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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berita merupakan laporan informasi tentang kejadian atau peristiwa yang 

menarik dan penting bagi sejumlah orang tertentu. Banyaknya berita dalam suatu 

sistem seperti ScienceDaily memungkinkan adanya fasilitas pencarian. Fasilitas 

pencarian inilah yang membantu kita untuk mencari berita yang kita inginkan. 

Namun, pencarian yang hanya dilakukan dengan metode sintaksis mencocokan 

kata kunci saja hasilnya kurang akurat. Dibutuhkan sistem yang dapat mengerti 

makna dari apa yang dimaksud oleh pengguna. Oleh karena itu, berita seharusnya 

mempunyai sistem yang dapat mengatur dan memanajemen pengetahuan berita 

secara efektif dan efisien dalam pencapaian informasi berita tersebut. 

Pada saat ini terdapat teknologi yang dapat menjawab permasalahan tersebut 

yaitu teknologi semantik. Makna harfiah dari kata semantik adalah arti. Semantik 

didefinisikan sebagai kumpulan teknologi yang memungkinkan mesin memahami 

arti dari sebuah informasi berdasarkan pada metadata mengenai isi informasi, 

yang diproses secara langsung oleh mesin, sehingga mesin diharapkan mampu 

mengartikan hasil proses informasi dan hasil pencarian dapat menjadi akurat 

(Daconta et al, 2003). 

Salah satu pendukung keberhasilan teknologi semantik adalah ontologi. 

Ontologi merupakan definisi struktur konseptual yang mendasari aplikasi 

semantik. Ontologi berfungsi sebagai skema metadata dengan mendefinisikan 

teori domain secara umum sampai ke spesifik dan terdistribusi, sehingga dapat 

membantu mesin untuk saling berkomunikasi dalam hal pertukaran data, serta 

merupakan suatu manajemen pengetahuan suatu domain (Guarino et al, 2009). 

Melihat permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dalam bidang ini, diharapkan penelitian implementasi model ontologi 

untuk pencarian informasi berita berbasis semantik ini dapat menjawab 

permasalahan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi pencarian secara semantik 

pada aplikasi pencarian informasi berita?  

2. Bagaimana mengimplementasikan konsep ontologi berita sebagai basis 

manajemen pengetahuan data? 

3. Bagaimana melakukan pengujian pada sistem yang akan dibuat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membangun sebuah aplikasi pencarian pada aplikasi pencarian informasi 

berita berbasis semantik. 

2. Mengimplementasikan konsep ontologi pencarian berita sebagai basis 

manajemen pengetahuan data.  

3. Melakukan pengujian terhadap sistem yang akan dibuat.  

1.4 Batasan Penelitian 

1. Sistem yang dibangun hanya untuk fasilitas pencarian. 

2. Kategori berita yang dimasukkan dalam ontologi adalah berita tentang 

engineering. 

3. Data sample didapatkan dari hasil pengambilan dari beberapa situs 

berbahasa inggris. 

4. Tidak mengatasi kesalahan penulisan pada saat user menginputkan 

kata kunci. 

5. Penelitian tidak melakukan pengembangan ontologi yang sudah ada. 

6. Kata kunci yang digunakan maksimal 3 kata. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

langkah-langkah berikut: 

1. Studi literatur 

Tahap studi literatur merupakan tahap pencarian informasi dan studi 

kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan 
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penelitian. Topik-topik yang akan dikaji antara lain meliputi aplikasi 

pencarian semantik, text mining, information retrieval, manajemen 

pengetahuan ontologi. 

2. Pengumpulan data 

Mengumpulkan data berita dengan menggunakan library data crawler 

pada situs berbahasa inggris seperti sciencedaily yang meliputi tentang 

kategori berita engineering. 

3. Analisa program 

Proses analisa program dilakukan setelah data sudah terkumpul. Pada 

tahap ini dilakukan analisa pre-processing terhadap data dokumen 

berita, proses penyaringan terhadap dokumen yang memiliki tanda 

baca, kata penghubung, serta mengeliminasi tag HTML dari hasil 

crawl data berita, dengan tujuan untuk memaksimalkan proses 

pencarian dokumen berita. 

4. Desain program 

Pada tahap ini akan dilakukan desain program sesuai dengan aplikasi 

pencarian berbasis semantik. Mengimplementasikan domain ontologi 

pada sistem, eliminasi tag HTML menggunakan jsoup, stopword 

removal (menghilangkan kata penghubung seperti for, while, and, dll), 

TF-IDF (term frequency inverse dokumen frequency) untuk 

menghitung kemunculan banyaknya kata pada dokumen berita untuk 

dijadikan sebagai kata penting, setelah itu kata kunci akan dicocokkan 

dengan istilah-istilah pada ontologi untuk mendapatkan hasil yang 

relevan. 
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5. Pengujian dan evaluasi 

Pada tahap ini parameter pengujian dilakukan dengan menghitung 

tingkat akurasi hasil pencarian yang dikembalikan oleh sistem dengan 

menggunakan metode pengujian information retrieval: 

a.  Precision (ketepatan) adalah perbandingan jumlah dokumen 

relevan yang dikembalikan oleh sistem dengan jumlah seluruh 

dokumen yang terambil oleh sistem baik relevan maupun tidak 

relevan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan 

untuk meyelesaikan tugas akhir, sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

maskud dan tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar serta teori yang  

relevan untuk penyelesaian tugas akhir, antara lain tentang 

ontologi, pencarian semantik, text mining, information retrieval. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem sesuai 

dengan Software Development Life Cycle (SDLC). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem yang dibuat 

secara keseluruhan, serta melakukan pengujian terhadap sistem 

yang dibuat untuk mengetahui sistem tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan yang di hadapi sesuai yang diharapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Membuat kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


