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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur normal dimana 

data dikumpulkan, diproses menjadi sebuah informasi yang valid dan 

kemudian didistribusikan ke para pengguna atau kepada yang 

membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi 

perangkat lunak (software) yang semakin beranekaragam serta canggih 

menjadikan informasi semakin cepat terpenuhi. Untuk mendapatkan 

informasi yang beredar di internet, google kini menjadi alternatif utama. 

Walaupun mesin pencari tersebut dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan, seringkali ketepatan maupun relevansi kata yang digunakan 

dalam mencari informasi tersebut masih dipertanyakan. Hal ini merupakan 

hal yang wajar mengingat teknologi informasi di dunia internet belum 

memiliki mekanisme pengorganisasian yang teratur dimana hasil 

pencarian tidak mempertimbangkan konteks dari informasi, melainkan 

hanya mencocokkan kata per-kata yang ada pada file atau dokumen pada 

internet sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Namun terdapat pula 

file atau dokumen yang isinya diperlukan tetapi tidak ditampilkan oleh 

mesin pencari. Disamping itu, mesin pencari juga memiliki masalah dalam 

proses indexing dimana indeks URL yang digunakan bisa saja sudah tidak 

aktif lagi, down maupun file atau dokumen yang direferensikan sudah 

dihapus. Tujuan utama dari mesin pencari salah satunya adalah untuk 

memberikan dokumen paling relevan kepada pengguna dalam waktu 

sesingkat mungkin. Jadi dengan memberikan efisiensi dan akses secara 

cepat terhadap indexing adalah persoalan utama pada performa mesin 

pencari[1][2][3]. 

Dalam suatu basis data, pendekatan model data relasional masih 

banyak dimanfaatkan untuk penyimpanan data dan informasi terhadap 
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banyak sistem aplikasi, namun kelemahan-kelemahan basis data relasional 

yang masih dirasakan saat ini yaitu hilangnya banyak informasi semantik 

yang berakibat kurangnya dukungan proses pencarian pengetahuan dari 

berbagai persepsi pengguna atau bahkan sulitnya melakukan 

pengembangan model sebagai akibat dari lajunya pertumbuhan 

pengetahuan. Hilangnya konsistensi, redudansi serta anomali yang 

dilakukan dengan membuat model data secara relasi-relasi tabel dalam 

bentuk normalisasi menjadi kendala utama dalam pendekatan model data 

relasional. 

Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalan 

yang ada adalah menggunakan pendekatan model data semantik berbasis 

ontologi. Pada tugas akhir ini penulis mengembangkan suatu mesin 

pencari dengan menerapkan konsep semantik web yang ditujukan untuk 

pencarian informasi dibidang otomotif guna menunjang setiap individu 

dalam mencari informasi terkait, serta meningkatkan kinerja dari mesin 

pencari tersebut sehingga dapat digunakan kembali secara fleksibel dan 

dinamis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dilihat rumusan 

masalah dari permasalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sebuah mesin pencari dengan menerapkan 

proses query expansion terhadap domain yang ditentukan. 

2.  Bagaimana  proses penyimpanan data ke dalam database. 

3. Bagaimana pengimplementasian metode peringkat pada hasil 

pencarian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah 

mesin pencari dengan memberikan peningkatan nilai precision terhadap 
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hasil pencarian informasi dibidang otomotif kemudian memberikan 

peringkat terhadap data yang telah disimpan dan menampilkan hasilnya. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah berguna agar pembahasan dan analisis yang 

dilakukan penulis dapat terarah sesuai dengan tujuan penulisan, maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup pengetahuan yang dikembangkan adalah informasi 

terkait dengan otomotif. 

2. Kata kunci pencarian berupa nama terkait otomotif sesuai dengan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

3. Mesin pencari yang dikembangkan adalah pemanfaatan software 

yang sudah ada sesuai dengan referensi yang direkomendasikan. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

yang ada terdiri dari beberapa langkah, antara lain : 

1. Studi Literatur 

Dalam tahapan awal dilakukan pencarian informasi dan referensi 

mengenai topik yang dibahas, yaitu semua informasi mengenai data 

semantik, ontologi, web, mesin pencari yang digunakan serta 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pembuatan sistem atau 

aplikasi. Adapun sumber data dapat diambil dari buku, jurnal, paper 

dan internet. 

2. Analisa Masalah 

Kemudian pada tahap ini dilakukan analisa terhadap masalah yang 

ada, seperti  adanya garbage information (informasi yang tidak 

penting/tidak sesuai) ataupun information flooding (luapan/ledakan 

informasi) pada hasil pencarian. 
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3. Perancangan Sistem dan Implementasi 

Tahap berikutnya dilakukan perancangan serta implementasi 

terhadap perangkat lunak yang dibangun. Selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap hasil informasi yang diperoleh dari perangkat 

lunak yang dibangun dengan yang sudah ada. 

4. Analisa Hasil 

Analisa hasil mengacu pada metodologi sebelumnya, dimana hasil 

pengujian berupa Information Retrieval dianalisa dan kemudian 

dibandingkan berdasarkan nilai precision. 

5. Penyusunan Laporan 

Pada tahapan terakhir dilakukan penyusunan laporan hasil 

implementasi dan analisa dari sistem yang dibangun, serta 

menyimpulkan hasil yang telah dilakukan selama analisa, 

implementasi dan pengujian. Hal ini ditujukan sebagai bentuk 

tertulis dari tugas akhir yang telah dikerjakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk memudahkan 

pembahasan serta pembuatan laporan skripsi ini dibagi dalam beberapa 

BAB, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini guna menunjang 

pembuatan perangkat lunak seperti search engine, ontology, 

semantic web,  jena, dan TF-IDF. 
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BAB III : ANALISAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana merancang serta 

membangun suatu sistem berdasar dengan konsep Software 

Development Life Cycle (SDLC) 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang imlementasi dari sistem yang 

dibangun dan pengujian terhadap fungsionalitas dari system 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua pihak 

yang bertujuan untuk memberikan perbaikan serta menunjang 

pengembangan perangkat lunak ini di masa akan datang. 


