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ABSTRAK 

 
Kegiatan memaksimalkan mesin pencarian (Search Engine) e-book sangat penting dilakukan, supaya pengguna dalam 

melakukan pencarian e-book yang relevan dapat berjalan dengan lancar. Namun pengguna menemukan kendala dalam 

pencariannya yaitu harus meng-input-kan kata kunci yang sama persis untuk menemukan e-book yang relevan. 

Tentunya proses pencarian yang dilakukan kurang efektif serta memerlukan waktu tidak sedikit dan mungkin akan 

menjemukan bagi pengguna. Untuk itu dibuat suatu search engine yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian 

berbasis web dengan menerapkan Information Retrieval System (IRS) menggunakan metode Latent Semantic Indexing 

(LSI) dengan pendekatan Singular Value Decomposisition (SVD) karena mampu menemukan e-book yang sudah 

keluar lama, mampu memahami hubungan antara istilah dan konsep dalam konten serta mampu untuk 

mengelompokkan hasil pencarian e-book sesuai dengan topik yang terkait. Dengan memanfaatkan metode Latent 

Semantic Indexing (LSI) dengan pendekatan Singular Value Decomposisition (SVD) dan interface yang dirancang 

untuk web, aplikasi pencarian e-book dapat mempermudah pengguna untuk menemukan e-book yang relevan 

terhadapat kata kunci yang dimasukkan dengan tidak hanya mencari judul namun juga isi e-book. 

 
Kata kunci : Search Engine, E-Book, Information Retrieval System (IRS), Latent Semantic Indexing (LSI). 

 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi 

buku yang sekarang berupa e-book yaitu sebuah buku 

panduan dalam versi digital, buku tersebut dapat 

dibuka melalui perangkat elektronik, untuk 

mendapatkannya sangat mudah tanpa harus pergi 

keperpustakaan, sudah banyak aplikasi untuk 

melakukan penelusuran buku guna mempermudah dan 

mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh pengguna 

dalam melakukan pencarian. Seiring dengan  

banyaknya e-book yang disimpan serta dipublikasikan 

dalam sebuah file teks, pengguna sistem informasi 

menginginkan suatu bentuk pencarian e-book yang 

dapat memberikan hasil maksimal baik dari segi 

efisiensi maupun peningkatan pencarian e-book itu 

sendiri. Faktor terpenting dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan pencarian e-book adalah search 

engine (mesin pencari) yang terdapat di dalam sistem 

informasi. Namun metode yang diterapkan dalam 

Search Engine yang digunakan serta dibuat oleh 

peneliti lainnya hanya dapat mencari e-book 

berdasarkan judul artikel atau judul e-book sehingga 

jika pengguna tidak mengetahui judul artikel atau judul 

e-book, maka pengguna tidak dapat menemukan e-

book yang relevan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, 

maka terdapat permasalahan yang ditemukan yaitu 

bagaimana menemukan e-book yang relevan 

berdasarkan Keyword (kata kunci) yang  dimasukkan 

tidak sama persis dengan judul e-book? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang ada maka dapat diberi 

batasan-batasan sehingga pembahasan lebih terarah. 

Adapun Batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi pencarian yang dibuat untuk mencari e-

book berupa file dengan format Portable 

Document Format (PDF). 

b. Aplikasi pencarian e-book dibuat menggunakan 

Bahasa Pemrograman PHP Hypertext 

Preprocessor (PHP) dan MySQL sebagai server 

basis data. 

c. Aplikasi yang dibuat menggunakan bantuan 

wolfram mathematica untuk pendukung 

perhitungan eigen value/singular value dan eigen 
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vector. 

d. Aplikasi menggunakan Metode Latent Semantic 

Indexing (LSI) dengan pendekatan Information 

Retrieval System dan Singular Value 

Decomposisition (SVD). 

e. Aplikasi ini hanya dapat memproses 3 e-book 

karena wolfram mathematica yang digunakan 

tidak berbayar. 

f. Input aplikasi pencarian berupa Stopword dalam 

bentuk kata, dan berupa ebook dalam format file 

PDF. 

g. Proses perhitungan dimulai dari mengubah isi 

semua dokumen e-book kedalam sebuah matrik, 

kemudian dihitung Singular Value 

Decomposisition (SVD) dibagian admin dan 

hitung similarity dibagian user pencari e-book. 

h. Output dari aplikasi pencarian e-book pada bagian 

user hanya berupa tampilan pencarian beserta 

hasilnya sedangkan bagian admin berupa tampilan 

pencarian beserta hasilnya, dapat melihat bobot 

yang terbesar, dan dapat melihat detail 

perhitungannya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang 

dilakukan adalah menghasilkan implementasi 

Information Retrieval System menggunakan metode 

Latent Semantic Indexing pada aplikasi pencarian e-

book untuk membantu pengguna dalam mencari e-book 

berdasarkan kata kunci yang dimasukkan tidak sama 

persis dengan  judul artikel atau judul e-book, sehingga 

pengguna dapat menemukan e-book yang relevan.  

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa penelitian yang dibuat 

dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya: 

a. Pengguna dapat menemukan e-book yang relevan 

berdasarkan kata kunci yang dimasukkan tidak 

sama persis dengan judul ebook. 

b. Diharapkan proses pencarian e-book dengan  

Information Retrieval System (IRS) dan 

menerapkan metode Latent Semantic Indexing 

(LSI) pada sistem pencarian e-book dapat 

menghemat waktu. 

c. Pengguna dapat membaca dan menemukan e-

book yang dibutuhkan dengan membuka aplikasi 

pencarian e-book. 

 

2. Kajian Hasil Penelitian 

2.1. Kajian hasil Penelitian  

Berdasarkan kajian hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis, maka penulis telah 

menemukan beberapa referensi yang pantas untuk 

nantinya digunakan menjadi acuan penulis dalam 

menyusun laporan. 

[1] Penggunaan metode Latent Semantic Indexing 

(LSI) untuk temu balik informasi rekomendasi topik 

tugas akhir dapat menghasilkan dokumen yang 

relevan. Dengan menggunakan metode LSI 

dimungkinkan untuk melakukan pencarian 

berdasarkan kata kunci atau frasa dari isi dokumen, 

selain itu juga LSI dapat melakukan penyaringan kata-

kata yang tidak perlu, sehingga menghasilkan 

dokumen file pdf, dapat mendekati permintaan 

pencarian dan dapat menghasilkan file dokumen yang 

relevan. 

[2] Metode Latent Semantic Indexing (LSI) untuk 

pencarian berita memungkinkan untuk mencari 

hubungan semantik tiap kata, mencari nilai kemiripan 

antar kalimat maupun query dalam pencarian dan 

peringkasan berita online berbahasa Indonesia dengan 

menghasilkan rata-rata nilai precision 0.41, nilai recall 

0.64 dan nilai F-score 0.49 pada nilai k-rank = 3. 

sehingga sistem yang dibuat mampu menjadi mesin 

pencari dengan hasil penelusuran berupa file text berita 

yang memiliki relevansi tinggi. 

Metode LSI dapat menemukan dokumen yang 

dicari dengan nilai k-reduce yang optimal untuk 

masukan query bahasa Indonesia adalah 30 (10% dari 

total dokumen yang ada di dalam korpus), sedangkan 

nilai k-reduce yang optimal untuk masukan query 

bahasa Inggris adalah 90 (30% dari total dokumen 

yang ada di dalam korpus). Sehingga ketika user 

memasukkan query maka pencarian dokumen yang 

dihasilkan adalah tidak hanya dokumen yang berbeda 

bahasa dengan query namun juga menampilkan file 

text dokumen yang memiliki bahasa yang sama dengan 

query [3]. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Information Rretrieval System (IRS) 

IRS atau Sistem temu kembali informasi adalah 

suatu proses untuk mengidentifikasi, kemudian 

memanggil suatu dokumen dari suatu simpanan. 

Pengertian lain menyatakan bahwa sistem temu balik 

informasi merupakan proses yang berhubungan 

dengan refresentasi, penyimpanan, pencarian dengan 

pemanggilan informasi yang relevan dengan 

kebutuhan informasi yang diinginkan pengguna [4]. 

 
2.2.2 Latent Semantic Indexing (LSI) 

LSI adalah metode matematis yang 

digunakan untuk menentukan hubungan antara istilah 

dan konsep dalam konten. Isi halaman web yang 

crawling (dijelajahi) oleh mesin pencari, kemudian 

dicari hubungannya, kata-kata yang paling umum dan 



frase yang dikumpulkan dan diidentifikasi sebagai kata 

kunci untuk halaman [5]. 

 

 

Gambar 2. 1 Alur Proses dari Metode LSI 

 

2.2.3 Singular Value Decomposisition 

SVD merupakan teknik mendekomposisi matriks 

yang berukuran apa saja (biasanya diaplikasikan untuk 

matriks dengan ukuran yang sangat besar dengan hasil 

berupa Singular Value yang disimpan dalam sebuah 

matriks diagonal dalam urutan yang sesuai dengan 

korespondensi singular vektornya. Singular vektor 

tersebut menyimpan informasi sangat penting terkait 

data, data yang berkontribusi paling besar terhadap 

pariasi data secara keseluruhan, yang disimpan pada 

singular value yang pertama. Dekomposisi nilai 

singular matriks rill A mxn adalah faktorisasi A= 

U∑VT dengan U matriks orthogonal mxm, V matriks 

orthogonal nxn dan ∑ matriks diagonal mxn bernilai 

rill tak negatif yang disebut nilai singular [6]. 

 

A= USVT                                             (2.1) 

Keterangan: 

A : Matriks ukuran mxn 

U : Singular vektor dari matriks A (orthonormal) 

S : Diagonal vektor yang menyusun singular value   

     dari korespondensi  singularvektornya. 

VT: Singular vektor dari matriks A (orthonormal) 

 
2.2.4 Eigen Value & Eigen Vektor 

SVD akan banyak dijumpai perhitungan-

perhitungan untuk mencari nilai eigen dan vektor 

eigen dari matriks. Jika A adalah matriks nxn, maka 

sebuah vektor tak nol 𝑥⃗  anggota 𝑅" disebut vektor 

eigen dari A jika A𝑥⃗  adalah perkalian skalar dari 𝑥⃗ , 
yaitu,  

𝐴𝑥⃗  = λ𝑥⃗                                     (2.2) 

untuk beberapa nilai λ. Nilai skalar λ disebut nilai 

eigen dari A , dan 𝑥⃗  dikatakan vektor eigen dari A 

yang berkaitan (corresponding) dengan λ [7]. 

 
2.2.5 Consine Similarity 

[8] Cosine Similarity adalah salah satu metode 

perhitungan similarity yang paling popular untuk 

diterapkan pada dokumen teks. Kelebihan utama dari 

metode cosigne similarity adalah tidak terpengaruh 

pada panjang pendeknya suatu dokumen. Karena yang 

hanya diperhitungkan nilai term dari masing masing 

dokumen Cosine Similarity adalah ukuran kesamaan 

antara dua buah vektor dalam sebuah ruang dimensi 

yang didapat dari nilai cosinus sudut dari perkalian dua 

buah vektor yang dibandingkan karena cosinus dari 00 

adalah 1 dan kurang dari 1 untuk nilai sudut yang lain, 

maka nilai similarity dari dua buah vektor dikatakan 

mirip ketika nilai dari cosine similarity adalah 1. 
 

𝑺𝒊𝒎 (𝒂) =
𝐀.𝐁

|𝐀| |𝐁|
=

∑ 𝑨𝟏. 𝑩𝟏
𝒏
𝒊=𝟏

√∑ (𝑨𝟏) .
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 ∑ (𝑩𝟏)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

 

 

Keterangan :  

A = Vektor Dokumen.  

B = Vektor Query. 

A • B = dot product antara vektor A dan vektor B 

|A| = panjang vektor A  

|B| = panjang vektor B  

|A||B| = cross product antara |A| dan |B| 

α = Sudut yang terbentuk antara vector A & B  

 
2.2.6 Wolfram Mathematica 

Mathematica merupakan software aplikasi buatan 

Wolfram Research yang handal dengan fasilitas 

terintegrasi lengkap untuk menyelesaikan beragam 

masalah matematika. Dengan Mathematica kita akan 

merasakan sebuah revolusi pada peran dan praktik 

matematika yang dengannya beragam kasus 

matematika, dari masalah yang paling sederhana 

hingga perhitungan yang paling rumit, dapat 

diselesaikan dengan mudah, ringkas, cepat dan tepat. 

Mathematica memiliki fasilitas fungsi matematika 

terpasang (built-in mathematics function) lebih dari 

750 buah yang menjadikan sintak programnya dapat 

dinyatakan dalam satu atau beberapa baris sederhana 

saja. Kesederhanaan bahasa program inilah yang 

menjadikan Mathematica dapat digunakan siapapun 

tanpa harus terlebih dahulu menguasai suatu bahasa 

pemprograman tertentu [9]. 

 

(2.3) 



3. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa 

tahap untuk menyelesaikan penelitian ini, yang akan 

dijabarkan pada bagian metode penelitian :. 

 
3.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan 

studi literatur yaitu melakukan studi berdasarkan 

referensi berupa file dokumen ilmiah, baik merupakan 

data mentah penelitian, laporan penelitian, paper, 

bahan ajar dan berbagai diskusi pembahasan baik 

dengan dosen pembimbing maupun dengan orang 

yang berkompeten pada kasus information retrieval 

system pencarian e-book. 

 

3.2 Desain / Perancangan Sistem 

Rancangan sistem digunakan untuk 

mempermudah menentukan input dan output dalam 

perancangan sistem.  

a. Perancangan Sistem  

Tahap perancangan sistem, Penulis menuangkan 

hasil rancangan ke dalam bentuk diagram Unified 

Modeling Language (UML). Melalui diagram UML, 

Penulis dapat menentukan langkah yang harus diambil 

pada tahap selanjutnya dan penulis membuat 

kesimpulan mengenai sistem yang akan dibangun. 

b. Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

Tapat perancangan  ERD dilakukan dengan 

menuangkan permasalahan ke dalam perancangan 

Entity Relationship Diagram (ERD) dalam bentuk 

gambar untuk merancang bentuk awal dari basis data. 

c. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data dilakukan dengan 

permasalahan yang diperoleh kemudian diidentifikasi 

struktur basis data yang terdapat di dalamnya beserta 

pendefinisian properti atau atribut yang berkaitan 

dengan struktur basis data yang muncul. 

d. Perancangan Interface  

Perancangan interface dilakukan untuk 

memberikan tampilan dan susunan agar mudah 

dipahami ruang lingkup sistem. Perancangan interface 

meliputi:   

1. Rancangan Input  

Perancangan input pada sistem pencarian e-book 

akan dibuat sedemikian rupa user friendly agar 

para pengguna tidak kebingungan akan konten-

konten yang ada di dalam sistem.  

2. Rancangan Proses  

Perancangan proses yang terpenting dalam sistem 

pencarian e-book adalah perbandingan dan 

perhitungan similaritas yang nantinya interface 

yang akan dibuat mudah untuk user mengerti isi 

proses yang dibuat.  

3. Rancangan Output  

Perancangan output dalam sistem pencarian e-

book akan didesain dengan menampilkan hasil 

yang memiliki kesamaan paling banyak dengan 

data yang di-input-kan sehingga kerelevan data 

akan terjamin.  

 
3.3 Implementasi 

Setelah rancangan desain sistem sudah disetujui 

baik itu oleh pengguna dan pengembang, maka 

programmer mengembangkan desain perancangan 

menjadi suatu program dengan menggunakan Bahasa 

PHP dan MySQL sebagai server basis data. Setelah 

program selesai baik itu sebagian maupun secara 

keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian 

terhadap program tersebut untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi dalam penyajian informasi 

di dalamnya dan menguji seberapa akurat atau relevan 

data yang dimunculkan dalam pencarian e-book 

berdasarkan kata kunci yang dimasukkan dengan tidak 

hanya mencari judul namun juga isi e-book. 

 
3.4 Pengujian 

Pada tahap ini pengujian fokus pada perangkat 

lunak secara dari segi lojik dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 

Pengujian dilakukan dengan black box testing, yaitu 

pengujian dengan cara melihat alur kerja dan output 

dari program yang dihasilkan. 

 

4. ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Analisis Sistem 

Setelah melakukan studi literatur penulis 

menemukan  adanya kekurangan dalam metode yang 

diterapkan pada search engine (mesin pencarian) 

aplikasi pencarian e-book yang pernah dibuat maupun 

dikembangkan oleh peneliti lainnya berupa metode 

yang hanya mampu mencari judul artikel dan judul e-

book, berdasar input kalimat atau judul yang dicari. 

Hasil pencarian pun terbatas hanya nama file-nya saja, 

dengan presisi hasil pencarian rendah, user harus 

menginputkan keyword yang sama persis untuk 

menemukan e-book yang relevan. Tentunya ini kurang 

efektif serta memerlukan waktu tidak sedikit dan 

mungkin akan menjemukan bagi user tersebut.  

Berdasarkan analisis di atas, maka akan dibangun 

sebuah sistem yang dapat memberikan solusi atas 

masalah yang terdapat pada metode yang diterapkan 

pada search engine yang pernah dikembangkan atau 

dibuat oleh peneliti lainnya, dimana sistem yang akan 

dibangun dapat menemukan e-book yang sudah keluar 

lama  Information Retrieval System (IRS), dapat 

memahami hubungan antara istilah dan konsep dalam 

konten Latent Semantic Indexing (LSI), dapat 



mengelompokkan hasil pencarian e-book sesuai 

dengan topik yang terkait, dan dapat memahami 

katakunci yang di-input-kan oleh pengguna pencari e-

book. Sehingga hasil pencarian dapat mempermudah 

pengguna untuk menemukan e-book yang relevan 

terhadapat kata kunci yang dimasukkan dengan tidak 

hanya mencari judul namun juga isi e-book. 

 
4.2 Analisis Kebutuhan 

Analisa sistem dalam suatu instansi atau lembaga 

sangat penting karena berfungsi untuk mengetahui 

bagaimana sistem itu berjalan dan agar sistem yang 

dibuat dapat menghasilkan output yang di inginkan 

untuk mendapatkan pencapaian tujuan yang di 

rencanakan. 

 

4.2.1 Kebutuhan Fungsional Sistem 

Pada tahap kebutuhan fungsional sistem 

ditentukan prosedur yang akan dibuat di dalam sistem 

aplikasi pencarian e-book yang difokuskan hanya 

membahas tentang metode Latent Semantic Indexing 

(LSI), maka kebutuhan pengguna sistem aplikasi 

pencarian e-book terbagi menjadi 2 (dua) aktor yaitu 

admin dan user pencari e-book. Tiap aktor mempunyai 

wewenang yang berbeda antara lain: 

a. Admin :  

Admin mempunyai wewenang mengelola data 

stopword, mengelola data e-book dan melakukan 

pencarian e-book. 

b. User pencari e-book : 

User mempunyai wewenang melakukan proses 

pencarian e-book.  

 

4.2.2 Kebutuhan Pengujian Pencarian Ebook  

Dalam pengujian menggunakan data tiga e-book 

oleh algoritma Latent Semantic Indexing ada dua 

tahapan yaitu pertama, menghitung semua dokumen e-

book menggunakan SVD. kedua, menghitung proses 

kemiripan dokumen  menggunakan Consine 

Similarity.  

Tabel 4. 1 Tiga dokumen ebook 

D1 = Manajemen Sistem Informasi 

D2 = Sistem Sumber Daya Manusia 

D3 = Manajemen Informasi Penggajian 

 

Berdasar ketiga dokumen tersebut, kita dapat 

membentuk sebuah matrix A sebagai berikut : 

    

𝐴 =

(

 
 
 
 

1 0 1
1 1 0
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0

1
0
0
0
1)

 
 
 
 

Manajemen
Sistem
Informasi
Sumber
Daya
Manusia
Penggajian

            (4.1) 

 

Langkah1:  Menghitung matrik A dikali dengan 

dengan Matrik AT 

Langkah2: Temukan determinan sehingga ATA-

λI|=0. Hasil determinan ini  digunakan 

untuk mendapatkan Eigen Value dan 

                        Singular Value yang akan bermanfaat 

untuk membentuk matrik S. 
 

 

       𝐴𝑇𝐴 − λ𝐼 = [
3 1 2
1 4 0
2 0 3

] − (λ∗ [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]) 

 

                              = [
3 − λ 1 2
1 4 − λ 0
2 0 3 − λ

]               (4.2) 

Langkah3:    Hitung eigenvector (ATA−𝛌iI)Xi=0. 

                       Berdasar hasil wolfram saat menghitung 

eigenvalue pada langkah 2, diperoleh 

eigenvector adalah sebagai berikut: 

 

           𝑉1 = (1.19569,0.859355,1.0) 
            𝑉2 = (0.38643,−1.70134,1.0) 
              𝑉3 = (−1.08212,0.341985,1.0) 

 

Langkah4:   Bentuk matrik V dengan menggunakan 

hasil dari kalkulasi normalisasi 

eigenvector sebagai kolom dalam 

matrik,  

 

 

 

 
Langkah5:    Bentuk matrik U dengan U=AVS-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan Eigen & Singular Value : 

λ1 = 5.3914 ----- s1 = √5.3914 = 2.3219 

λ2 = 3.7729 ----- s2 = √3.7729 = 1.9424 

λ3 = 0.8358 ----- s3 = √0.8358 = 0.9142 

 

0.6718 0.4828 0.5618 

0.1922 -0.8461 0.4973 

-0.7154 0.2261 0.6611 

 

0.9039 0.6268 0.4151 

0.5378 -0.3528 -0.1917 

0.9039 0.6268 0.4151 

0.2485 -0.4356 0.1164 

0.2485 -0.4356 0.1164 

0.2485 -0.4356 0.1164 

0.6146 0.544 0.7232 

 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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Langkah6:    Hitung Vektor Query q = qTUkSk-1  

        Dengan query Informasi Daya Manusia 
 

 

 

Langkah7:    Hitung Bobot kemiripan  

 

𝑺𝒊𝒎 ( 𝒂 ) =
𝐀. 𝐁

|𝐀| |𝐁|
=

∑ 𝑨𝟏. 𝑩𝟏
𝒏
𝒊=𝟏

√∑ (𝑨𝟏) .
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 ∑ (𝑩𝟏)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

 

 

𝑆𝑖𝑚 𝐷2 =
(0.5618)(2.4517) + (0.4973)(2.9305)    

√(2.4517) +(0.5618) 22  X √(2.9305) +(0.4973)22

 

               =
1.3774 +  1.4573

√ 6.3264 X √8.8351
 

               =
2.8347

2.5152 X 2.9724
 

               =
    2.8347

7.4762
 

               = 0.3792 

 

Dari hasil Implementasi ini dapat dilihat, 

dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari pencarian 

dengan bahan uji tiga dokumen ebook dengan 

katakunci yang di-input-kan Informasi Daya 

Manusia maka dari itu didapat sebuah dokumen ebook 

D2 (Sistem Sumber Daya Manusia) = 0,3792 karena 

dapat dilihat dari kemiripan dua jumlah kata pada 

dokumen D2 yang dokumen lain hanya mempunyai 

satu kemiripan jumlah kata serta dapat dilihat dari 

hubungan antar queri/kata kunci dengan 

dokumen/ebook. 
 

4.3 Perancangan Aplikasi 

Unified Modeling Language (UML) merupakan 

bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi 

mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya 

berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi 

penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi 

tertentu, meskipun pada kenyataannya UML paling 

banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek 

[10]. 

 

4.3.1 Perancangan Use Case Diagram 

 

Gambar 4. 1 Use Case Diagram 

Gambar 4.1 Use Case Diagram menjelaskan bahwa 

sistem mempunyai dua aktor yang terdiri admin dan 

user pencari e-book. Admin dapat mengendalikan 

sistem secara penuh diantaranya dapat mengelola data 

stopword, dapat mengelola e-book dan dapat 

melakukan pencarian e-book sedangkan user hanya 

dapat melakukan pencarian e-book.  

 

4.3.2 Perancangan Activity Diagram 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Pencarian E-Book 

Pada Gambar 4.2 Activity diagram pencarian 

e-book, sistem menyediakan form pencarian kemudian 

admin dan user mempunyai hak akses yang sama 

untuk mengisi form pencarian lalu sistem melakukan 

proses case folding, filtering, tokenization, indexing, 

kemudian sistem menampilkan peringkat daftar hasil 

pencarian.  

 
4.3.3 Sequence Diagram Admin 

Gambar 4.3 terdapat lifeline login, kelola data 

stopword, kelola e-book, dan pencarian e-book. 

Pertama kali admin masuk harus login, kemudian 

admin dapat mengelola data stopword, mengelola e-

book, dan admin dapat melakukan pencarian e-book. 

(4.7) 

(4.7) 



Gambar 4. 3 Sequence Diagram Admin 

4.3.4 Sequence Diagram Admin 

Gambar 4.4 merupakan desain dari Class Diagram 

dari aplikasi pencarian e-book yang akan dibangun : 

 

Gambar 4. 4 Perancangan Class Diagram 

4.4 Perancangan Desain Halaman Interface User  
 

 

Gambar 4. 5 Desain Halaman Interface User 

 
Pada Gambar 4.5. Desain halaman interface 

dirancang untuk melakukan pencarian e-book oleh 

pengguna atau admin yang berkeinginan mendapatkan 

e-book yang relevan. Desain halaman interface user 

dapat dilihat  

 
5. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

5.1 Cara Kerja Sistem 

Implementasi IRS menggunakan Metode LSI 

pada aplikasi pencarian e-book dibuat untuk 

mempermudah user atau pengguna untuk menemukan 

e-book yang relevan berdasarkan kata kunci yang 

dimasukkan tidak harus sama persis dengan judul 

hanya mencari judul namun juga isi e-book. Sebelum 

kata kunci dimasukkan, admin melakukan input 

stopword dan input e-book, kemudian sistem 

Melakukan Text Processing diantaranya case folding,  

filetering, dan tokenizing ke semua isi e-book supaya 

sistem dapat menggunakan kalimat yang dianggap 

penting saja sebagai bahan proses perhitungan SVD. 

Hasil perhitungan SVD nantinya akan dipakai sebagai 

perhitungan similarity yaitu untuk mengukur 

kemiripan antara dokumen e-book dengan query atau 

kata kunci yang di-input-kan dengan melalui proses 

text preprocessing kemudian dilakukan perhitungan 

similarity untuk mengukur kemiripan antara dokumen 

e-book dengan kata kunci. Hasil dari perhitungan 

similarity sudah diketahui, langkah selanjutnya sistem 

merangking semua ebook. Sehingga Output dari sistem 

aplikasi pencarian e-book berupa tampilan e-book 

dengan bobot nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil 

(Descending).  

 
5.2 Implentasi Hasil pencarian admin dan user 

Halaman hasil pencarian merupakan halaman 

untuk menampilkan hasil pencarian dari kata kunci 

yang dimasukkan kemudian dilakukan proses hitung 

text preprocessing, vector queri hingga disamakan 

kemiripan dokumen dari hasil perhitungan Singular 

Value Decomposisition (SVD). hasilnya untuk admin 

ditampilkan nilai dengan rangking dari bobot paling 

besar ke bobot paling kecil serta di lengkapi dengan 

tools dapat melihat detail perhitungan. Sedangkan 

tampilan hasil pencarian untuk user dibuat untuk 

menampilkan hasil pencarian dari kata kunci yang 

dimasukkan tanpa adanya nilai bobot ataupun tools 

melihat detail perhitungan. Tampilan gambar halaman 

hasil pencarian dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 



  

Gambar 5. 1 Halaman Hasil Pencarian 

Pada Gambar 5.8 menjelaskan bahwa proses 

pencarian dengan pantokan pada bab IV, dari e-book 

yang di-input-kan serta query (kata kunci) yang 

dimasukkan budaya organisasi menghasilkan output 

dokumen e-book dengan mengambil tiga contoh bobot 

paling tinggi terdapat pada e-book dengan judul No. 9 

dengan nilai= 1.2107 dengan urutan kedua e-book  

dengan judul No. 7 dengan nilai= 1.1986, dan urutan 

yang terakhir e-book dengan judul No.5 dengan nilai= 

1.0486. 
 

6. PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Dari penelitian dan tulisan yang telah penulis 

uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Dengan menggunakan sebuah sistem aplikasi 

pencarian e-book dapat memudahkan pengguna 

pencari e-book untuk mendapatkan e-book yang 

relevan terhadapat kata kunci yang dimasukkan 

dengan tidak sama persis dengan judul e-book. 

b. Berdasarkan hasil pengujian mandiri maupun 

lapangan sistem yang dirancang dapat berjalan 

dengan baik meskipun terdapat beberapa fitur 

yang belum berfungsi maksimal.  

c. Pemanfaatan metode Latent Semantic Indexing 

dengan pendekatan Singular value 

Decomposisition (SVD) berhasil 

diimplementasikan pada sistem yaitu dengan 

adanya penemuan keterkaitan atau hubungan 

semantik antar kata dari isi semua e-book. 

 

5.2. Saran 

Aplikasi ini tentu saja masih belum sempurna. 

Masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan aplikasi ini agar menjadi lebih baik 

lagi, antara lain:   

a. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

memproses lebih dari 3 ebook. 

b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa 

menambah fitur untuk melakukan pencarian 

berdasarkan gambar (image) bahkan format selain 

Portable Document Format (PDF). 

c. Diharapakan pada penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan fitur penanganan masalah pada 

sistem seperti perhitungan otomatis Singular 

value Decomposisition (SVD) setelah menambah 

maupun menghapus data e-book secara otomatis. 

d. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa 

melakukan proses perhitungan 

eigenvalue/singular value dan eigenvector tanpa 

menggunakan bantuan Wolfram Mathematica 

e. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan menambahkan 

pendekatan algoritma untuk lebih 

memaksimalkan pencarian e-book yang relevan 

tanpa membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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