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ABSTRAK
Pencarian artikel merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mencari artikel yang relevan sesuai
dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Konsep sederhana dari pencarian artikel adalah pengguna
memasukkan kata kunci, kemudian menekan tombol pencarian sehingga memberikan hasil pencarian. Proses
pencarian dengan menggunakan konsep sederhana tersebut memerlukan waktu dan pencarian yang diberikan
terkadang kurang sesuai dengan artikel yang dicari. Makalah ini merupakan penerapan dari Jaccard Similarity
dalam contoh simple query suggestion. Jaccard similarity digunakan sebagai query suggestion karena sistem
dapat membandingkan kata kunci yang diberikan dengan data yang terdapat didalam database yang disebut
sebagai Jaccard Index. Sistem yang dibangun memberikan suggestion setiap kali user mengetikkan kata kunci
dan hasil pencarian akan tampil secara akurat dengan waktu proses 7 mili detik dengan nilai Jaccard Similarity
antara 0 hingga 1 pada 492 data artikel yang diambil dari Prosiding KNS&I STIKOM Bali.
Kata kunci: simple query suggestion, pencarian artikel, jaccard similarity
A. PENDAHULUAN
Perkembangan pencarian data di internet
sangat pesat didukung dengan perkembangan
perangkat keras. Google, Bing dan Yahoo secara
konsisten dilaporkan sebagai website yang
digunakan sebagai mesin pencari. Mereka
menguasai pasar pencarian data sebanyak 96%.
Google menguasai 66,9%, Bing 18,1% dan Yahoo
11,1%. Dalam beberapa tahun terakhir ketiganya
mengenalkan
tentang
dynamic
term/query
suggestions untuk mendukung pengguna dalam
query formulation, reformulation atau query
expansion [1].
Query suggestion banyak digunakan pada
website pencarian informasi untuk mempermudah
mencari informasi yang relevan. Query suggestion
berhubungan erat dengan form autocompletion
pada input form sebuah website. Fitur
autocomplete dikenal pertama kali pada aplikasi
desktop dengan cara user mengetikkan sesuatu dan
suggestion akan tampil secara otomatis. [2]

Jaccard similarity adalah sebuah algoritma
yang digunakan untuk membandingkan dokumen
yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kata
yang dimilikinya. Jaccard similarity biasanya
digunakan untuk membandingkan dokumen dan
menghitung nilai kemiripan dari dokumen tersebut.
Dengan kemampuan inilah jaccard similarity
digunakan dalam dynamic query suggestion untuk
memberikan saran-saran pencarian dalam hal
pencarian artikel.

Website merupakan salah satu teknologi yang
digunakan untuk memberikan simulasi form
autocomplete. Teknologi web yang banyak
berkembang saat ini adalah teknologi web
responsive. Web responsive adalah desain web
yang dapat digunakan secara fleksibel dibuka dari
komputer dengan berbagai resolusi layar. Selain
dengan teknologi responsive, website juga
dibangun dengan menggunakan teknologi AJAX
dan bahasa pemrograman PHP serta database
MySQL. Web konvensional pada umumnya tidak
dapat dilihat dengan baik pada resolusi display
yang berbeda-beda.
AJAX
merupakan
teknologi
yang
menggabungkan beberapa teknik pemrograman
javascript, PHP dan MySQL yang ditampilkan
dengan menggunakan HTML sebagai desain user
interface. AJAX dapat merubah sebagian halaman
website tanpa harus merubah keseluruhan halaman
website seperti yang website konvensional lakukan
sehingga permintaan terhadap halaman website

Gambar 1. Query suggestion
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dapat dilakukan kapan saja tanpa menggunakan
waktu tunggu untuk meminta halaman website
secara keseluruhan.
Dalam sebuah artikel berjudul “AJAX: A
New Approach to Web Applications”, Jesse James
Garret menjelaskan dengan lengkap mengenai
teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript And
XML) yang diyakini dapat menutup gap antara
aplikasi berbasis desktop dan web. AJAX memiliki
perbedaan dengan model web tradisional [7].
Istilah AJAX (Asynchronous JavaScript And
XML) dalam pengembangan web menjadi populer.
AJAX ini sendiri bukan merupakan bahasa
pemrograman baru, AJAX hanya merupakan
sebuah
teknik
pemanfaatan
object
XMLHttpRequest
dengan
javascript
untuk
berkomunikasi
dengan
server
secara
Asynchronous, dengan pemanfaatan object
XMLHttpRequest ini kita dapat membuat proses
berjalan secara background atau bekerja dibelakang
layar sementara user dapat tetap berinteraksi
dengan halaman web yang ada. Pemanfaatan tehnik
Asynchronous ini jugalah yang telah mendorong
pengembangan web menjadi lebih kaya atau
banyak
yang
menulisnya
dengan istilah
pengembangan Rich Internet Application (RIA)
atau WEB 2.0. [8]

B. TINJAUAN PUSTAKA
Autocomplete, atau yang lebih dikenal dengan
word completion, adalah ﬁtur yang disediakan oleh
banyak web browser, surel, antarmuka mesin
pencari, source code editor, tools pada query
database, pengolah kata (word processor), dan
interpreter pada command line. Autocomplete juga
terdapat dan sudah terintegrasi dalam teks editor
yang umum digunakan. Kegunaan dari ﬁtur
autocomplete ini adalah menampilkan perkiraan
kata atau frase yang akan dimasukkan tanpa harus
mengetikkan keseluruhan kata [2] [3].
Autocomplete melibatkan program yang dapat
melakukan prediksi terhadap sebuah kata atau frasa
yang pengguna ingin tulis tanpa harus menulis
keseluruhan kata atau frasa secara lengkap.
Autocomplete bekerja ketika pengguna menulis
huruf pertama atau beberapa huruf/karakter dari
sebuah kata, program yang melakukan prediksi
akan mencari satu atau lebih kemungkinan kata
sebagai pilihan. Jika kata yang dimaksud ada dalam
pilihan kata prediksi maka kata yang dipilih
tersebut akan disisipkan pada teks [2].
Dynamic Query Suggestion juga dikenal
sebagai pre-submission query suggestion atau
query autocompletion mengacu pada sebuah
system atau pradigma dimana sebagian keyword
yang diketik oleh pengguna mengarah pada
kumpulan saran yang ditampilkan secara otomatis
yang memungkinkan dipilih oleh user. Hasil dari
dynamic query suggestion merupakan bagian
lengkap dari keyword yang dimasukkan oleh
pengguna dan ketika pengguna memilih salah satu
dari saran suggestion tersebut, maka system akan
memberikan hasil yang sesuai [4].
Jaccard Algorithm atau juga disebut dengan
Jaccard Index dan juga dikenal dengan Jaccard
Coeﬃcient adalah sebuah nilai yang didapatkan
dari membandingkan kemiripan ataupun perbedaan
dari sebuah data set. Perhitungan koefisien Jaccard
similarity antara dua kumpulan data adalah didapat
dari hasil pembagian antara jumlah data yang sama
dengan keseluruhan data yang ada. Jaccard index
dapat dirumuskan sebagai berikut [5] [6] :

C. METODE PENELITIAN
Jaccard similarity diimplementasikan sebagai
sebuah algoritma untuk memberikan suggestion
kepada pengguna sesuai dengan diagram pada
gambar 2.
Simple
query
suggestion
dengan
menggunakan jaccard algorithm dimulai dari
pengguna mengetikkan sesuatu pada bagian text
field, kemudian system akan mencari artikel dari
database dengan menghitung nilai jaccard
similarity dan system akan menampilkan hasilnya.
Hasil dari query suggestion mungkin satu atau
lebih sesuai dengan data yang terdapat di database
yang berhubungan dengan keyword yang
dimasukkan oleh pengguna. System akan berhenti
melakukan pencarian ketika pengguna berhenti
mengetik atau ketika pengguna memilih salah satu
query suggestion yang diberikan.
Bentuk matematis Jaccard similarity diubah
menjadi bentuk SQL untuk membaca data dari
database. Ketika pengguna memasukkan “signal
indera pro”, system akan mencari dan menghitung
nilai dari jaccard index dan jika hasil yang
diharapkan adalah “SIGNAL PROCESSING OF
RADAR INDERA” maka hasil dari jaccard index
adalah 0,6 sesuai dengan rumusan berikut

Jaccard
Distance
adalah
perhitungan
ketidaksamaan antara data set. Hal tersebut dapat
disebut sebagai invers Jaccard Coefficient yang
mengurangkan 1 dengan nilai Jaccard Similarity.
Jaccard distance dapat dirumuskan sebagai berikut
[5]:
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“fuzzy” system akan mencari dan menghitung
jaccard index dan data yang ada adalah “SIGNAL
PROCESSING OF RADAR INDERA” sehingga
menghasilkan nilai Jaccard index sama dengan 0
sesuai dengan perhitungan sebagai berikut :

Start

Input data(user type some
keywords)

Read data from
database(Jaccard
Similarity)

Ketika pengguna memasukkan “signal indera
processing of radar”, system akan mencari dan
menghitung jaccard index dan hasil yang
diharapkan adalah “SIGNAL PROCESSING OF
RADAR INDERA” maka nilai jaccard index
adalah 1 sesuai dengan perhitungan berikut :

Display result

Repeat until user stop typing

Finish

Gambar 2. Proses query suggestion
Hasil konversi bentuk matematis menjadi
bentuk SQL adalah sebagai berikut :
SELECT
*,
(if
(locate('signal',
judulMakalah)>0,1,0)+if
(locate('indera',
judulMakalah)>0,1,0)+if
(locate('processing',
judulMakalah)>0,1,0)+if
(locate('radar',
judulMakalah)>0,1,0)+if
(locate('of',
judulMakalah)>0,1,0)+0)/(LENGTH(judulMakala
h) - LENGTH(REPLACE(judulMakalah, ' ', ''))
+
1
+if
(locate('signal',
judulMakalah)>0,0,1)+if
(locate('indera',
judulMakalah)>0,0,1)+if
(locate('processing',
judulMakalah)>0,0,1)+if
(locate('radar',
judulMakalah)>0,0,1)+if
(locate('of',
judulMakalah)>0,0,1)+0)
as
score
FROM
makalah order by score desc LIMIT 0, 10

Gambar 3. Aplikasi query suggestion
Gambar menunjukkan hasil dari query
suggestion ketika user memasukkan “signal indera
pro” dan system akan menampilkan suggestion,
waktu proses dan juga nilai dari jaccard index.
System membutuhkan waktu sekitar 7 milidetik
untuk mencari artikel yang sesuai dengan kata
kunci dari pengguna dengan nilai jaccard index
sebesar 0,6. Ketika salah satu suggestion dipilih
oleh pengguna maka system akan menampilkan
informasi detail dari artikel tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi dibangun dengang menggunakan
Bahasa pemrograman PHP dalam bentuk website
dan MySQL sebagai databasenya dan juga
menggunakan AJAX sebagai teknik dalam
memberikan suggestion. Data yang digunakan
didalam aplikasi ini adalah data prosiding KNS&I
STIKOM Bali dengan 492 data artikel. Nilai
Jaccard similarity didapatkan dari pembagian
jumlah kata kunci dengan jumlah semua data yang
digunakan. Ketika pengguna mengetikkan kata
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Gambar 6. Waktu proses rata-rata
E. KESIMPULAN
Paper ini mengimplementasikan jaccard
algorithm untuk membuat simple query suggestion
dan mencari data yang sesuai berdasarkan kata
kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Query
suggestion berjalan dengan baik dengan PHP,
MySQL dan AJAX untuk membantu pengguna
dalam mencari artikel yang dibutuhkan pada
website. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi
memberikan hasil yang akurat sebagai query
suggestion sesuai dengan kata kunci yang
dimasukkan pengguna baik sebagian kata kunci,
satu buah kata kun ci maupun beberapa kata kunci.
Aplikasi pencarian membutuhkan waktu sekita 7
mili detik untuk mengasilkan suggestion pada 492
data artikel.

Gambar 4. Pengguna memilih salah satu suggestion
Tabel 1. Pengujian aplikasi
Process
Proses pencarian
Proses pencarian
Proses pencarian
Proses pencarian

Input
Sebagian dari kata
kunci
Satu kata kunci
Kata kunci
berurutan

yang

Beberapa kata kunci
yang tidak berurutan

Result
System
menampilkan
yang sesuai
System
menampilkan
yang sesuai
System
menampilkan
yang sesuai
System
menampilkan
yang sesuai

hasi
hasi
hasi
hasi

Tabel 2. Waktu proses pada 492 data
Input
Sebagian dari kata kunci
Satu kata kunci
Kata kunci yang berurutan
Beberapa kata kunci yang tidak berurutan

Processing time
2.0 milidetik
6.5 milidetik
7.4 milidetik
7.6 milidetik

[1]

[2]

[3]
Gambar 5. Grafik perbadingan jumlah data dengan
waktu proses

[4]
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