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Pertumbuhan data (digital) secara signifikan

Data melimpah tidak akan bermakna 
apapun bila tidak diolah dan dianalisa



Source: http://www.worldwidewebsize.com/Graph_v1.php?Searchengine=Google&corpus=0&Last=730



Mencari pola (pattern) yang menarik dan 
bermanfaat dari kumpulan data teks/web 
(text/web database) dalam jumlah besar 
menggunakan komputer

Data teks atau web adalah tidak (semi) 
terstruktur, data relational terstrukturterstruktur, data relational terstruktur

Penelitian tentang teks dan web mining 
akan terus berkembang karena jumlah 
data teks dan web terus meningkat



Web Structure Mining

Adanya hyperlink dan interkoneksi antar 
hyperlink dapat memberikan informasi 
menarik, contoh: Pagerank (Google)

Text scoring berdasarkan kemunculan kata 
(text apperance) dalam  Anchor Tag dan Title

A

B
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D

(text apperance) dalam  Anchor Tag dan Title

Web Content Mining

Klasifikasi halaman web berdasarkan topik

Pengelompokan (clustering) halaman web

Web Usage Mining

Pattern dari logs (users access based on clicks)



Learning to Classify Tropical Disease Web Pages 
from Large Indonesian Web Documents
The 4th International Conference on Computer and Electrical Engineering 
(ICCEE 2011), Singapore October 14-15, 2011

Penentuan Secara Otomatis Akronim dan 
Ekspansinya Dari Data Teks Berbahasa IndonesiaEkspansinya Dari Data Teks Berbahasa Indonesia
Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Aplikasinya, Klub 
Bunga Butik Resort, Batu, Malang 11 Nov 2011

Affix Stemming untuk Bahasa Indonesia
Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro, Banda Aceh, 24 Oktober 2011



Learning to Classify Tropical Disease Web Pages 
from Large Indonesian Web Documents

Extract Spatio-
Temporal Data of 
Tropical Disease 
CasesCases
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http://www.perl.org/

http://www.cpan.org/

HTMLHTML--ExtractExtract--ContentContent

Module HTML-ExtractContent-0.10.tar.gz 

Module Exporter-Lite-0.02.tar.gz

Module Class-Accessor-Lvalue-0.11.tar.gz

Module Class-Accessor-0.34.tar.gz

Module Want-0.18.tar.gz

http://www.cpan.org/

<br>Iniesta gagal menuntaskan laga <a 
href="http://www.detiksport.com/sepakbola/rea
d/2012/01/26/045850/1825177/75/ditahan-
madrid-2-2-barcelona-lolos-ke-
semifinal"><strong><em>ElClasico</em></strong
></a> di ajang Copa del Rey, Kamis
(26/1/2012) dinihari WIB tadi. 



HTMLHTML--ExtractExtract--ContentContent

http://www.detiksport.com/sepakbola/read/2012/01/2
6/231628/1826540/75/iniesta-menepi-tiga-pekan-
alexis-dua



Kamus 1-gram, 2-grams dan 3-grams untuk 
kelas positif dan negatif dibangun

Fitur tekstual dari setiap halaman web 
(data  pembelajaran) dibangkitkan dari 
bagian judul (title), konten-atas, konten-
tengah, dan konten-bawahtengah, dan konten-bawah

Rasio dari setiap kata 1-gram, 2-grams, dan 
3-grams pada keempat bagian tersebut 
dihitung untuk setiap klas (class)

Jumlah fitur = 24, yang diperoleh dari 3 
jenis grams x 4 bagian pengamatan x 2 klas



flu burung 1922

demam berdarah 1874

kaki gajah 1648

dinas kesehatan 1600

rumah sakit 1417

penyakit kaki   766

Term FrequencyTerm Frequency

rumah sakit 1417

penyakit kaki   766

berdarah dengue 656

penderita kusta 658

penyakit kusta 562

kasus dbd 558



penyakit kaki gajah     764

demam berdarah dengue   639

kepala dinas kesehatan  343

penyakit demam berdarah 297

dinas kesehatan kota    265

virus flu burung        262

Term FrequencyTerm Frequency

dinas kesehatan kota    265

virus flu burung        262

dinas kesehatan kabupaten       251

pemberantasan sarang nyamuk  241

nyamuk aedes aegypti    240

kasus flu burung        207



tropical_d 1:0.833333333333333 2:0.166666666666667 
3:0 4:0 5:0 6:0 7:0.288461538461538 
8:0.0769230769230769 9:0.0256410256410256 10:0 
11:0.032051282051282 12:0.00641025641025641 
13:0.178064516129032 14:0.0270967741935484 
15:0.00387096774193548 16:0 17:0.0232258064516129 
18:0 19:0.112087912087912 20:0.0263736263736264 
21:0.00659340659340659 22:0 23:0.00659340659340659 
24:0

:

:

:

<title>satu warga tangerang suspect flu burung</title>
<content>ruang isolasi flu burung rsu tangerang kembali
merawat pasien suspect flu burung ...</content>



Support Vector Machine

KNN (k-Nearest Neighbors)

Naïve Bayesian Classifier







Support Vector Machine

http://svmlight.joachims.org/

KNN (k-Nearest Neighbors)
Naïve Bayesian Classifier

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/



http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/





Penentuan Secara Otomatis Akronim dan
Ekspansinya dari Data Teks Berbahasa Indonesia

Akronim pada umumnya didefinisikan sebagai
singkatan yang dibentuk dari huruf awal atau
gabungan huruf dari ekspansinya

Database akronim dan kepanjangannya, sebagai
contoh, dibutuhkan oleh mesin pencari untuk
menentukan hasil pencarian yang relevan
Query: 
HasilHasil UjianUjian NasionalNasional 2011   2011   ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔ HasilHasil UN 2011UN 2011





J. Xu (2006): Menentukan akronim dan ekspansi
menggunakan Support Vector Machine dan data 
adalah tulisan berbahasa Inggris. Hasil
menunjukkan bahwa pendekatan machine 
learning lebih unggul dari pada pendekatan rule-
based
Chang (2002): Membangun kamus online dariChang (2002): Membangun kamus online dari
akronim biomedical dan menentukan akronim dan
ekspansi yang ditulis secara tidak teratur. 
Pasangan akronim dan kandidat ekspansi diberi
skor berdasarkan kemiripan pasangan tersebut
dengan data pembelajaran



Membangun kandidat akronim dan ekspansi
Bila A diasumsikan sebagai sebuah kata dalam
teks, maka A dianggap sebagai kandidat akronim
jika jumlah huruf kapital dan angka (Ck) dalam
kata A, dibagi karakter pembentuk kata A (Cs) 
melebihi threshold atau 75%
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Menbangun fitur dan skor numerik untuk setiap
pasangan
Metode KNN (k-Nearest Neighbors) sebagai
metode klasifikasi



Fitur pertama (F1)merepresentasikan hubungan
antara jumlah karakter pada akronim dengan
jumlah kata pada ekspansinya
Jika A adalah karakter pembentuk akronim
(huruf kapital ataupun non kapital) dan E adalah
kata dalam ekspansi yang bukan kata
penghubung dan kata depan maka F1:
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penghubung dan kata depan maka F1:

F1 akan bernilai 1 jika jumlah karakter
pembentuk akronim dan jumlah kata pembentuk
ekspansi adalah sama dan akan bernilai < 1 jika
sebaliknya



Fitur kedua (F2) merepresentasikan rasio kata
pada ekspansi yang huruf awalnya ditulis
dengan huruf kapital

Bank Syariah Mandiri yang merupakan
ekspansi dari BSM memiliki nilai F2 = 1 karena
jumlah huruf kapital pada awal kata ekspansi
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jumlah huruf kapital pada awal kata ekspansi
dan panjang akronim sama-sama bernilai 3 
sementara jumlah huruf kecil pada awal kata
ekspansi tidak ada. Namun untuk Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang 
merupakan ekspansi dari FMIPA, fitur F2 bernilai
0,80



Data pembelajaran (training set) sebanyak 4.570 
pasangan akronim dan ekspansi yang dibangun
dari 4 domain:

www.mediajurnalindonesia.com
www.okezone.com
www.republika.com
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www.detik.com

Dari 4.570 data pembelajaran, ditemukan
sebanyak 54 pasangan dengan klas 1 (pasangan
akronim dan ekspansi: benar), sedangkan 4.516 
pasangan dengan klas 0 (pasangan akronim dan
ekspansi: salah)



Data pengujian diambil secara acak dari artikel
berita yang berkategori teknologi, kesehatan, 
ekonomi, sosial, dan budaya, sebanyak 50 web 
untuk setiap domain
Data pengujian juga dibentuk dalam bentuk
pasangan akronim & ekspansi, dari setiap domain 
diperoleh pasangan data sebagai berikut:
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diperoleh pasangan data sebagai berikut:

Okezone.com 17.258
Detik.com 15.731
Media Jurnal Indonesia 18.970
Republika.com 27.370









Algoritma gagal menebak akronim dan ekspansi yang terbentuk
dari gabungan karakter kata tetapi gabungan kata tersebut tidak
ditulis menggunakan huruf kapital seperti Panja, Bappeda, atau
Unsyiah. Namun, algoritma dapat menentukan akronim-akronim
tersebut bila akronim tersebut ditulis menjadi PANJA, 
BAPPEDA, atau UNSYIAH




