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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Munculnya internet sebagai sumber informasi global, di mana informasi 

dari semua jenis disimpan, membutuhkan alat pengolahan informasi yang cerdas  

untuk membantu pencari informasi untuk mengambil informasi yang disimpan 

(Nazief, 2000). Meningkatnya penggunaan internet sebagai sumber informasi 

global membuat proses pencarian informasi menjadi lebih mudah dan mendorong 

penulisan dokumen dalam berbagai macam bahasa. Pada saat ini diperkirakan ada 

sekitar 3,3 milyar halaman terindeks  koleksi dokumen yang terdiri dari berbagai 

bahasa. jumlah dokumen yang besar dan terdiri dari berbagai macam bahasa ter-

sebut mengakibatkan kompleksitas yang semakin meningkat pada Sistem Temu 

Kembali Informasi (STKI) (Hamzah, 2010). Akibat kompleksitas tersebut mesin 

pencari yang merupakan salah satu penggunaan STKI mengalami kesulitan dalam 

melakukan temu-kembali informasi dengan akurat.  

Mesin pencari yang digunakan pada saat ini umumnya adalah general 

search engine memiliki kelemahan berkaitan dengan besarnya jumlah koleksi 

dokumen yang terdiri dari berbagai macam bahasa sehingga hasil pencarian ku-

rang akurat,  maka dalam hal ini special search engine akan lebih efektif dalam 

melakukan pencarian khusus (Hamzah, 2010). Bahasa yang umumnya digunakan 

di Indonesia dalam melakukan pencarian berita, jurnal penelitian, e-book dan 

dokumen lainnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena itu 
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penggunaan special search engine akan lebih baik ketika seseorang melakukan 

pencarian khusus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk hasil pencarian yang 

lebih akurat. 

Pencarian menggunakan special search engine dapat memberikan hasil yang 

lebih mendekati keinginan pencari dengan adanya deteksi bahasa. Deteksi bahasa 

(language detection), biasa juga disebut identifikasi bahasa (language identifica-

tion) adalah usaha untuk menentukan jenis bahasa secara otomatis misalnya 

dengan program komputer dari suatu teks atau dokumen berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu yang harus dipenuhi (Hamzah, 2010). Pendeteksian bahasa ber-

tujuan untuk mengklasifikasikan bahasa suatu dokumen berdasarkan training 

yang dilakukan menggunakan koleksi dokumen atau corpus. Corpus atau text 

corpus adalah seperangkat dari teks besar dan terstruktur yang biasa digunakan 

untuk melakukan temu kembali informasi (Manning et.al., 2009). Corpus yang 

akan digunakan sebagai sumber data training pada pendeteksian bahasa pada 

penelitian ini adalah corpus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  

Dalam melakukan pendeteksian bahasa ada beberapa metode pendekatan, 

salah satunya adalah pendekatan berbasis N-gram. N-gram adalah potongan N-

karakter yang diambil dari suatu string. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cav-

nar dan Trenkle (1994) yang menggunakan pendekatan berbasis N-gram untuk 

mengidentifikasi bahasa suatu dokumen menjelaskan kelebihan N-gram dalam 

pencocokan string. Karakteristik N-gram sebagai bagian dari suatu string membu-

atnya resistan pada berbagai macam kesalahan dalam penulisan, sehingga kesala-

han pada sebagian string hanya berakibat perbedaan pada sebagian N-gram.  
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Pendekatan berbasis N-gram digunakan pada identifikasi bahasa juga 

didasarkan bahasa manusia selalu memiliki beberapa kata yang lebih sering terjadi 

daripada yang lain, bahwa ada selalu satu set kata-kata yang mendominasi sebagi-

an besar dari kata-kata lainnya pada suatu bahasa bahasa dalam hal frekuensi 

penggunaan (Cavnar, Trenkle, 1994). Karena itu N-gram dari suatu bahasa bersi-

fat unik disebabkan penggunaan frekuensi penggunaan huruf, atau pasangan huruf 

baik itu vokal atau konsonan dari suatu bahasa yang umumnya berbeda dengan 

bahasa yang lain. Seperti misalnya pada teks bahasa Indonesia vokal “a” akan 

merupakan vokal yang frekuensi munculnya paling tinggi, sementara untuk baha-

sa inggris vokal “e” merupakan vokal yang frekuensinya paling tinggi (Hamzah, 

2010).  

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan di skripsi ini adalah membangun 

sistem deteksi bahasa dengan menggunakan metode N-gram untuk dokumen ba-

hasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan tujuan dokumen yang telah diklasifi-

kasikan akan mempermudah mesin pencari dalam melakukan pencarian yang aku-

rat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sistem temu kembali informasi 

yang dapat mengidentifikasi dokumen berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris 

dengan pendekatan berbasis N-gram ? 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SISTEM DETEKSI BAHASA MENGGUNAKAN N-GRAM UNTUK... KHARISMA



4 
 

 
 

1.3 Tujuan 

Merancang dan membangun sistem temu kembali informasi yang dapat 

mengidentifikasi bahasa dokumen dengan metode pendekatan berbasis N-gram. 

 

1.4 Manfaat 

Dapat mengidentifikasi bahasa sebuah dokumen bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris yang nantinya dapat digunakan seperti pada aplikasi mesin pencari, 

katalog  perpustakaan, plagiarism detection dan lain-lain. 

 

1.5 Batasan Masalah 

  Batasan masalah dari sistem  meliputi : 

a. N-gram yang digunakan adalah unigram, bigram dan trigram. 

b. Metode pengujian yang digunakan adalah metode Recall, Precision dan F- 

measure. 

c. Bahasa yang diidentifikasi pada dokumen berbahasa Indonesia dan 

berbahasa Inggris. 
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