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Information retrieval is a field concerned with the 
structure, analysis, organization, storage, 

searching, and retrieval of information 

(Salton, 1968)

Retrieval Temu-Kembali



Contoh: Pencarian Web

• Temu-kembali dokumen (halaman web) sebagai respon terhadap query

• Benar-benar efektif (pada beberapa hal)

• Sangat jelas (sebagian besar)

• Secara komersil berhasil (beberapa)

• Apakah begitu?..



Information Retrieval

• Information retrieval is a field concerned with the structure, analysis,
organization, storage, searching, and retrieval of information (Salton,
1968)

• Untuk menyelesaikan masalah “information overload”

• IR merupakan bidang antar-disiplin:
✓computer sciences
✓mathematics
✓information science
✓information architecture
✓cognitive psychology
✓linguistics
✓statistics



Proses Pencarian



Persoalan di IR

• Kebutuhan Informasi 
dan Interaksi 
Pengguna

• Relevansi

• Representasi

• Perbandingan

• Evaluasi



Pengguna dan Kebutuhan Informasi

• Search bersifat user-centered

• Kata kunci Query sering “miskin” dalam mendeskripsikan kebutuhan 
informasi sebenarnya

• Interaksi dan konteks adalah penting untuk memehami maksud 
pengguna

• Teknik menyaringan Query seperti query expansion, query suggestion,
dan relevance feedback terbukti memperbaiki ranking



Relevansi

• Definisi simpel: Dokumen yang relevan berisi informasi yang dicari 
seseorang ketika mereka mengajukan query ke mesin pencari

• Banyak faktor memengaruhi keputusan seseorang tentang apa yang 
relevan: misalnya, tugas, konteks, kebaruan, gaya

• Relevansi topikal (topik yang sama) vs. relevansi pengguna (yang lainnya)

• Model retrieval menentukan pandangan relevansi
• Relevansi - Algoritm peringkat yang digunakan di mesin telusur didasarkan pada 

model retrieval
• Sebagian besar model menggambarkan sifat statistik teks daripada bahasa

• yaitu menghitung fitur teks sederhana seperti kata-kata alih-alih menguraikan dan 
menganalisis kalimat

• Pendekatan statistik untuk pemrosesan teks dimulai dengan Luhn di tahun 50-an
• Fitur linguistik dapat menjadi bagian dari model statistik



Representasi

• Pendekatan yang paling sukses adalah statistik
➢secara langsung, atau upaya untuk menangkap dan menggunakan probabilitas kata

• Mengapa tidak pemahaman bahasa alami?
➢komputer memahami dokumen dan query, kemudian mencocokkannya
➢state of the art: rapuh dalam domain tak terbatas
➢dapat sangat berhasil dalam kondisi yang dapat diprediksi

✓ ekstraksi informasi tentang terorisme / pengambilalihan
✓Aplikasi medis atau hukum dengan kosakata yang terbatas

• Dapat menggunakan tajuk (heading) yang ditetapkan secara manual
➢Misal: Tajuk Library of Congress, Dewey Decimal

✓mahal dan kesepakatan manusia tidak bagus
✓ Sulit memprediksi heading apa yang “menarik”

• Statistik dan bukan leksikal
➢hitung kata-kata
➢Informasi leksikal memainkan peran sekunder



Contoh: Bag of Words

• Mengabaikan urutan kata

• Popular dan efektif

• Kosa kata mirip→ konten mirip

• Pertimbangkan pengurutan ulang kata-kata dalam judul
➢Acak: beating takes points falling another Dow 355

➢Alfabetis: 355 another beating Dow falling points

➢“Interesting”: Dow points beating falling 355 another

➢Orisinil: Dow takes another beating, falling 355 points



Sebetulnya...

• Dasar dari kebanyakan IR adalah pendekatan yang sangat sederhana
• Temukan kata-kata dalam dokumen

• Bandingkan itu dengan kata-kata dalam query

• Pendekatan ini sangat efektif!

• Jenis fitur lainnya sering digunakan
• Frase

• Struktur link

• Entitas bernama (orang, lokasi, organisasi)

• Fitur khusus (nama kimia, nama produk)

• Fokus pada peningkatan akurasi, kecepatan
• … dan memperluas ide di tempat lain



Perbandingan

• Model Retrieval (Pengambilan, Temu-Kembali)
✓Menyediakan framework matematis untuk mendefinisikan proses 

pencocokan
✓Termasuk penjelasan asumsi
✓Basis dari banyak algoritma ranking
✓Bisa implisit

• Beberapa model yang akan dicover:
✓boolean
✓vector space
✓inference networks
✓language models
✓relevance models



Evaluasi

• Prosedur eksperimental dan ukuran untuk membandingkan output 
sistem dengan harapan pengguna
✓Berawal di Cranfield experiments pada tahun 60an

• Metode evaluasi IR sekarang digunakan dalam banyak bidang

• Biasanya menggunakan koleksi uji dari dokumen, pertanyaan, dan 
penilaian relevansi
✓Paling sering digunakan adalah koleksi TREC

• Recall dan precision adalah dua contoh ukuran yang efektif



IR Bukanlah Search Engines

• Search engine adalah aplikasi praktis dari teknik pengambilan informasi 
untuk koleksi teks skala besar

• Information Retrieval
✓Information needs – User interaction
✓Relevance – Effective ranking
✓Representation – How to represent things
✓Comparison – How to match things
✓Evaluation – Testing and measuring

• Search Engines
✓Performance – Efficient search and indexing
✓Incorporating new data – Coverage and freshness
✓Scalability – Growing with data and users
✓Adaptability – Tuning for applications
✓Specific problems – Misal Spam



Dimensi IR

• IR tidak hanya untuk Web

• IR tidak hanya pencarian (search)

• 3 dimensi:
✓Data (Content)

✓Aplikasi (Domain)

✓Tugas (Pekerjaan)



Data

• Teks
• Banyak bahasa

• Mengakses teks China menggunakan Bahasa Indonesia

• Scanned Text (tulis tangan atau diketik)
• Dapat berupa citra (image) kata atau Teks yang discan (OCR) beserta errornya

• Images (Citra)
• Fitur-fitur?

• Video
• Fitur-fitur?

• Speech (audio)
• Keluaran ASR (dengan errornya)

• Musik
• Fitur-fitur?



Aplikasi

• Web

• Enterprise
• Seperti web, tetapi lebih kecil, lebih fokus, lebih terkendali

• Desktop
• Skala lebih kecil; format file berbeda; sangat user-centered

• Forum
• Lebih ringkas daripada web; thread; typo;

• Social/twitter
• Pendek; thread; typo;

• P2P
• Aspek-aspek terdistribusi.



Tugas 

• Search (Pencarian)
• Koleksi bersifat “statik”, query bersifat “dinamis”

• Filtering & Routing
• Seperti newswire; query “statik”, dokumennya “dinamis”

• Detection & Tracking
• newswire juga; penemuan dan pelacakan topik baru

• Classification & Clustering
• Pengelompokan dokumen yang mirip bersama-sama

• Summarization (perangkuman)
• Mencari potongan paling penting

• Question answering (menjawab pertanyaan)
• Informasi faktual;

• Collaborative
• recommender systems; seperti Amazon reviews.
• multi-agent search



3 Dimensi IR

Data Aplikasi Tugas

Text Web Search

Multiple languages Enterprise Filtering & Routing

Scanned Text Desktop Detection & tracking

(tulis tangan/diketik)

Images Forum Classification

Video P2P Question answering

Speech (audio) Literature Summarization

Music PIM Collaborative



Information Retrieval?

• Information retrieval (IR) adalah bidang yang konsen dengan 
perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem interaktif yang 
membantu pengguna memperoleh informasi.

• Kuliah ini fokus (terutama) pada search engines

• Diberikan suatu query dan corpus, temukan item yang relevan
• query: ekspresi kebutuhan informasi dari pengguna

• corpus: repository item-item yang dapat ditemu-kembalikan

• relevansi: pemenuhan kebutuhan informasi pengguna

• Gerard Salton, 1968:
• Information retrieval is a field concerned with the structure, analysis, 

organization, storage, and retrieval of information.



Contoh Aplikasi Pencarian Berbasis IR

• digital library search

• web search

• enterprise search

• news search

• local business search

• image search

• video search

• (micro-)blog search

• community Q&A search

• desktop search

• question-answering

• federated search

• social search

• expert search

• product search

• patent search

• recommender systems

• opinion mining



Tugas Pencarian (dalam Kuliah ini)

Diberikan suatu query dan corpus, carikan item yang relevan

• query: ekspresi kebutuhan informasi pengguna
‣ deskripsi tekstual dari apa yang diinginkan pengguna

• corpus: repository dari item-item yang dapat ditemu-
kembalikan
‣ himpunan dokumen teks

• relevance: kepuasan atas kebutuhan informasi pengguna
‣ dokumen mengandung informasi yang diinginkan pengguna



Mengapa IR itu Sulit?

• Information retrieval merupakan proses yang tak-pasti
‣ pengguna tidak tahu apa yang mereka inginkan

‣ pengguna tidak tahu cara menyampaikan apa yang mereka mau

‣ komputer tidak dapat memperoleh informasi seperti pustakawan

‣ komputer tidak dapat memahami teks bahasa alami

‣ search engine hanya dapat menebak apa yang relevan

‣ search engine hanya dapat menebak jika pengguna terpuaskan

‣ over time, kita hanya dapat menebak bagaimana pengguna 
mengatur perilaku jangka pendek dan panjangnya agar lebih baik.



Query dan Relevansi

• Query adalah suatu deskripsi memiskinkan dari kebutuhan informasi 
pengguna

• Sangat ambigu bagi siapapun selain pengguna tertentu

• Inilah mengapa IR itu SULIT (dan mengagumkan!)

• Croft, Metzler, & Strohman (CMS):
• Memahami bagaimana orang membandingkan teks dan merancang algoritma 

agar perbandingan ini terlaksana secara akurat merupakan inti dari 
information retrieval.

• IR tidak mencari “pemahaman” mendalam dari teks dokumen

• IR menggunakan properti statistik dari teks untuk memprediksi 
apakah dokumen relevan terhadap suatu query
‣ lebih mudah dan sering kali cukup



Perkiraan Relevansi

• Jenis bukti (fakta, evidence) apa yang dapat digunakan untuk 
memprediksi bahwa suatu dokumen relevan dengan query?
‣ query-document evidence: properti dari pasangan query-
dokumen (misalnya suatu ukuran kemiripan)

‣ document evidence: properti dari dokumen (sama untuk semua 
query)



Bukti Query-Dokumen

• Query: bathing a cat

• Term query yang  penting muncul lebih sering

• Kedua term muncul

• Term-term muncul bersama dan berdekatan

• Term-term muncul di dalam Judul (Title)

• Term-term muncul di dalam URL: www.wikihow.com/bathe-your-cat

• Term-term muncul di dalam hyperlink yang menunjuk ke halaman

• Bahasa yang sama dengan Query

• Term-term lain yang secara semantik terkait dengan term Query (misal 
feline, wash)

• Ada gagasan lain?



Bukti Query-Dokumen

• Tidak mengandung “.com”

• Bukan salah satu query paling popular

• Tidak mengandung term “news”

• Kita dapat pula menggunakan interaksi pengguna sebelumnya, misal:
✓Querynya mirip dengan query lain yang berasosiasi dengan klik pada 

dokumen ini 

✓Dokumennya mirip dokumen lain yang berasosiasi dengan klik untuk query 
ini.



Bukti Dokumen

• Banyak in-links (dukungan)

• Properti bukan-spam:
‣ kalimat gramatis

‣ bukan kata kotor

• Punya format bagus

• Ada gagasan lain?

• Atribut penulis (Author)
• Peer-reviewed oleh banyak ahli
• Reading-level pantas bagi komunitas 

pengguna
• Mempunyai gambar
• Baru saja diupdate (fresh)
• Panjangnya normal
• Dari domain dengan dokumen 

berkualitas tinggi.



Prediksi Relevansi

• IR tidak mengharuskan suatu “pemahaman” mendalam dari informasi

• Dapat diperoleh dengan menggunakan sumber dangkal dari fakta
yang dapat dibangkitkan dari pasangan query-dokumen atau hanya 
dokumen saja.



Tugas Pencarian (Search)

• Output: suatu peringkat (ranking) item-item dalam urutan descending
dari relevansi yang diprediksi (menyederhanakan tugas)

• Asumsi: pengguna mengamati hasil dari atas ke bawah dan berhenti 
saat terpuaskan atau menyerah.



Evaluasi Peringkat

• So, berapa bagus suatu ranking tertentu?

• Andaikan kita tahu dokumen mana yang betul-betul relevan dengan 
query tersebut...



Evaluasi Peringkat

• Mana yang lebih bagus rankingnya?

Secara umum, suatu ranking dengan semua 
dokumen yang relevan pada poisis teratas 
adalah terbaik (A lebih bagus daripada B)



Evaluasi Peringkat

• Mana yang rankingnya lebih baik?

Seringkali kualitas (relatif) peringkat 
tidak jelas dan tergantung pada tugas



Evaluasi Peringkat

• Web search: A lebih baik daripada B

• Banyak dokumen (secara redundan) 
memuaskan pengguna; pengguna tidak 
menginginkan semuanya; semakin tinggi 
dokumen pertama yang relevan, semakin baik



Evaluasi Peringkat

• Pencarian Patent : ??????

• Pencarian Patent: B lebih bagus daripada A
• Pengguna ingin melihat segala sesuatu di 

korpus yang terkait dengan permintaan 
(biaya tinggi saat kehilangan sesuatu)



Evaluasi Peringkat

• Penelusuran eksploratif atau 
m multi-faceted: ??????

• Pencarian eksploratif atau multi-faceted: A 
lebih baik daripada B

• Memuaskan kebutuhan informasi 
mengharuskan informasi ditemukan 
dalam dokumen yang berbeda



Evaluasi Peringkat: Metrik Evaluasi

• Diberikan suatu ranking dengan dokumen yang diketahui relevan/tak-
relevan, suatu metrik evaluasi mengeluarkan skor kualitas

• Banyak, banyak metrik

• Metrik berbeda membuat asumsi berbeda

• Pemilihan “yang tepat” memerlukan pemahaman terhadap tugas

• Sering digunakan beberapa (sanity check)



Rangkuman

• IR merupakan bidang antar disiplin besar dengan secara panjang

• IR berurusan dengan banyak tipe data, aplikasi dan tugas

• Inti dari IR adalah operasi pencocokan dan perbandingan
• Gol dari IR adalah mencocokkan pencari informasi dengan informasi yang 

dicari.

• IR mencakup analisis, organisasi, penyimpanan dan penemuan-kembali

• Ada banyak search engines

• Terdapat ketidakpastian di setiap langkah proses pencarian

• Heuristik sederhana tidak bekerja, sistem IR membuat perkiraan mengenai 
relevansi

• Sistem IR menggunakan fakta “dangkal” untuk membuat prediksi

• Pengguna mengharapkan hal berbeda, tergantung pada tugasnya

• Evaluasi mengharuskan pemehaman terhadap komunitas pengguna.



Tujuan Kuliah

• Memahami apa itu IR

• Menganalisis persoalan utama
• ... dan bagaimana itu berubah di bawah kondisi berbeda ...

• Mempertimbangkan solusi-solusi penting
• ... dan bagaimana itu dapat diterapkan di bawah kondisi berbeda...

• Memperoleh cukup keterampilan praktis
• Bagaimana menerapkan pengetahuan IR 2018 ☺



Capaian Pembelajaran IR 2018

• CLO1: apply information retreival principles to locate relevant 
information in large collections of data

• CLO2: understand and deploy efficient techniques for the indexing of 
document objects that are to be retrieved

• CLO3: implement features of retrieval systems for web-based and 
other search tasks

• CLO4: analyse the performance of retrieval systems using test 
collections 

• CLO5: make practical recommendations about deploying information 
retrieval systems in different search domains, including considerations 
for document management and querying



Topik Bahasan

• Temu-Kembali Informasi & Search Engine

• Arsitektur Search Engine

• Web Crawling dan Feeding

• Pemrosesan Teks

• Pemeringkatan (Ranking) dengan Indeks

• Query dan Antarmuka

• Model-model Temu-Kembali

• Evaluasi terhadap Search Engine

• Klasifikasi dan Klasterisasi

• Pencarian Sosial

• Sistem Rekomendasi

• Sistem Rekomendasi bidang Pariwisata.



Bidang Terkait

1. Statistics [paradigms, models]

2. Mathematics

3. Machine Learning [methods, algorithms]

4. Data Mining

5. Knowledge Processing

6. Search Engines [applications]

7. Decision Support Systems

8. Business Intelligence
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1. Search Engines and 
Information Retrieval

2. Architecture of a Search 
Engine

3. Crawls and Feeds 
4. Processing Text 
5. Ranking with Indexes 
6. Queries and Interfaces 
7. Retrieval Models 
8. Evaluating Search Engines
9. Classification and Clustering
10.Social Search
11.Beyond Bag of Words 

ciir.cs.umass.edu/downloads/SEIRiP.pdf



Penilaian

• Ujian Tengah Semester (UTS): test tulis mengenai konsep 
fundamental IR
• 30%

• Penulisan Paper: Review Aplikasi IR terkini (personal), sebagai nilai 
Ujian Akhir Semester (UAS)
• 40%

• Proyek pengembangan Aplikasi IR (kelompok)
• 30%



Format Kuliah

• Kuliah di kelas: 10 s.d 12 pertemuan

• Presentasi mahasiswa: 2 s.d 4 pertemuan

• Praktek pemrograman di kelas: membuat search engine sederhana, 1 
pertemuan di hari sabtu ☺


