan menggunakan search engine 

karena ekspresi Boolean lebih mirip dengan bahasa 

alami sehingga mampu merepresentasikan keinginan 

pengguna dengan lebih baik. 

Model Boolean menghasilkan sekumpulan 

dokumen yang cocok tanpa adanya pemeringkatan. 

Salton et al. (1983) memperkenalkan Extended 

Boolean Model (EBM) yang juga dikenal sebagai 

P-Norm Model untuk mengatasi kelemahan tersebut. 

Penelitian mengenai P-Norm Model pernah 

dilakukan oleh Lee dan Fox (1988), yaitu 

membandingkan P-Norm Model dengan Mixed Min 

and Max Model (MMM) dan Paice Model. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa P-Norm 

Model mendapatkan nilai average precision yang 

paling baik. P-Norm Model membutuhkan waktu 
polinomial dalam perhitungan ukuran kesamaan 

yang berbanding lurus dengan nilai keketatan (p) 

pada operator Boolean. Namun, untuk struktur kueri 

yang kompleks, EBM sulit diterapkan sehingga 

model tersebut disempurnakan dengan 

menggunakan Belief Revision (BR). 

BR merupakan logical framework yang dokumen 

dan kuerinya direpresentasikan dengan formula 

proposisi. Losada dan Barreiro (1999) melakukan 
penelitian menggunakan BR untuk 

pemeringkatandokumen dalam EBM. Penelitian 

tersebut membandingkan BR dengan P-Norm Model 

dengan nilai p=1 dan bobot biner untuk kueri dan 

dokumen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan 

bahwa BR memiliki kesamaan dengan P-Norm 

Model dengan nilai p=1. Selain itu, Putra (2011) 

membandingkan BR dengan P-Norm Model dengan 

nilai p=1, 2, 5,  dan 9 untuk dokumen berbahasa 

Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan rumus 

pendekatan hasil penelitian Losada (2001) dalam 
perhitungan jarak antara kueri dan dokumen. Nilai 

AVP yang diperoleh untuk BR dan P-Norm Model 

pada dokumen pertanian, yaitu 0.5490 dan 0.5489, 

sedangkan pada tanaman obat 0.8128 dan 0.8378. 

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum 

diimplementasikan secara keseluruhan sampai 

diperoleh nilai ukuran kesamaan (similarity 

measure) yang digunakan untuk pemeringkatan 

dokumen pada model Boolean. Oleh karena itu, 

penelitian kali ini akan mengimplementasikan BR 

secara keseluruhan dengan menggunakan kombinasi 

kueri dan dokumen dalam perhitungan jarak. Selain 
itu, dibandingkan juga hasil pemeringkatan antara 

BR dan EBM.  

2. Kajian Pustaka 

2.1. Information Retrieval (Temu-Kembali 

Informasi) 
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Temu-kembali informasi berkaitan dengan 

merepresentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, 

dan mengakses informasi. Merepresentasikan dan 

mengorganisasikan suatu informasi harus membuat 

pengguna lebih mudah dalam mengakses informasi 

yang diinginkannya. Akan tetapi, untuk mengetahui 

informasi yang diinginkan pengguna bukan 

merupakan suatu hal yang mudah. Untuk itu 

pengguna harus menransformasikan informasi yang 

dibutuhkan ke dalam suatu kueri yang akan diproses 

mesin pencari (IR system), sehingga kueri tersebut 

akan merepresentasikan informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Dengan kueri tersebut, IR system 

akan menemukembalikan informasi yang relevan 

dengan kueri (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999). 

2.2. Boolean Model 

Boolean Model adalah model untuk temu-

kembali informasi yang memungkinkan input kueri 

yang  berbentuk ekspresi Boolean dari term yang 

merupakan kombinasi dari operator AND, OR, dan 

NOT (Manning et al 2008). Model Booelan 

mempertimbangkan bahwa index term muncul atau 

tidak di dalam dokumen, sehingga index term 

diasumsikan memiliki bobot biner. Kueri yang 

dimasukkan dapat direpresentasikan menggunakan 

Disjunctive Normal Form (DNF). Dimana klausa 

AND dihubungkan dengan penghubung OR. Pada 

model Boolean, kueri diproses sesuai dengan 

operator yang digunakan dan menampilkan 

dokumen berdasarkan urutan dokumen ditemukan. 

Dokumen yang dikembalikan tidak mencerminkan 

relevansi terhadap kueri yang diberikan, karena tidak 

ada pencocokan sebagian antara kueri dengan 

dokumen. 

2.3. Ukuran Kesamaan pada Extended Boolean 

Model 

Extended Boolean Model (EBM) merupakan 

peningkatan dari model Boolean biasa. EBM 

menggabungkan karakteristik dari Vector Space 

Model dengan sifat-sifat aljabar Boolean dan 

peringkat kesamaan antara kueri dan dokumen 

(Salton et al. 1983). Dengan cara ini, tingkat 

relevansi suatu dokumen yang cocok dan 

dikembalikan dapat menjadi lebih tinggi. Apabila 

hanya dua kueri yang dimasukkan maka sebaran 

nilai kesamaan dapat dilihat pada Gambar 1. Pada 

Gambar 1 dapat dilihat bahwa setiap term 
digambarkan pada koordinat yang berbeda. Titik 

(1,1) pada kueri AND merepresentasikan 

kemunculan kedua term, sedangkan titik (0,0) pada 

kueri OR merepresentasikan ketidakmunculan kedua 

term. Jika hanya salah satu term yang muncul, maka 

nilai ukuran kesamaan akan bernilai 1 √2⁄  untuk 

kueri OR dan 1-1 √2⁄  untuk kueri AND, sehingga 
ukuran kesamaan akan berkisar dari 0 hingga 1.  

 

Perhitungan ukuran kesamaan dalam EBM 

menggunakan persamaan berikut (Salton et al. 

1983): 

sim(D,Q
(A or B)

) = √
dA

2
 + dB

2

2
 (1) (1) 

sim(D,Q
(A and B)

) = 1-√
(1 −dA)2+  (1 −dB)2

2
 (2) 

dengan dA, dB merupakan bobot biner term A dan 

bobot biner term B pada dokumen (Putra 2011). 

 

Gambar 1.  Sebaran ukuran kesamaan EBM 

2.4.  Ukuran Kesamaan pada Belief Revision 

Belief Revision (BR) berkaitan dengan 

akomodasi sebuah informasi baru ke dalam 

knowledge base yang ada. Dalam temu kembali 

informasi, BR direpresentasikan dalam logika 

proposisi. Dokumen dan kueri memiliki model yang 

dibangun dari interpretasi. Interpretasi merupakan 

sebuah fungsi yang memetakan alfabet dalam logika 

proposisi ke bentuk himpunan. Pseudocode dari BR 
yang digunakan dalam implementasi sistem dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

BR menggunakan symmetric difference antara 

dua interpretasi yang berbeda yaitu I dan J. Ukuran 

jarak antar-interpretasi tersebut dapat ditulis sebagai 

dist(I,J) sehingga jarak antara himpunan model 

(Mod(ψ)) dan I ialah: 

dist(Mod(ψ),md) = minj∈Mod(q)dist(J,md)) 

Algorithm BRsim: 

 
Function Similarityψ,μ 
Input      :  query ψ = ψ1,ψ2,… 

                   document μ = μ 
Output   :  BRsimμ,ψ 
 
1. Distance = 0; 
2. Distance_to_ψ = S 
3. Extract a new m, model of ψ  
4. Compute CDistLITm,μ 
  5.  if CDistLITm,μ<Distance_to_ψ 

then Distance_to_ψ=CDistLITm,μ 
6.go to step 3 until no more ψ modelsremain 
7.  Distance=Distance_to_ψ 
8. return(1 - Distance/k ) 

Gambar 2.  Pseudocode Belief Revision. 
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Kueri (q) dilambangkan dengan ψ dan I adalah 

model dokumen (md). Dokumen hanya mempunyai 

satu model, sedangkan kueri memiliki himpunan 

model (Mod(ψ)). Untuk model tersebut, digunakan 

Dalal’sdistance sebagai berikut: 

dist(Mod(ψ),I)=minj∈Mod(ψ)dist(J,I)) 

Formula ini menggunakan jarak antara setiap 

model antara kueri (J) dan model dokumen (md), 

lalu dihitung kardinalitas dari masing-masing model 

kueri terhadap model dokumen. Langkah 1 sampai 7 

pada Gambar 2 menunjukkan algoritme untuk 

mendapatkan ukuran jarak dari formula 

Dalal’sdistance. 

Langkah pertama, nilai Distance ditetapkan sama 

dengan nol, kemudian untuk masing-masing model 

kueri (m), ditetapkan nilai Distance_to_ψ sama 
dengan banyaknya kata unik (S) dalam koleksi 

dokumen. Untuk masing-masing m, dihitung nilai d. 

Jarak dari klausa dokumen ke kueri adalah jarak 

terdekat dari klausa dokumen ke klausa kueri. 

CDist(LIT(m),μ)adalah banyaknya term positif yang 

muncul dalam klausa satu (LIT(m)) dan term negatif 

pada klausa lain  (μ) atau sebaliknya. Jika nilai 

CDist(LIT(m),μ) <Distance_to_ψ maka nilai 

Distance_to_ψ sama dengan nilai  

CDist(LIT(m),μ) , sehingga Distance_to_ψ 
merupakan jarak terkecil dari model kueri ke setiap 

dokumen.  

Langkah-langkah tersebut (Langkah 3 sampai 

Langkah 5 pada Gambar 2) diulang sampai tidak ada 

lagi model ψ yang tersisa. Setelah itu, nilai Distance 

sama dengan Distance_to_ψ.  

Jarak (Distance) tersebut digunakan untuk 

menghitung ukuran kesamaan yang dinormalisasi 

dalam interval [0,1] (Langkah 8 pada Gambar 2) 

dengan k merupakan banyaknya term yang terdapat 

dalam klausa ψ. Rumusan tersebut diformulasikan 
sebagai berikut: 

BRsim(d,q)=1 −
distance(d,q)

k
 

Ukuran kesamaan (similarity measure) antara 

dokumen (d) dan kueri (q) dari persamaan di atas 

diperoleh dengan k adalah jumlah term yang muncul 

dalam kueri (Losada & Barreiro 1999 dalam Putra 

2011). 

2.5. Evaluasi Hasil Temu kembali 

Manning (2008) menyatakan bahwa terdapat dua 

hal mendasar yang paling sering digunakan untuk 

mengukur kinerja temu kembali secara efektif, yaitu 

recall dan precision (R-P). Perhitungan recall-

precision diformulasikan berdasarkan Tabel 1. 

 

 

Tabel 1.  Confusion matrix 

 Relevant Not Relevant 

Retrieved tp fp 

Not Retrieved fn tn 

dengan demikian, R-P didefinisikan sebagai 

Precision = P = 
tp

(tp + fp)
Recall = R = 

tp

(tp + fn)
 

Menurut Baeza-Yates dan Ribeiro-Neto (1999), 

algoritma temu kembali yang dievaluasi 

menggunakan beberapa kueri berbeda akan 

menghasilkan nilai R-P yang berbeda untuk masing-

masing kueri. Average Precision (AVP) dengan 

interpolasi maksimum diperlukan untuk menghitung 

rata-rata precision pada berbagai tingkat recall, yaitu 

0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, dan 1.0. 

Perhitungan AVP dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

P̅(rj)=∑
Pi(r)

Nq

Nq

i=1

 

dengan �̅�(rj) adalah AVP pada level recall r, 

Nq adalah jumlah kueri yang digunakan, dan 

Pi(r) adalah precision pada level recall r untuk 

kueri ke-i. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahapan, 

yaitu: (1) pengumpulan dokumen (korpus) dan 
pemrosesan dokumen, (2) pemrosesan kueri, 

 (3) perhitungan ukuran kesamaan antara dokumen 

dengan kueri untuk EBM dan Belief Revision, 

pemeringkatan dokumen dari hasil perhitungan 

ukuran kesamaan dokumen-kueri, dan (4) evaluasi 

hasil temu kembali.  Tahapan-tahapan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

3.1. Koleksi Dokumen 

Dokumen yang digunakan sebagai pengujian 

ialah korpus yang tersedia di Laboratorium Temu 

Kembali Informasi hasil Penelitian Adisantoso dan 

Ridha (2004). Dokumen tersebut merupakan 

dokumen pertanian yang berjumlah 1000 dokumen. 

3.2.  Pemrosesan Dokumen 

Pada tahap ini, dilakukan lowercasing terhadap 

dokumen, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi 

huruf nonkapital agar bersifat case insensitive pada 

saat dilakukan pemrosesan    teks     dokumen.    

Selanjutnya dilakukan proses parsing, yaitu proses 

memilah dokumen menjadi unit-unit yang lebih 

kecil seperti kata, frasa, atau kalimat(Ridha 2002). 
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Gambar 3. Gambaran umum sistem 

Dalam penelitian ini, unit terkecil yang digunakan 

ialah kata yang terdiri atas minimal tiga huruf. 

Selain itu, tanda baca yang terdapat dalam dokumen 

ini dihilangkan karena bukan merupakan penciri dari 

dokumen. Selanjutnya dilakukan pembuangan 

stopwords, yaitu kata umum yang biasanya muncul 

dalam jumlah yang besar dan dianggap tidak 
memiliki makna seperti kata dan, pada, dan yang. 

Setelah itu, dilakukan pembobotan pada term. 

Berdasarkan pembobotannya terdapat dua model 

temu kembali, yaitu temu kembali Boolean dan 

Vector Space Model.  

Temu kembali model Boolean merupakan model 

untuk menemukan kembali informasi dengan kueri 

yang dimasukkan berbentuk ekspresi Boolean, yaitu 

menggunakan operator AND, OR, dan NOT 

(Manning et al. 2008). Model Boolean hanya 

mempertimbangkan kemunculan index term 

sehingga index term diasumsikan memiliki bobot 
biner, yaitu bernilai 0 atau 1. Kueri yang 

dimasukkan dapat direpresentasikan menggunakan 

Disjunctive Normal Form (DNF). Klausa AND 

dihubungkan dengan penghubung OR. Pada model 

Boolean, kueri diproses sesuai dengan operator yang 

digunakan dan hasilnya ditampilkan berdasarkan 

urutan dokumen yang ditemukan. Dokumen yang 

dikembalikan tidak mencerminkan relevansi 

terhadap kueri yang diberikan karena mengunakan 

pencocokan tepat sama dengan kueri. Sementara itu, 

pada temu kembali Vector Space Model bobot yang 
digunakan diperoleh dari jumlah kemunculan term 

pada dokumen dan jumlah dokumen yang 

mengandung term tersebut. Kueri diproses tanpa 

operator Boolean dan hasilnya ditampilkan 

berdasarkan nilai ukuran kesamaan. Dokumen yang 

dikembalikan cenderung lebih mencerminkan 

relevansi terhadap kueri. 

3.3. Pemrosesan Kueri 

Pemrosesan pada tahap ini sama halnya dengan 

pemrosesan dokumen, yaitu  dilakukan lowercasing 

dan parsing. Namun  parsing pada tahap ini sedikit 

berbeda karena kueri yang dimasukkan mengandung 

operator Boolean sehingga perlu dipisahkan antara 

term operator Boolean dengan term yang bukan 

operator Boolean. Pemisahan tersebut dilakukan 

untuk mengetahui jenis operator yang digunakan 

untuk mempermudah perhitungan nilai ukuran 

kesamaan. Setelah itu, akan diperoleh array kueri 

yang dapat digunakan dalam proses perhitungan 
ukuran kesamaan. Pada penelitian ini pembobotan 

yang digunakan sesuai dengan model temu 

kembalinya, yaitu pembobotan biner. 

3.4. Pemeringkatan Dokumen 

Pemeringkatan dokumen dilakukan setelah 

perhitungan nilai kesamaan antara dokumen dengan 

kueri untuk EBM dan BR. Pemeringkatan dokumen 

yang dikembalikan sesuai dengan nilai kesamaan 

yang diperoleh. Semakin besar nilai kesamaan yang 

diperoleh, peringkat dokumen yang dikembalikan 

akan semakin tinggi. 

3.5. Evaluasi Sistem Temu Kembali 

Proses evaluasi sistem temu kembali dalam 

penelitian ini dilakukan pada dokumen pertanian. 

Kueri yang digunakan ialah 30 kueri uji yang 

digunakan oleh Putra (2011). Kueri-kueri uji 

tersebut telah ada sebelumnya berikut dokumen-

dokumen yang relevan. Pencarian dengan kueri uji 

ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan nilai 

recall dan precision dari sistem. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Koleksi Dokumen Pengujian 

Penelitian ini menggunakan 1000 dokumen 

pertanian yang ada di Laboratorium Temu Kembali 

Ilmu Komputer IPB. Deskripsi dari dokumen ini 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2  Deskripsi dokumen pengujian 

Uraian Dokumen Pertanian Nilai (byte) 

Ukuran keseluruhan dokumen 4 139 332 

Ukuran rata-rata dokumen 4 139 

Ukuran dokumen terbesar 54 082 

Ukuran dokumen terkecil 451 

Inverted  
Index 

 Query (q)  Dokumen (d) 

Inverted  
Term 

Evaluation 

Tahap 1 Tahap 2 

Tahap 3 

Tahap 4 

Doc Ranking 

Similarity(di,q) 
EBM 
 

Similarity(di,q) 
Belief Revision 
 

Doc Ranking 
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Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki format plain text dengan struktur XML. 

Struktur tulisan dokumen tersebut dapat dilihat pada  

Gambar 4. 

Dokumen dikelompokkan ke dalam tag-tag sebagai 

berikut: 

 <DOC></DOC>, mewakili keseluruhan dokumen 

dan melingkupi tag-tag lain yang lebih spesifik. 

 <DOCNO></DOCNO>, menunjukkan ID dari 

dokumen. 

 <DATE></DATE>, menunjukkan tanggal dari 

berita. 

 <AUTHOR></AUTHOR>, menunjukkan penulis 

dari berita tersebut. 

 <TEXT></TEXT>, tag ini menunjukkan isi dari 

dokumen. 

 

 

4.2. Pemrosesan Dokumen 

Proses awal sebelum dilakukannya pengindeksan 

ialah pembuangan tagging karena tagging bukan 

merupakan penciri sebuah dokumen. Format 

dokumen setelah dilakukan pembuangan tagging 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

Proses selanjutnya ialah parsing dokumen, 

pembuangan stopword dan tanda baca, dan 

lowercasing. Setelah itu dilakukan pembuatan 

inverted index kata-kata unik dari masing-masing 

dokumen dan disimpan ke dalam satu file. 

4.3. Pemrosesan Kueri 

Kueri yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan kueri yang berbentuk Boolean. Kata-kata 

yang ada pada kueri dipisahkan oleh operator 

Boolean, yaitu AND atau OR. 

Proses awal yang dilakukan ialah lowercasing, 

yaitu mengubah seluruh huruf menjadi nonkapital. 

Setelah itu, dilakukan pengecekan operator Boolean 

dalam kueri. Apabila dalam kueri terdapat kata yang 

merupakan operator Boolean maka kata tersebut 

dijadikan index dan dimasukkan ke dalam array 
dengan nama ‘i_root’. Kata yang bukan merupakan 

operator Boolean dijadikan index dan dimasukkan 

ke dalam array dengan nama ‘i_term’. Apabila 

terdapat tanda kurung maka kata dijadikan index dan 

dimasukkan ke dalam array dengan nama ‘brackets’.  

Pemrosesan kueri ini dilakukan secara rekursif. 

Contoh pemrosesan kueri dengan kueri ‘gagal AND 

panen’ dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

4.4. Temu Kembali dengan BooleanModel 

Pada temu kembali menggunakan Boolean 

Model, kueri yang dimasukkan mengandung 

operator Boolean. Kueri  diproses secara rekursif 

sesuai dengan operator yang digunakan. Jika 

operator yang digunakan adalah AND maka akan 

dicari posting list dari index ‘i_term’ tersebut dan 

dilakukan proses intersection. Jika operator yang 
digunakan adalah OR maka akan dilakukan proses 

merge terhadap posting list ‘i_term’. Hasil yang 

dikembalikan dalam Boolean Model relevan atau 

tidak relevan dari kueri yang diberikan. Hal tersebut 

disebabkan dalam Boolean Model tidak ada 

pencocokan sebagian antara dokumen dengan kueri 

yang diberikan (Putra 2011). 

 

 

 

Gambar 3.  Contoh pemrosesan kueri 

Array 

( 

    [i_term] => Array 

        ( 

            [0] => gagal 

            [1] => panen 

        ) 

    [i_root] => Array 

        ( 

            [0] => and 

        ) 

 

) 

balaipenelitian000000-001 

PRODUKTIVITAS SOM JAWA  

Ireng Darwati 

Som Jawa merupakan tanaman 

yang menghasilkan umbi. Untuk 

menghasilkan umbi yang 

optimal, diperlukan tanah 

yang sifat-sifat fisik dan 

kesuburannya baik. 

Gambar 2.  Format dokumen setelah dilakukan 

pembuangan tagging 

<DOC> 

<DOCNO>balaipenelitian000000-

001</DOCNO> 

<TITLE>PRODUKTIVITAS SOM JAWA 

(Talinum paniculatum 

Gaertn.)… 

</TITLE> 

<AUTHOR>Ireng Darwati Ireng 

Darwati, Mono Rahardjo, dan 

Rosita SMD    </AUTHOR> 

<TEXT> 

<P>Som Jawa merupakan tanaman 

yang menghasilkan umbi. Untuk 

menghasilkan umbi yang 

optimal diperlukan tanah yang 

sifat-sifat fisik dan 

kesuburannya baik….</P> 

</TEXT> 

</DOC> 
 

Gambar 1  Contoh dokumen pertanian. 
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Contoh  hasil temu kembali menggunakan 

Boolean Model dengan kueri ‘gagal AND panen’ 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Temu Kembali dengan Extended Boolean 

Model 

Pada temu kembali menggunakan Extended 

Boolean Model, kueri akan diproses secara rekursif 

sesuai dengan operator yang digunakan. Jika 

menggunakan operator OR maka rumus yang 

digunakan ialah (1) dan (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 merupakan sepuluh teratas dokumen 

hasil temu kembali menggunakan Extended Boolean 

Model dengan kueri ‘gagal AND panen’. 

4.6. Temu Kembali dengan Belief Revision 

Pada temu kembali menggunakan Belief 

Revision, kueri yang dimasukkan harus dalam 
bentuk DNF. Pada Gambar 9 dapat dilihat contoh 

perhitungan untuk algoritma Belief Revision. 

 

P = {a,b,c,d}  
d = (a ˄ b ˄ ¬c ˄ d ) 

q = (a ˄ b) 

Algorithm BRsim-SC: 

Function Similarity(ψ,μ) 
Input      :  query ψ = {ψ} 
document μ = {μ} 
Output   :  BRsim(μ,ψ) 

 
1.  Distance = 0; 
2.  Distance_to_ψ  = 4 
       3.  m = {a,b} 
       4.  LIT(m) = {a,b,¬c,¬d}, CDist(LIT(m),μ) = 0 
       5.  Distance_to_ψ = 0 
2.  Distance_to_ψ  = 4 
        3.  m = {a,b, c} 
        4.  LIT(m)= {a,b,c,¬d}, CDist(LIT(m),μ) = 1 
        5.  Distance_to_ψ = 0 
2.  Distance_to_ψ  = 4 
        3.  m = {a,b,d} 
        4.  LIT(m)= {a,b,¬c,d}, CDist(LIT(m),μ) =  0 
        5.  Distance_to_ψ = 0 
2.  Distance_to_ψ = 4 
        3.  m = {a,b,c,d} 
        4.  LIT(m)= {a,b,c,d}, CDist(LIT(m),μ) =  1 
        5.  Distance_to_ψ = 0 

7.Distance = 0 

 8.   return (1 –  0/2 ) 

 

 

 

 

 

 

Literal P merupakan himpunan kata unik dalam 

koleksi dokumen, d untuk model dokumen, q untuk 

model kueri. Dokumen terdiri atas satu model 

sedangkan kueri terdiri atas empat model. 

Perhitungan terdiri atas empat iterasi. Pada setiap 

iterasi, dihitung jarak setiap dokumen dan model 
kueri. Jarak akhir antara kueri dengan dokumen 

adalah jarak yang terkecil diantara keempat iterasi 

tersebut, yaitu 0 sehingga hasil perhitungan ukuran 

kesamaannya menghasilkan nilai 1.  Hal tersebut 

karena kueri yang dimasukkan (a˄ b) dapat dipenuhi 

oleh model dokumen.  

 

 

Gambar 4.  Contoh hasil temu kembali kueri 

'gagal AND panen' dengan 

Boolean Model 

Array  

(  

[republika080703.txt] => 1  

[republika060804-003.txt] => 1 

[republika060804-001.txt] => 1  

[republika090804-01.txt] => 1 

[republika120804-04.txt] => 1 

[republika260604-003.txt] => 1 

[republika220103.txt] => 1  

[mediaindonesia240503.txt] => 1  

[mediaindonesia160603.txt] => 1  

[kompas031003.txt] => 1  

[kompas030704.txt] => 1  

) 

 

Array 

( 

[0] => gatra070203.txt 

[1] => gatra161002.txt 

[2] => gatra190802.txt 

[3] => gatra210704.txt 

[4] => gatra260803.txt 

[5] => gatra301002.txt 

[6] => indosiar031203.txt 

[7] => indosiar040903.txt 

[8] => indosiar050704-002.txt 

[9] => indosiar130104.txt 

) 

Array (  

[republika080703.txt] => 1  

[republika060804-003.txt] => 1 

[republika060804-001.txt] => 1  

[republika090804-01.txt] => 1 

[republika120804-04.txt] => 1 

[republika260604-003.txt] => 1 

[republika220103.txt] => 1  

[mediaindonesia240503.txt] => 1  

[mediaindonesia160603.txt] => 1  

[kompas031003.txt] => 1  

[kompas030704.txt] => 1 

) 

Gambar 6.  Contoh perhitungan algoritma 

Belief Revision 

Gambar 7.  Contoh hasil temu kembali kueri 

  'gagal AND panen' dengan BR 

Gambar 5  Contoh hasil temu kembali kueri 

  'gagal AND panen' dengan EBM. 
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Gambar 10 merupakan sepuluh contoh teratas 

hasil temu kembali menggunakan Belief Revision 

pada dokumen pertanian dengan kueri ‘gagal AND 

panen’. 

4.7. Evaluasi Sistem Temu Kembali 

Proses evaluasi sistem temu kembali dalam 

penelitian ini dilakukan pada dokumen pertanian. 

Kueri yang digunakan ialah 30 kueri uji yang 

digunakan oleh Putra (2011). Kueri-kueri uji 

tersebut telah ada sebelumnya berikut dokumen-

dokumen yang relevan. Pencarian dengan kueri uji 

ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan nilai 

recall dan precision dari sistem. 

4.7.1. Perbandingan Kinerja Extended Boolean 

Model dengan Belief Revision 

Belief Revision memiliki kinerja yang sama 

dengan Extended Boolean Model. Nilai AVP yang 

diperoleh dari kedua model tersebut yaitu 0.5148. 

Kesamaan nilai AVP tersebut menandakan bahwa 

nilai precision pada setiap tingkat recall BR juga 

sama dengan EBM. 

Perhitungan ukuran kesamaan model EBM yang 
menggunakan bobot biner menghasilkan nilai yang 

sama denganP-Norm Model dengan p=1. 

Perhitungan ukuran kesamaan dalam P-Norm Model 

dengan p=1 menggunakan persamaan berikut 

(Salton et al. 1983): 

sim(D,Q
and

)=1-

[
a1(1 - dA1) + a2(1 - dA2) + … + an(1 - dAn)

a1 + a2 + … + an

] 

sim(D,Q
or
)=

a1dA1 + a2dA2 + … + andAn

a1 + a2 + … + an
 

dengan an adalah bobot termAn pada kueri dan dAn 

adalah  bobot termAn pada dokumen. Berdasarkan 

hasil penelitian Losada dan Barreiro (1999), P-Norm 

Model dengan p=1 memiliki kesamaan dengan BR. 

Namun, untuk kueri yang lebih kompleks seperti 
‘(petani AND tebu) OR (petani AND gula) OR (gula 

AND negeri)’, terdapat perbedaan nilai AVP antara 

kedua model, yaitu BR lebih baik 0.1315 

dibandingkan dengan EBM. Oleh karena itu, untuk 

kueri yang lebih kompleks dapat dikatakan bahwa 

BR memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

dengan EBM. 

4.7.2. Perbandingan Kinerja Belief Revision 

terhadap Berbagai Jenis Kueri 

Perbedaan Belief Revision (1)  hasil penelitian 

Putra (2011) dengan Belief Revision (2) hasil 

penelitian ini terletak pada perbedaan proses 

perhitungan jarak antara kueri dengan dokumen. 

 

Perbandingan kinerja Belief Revision (1) dengan 

Belief Revision (2) dapat dilihat pada Tabel 3, 

sedangkan ilustrasi perbandingan kinerjanya dapat 

dilihat pada Gambar 11.  

Tabel 3.  Nilai AVP BR1 dan BR2 

Metode AVP 

Belief Revision (1)   0.4975 

Belief Revision (2)   0.5148 

 

 

Gambar 8.  Grafik R-P perbandingan kinerja 

 BR1 dan BR2 

Terdapat empat kueri yang nilai precision pada 

setiap tingkat recall-nya berbeda, yaitu kueri yang 
menggunakan operator BooleanAND dan OR. 

Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan proses 

perhitungan jarak.  

Pada Belief Revision (1), perhitungan jarak kueri 

yang menggunakan operator Boolean OR diperoleh 

dari jarak terkecil antara dokumen dengan setiap 

klausa kueri. Klausa tersebut merupakan conjunctive 

clause kueri yang dipisahkan oleh operator Boolean 

OR. Pada kueri ‘(kelompok AND tani) OR 

gapoktan’, jarak yang diambil ialah jarak kata 

‘gapoktan’ ke dokumen karena nilainya lebih kecil 

dari jarak klausa ‘kelompok AND tani’. Akan tetapi, 
ketika nilai jarak tersebut dimasukkan ke dalam 

perhitungan ukuran kesamaan (similarity), hasil 

yang diperoleh tidak sama dengan nol. Hal tersebut 

menandakan bahwa dokumen relevan dengan kueri.  

sehingga dokumen yang tidak mengandung kata 

‘kelompok’, ‘tani’, atau ‘gapoktan’ akan tetap 

ditemukembalikan. Keadaan itu akan memengaruhi 

nilai precision dan recall-nya. 

 Menurut Losada dan Barreiro (1999), 

perhitungan ukuran kesamaan (BRsim) kueri yang 

menggunakan operator Boolean OR sama dengan 
ukuran kesamaan (BRsim) kueri yang menggunakan 

operator Boolean AND. Oleh karena itu, pada Belief 

Revision (2) perhitungan jarak kueri yang 

menggunakan operator Boolean OR sama dengan 

perhitungan jarak kueri yang menggunakan operator 
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Boolean AND, yaitu jarak terkecil antara dokumen 

dan model kueri. Pada kueri ‘(kelompok AND tani) 

OR gapoktan’, nilai jarak diperoleh dari kardinalitas 

symmetric different terkecil antara dokumen dan 

setiap model kueri. Apabila dokumen tidak 

mengandung ketiga kata dalam kueri tersebut nilai 

ukuran kesamaannya akan sama dengan nol dan 

dokumen tidak akan ditemu-kembalikan. 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Telah diimplementasikan Extended Boolean 

Model (EBM) dan Belief Revision (BR) untuk 

pemeringkatan dokumen bahasa Indonesia.  

2. Belief Revision memiliki kinerja yang sama 

dengan Extended Boolean Model. Nilai AVP 
yang dihasilkan yaitu 0.5148. 

5.2. Saran 

Terdapat beberapa hal yang dapat ditambahkan 

atau diperbaiki untuk penelitian selanjutnya, antara 

lain: 

1. Mengembangkan sistem untuk kueri yang lebih 
kompleks. 

2. Menggunakan dokumen uji yang lebih banyak 

dan beragam. 

3. Menggunakan ekspansi kueri atau relevance 

feedback agar hasil temu kembali lebih optimal. 
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