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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Sekarang ini perkembangan internet sangat meningkat bahkan internet 

telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari – hari bagi beberapa kalangan. 

Hal ini dikarenakan cepatnya penyebaran informasi dengan media internet  

tanpa ada batasan waktu dan tempat. untuk mendapatkan informasi yang kita 

butuhkan di internet kita dapat menggunakan mesin pencari yang juga sudah 

banyak tersedia. Mesin – mesin tersebut melakukan pencarian berdasarkan 

kata kunci yang dimasukkan oleh user selanjutnya mencocokkan kata kunci 

dengan isi konten – konten yang tersebar di internet. Pencarian seperti ini 

terkadang banyak memberikan hasil yang kurang sesuai dengan konteks 

informasi yang kita inginkan. Hal ini karena pada proses pencariannya tidak 

mempertimbangkan konteks dari informasi atau konten yang kita cari, hanya 

mencocokkan kata – kata yang ada pada suatu konten dengan kunci jawaban. 

Generasi terbaru web yakni web semantik menjanjikan suatu 

teknologi yang memungkinkan proses navigasi dan pencarian berbasis 

konteks. 

Makna dari semantic adalah arti. Web semantik didefinisikan sebagai 

sebuah kumpulan teknologi yang memungkinkan komputer memahami arti 

dari sebuah informasi berdasar pada metadata yakni informasi mengenasi isi 

dari suatu informasi. Dengan adanya metadata, komputer diharapkan mampu 

secara otomatis membantu manusia mengartikan hasil proses informasi 

sehingga hasil pencarian informasi dapat menjadi lebih akurat.  

Pada web semantik terdapat ontologi yang berperan dalam 

mendeskripsikan arti dari suatu kosa kata yang di share. Ontologi merupakan 

metadata yang didefinisikan secara eksplisit dan diproses oleh mesin secara 

semantic. 

Implementasi dari suatu ontologi adalah untuk membuat suatu web 

semantik, dimana dapat membuat keterkaitan informasi yang ada dihalaman 
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web lebih berarti dan dapat dibaca oleh mesin, hasilnya yakni kemudahan 

dalam mencari informasi yang saling berkaitan satu sama lain. Agar 

keterkaitan informasi dapat dimengerti oleh mesin maka diperlukan penataan 

informasi. Karena itu permodelan ontologi juga sangat diperlukan. 

Web semantik memiliki model data sendiri, yang disebut semantic 

model. Format atau struktur datanya berbentuk Resource Description 

Framework (RDF). RDF sendiri merupakan suatu framework untuk 

menjelaskan metadata dari informasi yang dapat dimengerti mesin pada web.  

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah perguruan tinggi 

swasta di Kota Malang. Universitas yang berdiri pada tahun 1964 ini berinduk 

pada organisasi Muhammadyah. UMM merupakan salah satu universitas yang 

tumbuh secara cepat, sehingga oleh PP Muhammadiyah diberi amanat sebagai 

perguruan tinggi pembina untuk seluruh PTM (Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah) wilayah Indonesia Timur.  

Karena pesatnya perkembangan pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Malang ini tentunya juga diikuti dengan banyaknya calon 

mahasiswa yang ingin mendaftar  ke kampus putih ini, sehingga bagi mereka 

tentu membutuhkan banyak informasi  penting tentang perkuliahan itu sendiri. 

Serta ledakan informasi dari berbagai sumber yang memberikan informasi 

perkuliahan di UMM menyebabkan banyak masyarakat akan mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan informasi yang cepat, padat dan relevan sesuai 

dengan kebutuhannya. Untuk mengatasinya diperlukan suatu sistem temu-

kembali informasi.  

Dari permasalahan tersebut penulis ingin memberikan solusi untuk 

mempermudah pencarian informasi berdasarkan keyword dapat membantu 

pengguna ketika ingin mengetahui suatu informasi yang berhubungan dengan 

penerimaan mahasiswa baru. Dalam aplikasi ini penulis membangun suatu 

sistem agen yang dapat menanggapi pertanyaan dari pengguna, sistem ini 

dapat menampilkan jawaban dari pertanyaan pengguna. Sistem ini 

menggunakan metode pengolahan bahasa alami (Natural Language 
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Processing). Selain itu, aplikasi ini menggunakan metode parsing untuk 

proses pemecahan kalimat, algoritma Stemming Enhanced Confix Stripping 

Stemmer untuk mendapatan pengetahuan sesuai kata kunci dari pertanyaan 

pengguna. Serta penulis menambahkan semantik dalam sistem tersebut. 

Dari penelitian sebelumnya (Imam Fauzi, 2013) menerapkan 

information retrieval (sistem temu kembali informasi) tanpa menggunakan 

semantic web, dan pada penelitian kali ini penulis ingin menerapkan 

penggunaan semantic web. 

Berbeda dengan pencarian pada google yang hanya mencari pada 

konten suatu halaman saja, pencarian pada web semantik mencari berdasarkan 

hubungan suatu informasi dengan informasi lainnya. Relasi atau hubungan 

informasi tersebut berupa ontologi semantik.  

Misalnya saat anda mencari “Universitas Muhammadiyah Malang“ 

dengan pencarian semantik akan mendapatkan atribut dari Universitas 

Muhammadiyah Malang itu sendiri, seperti jurusan, fakultas, lokasi, fasilitas, 

info pendaftaran, dll. Sedangkan jika anda melakukan pencarian di google 

maka anda akan mendapatkan hasil berupa link saja. 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menbuat suatu aplikasi yang memudahkan user untuk 

mendapatkan informasi. 

2. Bagaimana menerapkan semantic web di dalam sistem agen tersebut agar 

didapatkan hasil informasi yang akurat dan detail. 
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1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak jauh menyimpang dari 

permasalah pada  tujuan antara lain : 

1. Algoritma Stemming yang digunakan oleh penulis ialah Enhanced Confix 

Stripping Stemmer. 

2. Sumber informasi berasal dari internet dan sekretariat PMB Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Informasi yang dipakai lebih spesifik tentang informasi penerimaan 

mahasiswa baru di Universitas Muhamadiyah Malang. 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat aplikasi menggunakan semantic  untuk mendapatkan informasi 

penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Malang secara 

lebih detail. 

2. Menerapkan aplikasi Tanya Jawab informasi perkuliahan di Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan sistem temu – kembali informasi . 

1.5 Metodologi 

Metodologi dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah- langkah, 

antara lain yaitu mengumpulkan dan mempelajari beberapa 

literatur, referensi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, 

informasi dari buku maupun internet mengenai modul temu 

kembali, pembangkitan basis pengetahuan, relational database. 

Selanjutnya yaitu melakukan pendalaman materi yang 

berhubungan dengan pembangunan aplikasi. 

 

 

http://www.umm.ac.id/


 

5 
 

2. Analisis dan desain sistem 

 Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal 

terhadap permasalahan utama yang muncul pada topik tugas akhir 

ini kemudian dilakukan perancangan perangkat lunak yang 

meliputi penentuan data yang akan digunakan dan proses-proses 

yang akan dilaksanakan.   

3. Implementasi 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan 

diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP. Sedangkan untuk basis 

data yang digunakan adalah MySQL. 

4. Uji coba 

Pada tahap uji coba akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan dengan pengambilan teks bebas dalam 

bahasa Indonesia yang bersumber dari www.umm.ac.id yang 

digunakan sebagai basis pengetahuan.  

b. Diberikan beberapa pertanyaan untuk menguji jawaban oleh 

agen.  

5. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi 

dasar teori, dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil-hasil yang 

diperoleh selama pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang agen, sistem temu 

kembali informasi (Information Retrival), stemming, analisa 

semantik, domain ontology, translasi dan relational database.  

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan analisis pemodelan agen pemandu tanya jawab 

yang dilengkapi dengan sistem temu kembali informasi. Serta 

pemodelan pembangkitan basis pengetahuan dari teks bebas. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan deskripsi implementasi system serta pengujian 

sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas keseluruhan isi serta saran-saran dari 

penulis. 


