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ABSTRACT 

The objective of the topic extraction problem is grouping keywords within document collection that will be used for 
identifying topics based on information of word occurrences which is called frequent itemsets. Word occurences 
describing relationship between words will be modeled into hypergraph, a graph which its edge connects to more than 
two vertices. After representing words into hypergraph then the next step is dividing the graph into a number of 
subgraphs called partitioning. Basically, hypergraph partioning is a graph clustering algorithm. This paper discusses 
about Hypergraph Partioning by comparing the results of Fiduccia-Mattheyeses (FM) and k-way Spectral Clustering (k-
way) using standard data set of 20 Usenet newsgroups - UCI KDD Archive. Experiment results of relevance between 
grouped words in a topic and defined topics in the data set have showed that k-way is better than FM for identifying 
topics. Unsatisfactory partitioning result is influenced by values of support and confidence which become frequent 
itemsets criterias. If the criteria are set into smaller values then the selected words could not represent discussion within 
topic. FM attempts to impose the same proportion between partitions or to make grouped words between subgraphs 
having almost the same value. This attempt affected the lower relevance of identified topics for FM. 
Keywords: Topic Extraction, Frequent Itemsets, Hypergraph Partioning, Clustering.  
 
1. Pendahuluan 
Fenomena information overload akibat banyaknya informasi tersedia di dunia internet membuat pengoptimalan 
pengambilan informasi relevan menjadi semakin penting. Identifikasi topik adalah salah satu usaha untuk mengurangi 
banyaknya informasi dengan mengelompokkan informasi yang memiliki bahasan sejenis. Langkah-langkah dalam 
identifikasi topik dapat dianggap sebagai modifikasi proses ekstraksi kata kunci dengan memilih kata-kata yang relatif 
sering muncul dan membuang kata-kata yang terlalu sering atau bahkan sangat jarang muncul[1]. Makalah ini membahas 
tentang identifikasi topik berdasarkan informasi kemunculan bersama dari kata yang direpresentasikan sebagai graph[5][6]. 
Teknik identifikasi topik dapat digunakan dalam pengklasteran baik data teks[13] maupun data citra[16] dan bahkan 
digunakan lebih lanjut sebagai solusi suatu domain permasalahan seperti e-learning[12]. 
 
Dasar pemikiran identifikasi topik pada suatu koleksi dokumen adalah kata-kata yang sering muncul pada suatu bahasan 
akan menjadi kata-kata penting pada topik dalam bahasan tersebut. Ekstraksi topik bertujuan untuk mengelompokkan 
kata-kata kunci pada suatu koleksi dokumen yang akan digunakan dalam identifikasi topik berdasarkan informasi 
kemunculan bersama dari kata atau disebut frequent itemsets. Kemunculan bersama dari kata atau hubungan antar kata 
dalam koleksi dokumen akan dimodelkan menjadi hypergraph yaitu graph dengan edge yang dapat menghubungkan 
lebih dari dua vertex. Kemudian dilakukan pengelompokan kata untuk identifikasi topik dengan membagi graph menjadi 
beberapa subgraph disebut proses partitioning[5]. 
 
Makalah ini membahas tentang Hyper-graph Partioning sebagai algoritma untuk identifikasi topik dengan 
membandingkan hasil dari algoritma Fiduccia-Mattheyeses (FM)[7] dan algoritma k-way Spectral Clustering (k-way)[10] 
menggunakan data set standard 20 Usenet newsgroups milik UCI KDD Archive[8].  
 
2. Pemodelan Hypergraph 
Hypergraph adalah suatu bentuk graph yang memiliki edge disebut hyperedge karena dapat menghubungkan lebih dari 
dua vertex. Sedangkan hypergraph partitioning adalah suatu proses untuk membagi hypergraph ke dalam subgraph 
dengan permasalahan utama adalah mekanisme pembagian hypergraph sedemikian hingga jumlah hyperedge yang 
dihilangkan adalah minimal. Identifikasi kandidat vertex atau node dari koleksi dokumen dan identifikasi relasi antar 
node menjadi proses utama pembentukan hypergraph.  
 
Permasalahan awal pada pembentukan graph adalah (i) menentukan vertex pada hypergraph yang berasal dari kata-kata 
dalam koleksi dokumen dan (ii) menentukan edge berupa relasi antar kata. Langkah pertama identifikasi kandidat vertex 
adalah melakukan pemrosesan teks pada dokumen dalam koleksi mulai dari pengindeksan dokumen, tokenisasi untuk 
memisahkan kata serta membuang kata–kata tidak penting seperti kata penghubung (disebut stopword), stemming dan 
pembobotan kata[11]. Skema pembobotan yang dipilih adalah TF-IDF pada Persamaan (1)[14]. Bobot kata i, , dalam 
dokumen j, , dengan notasi  dihitung dari hasil perkalian frekuensi kemunculan kata  dengan nilai log banyaknya 
dokumen, , yang memiliki kata tersebut. Nilai log juga dipengaruhi jumlah dokumen dalam koleksi, N. Nilai 
frekuensi  dapat dinormalisasikan menjadi kisaran 0-1 dengan pembagian nilai . 
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Gambar 1. Langkah-Langkah Pemodelan Hypergraph 
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Identifikasi kandidat vertex dari koleksi dokumen memilih kata–kata yang sering muncul (frequent-itemsets)[5]. Kata 
yang diperhitungkan adalah kata dengan nilai bobot TF-IDF lebih besar dari nilai 30% bobot tertinggi. Nilai bobot akan 
semakin besar jika frekuensi kemunculan kata dalam dokumen semakin tinggi namun tidak banyak dijumpai pada setiap 
dokumen dalam koleksi. 
 
Identifikasi relasi antar kata akan mengamati setiap pasangan kata (2-frequent-itemsets untuk kata i, , dan kata j, ) 
beserta bobot kekuatan relasinya yang dipengaruhi dengan nilai support s (Persamaan (2)) dan confidence c (Persamaan 
(3))[5]. Nilai  menunjukkan support antara kata i, , dan kata j,  dihitung dari jumlah dokumen yang yang memiliki 
kedua kata tersebut, .  
 
Nilai s memastikan perhatian lebih diberikan pada pasangan kata yang sering muncul. Kemudian nilai c menganalisa 
suatu 2-frequent-itemsets yang memiliki minimal nilai s akan memungkinkan untuk menjadi frequent-itemsets potensial. 
Nilai s dan c harus lebih dari nilai threshold,  dan . Batas confidence dan support ditentukan dengan memilih nilai 
terendah dari 30% nilai teratas. Nilai  menunjukkan confidence antara  dan  yang dihitung berdasarkan probabilitas 

, , dan .  
 

(2) 

 

 
 

(3) 

 

Gambar 1 menunjukkan langkah–langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pemodelan hypergraph.  
 
3. Hypergraph Partitioning pada Pengklasteran Graph 
Banyak library tersedia untuk proses hypergraph partitioning seperti hMetis[9], MLPart[3], Mondriaan[2], Parkway [16] dan 
PaToH[4]. Namun kesemua library tersebut hanya dalam bentuk binary sehingga tidak dapat diketahui secara jelas proses 
yang terjadi serta memiliki batasan format masukan yang harus dipenuhi sehingga untuk identifikasi topik tidak bisa 
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Gambar 2. Ilustrasi Penghitungan Nilai Gain Pada FM 

langsung digunakan. Algoritma yang menjadi dasar sebagian besar pembuatan library tersebut adalah Fiduccia-
Mattheyeses (FM)[7] dan k-way Spectral Clustering (k-way)[10].  
 
FM dimulai dengan inisialisasi random dan membagi kesemua vertex menjadi dua partisi. Pada awal iterasi semua vertex 
diberikan flag unlocked yang artinya vertex bebas untuk bergerak. Setiap kemungkinan pergerakan vertex ditandai 
dengan nilai gain yang positif atau negatif untuk mempengaruhi biaya pembentukan partisi. Kemungkinan pergerakan 
dengan gain positif akan mengurangi biaya dan begitu pula sebaliknya. Pada Gambar 2 terlihat 4 vertex pada 2 partisi. 
Vertex A di Partisi 1 memiliki 2 edge terhubung dengan vertex di Partisi 2. Apabila vertex A berpindah ke Partisi 2 maka 
nilai gainnya = 2. Sedangkan vertex D terhubung dengan 1 edge ke vertex C di partisi sama yaitu Partisi 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apabila vertex D berpindah partisi maka akan mendapatkan nilai gain negatif = -1. Secara berulang vertex dengan nilai 
gain terbesar akan berpindah posisi partisinya dan nilai flag menjadi locked sehingga tidak diperbolehkan untuk 
berpindah lagi. Perpindahan tersebut mengakibatkan perhitungan ulang nilai gain setiap vertex. Iterasi terus dilakukan 
sampai flag semua vertex berubah menjadi locked. 
 
Algoritma k-way dimulai dengan set vertex v1,... vn dengan nilai similarity untuk semua vertex. Tujuan dari pengklasteran 
adalah membagi vertex ke beberapa kelompok sehingga vertex dalam suatu kelompok akan lebih mirip dibanding vertex 
yang berada di kelompok lain. Nilai kemiripan (similarity) menjadi perwakilan dari bobot edge yang diambil dari 
confidence  yaitu kemiripan antara vertex vi atau kata ti  dengan vertex vj atau kata tj. Pertama dibuat Adjacency Matrix 

 sebagai representasi graph kemiripan antar vertex dan menghitung Degree Matrix  berdasarkan nilai matrix A. 
Diagonal pada matrix A pasti berisi nilai 0 sedangkan diagonal pada matrix D adalah satu-satunya sel yang memiliki 
nilai. Sel selain sel diagonal bernilai 0. Ilustrasi pembuatan matrix A dan matrix D ditunjukkan pada Gambar 3. 
Kemudian dihitung Laplacian Matrix L dengan Persamaan (4). 

(4) 

Lalu hitung Eigenvalue matrix   dan Eigenvector matrix  dari matrix L yang menunjukkan 
karakteristik utama matriks. Menggunakan Eigenvalue yang diurutkan dari terkecil sampai terbesar akan diambil k-
terkecil pertama dari eigenvector untuk menyusun matrix  dengan eigenvector ....  sebagai kolom. Nilai k 
adalah jumlah cluster yang ingin dibentuk. Proses tersebut mengurangi dimensi matriks representasi kata pada 
hypergraph dari  menjadi . Selanjutnya susun matrix  sebagai hasil normalisasi matrix X sesuai 
Persamaan (5). 
 

(5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk pengklasteran digunakan algoritma K-Means pada data sejumlah n berdimensi k diambil dari matrix Y. Setiap baris 
pada matrix Y akan menjadi representasi satu data. Apabila terdapat sejumlah k cluster maka vertex vi atau kata ti akan 
dijadikan anggota cluster c jika data dari baris ke i pada matrix Y masuk ke dalam cluster c. 
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Gambar 3. Ilustrasi Representasi Adjacency Matrix A dan Degree Matrix D dari Hypergraph. 
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4. Uji Coba dan Evaluasi 
Uji coba dilakukan untuk mengukur tingkat ketepatan identifikasi topik dengan algoritma FM dan k-way menggunakan 
data set standard 20 Usenet newsgroups milik UCI KDD Archive[8] sejumlah 108 dokumen berbahasa Inggris dengan 4 
kategori topik dan 8 kategori subtopik. Uji coba dilakukan menggunakan hasil implementasi algoritma FM dan k-way 
pada lingkungan: Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @2.00GHz, Memori 1GB DDR2, Sistem Operasi Microsoft 
Windows XP Professional Version 2000 (SP2), bahasa pemrograman Java, compiler Netbeans 6.7 dengan JDK 1.6 dan 
PHP mySQL sebagai basis data. Beberapa library digunakan dalam proses implementasi seperti: (i) Algoritma Lovins-
Stemmer untuk stemming dokumen[17], (ii) Java Library jmatharray.jar untuk proses mendapatkan nilai-nilai eigen[18], dan 
(iii) Java Library lingpipe.jar untuk proses pada matriks dalam implementasi algoritma k-way[19]. 
 
Kategori topik dan subtopik dalam uji coba ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 antara lain seperti kategori topik 
Computers (28 dokumen) dengan subtopik Computers.Graphics (12 dokumen) dan Computers.OS (16 dokumen). Untuk 
tiga kategori topik yang lain adalah Politics (27 dokumen), Sport (26 dokumen), dan Science (27 dokumen).    
 
Pengujian dengan algoritma FM dan k-way akan mencoba membagi set dokumen uji coba menjadi 4 dan 8 kategori. 
Hasil pembagian (cluster) dianggap sebagai topik yang berhasil diidentifikasi dan diamati relevansi similarity 
berdasarkan cosine similarity serta relevansi precisionnya[11]. Cluster hasil pembagian sebenarnya belum memiliki label 
sehingga pelabelan dilakukan melalui pengamatan manual. Selanjutnya berdasarkan partisi topik yang telah diketahui 
akan digunakan dalam menghitung relevansi. Hasil relevansi ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Nilai similarity dihitung dengan menganggap daftar kata (vertex) yang masuk dalam satu partisi atau topik sebagai hasil 
dari hypergraph partitioning menjadi kata di satu dokumen besar semisal disebut di. Nilai i adalah 1...4 untuk uji coba 4 
kategori atau 1...8 untuk uji 8 kategori. Dokumen pembanding adalah kumpulan dokumen-dokumen di suatu topik 
disebut dj. Persamaan (6) menghitung similarity berdasarkan cosine similarity. Nilai  adalah ada atau tidaknya 
kata dalam dokumen di (  atau ). Misalkan terdapat tiga dokumen uji coba d1, d2, 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Similarity Pada Identifikasi Topik 

TOPIK ALGORITMA TOPIK & 
SUBTOPIK 

ALGORITMA 
FM k-way FM k-way 

Computers 
  

Computer.Graphics 0,26 0,19 
(Partisi 1)     Computers.OS 1,21 1,86 
  1,43 2,40 Rata2 Sub Topik: 0,74 1,03 
Politics 

  
Politics.Gun 1,38 0,06 

(Partisi 2)     Politics.MidEast 1,01 2,21 
  1,25 0,52 Rata2 Sub Topik: 1,20 1,14 
Sport 

  
Sports.Hockey 0,21 1,16 

(Partisi 3)     Sports.Baseball 1,17 2,30 
  0,85 2,77 Rata2 Sub Topik: 0,69 1,73 
Science 

  
Science.Medics 0,77 1,23 

(Partisi 4)     Science.Electronics 0,64 0,36 
  0,90 2,21 Rata2 Sub Topik: 0,71 0,80 

RATA2 :   1,11 1,98 RATA2 :  0,83 1,17 

Tabel 2. Hasil perhitungan precision pada identifikasi topik. 

TOPIK ALGORITMA TOPIK & 
SUBTOPIK 

ALGORITMA 
FM k-way FM k-way 

Computers 
  

Computer.Graphics 18,8% 40,0% 
(Partisi 1)     Computers.OS 42,4% 53,5% 
  41,4% 61,4% Rata2 Sub Topik: 30,6% 46,7% 
Politics 

  
Politics.Gun 45,8% 50,0% 

(Partisi 2)     Politics.MidEast 45,5% 53,7% 
  45,0% 80,6% Rata2 Sub Topik: 45,6% 51,9% 
Sport 

  
Sports.Hockey 23,1% 71,4% 

(Partisi 3)     Sports.Baseball 31,3% 84,6% 
  22,0% 75,0% Rata2 Sub Topik: 27,2% 78,0% 
Science 

  
Science.Medics 28,6% 100,0% 

(Partisi 4)     Science.Electronics 48,0% 25,0% 
  53,6% 75,0% Rata2 Sub Topik: 38,3% 62,5% 

RATA2 :   40,5% 73,0% RATA2 :  35,4% 59,8% 
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dan d3 untuk topik Computers. Untuk kata transport dengan kemunculan di dokumen d1=0, d2=4, dan d3=5 maka nilai 
. Kata adalah semua kata yang berhasil diindeks dari koleksi dokumen.  

 
(6) 

 

Nilai precision menunjukkan persentase dokumen relevan yang berhasil dikenali. Misalkan pada Partisi 2 terdapat kata 
firearms. Apabila nilai terbesar dari bobot TF-IDF kata firearms dimiliki oleh dokumen yang masuk dalam topik Politics 
maka dokumen tersebut dianggap relevan. Nilai precision dihitung dari jumlah dokumen relevan pada satu topik dibagi 
jumlah keseluruhan dokumen dalam koleksi. 
 
Analisa nilai similarity dan precision dilakukan di setiap topik, subtopik maupun rata-rata per subtopik dan rata-rata 
akhir. Hasil analisa menunjukkan partisi kata-kata untuk identifikasi topik dengan algoritma k-way menghasilkan 
kumpulan kata yang lebih mirip (similar) dibanding topik aslinya. Selain itu dokumen yang mengandung kata-kata 
anggota partisi juga lebih relevan dengan label topiknya. Hanya beberapa kategori seperti Politics khususnya 
Politics.Gun, Science.Electronics atau Computer.Graphics yang menunjukkan tingkat similarity pada FM lebih baik. 
Sedangkan precision dengan k-way selalu lebih baik dibandingkan FM kecuali pada kategori Science.Electronics.  
 
Pembagian subgraph atau partitioning yang tidak sempurna dipengaruhi nilai support dan confidence yang menjadi 
kriteria pada frequent itemsets. Apabila nilai kriteria tersebut terlalu rendah maka kata – kata yang terpilih bukanlah kata 
yang mewakili koleksi dokumen. Kemungkinan penyebab rendahnya precision pada FM terjadi karena keseimbangan 
jumlah partisi menjadi suatu batasan. Artinya FM akan “memaksakan” agar anggota partisi berjumlah seimbang. Hal ini 
menjadi permasalahan karena untuk memenuhi batasan keseimbangan ada kalanya terjadi kata yang seharusnya berada di 
partisi “A” terpaksa berada di partisi “B”. Meskipun k-way menghasilkan nilai precision lebih baik, namun ada suatu 
partisi yang hanya memiliki dua anggota. Kekurangan yang terjadi dari k-way bisa disebabkan dari penentuan jumlah 
iterasi pada K-Means yang belum mencapai konvergen (pada uji coba digunakan iterasi = 100).                   
 
5. Kesimpulan 
Metode Hypergraph Partitioning (FM dan k-way) terbukti dapat digunakan untuk memperoleh kelompok kata dalam 
identifikasi topik. Hasil uji coba terkait relevansi kata-kata pendukung topik dengan topik yang terdaftar pada data set 
menunjukkan bahwa identifikasi dengan k-way lebih baik dibandingkan dengan FM. Proses FM yang berusaha 
memaksakan adanya keseimbangan antar partisi yaitu banyaknya kata-kata yang berjumlah relatif sama pada hasil 
subgraph mempengaruhi rendahnya relevansi identifikasi topik.  
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