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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Tempat wisata merupakan hal utama yang di cari para wisatawan yang 

akan berkunjung di suatu tempat. Tempat wisata bisa berupa obyek wisata 

alam maupun bangunan. Adanya tempat wisata biasanya di dukung dengan 

adanya rumah singgah seperti hotel atau villa sehingga akan memberikan 

kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung di kota tersebut. 

Kota Wisata Batu merupakan kota yang terkenal dengan tempat wisata 

dan keindahan alamnya. Berbagai tempat wisata ada di kota ini, di dukung 

dengan udara yang sejuk sehingga membuat wisatawan betah untuk tinggal di 

kota ini dalam jangka waktu yang panjang. Namun dengan terkenalnya Kota 

Wisata Batu, masih banyak wisatawan yang belum mengetahui tentang 

informasi kota tersebut. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 

dan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung di kota ini, maka 

dibutuhkan beberapa solusi diantaranya dengan pembuatan semantic web agar 

informasi yang didapatkan bisa semakin jelas dan relevan dengan 

kebutuhannya. 

Information retrieval digunakan untuk menemukan kembali informasi-

informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan 

informasi secara otomatis. Salah satu aplikasi umum dari sistem temu kembali 

informasi adalah search engine atau mesin pencarian yang terdapat pada 

jaringan internet. Pengguna dapat mencari halaman-halaman web yang 

dibutuhkannya melalui mesin tersebut. 

Agen cerdas digunakan sebagai percakapan yang menggunakan basis 

pengetahuan (Knowledge Base) sebagai respon dalam dialog dengan 

pengguna. Aplikasi Tanya jawab berbasis agen cerdas merupakan sistem yang 

memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu 

sesuai kapasitasnya untuk sesuatu atau orang lain (Cahyono, 2009). 
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Penggunaan agen cerdas bermanfaat bagi pengguna untuk mendapatkan 

informasi secara cepat dan mudah. 

Pada penelitian sebelumnya (Imam Fauzi, 2013) penulis menggunakan 

basis pengetahuan yang bersifat dinamis, sehingga jika user tidak menemukan 

jawaban pada basis data maka sistem akan melakukan crawling pada halaman 

web yang telah ditentukan. Namun masih terdapat kekurangan pada penelitian 

sebelumnya yaitu semantik yang digunakan kurang lengkap sehingga sistem 

kurang mengerti dengan pertanyaan yang di inputkan oleh user. 

Permasalahan diatas menginspirasi penulis untuk menyempurnakan 

semantik web agar sistem bisa mengerti dengan pertanyaan yang di inputkan 

oleh user sehingga informasi yang di dapatkan sesuai dengan kebutuhan user. 

1.2 Rumusan masalah 

Peneliti merumuskan beberapa masalah, yaitu : 

1. Bagaimana sistematika pengambilan informasi wisata dan hotel ? 

2. Bagaimana penerapan metode yang dipakai pada aplikasi ini ? 

1.3 Batasan masalah 

Batasan- batasan masalah dari aplikasi yang akan dibangun ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Algoritma stemming yang digunakan adalah Enhanced Confix 

Stripping Stemmer. 

2. Informasi yang dipakai lebih spesifik tentang obyek wisata dan hotel 

yang ada di Kota Wisata Batu. 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. Membuat aplikasi semantik web untuk mendapatkan informasi yang 

jelas dan relevan tentang Kota Wisata Batu. 

2. Menerapkan metode sistem temu kembali informasi dengan 

menggunakan semantik web. 

1.5 Metodologi 

Metodologi dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori yaitu: 
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1. Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah- langkah, 

antara lain yaitu mengumpulkan dan mempelajari beberapa 

literature mengenai Information Retrieval, Semantic Web serta 

Enhanced Confix Stripping Stemmer sebagai algoritma untuk 

memperkecil jumlah index yang berbeda dari suatu dokumen. 

2. Analisis dan desain sistem 

 Tahap ini dimulai dengan mengalisis permasalahan utama 

yang ada pada topik tugas akhir ini kemudian dilakukan 

perancangan sistem yang meliputi penentuan data yang akan 

digunakan dan proses jalannya sistem.  

3. Implementasi 

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. Pengujian 

Pada tahap uji coba akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Menguji kemampuan semantik web dalam mendapatkan 

informasi yang ada di Kota Wisata Batu.  

b. Diberikan beberapa pertanyaan untuk menguji jawaban dari 

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: 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang semantik web, 

ontology, RDF, bahasa dan tool semantik web, agen cerdas, sistem 

temu kembali informasi (Information Retrieval), DBMS dan 

MySQL. 

BAB 3 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan analisa sistem, analisa masalah, analisa 

kebutuhan non fungsional dan fungsional, perancangan alur sistem 

dan desain. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan deskripsi implementasi sistem serta pengujian 

sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. 

BAB 5  PENUTUP 

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

penulis. 

 

 


