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ABSTRAK 

TENTRI OKTAVIANI SOFIAN. Ukuran Kemiripan Gene Ontology Annotation 

Berbasis Language Model Dirichlet Similarity Menggunakan Solr. Dibimbing oleh 

YENI HERDIYENI. 

 

Informasi mengenai keanekaragaman hayati khususnya gen tumbuhan banyak 

ditemukan dari buku-buku terkait ataupun dari internet. Tetapi informasi ini 

sangatlah besar dan memiliki format yang berbeda-beda. Biodiversity Informatics 

dapat menutupi kekurangan ini dengan menggunakan struktur ontologi sebagai 

representasi pengetahuannya. Gene Ontology (GO) merupakan ontologi yang 

menyediakan informasi mengenai gen. Dalam penelitian ini digunakan sebuah 

mesin pencari Apache Solr untuk mencari data dengan skala besar seperti GO. 

Urutan ranking dokumen yang dikembalikan ditentukan dengan melihat kemiripan 

language model dengan dokumen yang telah dilakukan smoothing dengan metode 

Dirichlet Smoothing. Pengaruh salah satu parameter Dirichlet, panjang dokumen, 

terhadap estimasi peluang tidak terlalu besar. Tingkat relevansi sistem berdasarkan 

nilai MAP dan R-precision sudah cukup relevan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin besar panjang dokumennya maka akan semakin kecil pengaruh 

Dirichlet prior terhadap estimasi peluang. 
 

Kata kunci: biodiversity informatics, gen tumbuhan, ontologi, temu kembali 

informasi 

 

ABSTRACT 

 

TENTRI OKTAVIANI SOFIAN. Measuring Gene Ontology Annotation Similarity 

Based on Language Model Dirichlet Similarity Using Solr. Supervised by YENI 

HERDIYENI. 

 

Information of biodiversity, especially plants gene is mostly found on related 

books or on the internet. But this information is huge and available in different 

formats. Biodiversity Informatics could cover this by using ontology as its 

knowledge representation. Gene Ontology (GO) is an ontology which provides 

information on genes. To search on this huge data, Apache Solr search engine is 

used in this research. Ranking of the retrieved documents is determined by looking 

at the similarity of language model and the Dirichlet-smoothed document. One of 

Dirichlet parameter, document length, isn’t significantly affected estimating the 

probability. System relevance based on MAP score and R-precision is quite 

relevant. This research showed that the bigger the document length, the smaller 

Dirichlet prior’s influence to probability estimation. 

Keywords: biodiversity informatics, information retrieval, ontology, plants gene 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia berada pada peringkat lima dunia dengan lebih dari 38.000 spesies 

(55% endemik) dalam keanekaragaman hayati tumbuhannya (Nalang 2003). Akan 

tetapi dari jumlah yang cukup besar ini hanya sedikit jenis tumbuhan yang dikenali 

oleh orang awam. Pengenalan tumbuhan lebih banyak melalui buku-buku 

tumbuhan yang mana sekarang sudah jarang dilirik oleh orang yang tidak bekerja 

di bidang tumbuhan. Informasi yang beredar masih belum mendalam, format data 

yang tersedia berbeda-beda dan masih berupa informasi yang terpisah, belum ada 

satu tempat yang memberikan informasi secara lengkap. Salah satu tantangan dalam 

keanekaragaman hayati adalah cara mendokumentasikan pola global 

keanekaragaman hayati dan mencatat perubahan pola-pola tersebut seiring dengan 

berjalannya waktu (Guralnick dan Hill 2009). 

Biodiversity Informatics (BI) dapat menutupi kekurangan ilmu 

keanekaragaman hayati ini dengan mendokumentasikannya secara digital dan 

mendapatkan pengetahuan baru serta pemikiran baru dalam ilmu keanekaragaman 

hayati (Peterson et al. 2010). Salah satu bentuk BI yaitu Gene Ontology (GO), yang 

menyediakan informasi mengenai proses biologi makhluk hidup, komponen pada 

sel serta fungsi molekul-molekul dengan menggunakan ontologi sebagai 

representasi pengetahuan biologinya. Ontologi dapat memberikan pengetahuan 

keanekaragaman hayati tumbuhan yang lebih detail karena ontologi dapat 

menjelaskan hubungan antar objek secara hirarki. Selain itu, ontologi dapat 

menjelaskan domain pengetahuan secara eksplisit, sehingga memungkinkan 

penggunaan kembali domain pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

menganalisis domain pengetahuan dan dapat berbagi informasi antarsoftware agent 

(Noy dan McGuinness 2001).  

Riset terkini telah menunjukkan bahwa penggunaan ontologi sebagai dasar 

pengetahuan untuk me-retrieve informasi dapat meningkatkan performance dari 

pengambilan pengetahuan (Zhang et al.  2007). Pencarian data untuk ontologi dapat 

menggunakan sebuah mesin pencari. Tujuan utama dari sebuah mesin pencari 

adalah membuat sistem pencarian yang dapat menyediakan informasi yang 

dibutuhkan pengguna berdasarkan kueri tertentu (Manning et al. 2008). Muller et 

al.  (2004) telah membuat sebuah sistem text-mining yang berbasis ontologi 

bernama Textpresso. Textpresso mencari data literatur ilmiah berdasarkan kategori 

term tertentu yang diambil dari term GO. Textpresso membuat ontologinya sendiri 

dengan memecah teks menjadi kalimat serta kalimat menjadi frase atau kata 

tersendiri yang kemudian dilabelkan menggunakan XML. Textpresso hanya 

menggunakan beberapa term GO sebagai kategori pencarian dan panduan untuk 

membuat ontologinya sendiri. Penelitian ini belum menggunakan GO sebagai 

sumber data pencarian dan mencari pengetahuan yang terdapat pada GO. Apache 

Solr dapat digunakan sebagai mesin pencari untuk penelitian ini. Apache Solr 

merupakan server pencarian yang dapat menggunakan ontologi sebagai dasar 

pengetahuannya. Apache Solr merupakan perkembangan dari Apache Lucene, 
sebuah library mesin pencarian teks dengan performa tinggi yang open source. 

Hasil yang dikembalikan oleh mesin pencari berupa dokumen-dokumen yang 

disusun berurutan. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan urutan ranking 
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ini salah satunya adalah language model. Teknik ini melihat kemiripan (similarity) 

language model dengan dokumen. Language Model (LM) Dirichlet Similarity 

merupakan salah satu dari language model menggunakan teknik Dirichlet 

Smoothing. Metode smoothing dibutuhkan pada language model karena dapat 

memberikan peluang yang tidak nol untuk kata yang tidak terlihat pada dokumen 

sehingga dapat meningkatkan akurasi dari estimasi peluang pencarian dokumen. 

Vektor panjang dokumen yang semakin besar akan semakin menjauhi distribusi 

peluang Dirichlet sehingga estimasi peluang dokumen tersebut akan semakin 

sedikit terkena pengaruh dari rataan densitas Dirichlet. 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terkait, fokus utama 

penelitian ini adalah mengakses pengetahuan yang terdapat pada Gene Ontology 

dan menampilkan hasilnya serta mengukur kemiripan dokumen yang terdapat di 

dalamnya. Sistem yang dibangun adalah sebuah mesin pencari informasi mengenai 

daun dari Gene Ontology menggunakan aplikasi Apache Solr berbasis Language 

Model dengan metode Dirichlet Smoothing.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah yang ingin diselesaikan pada penelitian 

ini adalah: 

1 Bagaimana cara merepresentasikan kembali struktur dokumen ontologi gen pada 

sistem temu kembali informasi dan mengambil pengetahuan dari domain-

domain pada ontologi? 

2 Bagaimana cara menerapkan metode Language Model Dirichlet Similarity pada 

aplikasi Apache Solr? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1 Menerapkan sistem temu kembali informasi pada dokumen Gene Ontology 

menggunakan metode Language Model Dirichlet Similarity. 

2 Melakukan analisis pengaruh Language Model Dirichlet Similarity pada 

dokumen ontologi. 

 

Manfaat Penelitian 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengefektifkan dan 

mempercepat proses pencarian informasi keanekaragaman hayati dengan 

menerapkan konsep ontologi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah: 

1 Tingkat biodiversity informatics yang akan dibahas ada pada level molekul. 

2 Ontologi yang digunakan sebagai sumber data adalah Gene Ontology. 

3 Bagian dari tumbuhan yang dijadikan data penelitian adalah daun. 

4 20 term digunakan untuk melakukan kueri. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Semantic Web 

Komunitas Web memfokuskan untuk membuat situs web lebih menarik dan 

lebih mudah digunakan. Sebuah kelompok pada tahun 2004 telah berhasil membuat 

situs web baru yang disebut Web 2.0. Web 2.0 adalah istilah yang digunakan untuk 

membedakan situs web yang mengumpulkan input dari ribuan bahkan jutaan orang 

agar fitur dan isi web mereka dapat lebih berkembang, dengan web biasa yang 

hanya menampilkan informasi saja. Sekarang ini telah berkembang teknologi baru 

yaitu Web 3.0 atau yang lebih dikenal dengan Semantic Web (Pollock 2009). 

Semantic Web yang merupakan visi dari W3C, merupakan graph data berukuran 

besar dan bersifat global yang terdiri dari kumpulan graph data berukuran kecil 

yang terdistribusi antarweb (Segaran et al.  2009). Ontologi merupakan dasar 

terpenting dalam semantic web sebagai pemodelan domainnya. Term-term yang 

digunakan dibuat agar setiap mesin dapat saling mengerti satu sama lainnya dan 

juga untuk membuat relasi antarmesin. Ontologi mengubah sistem web menjadi 

sistem semantic web dengan menambahkan kontennya dengan metadata . Metadata 

ini di-generate menggunakan bahasa seperti RDFS, DAML+OIL dan OWL 

(Farooq dan Arshad 2010). Lebih lanjut lagi, Pollock (2009) mengatakan bahwa 

format data Semantic Web dirancang secara khusus untuk bahasa yang 

menggunakan metadata (menjelaskan dan mendefinisikan data dengan 

menggunakan lebih banyak data). Format ini memberikan kemudahan untuk saling 

terhubung dan bertukar data dengan sistem lainnya. Tidak seperti database lainnya, 

data dan model data Semantic Web dapat terhubung secara langsung melalui Web 

itu sendiri tanpa perlu menggunakan software API lain.  

 

Resource Description Framework (RDF) 

Pada dasarnya RDF adalah sebuah model data. RDF mengadopsi sintaksis 

XML karena mewarisi sifat XML, tetapi tidak semua sintaksis RDF didasarkan 

pada XML. RDF merupakan bahasa universal yang digunakan untuk 

menggambarkan objek menggunakan script khusus. RDF memiliki konsep dasar 

resource, properties, dan statement. Resource adalah objek atau tentang sesuatu 

yang ingin diungkapkan. Beberapa contoh resource seperti judul buku, pengarang, 

penerbit, orang dan sebagainya. Setiap resource memiliki Universal Resource 

Identifier (URI). Properties adalah deskripsi hubungan antar resource, misalnya 

properti yang menghubungkan antara buku dengan penulisnya adalah “ditulis oleh”. 

Statement adalah bentuk literal dari resource, properties dan nilainya (Antoniou 

dan Hermalen 2009). 

 

Ontologi 

Ontologi merupakan representasi dari pengetahuan objek, kelas objek, properti 

objek dan relasi antarobjek yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan 

dalam domain tertentu (Jepsen 2009). 
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Gene Ontology 

Gene Ontology (GO) merupakan sumber daya bioinformatika yang 

menyediakan informasi mengenai produk gen menggunakan ontologi sebagai 

representasi pengetahuan biologinya. GO menyediakan informasi berupa struktur 

graph dari kelas-kelas pada fungsi molekul, kontribusi fungsi-fungsi molekul ini 

dalam proses biologi, letak sel tempat terjadinya proses biologi, serta relasi yang 

menghubungkan hal-hal ini (Drabkin et al. 2015). GO pertama kali dibuat pada 

tahun 1998 yang merupakan kolaborasi antara 3 basis data organisme, yaitu 

FlyBase, Saccharomyces Genome Database (SGD) dan Mouse Genome Database 

(MGD). GO tidak hanya menyediakan konsep biologi, tetapi juga kesepakatan 

bersama dalam penggunaan GO untuk mendeskripsikan fungsi gen dalam semua 

organisme. Terdapat 3 kelas utama pada GO, yaitu biological process, cellular 

component dan molecular function. Kelas biological process berisi subclass-

subclass yang berkaitan dengan proses yang terjadi pada makhluk hidup, seperti sel, 

jaringan, organ, dan organisme. Kelas cellular component berisikan subclass-

subclass yang berkaitan dengan bagian-bagian dari sel atau lingkungan tempat 

produk gen berada. Sedangkan kelas molecular function memiliki subclass yang 

berkaitan dengan aktifitas-aktifitas elemen, seperti katalisis atau ikatan antarelemen, 

yang menjelaskan tindakan dari suatu produk gen pada tingkat molekul. Jumlah 

term dalam GO telah meningkat pesat dari sekitar 18000 hingga lebih dari 45000 

term. 

Seperti ontologi lainnya, GO memiliki tingkat hierarki dalam bentuk graph. 

Jenis-jenis hierarki yang terdapat pada GO adalah is a, part of, regulates. Hierarki-

hierarki ini menunjukkan hubungan yang dimiliki antarterm. Is a menentukan 

hubungan parent-child pada term. Melalui is a dapat diketahui ancestor serta 

keturunan dari suatu term. Part of menunjukkan bahwa suatu term merupakan 

bagian dari suatu term yang lain. Regulates menunjukkan bahwa suatu term diatur 

oleh term lainnya. 

 

Solr 

Solr merupakan server pencarian open source yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman Java. Solr telah banyak digunakan oleh situs-situs umum seperti 

CNET, Yelp, dan Netflix serta situs pemerintah dan perusahaan - perusahaan besar 

lain. Solr adalah perkembangan dari Apache Lucene, sebuah library mesin 

pencarian teks dengan performa tinggi yang open source. Penggunaan Lucene 

secara langsung merupakan hal yang sulit dilakukan dan terbatas untuk aplikasi 

Java (Smiley et al. 2015). 

 

Indexing 

Hasil indexing pada Solr disimpan dalam bentuk inverted index. Inverted 

index adalah sebuah index yang memetakan kembali term-term ke lokasi kata 

tersebut muncul pada dokumen (Manning et al. 2008). Penggunaan inverted index 

pada Solr membuat proses temu kembali informasi yang efisien dengan 

memanfaatkan term-term yang terindeks (Smiley et al. 2015).  
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Language Model (LM) Dirichlet Similarity 

Pengukuran kemiripan (similarity) antardokumen akan menghasilkan urutan 

ranking dokumen dengan tingkat kemiripan tertinggi hingga terendah. Terdapat 

beberapa cara pengukuran similarity, salah satunya adalah pengukuran berbentuk 

language model. Menurut Manning et al. (2008), language model adalah estimasi 

sebuah bahasa yang dimodelkan pada setiap dokumen. Jadi, anggapannya adalah 

setiap dokumen merupakan sebuah model bahasa tersendiri. Urutan ranking 

dokumen didapatkan dengan melihat kemiripan kueri dengan model bahasa 

tersebut. Pendekatan language model dalam information retrieval menggunakan 

estimasi peluang posterior 𝑝(𝑑|𝑞) yang dalam rumus Bayes (Zhai dan Lafferty 

2001) adalah sebagai berikut: 

 

𝑝(𝑑|𝑞) ∝ 𝑝(𝑞|𝑑)𝑝(𝑑)                                                        (1) 
 

dimana kueri 𝑞 = 𝑞1𝑞2 … 𝑞𝑛 , dokumen 𝑑 = 𝑑1𝑑2 … 𝑑𝑚 , 𝑝(𝑑)  adalah peluang 

dokumen 𝑑 relevan dan 𝑝(𝑞|𝑑) adalah peluang kemiripan kueri ketika diberikan 

suatu dokumen. Nilai 𝑝(𝑑)  diasumsikan seragam agar tidak mempengaruhi 

peringkat dokumen. Nilai 𝑝(𝑑)  yang seragam menyederhanakan fungsi 

perhitungan menjadi 𝑝(𝑞|𝑑) saja. 

Jenis dari language model yang sering digunakan adalah unigram model, 

yaitu urutan dari kata tidak mempengaruhi nilai peluang. Unigram model 

menggunakan model bahasa multinomial sehingga fungsi persamaannya menjadi: 

 

𝑝(𝑞|𝑑) = ∏ 𝑝(𝑞𝑖|𝑑)

𝑛

𝑖=1

                                                        (2) 

 

Estimasi peluang language model 𝑝𝑚𝑙(𝑤|𝑑) untuk setiap kata w dalam kueri 

𝑞𝑖  tertentu dengan panjang kueri 𝑛  dapat dilakukan menggunakan maximum 
likelihood estimator dengan fungsi sebagai berikut: 

 

𝑝𝑚𝑙(𝑤|𝑑) =
𝑐(𝑤; 𝑑)

∑ 𝑐(𝑤′; 𝑑)𝑤′∈𝑉
                                                 (3) 

 

dimana 𝑐(𝑤; 𝑑) menunjukkan banyaknya kata 𝑤 dalam dokumen 𝑑 dan 𝑉 adalah 

satu set dari semua kata dalam vocabulary. Namun, maximum likelihood estimator 

akan mengabaikan peluang kata yang tidak terlihat dalam dokumen. Terdapat 

kemungkinan peluang 𝑝𝑚𝑙(𝑤|𝑑) = 0 ketika salah satu kata dalam kueri yang dicari 
tidak ada pada dokumen, masalah ini disebut masalah peluang nol. Metode 

smoothing dibutuhkan pada language model karena dapat memberikan peluang 

yang tidak nol untuk kata yang tidak terlihat sehingga dapat meningkatkan akurasi 

dari estimasi peluang dengan cara melakukan pengaturan estimator maximum 

likelihood dari language model. Umumnya metode smoothing yang dilakukan 

adalah mencampurkan model dokumen dengan model koleksi. Mencampurkan 

model dokumen dengan model koleksi akan menghasilkan sebuah model dokumen 

baru yang memiliki beberapa peluang untuk semua kata. Teknik smoothing adalah 

mengatur proporsi banyaknya dokumen yang dicampur antara model dokumen dan 
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model koleksi (Smucker dan Allan 2006). Salah satu metode smoothing yang 

terkenal dan efisien adalah Dirichlet Smoothing. Metode ini menggunakan 

distribusi Dirichlet sebagai conjugate prior pada analisis Bayes sebagai berikut: 

 

(𝜇𝑝(𝑤1|𝐶), 𝜇𝑝(𝑤2|𝐶), … , 𝜇𝑝(𝑤𝑛|𝐶)                                      (4) 

 

dimana 𝑝(𝑤|𝐶)  adalah collection language model dan 𝜇  adalah koefisien yang 
mengatur peluang kata tak terlihat yang biasanya nilainya diatur untuk 

memaksimalkan ukuran retrieval seperti mean average precision sehingga estimasi 

peluang dapat menggunakan fungsi: 

 

𝑝𝜇(𝑤|𝑑) =
𝑐(𝑤; 𝑑) + 𝜇𝑝(𝑤|𝐶)

|𝑑| + 𝜇
                                          (5) 

 

Penggunaan densitas Dirichlet sebagai prior merupakan pengambilan sampel 

sebanyak 𝜇  berdasarkan 𝑝(𝑤|𝐶)  dibarengi dengan mengamati data dalam 

dokumen 𝑑 . Semakin besar panjang dokumennya, Dirichlet prior smoothing 

memberikan bobot yang lebih kecil ke dalam model koleksi 𝑝(𝑤|𝐶) dan bobot 

yang lebih banyak ke model dokumen 𝑝(𝑤|𝑑)  (Smucker dan Allan 2006). 

Berdasarkan persamaan (5) diketahui parameter fungsi Dirichlet (𝛼𝑑) adalah: 
 

𝛼𝑑 =
𝜇

|𝑑| + 𝜇
                                                          (6) 

 

Parameter 𝛼𝑑 adalah document-dependent, yaitu parameter akan lebih kecil 

untuk dokumen yang lebih panjang sehingga dapat diartikan sebagai komponen 

normalisasi panjang dokumen yang memberatkan pada dokumen yang panjang 

(Zhai dan Lafferty 2001). Pengaruh Dirichlet prior terhadap estimasi peluang suatu 

dokumen akan berkurang seiring dengan semakin besar panjang dokumennya. 

Pembobotan term pada Dirichlet Smoothing menggunakan fungsi sebagai berikut: 

 

Bobot 𝑡𝑒𝑟𝑚 =  log (1 +
𝑐(𝑞𝑖; 𝑑)

𝜇𝑝(𝑞𝑖|𝐶)
)                                    (7) 

 

dimana 𝑐(𝑞𝑖; 𝑑)  menunjukkan jumlah frekuensi 𝑞  dalam 𝑑 . Bobot term sangat 

dipengaruhi oleh banyaknya jumlah term dalam dokumen 𝑐(𝑞𝑖; 𝑑), bukan oleh 
panjang dokumen (Zhai dan Lafferty 2001).  

 

Evaluasi 

Evaluasi dalam information retrieval dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan nilai recall dan precision untuk melihat keefektifan sistem. Recall 

adalah banyaknya dokumen relevan yang berhasil dikembalikan, sedangkan 

precision adalah banyaknya dokumen yang dikembalikan yang relevan (Manning 

et al. 2008). Perhitungan nilai recall dan precision dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
jumlah dokumen relevan yang dikembalikan

jumlah dokumen relevan
=

𝑡𝑝

(𝑡𝑝 + 𝑓𝑛)
             (8) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
jumlah dokumen relevan yang dikembalikan

jumlah yang dikembalikan
=

𝑡𝑝

(𝑡𝑝 + 𝑓𝑝) 
      (9) 

 

dimana nilai 𝑡𝑝, 𝑓𝑝 dan 𝑓𝑛 dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan tabel 

matriks antara dokumen yang relevan dan dokumen yang dikembalikan. 

Tabel 1 Tabel kontingensi 

  Relevant  Not relevant 

Retrieved true positives (tp) false positives (fp) 

Not retrieved false negatives (fn) true negatives (tn) 

 

Dalam konteks temu kembali yang memiliki ranking, nilai precision dan 

recall dapat diplotkan ke dalam bentuk kurva precision-recall dengan 

menggunakan 11 titik interpolasi rataan precision. Untuk setiap informasi yang 

dibutuhkan, precision interpolasinya diukur dalam 11 tingkatan recall yaitu 0.0, 0.1, 

0.2, …, 1.0. Untuk setiap tingkatan recall, dilakukan perhitungan rataan dari 

precision interpolasi pada tingkatan tersebut untuk setiap query dalam koleksi 

dokumen. Metode pengukuran lain yang sering digunakan oleh komunitas TREC 

(Text Retrieval Community) adalah Mean Average Precision (MAP). Dalam MAP, 

tidak ada pemilihan tingkatan recall dan tidak ada interpolasi. Nilai MAP pada 

koleksi dokumen adalah rataan dari nilai precision untuk setiap query dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

                 𝑀𝐴𝑃(𝑄) =  
1

|𝑄|
∑

1

𝑚𝑗

|𝑄|

𝑗=1

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑅𝑗𝑘)

𝑚𝑗

𝑘=1

                       (10) 

 

dengan kumpulan dokumen relevan untuk suatu query 𝑞𝑗 ∈ 𝑄  adalah 

{𝑑1, … , 𝑑𝑚𝑗
} dimana 𝑄 adalah banyaknya query yang digunakan dan 𝑅𝑗𝑘  adalah 

kumpulan hasil yang dikembalikan mulai dari hasil teratas hingga dokumen 𝑑𝑘. 
Ketika dokumen relevan tidak dikembalikan sama sekali, nilai precision pada 

persamaan (5) bisa bernilai 0. Rataan precision memperkirakan daerah di bawah 

kurva precision-recall yang tidak diinterpolasi, jadi MAP kurang lebih adalah 

daerah rataan di bawah kurva precision-recall untuk sekumpulan query. Sebagai 

alternatif, ada juga evaluasi R-Precision, yaitu dengan cara menghitung precision 

dari urutan teratas sekumpulan dokumen relevan yang dikembalikan (golden list). 

 

METODE 

Data Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen yang dijadikan data 

penelitian. Dokumen yang digunakan berupa annotation ontologi yang didapatkan 
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dari situs geneontology.org. Pada penelitian ini data annotation ontologi diambil 

dalam format RDF yang berbentuk XML. Kueri untuk data penelitian didapatkan 

dari buku Anatomy of Flowering Plants (Rudall 2007). Term yang diambil dari 

buku tersebut sebanyak 20 term mengenai informasi daun.  

 

 

Tahapan Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan tahapan seperti pada Gambar 1. Tahapan 

dilakukan dimulai dari pengumpulan dokumen, implementasi query pada Solr, 

praproses, pengukuran Language Model Dirichlet Similarity hingga proses evaluasi. 

 

 

Gambar 1 Tahapan metode penelitian 

 

Pengumpulan Dokumen 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen yang dijadikan data 

penelitian. Dokumen yang digunakan berupa annotation ontologi yang didapatkan 

dari situs geneontology.org. Annotation ontologi dapat diambil dalam berbagai 

bentuk yaitu format Open Biomedical Ontologies (OBO), Web Ontology Language 

(OWL) dan Resource Description Framework (RDF) yang berbentuk XML, serta 

bentuk basis data SQL. Pada penelitian ini data annotation ontologi diambil dalam 

format RDF yang berbentuk XML. Data berbentuk RDF-XML ini diproses oleh 

Apache Solr 5.5 untuk dilakukan parsing kalimat. Atribut pada GO yang dipakai 

pada penelitian ini hanya definition, name, synonym dan id saja. Parsing dilakukan 

untuk atribut-atribut ini dengan mengubah isi kode schema.xml pada Solr. Format 

RDF-XML ditransformasi menjadi format XML dengan menambahkan dependensi 

XSLT agar dapat dilanjutkan dengan akuisisi oleh Solr.  

Kueri untuk data penelitian didapatkan dari buku Anatomy of Flowering 

Plants (Rudall 2007). Term yang diambil dari buku tersebut sebanyak 20 term 

mengenai informasi daun. Dari buku tersebut diambil beberapa kueri sebagai data 

penelitian mengenai daun dan proses yang terjadi di dalamnya. Detil mengenai 

semua kueri yang diambil dapat dilihat pada Lampiran 1. Beberapa kueri diambil 

dari Gambar 2 yang menunjukkan irisan melintang dari daun pada bagian abaxial 

(permukaan bawah daun). Term yang diambil pada Gambar 2 adalah hypodermis 

(ditunjukkan dengan simbol hy pada gambar), bundle sheath (bs), stomatal (s), 
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mesophyll (pm dan sm). Hypodermis merupakan lapisan sel di bawah kulit yang 

diikuti oleh lapisan mesophyll (palisade mesophyll dan spongy mesophyll). Ikatan 

jaringan ini dilingkupi oleh bundle sheath yang memiliki dinding tipis. Terlihat 

pada Gambar 2 terdapat banyak stomata yang tersebar. Stomata merupakan sel 

epidermis yang memiliki dua sel penjaga yang mengelilingi pori.  

 

Gambar 2 Irisan melintang bagian abaxial daun 

 

Praproses 

Terdapat 4 proses yang dilakukan pada tahap praproses yaitu tokenizing, case 

folding, filtering, dan stemming seperti terlihat pada Gambar 3. Praproses dilakukan 

menggunakan aplikasi Apache Solr 5.5 yang telah menyediakan fitur-fitur yang 

dibutuhkan untuk praproses. 

 

Gambar 3 Tahapan praproses 

Tokenizing 

Tokenizing atau tokenisasi merupakan proses memotong kumpulan karakter 

dan dokumen ke dalam potongan - potongan yang disebut token. Selain memotong, 

tokenisasi juga dapat membuang karakter tertentu seperti tanda baca (Manning et 

al. 2008). Tokenisasi dilakukan dengan memisahkan setiap kata yang ada dalam 

dokumen. Fitur dalam Solr yang dapat melakukan tokenisasi adalah tokenizer. 

Tokenizer membaca dari character stream (sebuah Reader) dan menghasilkan 

serangkaian token (sebuah TokenStream). Karakter input dapat dihilangkan 

(whitespace atau delimiter lain), ditambahkan atau bahkan diganti (alias atau 
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singkatan). Pengaturan tokenizer terdapat pada file schema.xml dengan 

elemen <tokenizer> sebagai child dari <analyzer>. Terdapat berbagai macam 

filter pada tokenizer yaitu standard, classic, keyword, letter, lower-case, n-gram, 

dll. Standard tokenizer menghilangkan delimiter whitespace dan tanda baca dengan 

penerapan seperti berikut:  

 

Case Folding 

Case Folding adalah proses mengubah seluruh huruf pada dokumen menjadi huruf 

kecil. Proses ini dilakukan oleh Lower Class Filter seperti terlihat pada 

implementasi filtering pada Solr. 

 

Filtering 

Filtering adalah pembuangan kata hubung, kata ganti, kata definisi, dan lain-

lain. Proses ini disebut pembuangan stop words. Stop words adalah kata-kata yang 

sering muncul dan dianggap tidak penting dalam pencarian dokumen. Beberapa 

contoh stop words dalam bahasa Inggris adalah the, a, and, are, is, of. Kata-kata 

tersebut dianggap tidak penting dan tidak mempengaruhi dalam pencarian dokumen 

yang dilakukan pengguna. Filter adalah fitur dalam Solr yang dapat melakukan 

filtering. Input dari filter adalah TokenStream. Filter melihat setiap token dalam 

stream secara sekuensial lalu menentukan untuk membiarkannya lewat, mengubah 

atau mengeliminasi token. Pengaturan filter terdapat pada file schema.xml dengan 

elemen <filter> sebagai child dari <analyzer>, setelah elemen <tokenizer>. 

Definisi filter dilakukan setelah tokenizer karena filter membutuhkan input dari 

TokenStream. Penerapan filter pada Solr sebagai berikut: 

  

Input filter didapatkan dari token-token yang dihasilkan Standard Tokenizer. 

Token-token tersebut melewati Stop filter pada class solr.StopFilterFactory  yang 

menghilangkan, atau memberhentikan analisis dari token yang termasuk pada daftar 

<fieldType name="text" class="solr.TextField"> 

<analyzer> 

  <tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/> 

</analyzer> 

</fieldType> 

<fieldType name="text_en" class="solr.TextField" 

positionIncrementGap="100"> 

  <analyzer type="index"> 

    <tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/> 

    <filter class="solr.StopFilterFactory" 

words="lang/stopwords_en.txt" ignoreCase="true"/> 

    <filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 

    <filter class="solr.PorterStemFilterFactory"/> 

  </analyzer> 

</fieldType> 

<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 
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stop words. Daftar stop words yang digunakan Solr diambil dari StopAnalyzer milik 

Lucene. Token-token yang telah dibuang stop words-nya kemudian melewati Lower 

Case Filter dengan class solr.LowerCaseFilterFactory untuk menyeragamkan 

semua token menjadi huruf kecil agar terhindar dari ketidakcocokkan saat 

dilakukan kueri karena adanya case sensitive. 

 

Stemming 

Stemming adalah proses memotong akhiran dan membuang imbuhan dari 

suatu kata agar didapatkan bentuk dasarnya dan memperkecil hasil indeks. Token-

token hasil filter dilakukan proses stemming menggunakan perintah sebagai berikut:  

dimana class yang menyediakan fungsi stemming pada Solr adalah 

solr.PorterStemFilterFactory. Fitur stemming pada Solr disebut dengan stemmer, 

yang menggunakan algoritma Porter stemming. Stemmer mengembalikan kata pada 

token ke dalam bentuk dasarnya. Ketika pengguna melakukan kueri spongy maka 

sistem akan mengembalikan dokumen yang beragam dari kata dasarnya yaitu 

sponge. Kata dasar dalam Bahasa Inggris yang digunakan Solr dapat dilihat pada 

package org.apache.lucene.analysis.en. 

 

Pengukuran Language Model Dirichlet Similarity 

Pengukuran Language Model (LM) Dirichlet Similarity pada penelitian ini 

menggunakan fitur similarity pada Solr. Penerapan LM Dirichlet Similarity pada 

Solr dilakukan dengan menambahkan perintah sebagai berikut pada managed-

schema.xml agar fitur default similarity dari Solr (Classic Similarity) tidak berjalan: 

 

solr.LMDirichletSimilarityFactory adalah class pada Solr yang melakukan 

pengukuran LM Dirichlet Similarity. Perhitungan nilai LM Dirichlet Similarity pada 

Solr didasarkan pada penelitian Zhai dan Lafferty (2001). Nilai 𝜇 yang digunakan 
pada penelitian ini adalah nilai standar dari Solr yaitu 2000. 

 

Evaluasi 

Tahap ini dilakukan untuk menilai kinerja sistem dan keefektifan metode LM 

Dirichlet Similarity. Evaluasi dalam information retrieval dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan nilai recall dan precision untuk melihat keefektifan 

sistem, nilai MAP dan R-Precision.  

 

Peralatan Penelitian 

Pembangunan sistem menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

sebagai berikut: 

Perangkat keras berupa komputer personal dengan spesifikasi:  

• Prosesor Intel Core i5-4210U 64-bit 

<filter class="solr.PorterStemFilterFactory"/> 

<similarity class="solr.LMDirichletSimilarityFactory"/> 
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• RAM 4 GB 

• 14.0” HD LED LCD 

• 1000 GB HDD 

 

 

Perangkat lunak: 

• Sistem operasi Windows 8.1 Pro 

• Apache Solr 5.5 

• Notepad++ 

• Python 2.7 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengukuran Language Model Dirichlet Similarity 

 

Solr mengembalikan dokumen relevan berdasarkan perhitungan LM Dirichlet 

Similarity ketika dilakukan kueri ke dalam search engine. Contohnya pada saat 

kueri stomatal dilakukan, Solr mengembalikan 22 dokumen yang dianggap relevan 

seperti pada Lampiran 2. Hasil yang dikembalikan yaitu regulasi negatif/positif 

proses membuka/menutup stomata, perkembangan stomata, pembentukan stomata, 

regulasi pergerakan stomata, dll. Hasil yang dikembalikan ini masuk ke dalam class 

biological process dalam GO yang menjelaskan mengenai proses yang terjadi pada 

makhluk hidup, yang dalam hal ini adalah stomata. 

Peringkat teratas ditempati oleh regulasi negatif proses membuka stomata 

(negative regulation of stomatal opening) dan regulasi positif proses membuka 

stomata (positive regulation of stomatal opening) dengan skor LM Dirichlet 

Similarity 4.8085384, disusul oleh morfogenesis kompleks stomata (stomatal 

complex morphogenesis) dengan skor 4.4071126. Skor tertinggi LM Dirichlet 

Similarity dimiliki oleh dua dokumen dengan nilai yang sama dikarenakan 

banyaknya jumlah term stomatal pada kedua dokumen tersebut sama besar yaitu 6 

dan panjang dokumennya pun sama yaitu 16, sehingga menghasilkan skor LM 

Dirichlet Similarity yang sama. 

Perhitungan skor LM Dirichlet Similarity menggunakan fungsi pada 

persamaan (7) yang telah dituliskan sebelumnya dengan menambahkan persamaan 

(11) sebagai normalisasi dokumen. Fungsi logaritma yang digunakan adalah 

natural logarithm (ln). 

 

Normalisasi dokumen = log (
𝜇

(|𝑑| + 𝜇)
)                           (11) 

 

Skor 𝐷𝑖𝑟𝑖𝑐ℎ𝑙𝑒𝑡 =  ln (1 +
𝑐(𝑞𝑖; 𝑑)

𝜇𝑝(𝑞𝑖|𝐶)
) + ln (

𝜇

(|𝑑| + 𝜇)
)              (12) 
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Skor LM Dirichlet Similarity untuk kueri stomatal pada dokumen regulasi 

negatif proses membuka stomata (negative regulation of stomatal opening) 

didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut: 

 

Skor 𝐷𝑖𝑟𝑖𝑐ℎ𝑙𝑒𝑡 =  ln (1 +
𝑐(𝑞𝑖; 𝑑)

𝜇𝑝(𝑞𝑖|𝐶)
) + ln (

𝜇

(|𝑑| + 𝜇)
)   

=    ln (1 +
6

2000 × 2.4483239 × 10−5
) + ln (

2000

(16 + 2000)
)     

= 4.81650676 + (−0.007968169649) 

= 4.8085385     
  

Skor LM Dirichlet Similarity sangat dipengaruhi oleh jumlah frekuensi term 

pada dokumen. Terlihat pada skor tertinggi untuk kueri stomatal memiliki jumlah 

frekuensi terbanyak yaitu 6 kali. Namun jumlah frekuensi yang sama tidak 

menjamin skor LM Dirichlet Similarity akan sama. Skor ini juga dipengaruhi oleh 

panjang dokumennya seperti terlihat pada hasil perbandingan id GO:2000038 dan 

id GO:0010118 pada Tabel 2. Dokumen regulation of stomatal complex 

development (id GO:2000038) memiliki skor LM Dirichlet Similarity 3.7304056 

sedangkan dokumen stomatal movement (id GO:0010118) memiliki skor 3.728848. 

Panjang dokumen regulation of stomatal complex development (7.11) lebih kecil 

daripada dokumen stomatal movement (10.24). Vektor panjang dokumen yang 

semakin panjang akan semakin menjauhi distribusi peluang Dirichlet sehingga 

estimasi peluang dokumen tersebut akan semakin sedikit terkena pengaruh dari 

rataan densitas Dirichlet. Skor kedua dokumen ini memiliki bobot term yang sama, 

namun perbedaan panjang dokumen mempengaruhi nilai akhir skor LM Dirichlet 

Similarity. Pada panjang dokumen yang lebih besar yaitu 10.24 terlihat bahwa 

smoothing yang dilakukan menghasilkan skor LM Dirichlet Similarity yang lebih 

kecil. Akan tetapi perbedaan skor kedua dokumen ini tidak terlalu signifikan, hanya 

selisih 0.0015576.  

 

Tabel 2 Perbandingan panjang dokumen dan skor LM Dirichlet Similarity 

Kueri Id Name Freq  Len Skor 

stomatal 

GO:2000038 

regulation of 

stomatal 

complex 

development 

2 

 

7.11 3.7304056 

GO:0010118 
stomatal 

movement 
2 

 
10.24 3.728848 

 

 

Evaluasi 

Sebagai relevansi perhitungan evaluasi penelitian ini, dibuat sebuah tabel 

yang berisi golden list query seperti Tabel 3. 
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Tabel 3 Golden List 

Kueri 

Jumlah yang 

Dikembalikan  

Ontobee 

Kueri 

Jumlah yang 

Dikembalikan 

Ontobee 

abaxial 

adaxial 

cuticle 

epidermis 

flavonoid 

hypodermis 

lamina 

meristem 

nectar 

parenchyma 

 
 

5 

4 

68 

58 

36 

3 

65 

56 

3 

7 

 
 

photosynthetic 

primordium 

proximal 

sclerenchyma 

sheath 

silica 

stomatal 

trichome 

branch 

trichome 

vasculature 
 

50 

26 

79 

4 

55 

4 

21 

17 

17 

38 
 

 

Kueri golden list pada Tabel 3 didapatkan dari data penelitian yang 

dikhususkan pada bagian daun. Kueri ini dimasukkan ke dalam kueri SPARQL 

sebagai berikut: 

 

Kueri SPARQL ini diaplikasikan ke situs http://www.ontobee.org/sparql 

dengan anggapan hasil dari Ontobee merupakan acuan dasar penelitian ini. Kueri 

SPARQL tersebut menampilkan 3 kolom (s, label, definition) yang berisi label serta 

definition dalam GO yang mengandung kata stomatal. Filter kata ini berdasarkan 

kueri pada golden list. Beberapa hasil dari kueri ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Sebagai contoh, pada Tabel 4 hanya ditampilkan 5 hasil teratas saja dari 21 hasil 

kueri. 

PREFIX obo-term: <http://purl.obolibrary.org/obo/> 

SELECT ?s ?label ?definition 

FROM <http://purl.obolibrary.org/obo/merged/GO> 

WHERE 

{ 

{ 

?s a owl:Class . 

?s rdfs:label ?label . 

?s obo-term:IAO_0000115 ?definition . 

FILTER(regex(?label,"stomatal")|| regex(?definition, 

"stomatal")) . 

} 

} 

 

http://www.ontobee.org/sparql
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Tabel 4 Hasil kueri SPARQL stomatal 

s label definition 

http://purl.obolibra

ry.org/obo/GO_00

10103 

stomatal 

complex 

morphogenesis 

The process in which the anatomical 

structures of the stomatal complex are 

generated and organized. The stomatal 

complex is the stomatal guard cells and 

their associated epidermal cells. 

http://purl.obolibra

ry.org/obo/GO_00

10118 

stomatal 

movement 

The process of opening or closing of 

stomata, which is directly related to the 

stomatal conductance (measuring rate of 

passage of either water vapor or carbon 

dioxide (CO2) through stomata). 

http://purl.obolibra

ry.org/obo/GO_00

10119 

regulation of 

stomatal 

movement 

Any process that modulates the 

frequency, rate or extent of stomatal 

movement. 

http://purl.obolibra

ry.org/obo/GO_00

10235 

guard mother 

cell cytokinesis 

The stereotyped symmetric cell division 

by which guard mother cell give rise to 

stomatal guard cells. 

http://purl.obolibra

ry.org/obo/GO_00

10374 

stomatal 

complex 

development 

The process whose specific outcome is 

the progression of the stomatal complex 

over time from its formation to the 

mature structure. The stomatal complex 

is the stomatal guard cells and their 

associated epidermal cells. 

 

Nilai evaluasi MAP metode LM Dirichlet Similarity dengan data penelitian 

bagian daun adalah 0.776. Nilai MAP diperoleh dari rataan nilai precision pada 

sekumpulan kueri yang digunakan. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil yang 

dikembalikan sistem sudah cukup relevan yakni sekitar 77.6%. Tetapi nilai ini 

belum cukup tinggi dikarenakan banyak dokumen yang dikembalikan yang tidak 

relevan. Contohnya jumlah dokumen yang dikembalikan pada kueri hypodermis 

hanya memiliki nilai AVP (Average Precision) 0.2758, bahkan pada kueri silica 

nilai AVP nya adalah 0. Terlihat pada Lampiran 3 bahwa ketika dilakukan kueri 

silica, nilai precision-nya adalah 0 untuk semua titik recall. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari semua dokumen yang dikembalikan oleh sistem, tidak ada satupun 

dokumen yang relevan sehingga menghasilkan nilai precision 0. Tabel 5 dan Tabel 

6 memperlihatkan perbandingan hasil dokumen yang dikembalikan oleh sistem dan 

dokumen relevan untuk kueri silica. Sistem melakukan pencarian berdasarkan 

“exact match” sehingga dokumen yang tidak memiliki kata silica tidak akan 

dikembalikan. Pada Tabel 6, kata silica terdapat pada field synonym-nya yaitu 

silicon. Sementara pada dokumen relevan, pencarian dilakukan pada dokumen yang 

mengandung kata silica di dalamnya sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak. 

Perbedaan jumlah dokumen yang dikembalikan ini mengakibatkan nilai recall 
menjadi 0. 
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Tabel 5 Hasil dokumen relevan untuk kueri silica 

Id Name 

GO:0015115 silicate transmembrane transporter activity 

GO:0015708 silicate transport 

GO:0018185 poly-N-methyl-propylamination 

GO:0051206 silicate metabolic process 

 

Tabel 6 Hasil dokumen yang dikembalikan sistem untuk kueri silica 

Id Name 

GO:0034021 response to silicon dioxide 

GO:0071251 cellular response to silicon dioxide 

 

R-precision dihitung dengan membandingkan sejumlah R-teratas dokumen 

yang dikembalikan dengan banyaknya dokumen relevan (R). Sebagai contoh, 

banyaknya dokumen relevan (R) pada kueri stomatal adalah 21 dan banyaknya 

dokumen yang dikembalikan adalah 22. Dari 21 teratas dokumen yang 

dikembalikan, terdapat 20 dokumen yang termasuk di daftar dokumen relevan. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai R-Precision untuk kueri stomatal 

adalah 0.952. Nilai R-precision untuk penelitian ini adalah 0.738 yang didapatkan 

dari rataan R-precision untuk setiap kueri. Nilai R-precision penelitian ini tidak 

terlalu tinggi karena nilai R-precision pada beberapa kueri yaitu hypodermis, 

lamina, nectar, silica, dan trichome branch hanya berkisar 0-30% sehingga 

menurunkan nilai keseluruhannya. Tujuan perhitungan R-precision adalah untuk 

mengukur kualitas kerelevanan dokumen teratas yang dikembalikan. Terlihat 

bahwa nilai R-precision untuk penelitian ini sudah cukup baik dan sekitar 70% dari 

dokumen teratas yang dikembalikan sudah cukup relevan.  

Selain menggunakan nilai MAP dan R-precision, evaluasi digunakan dengan 

melihat grafik interpolasi 11 titik rataan precision agar detail hasil pengujian lebih 

dapat terlihat. Nilai precision dan recall dicari dengan membandingkan hasil 

dokumen yang dikembalikan oleh sistem dengan golden list. Nilai-nilai ini dapat 

dilihat dalam bentuk kurva precision-recall dengan interpolasi 11 titik rataan 

precision seperti terlihat pada Gambar 4. Nilai precision pada titik recall 0 adalah 

0.91 dan stabil hingga pada titik recall 0.3 mulai mengalami sedikit penurunan 

menjadi 0.908. Menuju titik recall 1, terlihat bahwa nilai precision semakin 

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya dokumen 

tidak relevan yang dikembalikan oleh sistem seperti terlihat pada hasil perhitungan 

MAP dan R-precision. 
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Gambar 4 Grafik interpolasi 11 titik rataan precision 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini telah dapat menerapkan konsep information retrieval pada 

dokumen Gene Ontology dengan menggunakan Language Model Dirichlet 

Similarity. Data yang digunakan difokuskan pada pengetahuan mengenai daun 

seperti proses biologi yang terjadi, komponen dalam sel, serta fungsi molekulnya. 

Language Model Dirichlet menghitung estimasi peluang dokumen dengan metode 

smoothing Dirichlet. Berdasarkan kueri yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 

pengaruh salah satu parameter Dirichlet, panjang dokumen, terhadap skor tidak 

secara signifikan mempengaruhi hasil estimasi peluang. Semakin besar panjang 

dokumennya maka semakin kecil pengaruh Dirichlet prior terhadap estimasi 

peluangnya yang menyebabkan skor LM Dirichlet Similarity akan semakin kecil 

pula. Berdasarkan pengukuran nilai MAP, sistem telah dapat mengembalikan 

sebagian besar dokumen relevan. Pengukuran nilai R-precision pada penelitian ini 

telah menunjukkan bahwa sebagian besar urutan dokumen yang dikembalikan 

sistem cukup relevan. Grafik interpolasi 11 titik rataan precision menunjukkan 

adanya penurunan nilai recall-precision. Hasil pengujian memiliki nilai yang 

menurun dikarenakan ada beberapa kueri yang memiliki nilai precision kecil, 

bahkan bernilai 0. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa metode smoothing 

Dirichlet lebih baik digunakan untuk panjang dokumen yang lebih kecil. 

Penggunaan Dirichlet sebagai metode smoothing tidak terlalu mempengaruhi skor 

akhir dari dokumen yang dikembalikan.  

Saran 

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan 

hierarki pada ontologi sebagai data penelitian dan memperbanyak jumlah query 
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yang digunakan. Selain itu, kueri SPARQL dapat diperbaiki agar memberikan hasil 

kembali yang lebih baik dan sesuai. 
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Lampiran 1 Term yang digunakan 

 

Term Keterangan 

abaxial Menjauhi batang tumbuhan, bagian bawah permukaan daun. 

adaxial Menghadap ke batang tumbuhan, bagian atas permukaan daun. 

bundle sheath Kebanyakan ikatan jaringan pada daun angiosperma dikelilingi 

oleh bundle sheath. Bundle sheath terdiri dari sel 

parenchymatous berdinding tipis, biasanya hanya satu lapisan. 

cuticle Lapisan non-selular yang terdiri dari beberapa polimer lemah, 

terutama cutin yang menutupi seluruh permukaan daun dan 

permukaan daun lainnya. 

epidermis Jaringan luar pada daun yang kompleks dan biasanya terdiri dari 

satu lapisan sel. Elemen-elemen khusus pada epidermis adalah 

stomata, trichome, papillae, surface sculpturing, epicuticular 

wax. 

flavonoid Pigmen pada tumbuhan yang memiliki struktur mirip dengan 

flavon. 

hypodermis Lapisan sel di bawah kulit. Pada daun yang telah dewasa, sulit 

membedakan epidermis dan hypodermis 

lamina Bagian hijau pada daun yang memiliki vein dan veinlet.  

meristem Wilayah pembelahan sel dan diferensiasi jaringan. 

mesophyll Jaringan fotosintesis primer pada daun yang terdiri dari 

kloroplas yang berisikan klorofil serta parenchyma atau 

chlorenchyma. 

parenchyma Jaringan yang terbuat dari sel berdinding tipis khusus dengan 

elemen yang hidup di dalamnya. 

photosynthetic Proses yang membutuhkan energi cahaya, mereduksi karbon 

dioksida menjadi karbohidrat dengan melepaskan oksigem 

primordium Organ pada tahap awal diferensiasi. 

proximal Situasi mendekati pusat bagian tubuh. 

sheath Selubung yang menutupi sesuatu. 

silica Terdapat pada epidermis daun monokotil. 

stomatal Pori stomata terdapat di hampir semua daun angiosperma, 

bertugas untuk mengatur pertukaran gas (pelepasan air dan 

penyerapan karbon dioksida). 

trichome 

branch 
Trichome yang bercabang. 

trichome Bulu trichome merupakan kelebihan pertumbuhan pada 

epidermis. Sebaran trichome tidaklah sama pada setiap spesies, 

ada yang pada seluruh permukaan daun, ada pula yang terbatas 

hanya pada area tertentu. 

vasculature Jenis venasi utama pada angiosperma adalah paralel dan 

reticulate. Pembuluh darah pada venasi paralel memiliki ukuran 

yang paralel dan bertemu pada ujung daun, sedangkan pada 

venasi reticulate biasanya ada pembuluh darah yang besar di 

tengah daun dan disambung oleh cabang pembuluh darah yang 

lebih kecil lagi. 
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Lampiran 2 Hasil yang dikembalikan Solr untuk kueri stomatal 

ID Name Freq Normalization 
Dirichlet 

Score 

GO:1902457 negative regulation of 

stomatal opening 

6 -0.007968199 4.8085384 

GO:1902458 positive regulation of 

stomatal opening 

6 -0.007968199 4.8085384 

GO:0010103 stomatal complex 

morphogenesis 

4 -0.007968199 4.4071126 

GO:0010374 stomatal complex 

development 

4 -0.007968199 4.4071126 

GO:0010375 stomatal complex 

patterning 

4 -0.007968199 4.4071126 

GO:0010376 stomatal complex 

formation 

4 -0.007968199 4.4071126 

GO:1901527 abscisic acid-activated 

signaling pathway involved 

in stomatal movement 

4 -0.007968199 4.4071126 

GO:1901528 hydrogen peroxide 

mediated signaling 

pathway involved 

in stomatal movement 

4 -0.007968199 4.4071126 

GO:0090333 regulation of stomatal 

closure 

3 -0.007968199 4.1234536 

GO:0010377 guard cell fate commitment 3 -0.010394768 4.1210275 

GO:0010119 regulation of stomatal 

movement 

2 -0.0035492508 3.7304056 

GO:1902456 regulation of stomatal 

opening 

2 -0.0035492508 3.7304056 

GO:2000037 regulation of stomatal 

complex patterning 

2 -0.0035492508 3.7304056 

GO:2000038 regulation of stomatal 

complex development 

2 -0.0035492508 3.7304056 

GO:0010118 stomatal movement 2 -0.0051069506 3.728848 

GO:0010440 stomatal lineage 

progression 

2 -0.0051069506 3.728848 

GO:2000122 negative regulation of 

stomatal complex 

development 

2 -0.0051069506 3.728848 

GO:2000123 positive regulation of 

stomatal complex 

development 

2 -0.0051069506 3.728848 

GO:0010052 guard cell differentiation 1 -0.0051069506 3.0593178 

GO:0010235 guard mother cell 

cytokinesis 

1 -0.0051069506 3.0593178 

GO:0090332 stomatal closure 1 -0.0051069506 3.0593178 

GO:1990069 stomatal opening 1 -0.0051069506 3.0593178 
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Lampiran 3 Tabel interpolasi 11 titik rataan precision 

Kueri 
Titik Recall 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

abaxial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

adaxial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

cuticle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

epidermis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

flavonoid 1 1 1 1 0.9 0.8636 0 0 0 0 0 

hypodermis 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 

lamina 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

meristem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

nectar 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

parenchyma 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0 0 0 

photosynthetic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9825 

primordium 1 1 1 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 

proximal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sclerenchyma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sheath 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

silica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

stomatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9545 0.9545 

trichome branch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

trichome 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9474 0.9474 

vasculature 1 1 1 1 1 1 1 0.9688 0.95 0.95 0 

Rata-rata 0.91042 0.91042 0.91042 0.90875 0.80375 0.80193 0.75875 0.70719 0.66459 0.65968 0.51131 
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