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INTISARI

SISTEM IDENTIFIKASI BAHASA JAWA DAN BAHASA INDONESIA
DOKUMEN TEKS BERBASIS KARAKTER N-GRAM

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah akan ketersediaan dokumen semakin
bertambah dan beragam seiring dengan berkembangnya internet. Namun,
informasi maupun data yang ada bersifat heterogen dan tidak terstruktur sehingga
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sulit untuk dikumpulkan secara manual. Maka, dibutuhkan suatu sistem yang
dapat melakukan pengidentifikasian bahasa secara otomatis menggunakan
komputer, supaya lebih efisien jika dibandingkan dengan cara manual manusia.
Klasifikasi dokumen teks merupakan permasalahan mendasar dan penting.
Mengingat bahwa bahasa Indonesia merupakan under resource langauge sama
halnya dengan bahasa Jawa, maka identifikasi bahasa sangat diperlukan. Oleh
karena itu, permasalahan ini merupakan masalah yang bisa dikatakan cukup
kompleks dikarenakan penggunaan kata yang tergolong tidak sedikit. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan naskah dokumen tersebut
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adalah menggunakan n-gram.

Sistem identifikasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dengan karakter ngram yang telah dikembangkan membuktikan bahwa berhasil mengidentifikasi
bahasa dari sebuah naskah dokumen dengan nilai akurasi 85,07463%. Hal ini
menunjukkan bahwa n-gram dapat diterapkan untuk mengidentifikasikan suatu
naskah dokumen.

Kata Kunci: Identifikasi Bahasa, N-gram, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia.
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INTISARI

SISTEM IDENTIFIKASI BAHASA JAWA DAN BAHASA INDONESIA
DOKUMEN TEKS BERBASIS KARAKTER N-GRAM

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah akan ketersediaan dokumen semakin
bertambah dan beragam seiring dengan berkembangnya internet. Namun,
informasi maupun data yang ada bersifat heterogen dan tidak terstruktur sehingga
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sulit untuk dikumpulkan secara manual. Maka, dibutuhkan suatu sistem yang
dapat melakukan pengidentifikasian bahasa secara otomatis menggunakan
komputer, supaya lebih efisien jika dibandingkan dengan cara manual manusia.
Klasifikasi dokumen teks merupakan permasalahan mendasar dan penting.
Mengingat bahwa bahasa Indonesia merupakan under resource langauge sama
halnya dengan bahasa Jawa, maka identifikasi bahasa sangat diperlukan. Oleh
karena itu, permasalahan ini merupakan masalah yang bisa dikatakan cukup
kompleks dikarenakan penggunaan kata yang tergolong tidak sedikit. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan naskah dokumen tersebut
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adalah menggunakan n-gram.

Sistem identifikasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dengan karakter ngram yang telah dikembangkan membuktikan bahwa berhasil mengidentifikasi
bahasa dari sebuah naskah dokumen dengan nilai akurasi 85,07463%. Hal ini
menunjukkan bahwa n-gram dapat diterapkan untuk mengidentifikasikan suatu
naskah dokumen.

Kata Kunci: Identifikasi Bahasa, N-gram, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Kebudayaan Indonesia sangatlah beragam, salah satu ragam kebudayaan

tersebut adalah bahasa. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah di
Indonesia dari sekian banyak bahasa daerah yang ada. Dalam beberapa tahun
terakhir, jumlah akan ketersediaan dokumen semakin bertambah dan beragam
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seiring dengan berkembangnya internet. Internet adalah sumber informasi dan
data yang paling luas yang pernah dibangun oleh umat manusia. Namun,
informasi maupun data yang ada bersifat heterogen dan tidak terstruktur sehingga
sulit untuk dikumpulkan secara manual dan rumit untuk digunakan dalam proses
otomatis (Castrillo, 2015). Jika jumlah dokumen semakin kompleks, maka proses
pencarian suatu dokumen tertentu juga semakin sulit didapat kerelevanan nya
(Alifian, et al., n.d.). Mengingat perkembangan teknologi yang semakin
mempermudah manusia untuk bertukar informasi yang salah satu jenis informasi
tersebut adalah berupa teks, maka dibuat berbagai macam kategori untuk
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menyaring informasi yang relevan terhadap kebutuhan setiap orang. Salah satu
dari kategori tersebut adalah berdasarkan bahasa. Maka, dibutuhkan suatu sistem
aplikasi yang dapat melakukan pengidentifikasian bahasa secara otomatis
menggunakan komputer, supaya lebih cepat jika dibandingkan dengan cara
manual manusia.
Telah banyak upaya untuk melestarikan kebudayaan bahasa di Indonesia.
Salah satu contoh nyata mengenai pelestarian kebudayaan tersebut adalah
beberapa Universitas di Indonesia yang salah satunya adalah Universitas Kristen
Duta Wacana telah memuat mata kuliah Digital Humanities. Digital Humanities
adalah bidang akademik yang terkait dengan penerapan alat dan metode
komputasi untuk disiplin ilmu tradisional seperti sastra, sejarah, dan filsafat.
Digital Humanities juga dapat diartikan sebagai tindakan mendigitalisasi karya
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seni, sastra, dan kemanusiaan. Dengan adanya mata kuliah Digital Humanities
mendorong setiap individu untuk ikut aktif dalam pelestarian budaya, khususnya
budaya Indonesia. Banyak teks dokumen bersejarah yang harus di lestarikan
dengan digital, walaupun selama ini telah dilestarikan, namun karena pelestarian
tersebut tidak menggunakan digital, maka tidak sedikit teks-teks bersejarah yang
sobek atau berjamur. Hal ini penulis ketahui saat penulis berkunjung ke salah satu
museum di Yogyakarta. Supaya bisa tetap terbaca maka pelestarian tersebut harus
secara digital.
Klasifikasi dokumen teks merupakan permasalahan mendasar dan penting.
Mengingat bahwa bahasa Indonesia merupakan under resource langauge juga
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bahasa Jawa, maka identifikasi bahasa sangat diperlukan. Oleh karena itu,
permasalahan ini merupakan masalah yang bisa dikatakan cukup kompleks
dikarenakan penggunaan kata yang tergolong tidak sedikit. Salah satu metode
yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan naskah dokumen tersebut adalah
menggunakan n-gram.
1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai
berikut:
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1. Bagaimana mengekstraksi n-gram menjadi fitur klasifikator bahasa?
2. Bagaimana menerapkan ukuran out of space untuk mengidentifikasi
bahasa?
1.3

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Format dokumen uji merupakan .pdf atau .docx atau .txt.
2. Bahasa yang digunakan dalam dokumen uji yaitu Bahasa Indonesia atau
Bahasa Jawa (latin).
3. Teks sumber bersifat monolingual (Bahasa Jawa atau Bahasa
Indonesia) atau bilingual (Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia).
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1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk menyediakan sistem

identifikasi Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia pada sebuah dokumen dengan
aplikasi dalam lingkup prapemrosesan untuk aplikasi yang lebih besar.
1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh setelah penelitian selesai yaitu sistem dapat

digunakan untuk mengenali dokumen uji tersebut merupakan Bahasa Jawa atau
Bahasa Indonesia untuk pembangunan korpus, dan menyediakan modul pra proses
dalam aplikasi-aplikasi Natural Language Processing yang berhubungan dengan
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Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa.
1.6

Metodologi Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian ini, terdapat beberapa metodologi penelitian,
antara lain
1.6.1

Pre-processing

Tahapan pre-processing ini merupakan tahap dimana semua angka dan
tanda baca yang ada pada dokumen uji ataupun dokumen latih (untuk
pembentukan profil Bahasa Jawa atau Bahasa Indonesia) dihilangkan. Semua
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spasi yang ada pada dokumen dihilangkan dan diganti dengan karakter ‘_’ sebagai
penanda berakhirnya suatu kata.
1.6.2

Learning

1.6.2.1 Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data pada sistem ini yaitu tahap dalam pembuatan
profil Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Dimana pembuatan profil Bahasa Jawa
diambil dari Trawaca dan dari halaman sastra.org. Dimana trawaca merupakan
korpus citra dokumen beraksara Jawa dan dokumen beraksara latin berbahasa
Jawa.
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1.6.2.2 Pembentukan n-gram
Pembentukan n-gram merupakan sebuah proses transformasi dari dokumen
(teks) ke dalam bentuk n-gram (bi-gram, tri-gram, quad-gram, dan penta-gram).
1.6.2.3 Input ke dalam Database
Tahapan ini adalah tahap lanjutan setelah dokumen ditransformasi kedalam
bentuk n-gram, tahap ini hanya diproses untuk dokumen latih (pembuatan profil)
guna untuk menyimpan ranking berdasarkan frekuensi n-gram.
1.6.3

Testing
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1.6.3.1 Penghitungan Jarak

Penghitungan jarak adalah tahap penghitungan selisih ranking antara
dokumen uji dengan profil dari masing-masing kategori dalam dokumen latih
menggunakan mekanisme out of space.
1.6.3.2 Perbandingan Jarak

Tahap setelah mendapatkan jarak pada penghitungan jarak sebelumnya
adalah perbandingan jarak antara profil Bahasa Jawa dan profil Bahasa Indonesia,
dimana jarak terkecil atau jarak minimum adalah bahasa yang teridentifikasi.
1.7
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Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi ke dalam 5 bab. Kelima
bab tersebut antara lain adalah Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka dan
Landasan Teori, Bab 3 Perancangan Sistem, Bab 4 Implementasi dana Analisis
Sistem, dan Bab 5 Kesimpulan dan Saran:
Bab 1. Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan metode penelitian yang akan dilakukan.
Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, yang memuat beberapa
tinjauan pustaka yang diperlukan serta mendukung penelitian dan pembuatan
sistem, beserta uraian dari konsep- konsep atau teori-teori yang digunakan.
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Bab 3. Perancangan Sistem, merupakan bab dengan penjelasan proses
secara detail. Dimana bab ini akan membahas perancangan sistem yang berisi
tahapan dalam perancangan, pembangunan dan pengembangan sistem, termasuk
aliran data dan rancangan antarmuka masukan dan keluaran.
Bab 4. Implementasi dan Analisis Sistem, merupakan implementasi dari
sistem identifikasi bahasa yang telah dirancang pada bab sebelumnya beserta
analisa-analisa yang ditemukan.
Bab 5. Kesimpulan dan Saran, bab terakhir yang berisi kesimpulan atas
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran yang dapat diberikan
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penulis.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa karakter

n-gram dalam proses identifikasi bahasa memiliki nilai keakurasian 85,07463%.
Hal ini membuktikan bahwa profil n-gram (dengan pengambilan 100 ranking ngram teratas) dapat diterapkan dalam proses pengidentifikasian bahasa, maka
tujuan dari penelitian telah berhasil dicapai. Untuk memperoleh data yang lebih
akurat, program ini memerlukan variasi dan jumlah kata yang lebih banyak lagi
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untuk dokumen uji dan sampel kedua kategori tersebut. Faktor tersebut dapat
mempengaruhi output dari sistem identifikasi ini karena jumlah kata tersebut
mempengaruhi hasil ranking n-gram dokumen uji yang akan dibandingkan dengan
n-gram sampel bahasa.
5.2

Saran

Dari kekurangan yang ada pada sistem yang telah disebutkan pada
kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis antara lain:
•

Memperbanyak dan memperluas variasi profil sampel bahasa
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Indonesia dan bahasa Jawa .
•

Analisa sistem menggunakan metode lebih terukur, supaya dapat
dibandingkan dengan penelitian sejenis yang menggunakan metode
lain.
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