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ABSTRACT 
Template relation construction as one phase in information extraction system aims to recognize a relation between two 
named entities. This paper explains the use of vector space model to recognize relation between two named entities. It 
recognizes relation between organization and position (organization-position), position and person (position-person) 
and relation between person and organization (person-organization) that exist in a document. Experiments use 120 
documents which were collected from the Indonesian online newspaper (www.kompas.com and www.republika.co.id). 
We use 60 documents as training documents and the rest as testing documents. Experiments show that threshold has no 
effect on results and adding more training documents give better accuracy. In general, experiments results show that 
recognition on organization-position relation gives the highest F-Measure.  
Keywords: Template Relation Construction, Information Extraction, Vector Space Model 
 
1. Pendahuluan 
Sistem Ekstraksi Informasi (SEI) bertujuan untuk menentukan dan mengekstrak spesifik objek dan hubungan di antara 
objek tersebut dari suatu teks dokumen dan merepersentasikannya dalam format yang terstruktur[8]. Untuk mendapatkan 
informasi terstruktur tersebut, perlu dilakukan beberapa proses terhadap teks. Proses tersebut adalah pengenalan entitas 
bernama (named-entity recognition), resolusi ko-referensi (co-reference resolution), pengenalan elemen template, 
pengenalan relasi antar entitas dan pengenalan skenario pada suatu teks[5]. 
 
Sebagai ilustrasi, Gambar 1. adalah contoh keluaran yang diharapkan dari teks tentang suatu pertemuan berikut: 
 

Menteri Luar Negeri Inggris Mike O’Brien1 kemarin berada di Jakarta. Dia2 bertemu dengan Megawati 
Soekarnoputri3 di Istana Negara. Megawati4 adalah wanita pertama yang menjadi presiden di Indonesia. 

Sistem diharapkan dapat mengekstrak tanggal, tempat dan siapa saja yang terlibat dalam event pertemuan (meeting event) 
tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Format Keluaran Dalam XML 

 
Untuk mendapatkan informasi seperti terlihat pada Gambar 1., proses diawali dengan pengenalan Mike O’Brien, 
Megawati Soekarnoputri dan Megawati sebagai nama orang, Inggris, Jakarta dan Indonesia sebagai nama lokasi, 
Menteri Luar Negeri dan Presiden sebagai posisi (quality). Pengenalan ini merupakan tahapan awal dalam sistem 
ekstraksi informasi, yaitu yang disebut dengan pengenalan entitas bernama (named-entity recognition). Selanjutnya perlu 
dikenali bahwa Megawati dan Megawati Soekarnoputri adalah objek yang sama. Lalu dalam pengenalan elemen 

<meeting> 
  <date>05/12/2003</date> 
  <location> 
    <name>Istana Negara</name> 
    <city>Jakarta</city> 
    <country>Indonesia</country> 
  </location> 
  <participants> 
    <person> 
      <name>Megawati Soekarnoputri</name> 
      <quality>Presiden</quality> 
      <country>Indonesia</country> 
    </person> 
    <person> 
      <name>Mike O'Brien</name> 
      <quality>Menteri Luar Negeri</quality> 
      <country>Inggris</country> 
     </person> 
  </participants> 
</meeting>
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template dijelaskan bahwa wanita pertama yang menjadi presiden adalah penjelasan dari Megawati. Selanjutnya perlu 
dilakukan pengecekan hubungan antar entitas yang terdapat pada teks tersebut. Perlu dikenali bahwa Megawati 
Soekarnoputri berelasi dengan Presiden dan Indonesia. Pada akhirnya diperlukan proses untuk menggabungkan 
beberapa kesatuan entitas tersebut menjadi satu kesatuan event extraction seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
 
Saat ini penelitian SEI untuk Bahasa Indonesia baru dilakukan untuk pengenalan entitas bernama dan resolusi ko-
referensi[2,3,4,12]. Untuk mendapatkan suatu template yang utuh, perlu dilanjutkan dengan tahapan pengenalan antar entitas 
dan scenario template. Sehingga dalam paper ini membahas penggunaan model ruang vektor dalam pengenalan relasi 
antar entitas sebagai kelanjutan penelitian bidang ekstraksi informasi pada Bahasa Indonesia. 
 
Selanjutnya, tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bagian 2 menjelaskan landasan teori tentang 
template relation. Penggunaan model ruang vektor untuk template relation dijelaskan pada bagian 3. Hasil uji coba 
disampaikan pada bagian 4 dan kesimpulan pada bagian 5.  

 
2.  Template Relation 
Seperti halnya pendekatan dalam mengembangkan SEI, maka terdapat dua pendekatan untuk mengembangkan sistem 
pengenalan relasi antar entitas, yaitu knowledge engineering dan machine learning. Perbedaan utama dari kedua 
pendekatan tersebut adalah cara yang digunakan dalam menghasilkan rule atau aturan. Dalam knowledge engineering, 
seorang expert (pakar) membuat sejumlah aturan (rule) secara manual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
bagian-bagian tertentu dari dokumen. Sedangkan pada pendekatan machine learning, aturan-aturan tersebut dibuat secara 
otomatis berdasarkan dokumen training. 
 
Zelenko dan Sorensen mengembangkan metode kernel yang membutuhkan banyak dokumen training[6,12]. 
Pengembangan metode learning dengan menggunakan sejumlah kecil dokumen training dilakukan oleh Brin dan Euglian 
(bootstraping)[1,10]. Metode ini membutuhkan beberapa contoh relasi berupa pola-pola umum yang akan dijadikan 
sebagai rule trigger. Rule tersebut digunakan untuk mengenali relasi pada dokumen testing. Dari relasi yang dikenali 
tersebut didapatkan pola-pola umum baru yang dijadikan rule baru untuk mendapatkan relasi dan pola lainnya. Hal 
tersebut dilakukan terus-menerus sampai tidak ada lagi rule baru yang terbentuk. 

 
Metode lain dalam pengembangan sistem template relation adalah dengan mencari kesamaan relasi antara dua entitas 
dengan dua entitas lainnya pada dokumen yang sama tanpa menggunakan dokumen training. Hasegawa[9] mengambil 
semua pasangan relasi antara dua entitas pada suatu dokumen testing dan menghitung nilai kesamaan antara satu 
pasangan entitas dengan pasangan yang lain. Pasangan entitas yang memiliki nilai kesamaan berada di atas nilai ambang 
dikelompokkan menjadi satu kumpulan pasangan relasi yang sama. Hasegawa menggunakan model ruang vektor untuk 
menghitung nilai kesamaan antara pasangan entitas tersebut. 

 
Pada dasarnya proses pengenalan relasi antar entitas dapat dilakukan dengan menghitung kesamaan kata-kata di antara 
dua entitas bernama pada dokumen testing dengan kata-kata di antara dua entitas bernama pada dokumen training yang 
berelasi. Kata-kata di antara kedua entitas pada dokumen training tersebut dijadikan sebagai rule yang akan digunakan 
untuk mengenali relasi antar entitas pada tahapan testing.  
 
Sebagai ilustrasi, misalnya pada dokumen training didapatkan suatu teks “Yusuf Kalla sebagai Ketua DPP Partai 
Golkar”. Dari contoh tersebut telah diketahui Yusuf Kalla adalah entitas person dan DPP Partai Golkar adalah entitas 
organization, tahapan training mengenali kata-kata “sebagai Ketua” di antara person dan organization sebagai rule 
yang akan digunakan pada tahapan testing. Contoh penerapan rule tersebut pada tahapan testing dapat dilihat pada teks 
dokumen “Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR RI”. Dari teks tersebut telah diketahui Hidayat Nur Wahid 
sebagai entitas person dan MPR RI sebagai entitas organization, di antara person dan organization  tersebut terdapat 
kata-kata “sebagai Ketua”. Karena kata-kata di antara Yusuf Kalla (person) dan DPP Partai Golkar (organization) 
pada dokumen training dengan kata-kata di antara Hidayat Nur Wahid (person) dan MPR RI (organization) sama yaitu 
“sebagai Ketua” maka Hidayat Nur Wahid dikenali memiliki relasi dengan MPR RI. 
 
3.  Penggunaan Model Ruang untuk Pengenalan Relasi Antar Entitas 
Proses pengenalan relasi antar dua entittas dapat dilakukan menggunakan Model Ruang Vektor. Dengan model ini semua 
kata di antara dua entitas pada dokumen training yang menjadi rule dan semua kata di antara dua entitas pada dokumen 
testing direpresentasikan dalam bentuk vektor kemudian dicari nilai kesamaan (similarity coefficient) dari vektor 
tersebut. Nilai kesamaan tersebut menunjukkan kesamaan antara pasangan entitas bernama pada dokumen training 
dengan pasangan entitas bernama pada dokumen testing. Pasangan entitas pada dokumen testing dikatakan memiliki 
relasi jika nilai kesamaan di atas nilai ambang tertentu (threshold). 

 
Dalam proses pengenalan relasi antar entitas, semakin banyak rule yang didapatkan dari proses training maka akan 
semakin besar pula kemungkinan relasi antar entitas yang akan dikenali pada tahapan testing. Sedangkan rule yang 
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didapatkan pada tahapan training bergantung pada banyaknya jumlah dokumen training. Oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui relasi antar entitas bernama menggunakan model ruang vektor dengan mencari nilai 
threshold dan banyaknya dokumen training yang dapat memberikan kinerja sistem secara optimal. 
 
Sistem pengenalan relasi antar entitas (template relation) yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki arsitektur 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Arsitektur Sistem Pengenalan Relasi Antar Entitas 

 
Tahap pelatihan (training) menerima masukan berupa teks dokumen yang telah memiliki tagging entitas bernama, 
coreference dan template relation. Modul Tokenization melakukan pembacaan setiap kalimat dari teks dokumen. Kalimat 
yang sudah dibaca lalu dibentuk menjadi token-token dalam bentuk frase. Kemudian, diekstrak entitas-entitas yang 
terdapat pada dokumen, untuk selanjutnya modul Rule Extraction mengekstrak rule-rule dari frase berdasarkan relasi 
entitas yang bersesuaian. Rule atau aturan tersebut akan berisikan kumpulan frase-frase yang mengapit dua entitas 
bernama di atas suatu nilai ambang (threshold) tertentu yang direpresentasikan dalam model ruang vektor. 
 
Pada tahap pengenalan (testing), sistem menerima dokumen input berupa dokumen yang telah diberikan informasi entitas 
bernama (person, organization, position dan location) dan coreference resolution. Modul Tokenization melakukan 
pembacaan setiap kalimat dari teks dokumen. Seperti juga halnya pada tahap pelatihan, akan diekstrak entitas-entitas 
bernama yang terdapat pada dokumen beserta kumpulan frase yang mengapit antar dua entitas bernama tersebut. Hal ini 
dilakukan pada modul Entitas Builder. Kemudian untuk setiap pasangan entitas bernama direpresentasikan dalam bentuk 
model ruang vektor, lalu dicek apakah terdapat relasi atau bukan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan model ruang 
vektor yang dibentuk dari dua entitas tersebut dengan model ruang vektor dari aturan/rule yang didapatkan dari tahap 
pelatihan. Dua entitas dikatakan saling berelasi jika nilai kesamaan ruang vektornya di atas suatu nilai batas ambang 
(threshold) tertentu. Entitas yang saling berelasi diberikan tagging untuk kemudian dijadikan sebagai dokumen keluaran 
sistem. 
 
4.  Uji Coba 
4.1 Lingkungan Uji Coba 
Relasi yang diujicobakan pada penelitian ini adalah menemukan relasi antara entitas orang (person) dengan entitas 
organisasi (organization), entitas organisasi (organization) dengan entitas posisi/jabatan (position), dan entitas 
posisi/jabatan (position) dengan entitas orang (person).  
 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari media massa online (www.republika.co.id dan 
www.kompas.com) dengan jumlah entitas location sebanyak 1.032 entitas, organization sebanyak 1.855 entitas, person 
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sebanyak 1.936 entitas, dan position sebanyak 1.060 entitas. Pengidentifikasian relasi antar entitas untuk dokumen 
tersebut dilakukan secara manual oleh penulis. Model yang digunakan adalah model ruang vektor dengan menggunakan 
normalisasi cosine.  
 
Evaluasi kinerja sistem mengacu kepada rumusan yang terdapat pada MUC [7]. Kinerja sistem diukur dengan 
menggunakan Recall, Precision dan F-measure. Recall adalah jumlah relasi benar yang dihasilkan dibagi dengan jumlah 
semua relasi yang benar. Precision adalah jumlah relasi benar yang dihasilkan dibagi dengan jumlah semua relasi yang 
dihasilkan. Sedangkan F-measure menggambarkan hubungan di antara recall dan precision atau dapat digambarkan 
sebagai berikut 
 

F-measure           =   
( )precisionrecall

precisionrecall
+5,0

*  

 
4.2  Hasil Uji Coba Sistem 
Uji coba dilakukan pada nilai variasi threshold dari 0.1 s.d. 0.9 dan pada variasi jumlah dokumen training dari 10 s.d. 60. 
Nilai F-measure hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2. (P-O adalah relasi Person-Organization, O-Po 
adalah relasi Organization Position dan Po-P adalah relasi Position dan Person). 
  

Tabel 1. Nilai F-measure Berdasarkan Threshold 
Threshold P-O O-Po Po-P 

0.1 71.3 76.5 72.9 
0.2 71.3 77.2 73.8 
0.3 74.7 80.2 73.5 
0.4 76.2 80.9 74.5 
0.5 75 81.8 72.7 
0.6 71.8 83.2 70.9 
0.7 72.1 82.8 68.6 
0.8 67.7 84.2 63.3 
0.9 61.7 84.4 53.1 

Rata-rata 71.31 81.24 69.26 
 

Tabel 2. Nilai F-measure Berdasarkan Jumlah Dokumen Training 
#Dokumen Training P-O O-Po Po-P 

10 66 82.3 59.5 
20 68.9 80.8 62.3 
30 69.8 80.2 68.3 
40 70.4 80.2 68.8 
50 70.5 80.2 70 
60 71.3 80.3 70.4 

Rata-Rata 69.48 80.67 66.55 
 
Berdasarkan Tabel 1. dan Tabel 2. dapat dilihat bahwa secara rata-rata pengenalan relasi Organization-Person 
mempunyai nilai F-measure paling tinggi. Hal ini berarti bahwa kata-kata di antara entitas Organization dan Person 
memiliki tingkat variasi yang lebih kecil dibandingkan dengan relasi yang lain. 
 
Tabel 1. juga memperlihatkan bahwa peningkatan nilai ambang (threshold) tidak selalu dapat meningkatkan nilai F-
measure. Sedangkan peningkatan dokumen training cenderung meningkatkan nilai F-measure dari pengenalan sistem. 
Dengan meningkatkan jumlah dokumen training, maka jumlah variasi kata-kata di antara entitas akan meningkat pula, 
sehingga wajar peningkatan ini dapat terjadi. Disamping itu peningkatan jumlah dokumen training menyebabkan 
penurunan jumlah kata yang tidak dikenal. Kata yang tidak dikenal ini adalah kata-kata yang muncul pada saat tahap 
testing namun tidak muncul pada saat pelatihan. 
 
5.  Kesimpulan  
Kesimpulan yang didapatkan dari uji coba adalah bahwa model ruang vektor dapat digunakan untuk proses pengenalan 
relasi antar entitas pada Sistem Ekstraksi Informasi. Nilai threshold tidak menyebabkan peningkatan akurasi dan secara 
umum dapat dikatakan penambahan jumlah dokumen training dapat meningkatkan kinerja sistem. Dengan selesainya 
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relation template ini, berarti sudah diperoleh hubungan antar dua entitas, namun untuk mengisi template yang terdapat 
pada bagian Pendahuluan, perlu dilanjutkan dengan membangun suatu scenario template. 
 
Daftar Pustaka 
[1]  Agichtein, Eugene and Gravano, Luis (2000). ”Snowball: Extracting relations from large plain-text collections”. In 

Proceedings. of the 5th ACM International Conference on Digital Libraries (ACM DL’00). 
[2]  Budi, Indra dan Bressan, S. (2003). “Association Rules Mining for Name Entity Recognition”. In Proceeding of 

2003 WISE Conference, Roma. 
[3]  Budi, I. and et. al (2005). “Named Entity Recognition for the Indonesian Language: Combining Contextual, 

Morphological and Part-of-Speech Features into a Knowledge Engineering Approach”. In Proceedings of the 8th 
International Conference on Discovery Science, Singapore. 

[4]  Budi, I., Nasrullah and Bressan, S. (2006).  “Co-reference Resolution for the Indonesian Language Using 
Association Rules”. In Proceeding of IIWAS 2006, Yogyakarta. 

[5]  Cunningham, Hamish (1999). “Information Extraction – a User Guide (Second Edition)”, University of Sheffield, 
United Kingdom. 

[6]  Culotta , A and Sorensen, J. (2004). “Dependency tree kernels for relation extraction”, In Proceedings ACL-2004. 
[7]  Dhoutat, A. (1998). “The Message Understanding Conference Scoring Software User’s Manual”, In Proceedings 

of the 7th Message Understanding Conference (MUC-7). 
[8]  Grishman, Ralph (1997). “Information Extraction: Techniques and Challenges” Lecture Notes in Computer 

Science, Vol. 1299, Springer-Verlag. 
[9] Hasegawa, T., Sekine, S., and Grishman, R. (2004). “Discovering Relations among Named Entities from Large 

Corpora”, In Proceedings of ACL-2004, pp. 415–422. 
[10]  Sergey Brin (1998). “Extracting patterns and relations from world wide web”. In Proceedings, of WebDB 

Workshop at 6th International Conference on Extending Database Technology (WebDB’98).  
[11]  Budiono Wibowo and Indra Budi (2005). “Pengenalan Entitas Nama Menggunakan Association Rules Mining 

dengan Fitur Berganda”, In Proceeding of Seminar Nasional Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi VI, 
Salatiga. 

[12]  Zelenko Dmitry, Chinatsu Aone, and Anthony Richardella (2003). “Kernel methods for relation extraction”. In 
Journal of Machine Learning Research, 3:1083–1106. 


