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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Mesin pencari merupakan suatu program komputer yang dirancang untuk 

mencari informasi berdasarkan satu atau kelompok kata kunci kepada pengguna 

yang tersimpan dalam layanan World Wide Web (WWW), File Transfer Protocol, 

Mailing List, atau News Group yang berada dalam sebuah atau sejumlah server 

dalam batasan suatu jaringan[1]. Oleh sebab itu, tidak salah jika mesin pencari 

(seperti: google, yahoo, dll) digunakan oleh semua kalangan pengguna untuk 

memenuhi kebutuhan sumber informasinya.  

Saat ini, kebanyakan mesin pencari masih berbasis konten dalam menemukan 

suatu informasi. Konten dalam hal ini adalah pencarian berdasarkan kata kunci 

yang di inputkan pengguna yang dihubungkan langsung dengan basis data. 

Kekurangan dari mesin pencari  seperti ini adalah  terkadang informasi yang 

didapatkan tidak sesuai  dengan konteks kata kunci yang dimasukkan pengguna 

ataupun dokumen yang diharapkan malah berada di halaman lainnya. Bahkan 

pengguna harus mengetik ulang kata kunci agar informasi yang di dapatkan benar- 

benar sesuai dengan yang diinginkan. 

Mengatasi persoalan tersebut, maka akan dikembangkan sebuah aplikasi yang 

akan  meranking dokumen menggunakan web semantik dalam hal ini 

menggunanakan ontologi, agar informasi atau dokumen yang didapatkan 

pengguna sesuai dan relevan dengan konteks kata kunci yang di masukkan 

pengguna. Web semantik itu sendiri dicetuskan oleh Tim Berners-Lee, penemu 

World Wide Web (WWW) dimana dapat  melakukan pencarian informasi yang 

sama persis dengan kata kunci yang dimasukkan dan  akan menampilkan informasi 

yang relevan dengan kata kunci karena web semantik akan  mampu memahami 

makna dari sebuah  kata atau konsep. Dalam 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 [2]. 

Pembobotan dokumen dilakukan dengan menggunakan metode tf-idf dan ontologi.  
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Pada saat ini, terdapat beberapa penelitian terkait dengan web semantik, 

antara lain : Implementasi web semantik untuk aplikasi pencarian tugas akhir 

menggunakan ontologi dan Cosine Similarity [3]. Dalam penelitian tersebut nilai tf-

idf untuk pembobotan dokumen dan Cosine similarity untuk mengukur tingkat 

kemiripan dokumen dengan dataset yang digunakan adalah judul serta abstrak dari 

tugas akhir. Oleh karena itu, penulis akan mengembangkan dari tugas akhir tersebut 

untuk membangun aplikasi berbasis website yang berjudul “ Perankingan dokumen 

berdasarkan kemunculan kata kunci pada ontologi ” 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas tadi, terdapat 

beberapa masalah yang disimpulkan sebagai berikut:  

1. Mesin pencarian saat ini masih bersifat konten dalam melakukan pencarian.

2. Hasil pencarian terkadang tidak relevan.

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat mesin pencari yang dapat mencari tingkat relevansi dokumen

berdasarkan kata kunci.

2. Meranking dokumen dari hasil pencarian.

1.4 Batasan masalah 

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Data set yang digunakan dari google meliputi mata kuliah Jurusan Teknik

Informatika (RPL, Jaringan, Game).

2. Data meliputi judul dan isi dokumen.

3. Menggunakan bahasa pemrograman php.
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1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Membaca literatur, jurnal, serta buku yang berhubungan dengan semantic 

web, ontologi, pembobotan tf-idf serta metode Dao [4] 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 gambar 6 agar lebih 

mudah di pahami. 

1.5.3 Implementasi 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan di implementasikan ke dalam 

bahasa pemograman. Bahasa pemograman yang di gunakan adalah PHP, RDF, 

OWL, metode Dao [4] dan pembobotan tf-idf . Sedangkan untuk basis data yang di 

gunakan adalah mysql. 

1.5.4 Pengujian 

 Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan kata kunci pada form 

pencarian. Kata kunci digunakan untuk melakukan pencarian pada ontologi. Pada 

ontologi, kata kunci yang dimasukkan akan diperluas dengan kata-kata yang 

relevan atau mempunyai kedekatan dengan kata kunci. Ketika sudah ketemu, kata-

kata yang mempunyai relevansi dengan kata kunci tadi di cocokan dengan kata 

penting yang ada dalam database. Syarat utama agar dapat menggunakan 

persamaan metode Dao adalah kata ontologi dengan kata penting di database harus 

sama-sama ada. Jika sama-sama ada, maka dihitung jaraknya dengan menggunakan 

persamaan (4) yang terdapat pada bab 2 . Kemudian masuk ke proses perankingan 

per dokumen, dimana untuk meranking dokumen menggunakan dua parameter, 

yaitu : nilai Dao dan nilai tf-idf.  

1.6 Sistematika Penulisan 

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

Pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan sistem, implementasi dan 

pengujian serta penutup. Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB I  Pendahuluan 

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 Analisan dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang analisa perencanaan dan perancangan 

sistem. Perancangan sistem meliputi: Diagram konteks dan DFD 

(Data Flow Diagram). 

BAB IV Implementasi pengujian 

Berisi tentang 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 serta implementasi sistem yang berkaitan 

dengan judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


