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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini web merupakan sumber data dan informasi terbesar, dikarenakan 

hampir semua teknologi saat ini memanfaatkan internet. Oleh karena itu web 

merupakan sarana yang paling tepat untuk mendapatkan informasi. Sebuah 

halaman website pada umumnya hanya menyediakan fitur pencarian standar untuk 

melakukan pencarian informasi yang tersimpan. Pencarian standar dalam hal ini 

ialah pencarian berdasarkan kata kunci yang dihubungkan dengan basis data. 

Metode pencarian memiliki beberapa kelemahan seperti informasi yang 

didapatkan ialah informasi yang benar – benar mirip dengan kata kunci, sehingga 

informasi yang didapatkan hanya terbatas pada kata kunci yang digunakan dan 

untuk informasi yang relevan dengan kata kunci tidak akan ditampilkan. Hal ini 

menyebabkan informasi yang didapatkan menjadi lebih sedikit dan pengguna 

website harus benar-benar memasukkan kata kunci yang tepat untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut, akan 

dikembangkan sebuah aplikasi yang akan membantu melakukan pencarian 

informasi yang tidak hanya sama dengan kata kunci yang dimaksud namun juga 

akan melakukan pencarian infomasi yang relevan dengan kata kunci yang 

dimaksud, sehingga pengguna akan mendapatkan informasi lebih banyak dan 

informasi yang relevan dengan kata kunci pencarian. 

Aplikasi tersebut berupa semantik web. Hal ini disebabkan web berbasis 

semantik tidak hanya melakukan pencarian informasi yang sama persis dengan 

kata kunci yang dimasukkan. Web semantik juga akan menampilkan informasi 

yang relevan dengan kata kunci karena web semantik akan mampu memahami 

makna dari sebuah kata atau konsep. Dalam sebuah web semantik sebuah Query 

akan diperluas dengan cara menambahkan kata yang relevan dengan kata kunci 

yang dimasukkan. Setelah itu data akan dicari dalam basis data menggunakan 

Query yang telah diperluas. Hal ini akan menampilkan data lebih banyak lagi 

sehingga data harus dilakukan pembobotan dan diberi rangking ketika akan di 

tampilkan. Pembobotan dokumen dilakukan dengan metode tf.idf dan cosine 

similarity. Kedua metode di atas merupakan metode yang umum digunakan untuk 
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mengukur tingkat kemiripan dokumen. Perhitungan kemiripan dokumen pada 

aplikasi ini digunakan untuk menunjang tingkat relevansi dokumen yang 

didapatkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Sistem pencarian pada umumnya hanya melakukan pencarian data 

berdasarkan kata kunci tanpa melihat hubungan yang relevan dari sebuah 

informasi. 

b. Sistem pencarian hanya menggunakan Query standar untuk melakukan 

pencarian informasi. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat aplikasi mesin pencari yang dapat mencari judul tugas akhir yang 

relevan dengan kata kunci. 

b. Membuat aplikasi mesin pencari dengan hasil pencarian mempunyai 

kedekatan dengan kata kunci yang digunakan. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari Tugas Akhir ini adalah : 

a. Data tugas akhir yang di simpan hanya data mahasiswa teknik informatika. 

b. Data yang digunakan adalah judul dan abstrak. 

c. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Membaca literatur, jurnal, serta buku yang berhubungan dengan semantik, 

ontologi, pembobotan TF.IDF serta Cosine Similarity yang berguna sebagai 

referensi dalam pembuatan aplikasi mesin pencari. 

1.5.2 Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap proses pada aplikasi mesin 

pencari. Adapun proses pada aplikasi ini dapat dilihat pada gambar1.1 agar lebih 

mudah dipahami. 
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1.5.3 Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahapan dimana pembuatan sistem aplikasi 

dilakukan. Implementasi aplikasi mesin pencari mengunakan bahasa 

pemrograman PHP, RDF, OWL, pembobotan Tf.Idf,  serta algoritma Cosine 

Similarity. 

1.5.4 Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan kata kunci pada form 

pencarian. Kata kunci ini akan digunakan untuk melakukan pencarian pada 

ontologi. Pada ontologi kata kunci yang dimasukkan akan diperluas dengan kata-

kata yang relevan dengan kata kunci yang di masukkan. Kemudian akan dicari 

dalam basis data. Setelah itu data yang dihasilkan akan diberi bobot untuk 

mendapatkan kandidat hasil. Setelah didapatkan kandidat hasil kemudian akan 

dihitung rangking dari kandidat hasil. Data yang akan ditampilkan akan 

berdasarkan rangking paling tinggi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan Pengujian 

serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Berisi tentang konsep dasar atau teori dasar yang digunakan dalam 

pembuatan sistem aplikasi pencarian judul tugas akhir menggunakan 

ontologi. 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang analisa perencanaan dan  peracangan 

sistem. Perancangan sistem meliputi, use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, dan database. 

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 
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Berisi tentang hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat, kemudian 

dilakukan pengujian dengan metode – metode yang telah ditentukan. 

 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi sistem berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat. 


