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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah metode perankingan 

dokumen. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa 

hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. 

Berdasarkan hasil - hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 

beberapa kesimpulan bahwa sebagian besar perankingan dokumen berbasis web 

semantik menggunakan berbagai macam metode  seperti: cosine similarity, Latent 

semantic indexing, tf-idf. icsδf, ide-dec-hi. Namun, sebagian besar walaupun 

menggunakan metode yang berbeda – beda masalah yang dihadapi hampir sama 

yaitu tentang hasil yang ditampilkan mesin pencari saat ini kurang relevan dengan 

kata kunci yang dimasukkan pengguna karena mesin pencari langsung mencari 

dalam database dan tidak melihat tingkat relevansi kata kunci. Untuk memudahkan 

pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:  

Tabel 2.1 : Hasil perbandingan penelitian terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

penelitian 

Masalah 

penelitian 
Metode penerbit 

1 Aminul 

wahib, dkk 

Perankingan  

dokumen 

berbahasa Arab 

menggunakan 

Latent 

semantic 

indexing 

Kesulitan 

menemukan 

dokumen 

digital yang 

relevan karena 

jumlah 

semakin 

meningkat 

ketika 

TF.IDF.IC

F.IBF dan 

Latent 

Semantic 

Indexing 

(LSI). 

ITS 

(Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

November

) - 

Surabaya 
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melakukan 

pencarian. 

2 Kurniawati  Term 

weighting 

berbasis indeks 

kelas 

menggunakan 

Metode 

TF.IDF. ICSδF 

untuk 

perankingan 

dokumen Al-

Qur’an 

Kesulitan dan 

tidak efktif 

dalam 

menemukan 

dokumen yang 

relevan dengan 

kata kunci 

yang 

dimasukkan 

pengguna 

TF.IDF. 

ICSδF 

UIN 

(Universit

as Negeri 

Islam 

Malang) - 

Malang 

3 Maskur dan 

Faiz 

Ardiansyah 

Implementasi 

web semantik 

untuk aplikasi 

pencarian 

Tugas akhir 

menggunakan 

ontologi dan 

cosine 

similarity 

Sitem 

pencarian saat 

ini masih 

konvensional 

dan tidak 

efektif dalam 

menemukan 

dokumen yang 

dicari 

pengguna 

TF.IDF 

dan Cosine 

similarity 

UMM 

(Universit

as 

Muhamma

diyah 

Malang) - 

Malang 

 

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan 

beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan hasil -  

hasil penelitian sebelumnya adalah pada pokok permasalahannya, yaitu hasil yang 

ditampilkan mesin pencari kurang relevan dengan kata kunci. 

Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan hasil – hasil penelitian 

sebelumnya adalah pada metode perankingannya. Pada penelitian ini  pembobotan 

dokumen menggunakan tf-idf dan metode Dao [4]. Kedua metode ini akan 
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menghitung bobot tiap - tiap dokumen yang diwakili oleh beberapa kata penting 

yang sudah melakukan tahap preprocessing. 

2.2 Mesin Pencari  

Mesin pencari atau search engine merupakan sebuah sistem software yang 

dirancang untuk membantu user dalam mencari informasi di internet. Mesin pencari 

memiliki sebuah basis data elektronik yang berisi jutaan hingga miliaran alamat-

alamat situs dan informasi yang berserakan dijagad internet ini. Cara penggunaan 

search engine adalah dengan mengetikkan kata kunci (keyword) yang hendak dicari 

dan setelah itu akan ditampilkan sejumlah link yang akan mengarahkan kepada situs 

atau informasi yang ada relevansinya dengan keyword yang dimasukkan[5]. 

Tiga tugas dasar sebuah search engine dalam cara kerjanya :  

1. Mencari di internet atau memilih bagian-bagian dari internet menurut kata- 

kata penting atau kunci. 

2. Memberi indeks pada kata-kata yang dicari, dan dimana mereka 

menemukannya. 

3. Mengijinkan pengguna untuk mencari kata-kata atau kombinasi kata yang 

ditemukan pada indeks [6]. 

1.2.1 Perkembangan Mesin pencari 

Perkembangan mesin pencari berawal dari diciptakannya perangkat lunak 

yang brenama Archie oleh Alan Emtege, seorang mahasiswa dari Universitas 

McGill, Montreal, Kanada, pada tahun 1990. Perangkat lunak Archie mampu 

meng-index file-file yang terdapat pada FTP server publik. Penemuan ini 

merupakan aplikasi pertama yang digunakan untuk mencari informasi di internet, 

sehingga Archie dinobatkan sebagai nenek moyang dari search engine . Mesin 

pencari berikutnya Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to 

computerized Archives) dan Jughead (Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy 

Excavation And Dislay), yang mampu meng-index halaman-halaman plain text 

yang terdapat pada server gopher . 

World Wide Web Wanderer merupakan aplikasi mesin pencari pertama yang 

menggunakan teknologi robot dalam melakukan proses indeks halaman-halaman 

web yang terdapat pada web server. Aplikasi ini dirintis oleh Matthew Gray di MIT 
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pada tahun 1993, namun aplikasi ini menimbulkan kontroversi, karena akibat dari 

kinerja robot ini menghabiskan bandwitch yang sangat besar.  

Selanjutnya pada tahun 1993, Martijin Koster membuat ALIWEB (Archie 

Like Indexing of the Web). ALIWEB mengizinkan pengguna internet untuk men-

submit halaman webnya untuk diindeks dengan teknologi kumpulan meta-data. 

Aplikasi-aplikasi diataslah yang menginspirasi lahirnya teknologi-teknologi mesin 

pencari yang baru, diantaranya WebCrawler, Hotbot, Excite, Ask, Infoseek, 

Inktomi, AltaVista, Lycos, Yahoo, Baidu, Google dan masih banyak lainnya. 

Sesudah itu, banyak mesin pencari yang bermunculan dan bersaing memperebutkan 

popularitas. Termasuk diantaranya adalah direktori-direktori populer yang 

menggabungkan atau menambahkan teknologi pada mesin pencari agar fungsinya 

semakin meningkat[7]. 

2.3 Web Semantik 

Web semantik dapat diartikan sebagai informasi dalam jumlah yang sangat 

besar di world wide web yang terhubung secara global dengan suatu cara tertentu 

dan dimengerti/dipahami oleh mesin, sehingga dapat diproses secara langsung oleh 

mesin menjadi knowledge untuk ditampilkan kepada user. 

Metode web semantik dapat mengubah data berbasis HTML menjadi format 

yang dapat dipahami oleh mesin, sehingga mesin dapat melakukan proses 

pengumpulan informasi dan memahami hubungan antara informasi. web semantik 

dapat melakukan perubahan format ini dengan menggunakan bantuan XML 

(Extensible Markup Language) , data language standards seperti RDF (Resource 

Description Framework) dan OWL (Ontology Web Language), dua standarisasi 

dari W3C (World Wide Web Consortium) [2]. 

2.3.1 Komponen web Semantik 

Standar paling penting dalam membangun web semantik adalah XML, 

XML Schema, RDF, OWL, dan SPARQL [8]. Gambar 1 berikut ini menampilkan 

lapisan pada web semantik sebagaimana direkomendasikan oleh World Wide Web 

Consortium (W3C). 
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Gambar 2.1 : Layer pada Web semantik [9] 

Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut [9]:  

1. Uniform Resource Identified (URI) atau web addrres merupakan penamaan  

yang unik untuk identifikasi web semantik. 

2. Unicode mempresentasikan dan memanipulasi teks ke banyak bahasa. 

3.  XML digunakan dalam pengiriman dokumen melalui web.  

4. RDF menyediakan sebuah pemaknaan sederhana untuk model data, yang 

dapat dipresentasikan dalam sintaks XML. 

5.  RDF Schema menyediakan dasar-dasar kosa kata untuk RDF yang 

memungkinkan untuk membuat hirarki kelas dan propertinya. 

6.  Ontologi vocabulary memperluas RDF Schema dengan menambahkan 

konsep yang lebih canggih untuk menambahkan sebuah batasan, seperti 

kardinalitas, batasan nilai, karakteristik dari properti seperti transitive. Hal 

ini didasarkan pada logika sehingga memberikan kekuatan reasoning pada 

web semantik. 

7.  Logic digunakan untuk meningkatkan bahasa ontologi lebih lanjut dan 

mengizinkan penulisan dari deklarasi pengetahuan. 

8. Proof melibatkan proses pengurangan nyata seperti halnya penyajian bukti 

di bahasa web dan validasi bukti. 

9.  Trust bertujuan untuk memastikan dan memverifikasi bahwa pernyataan 

web semantik berasal dari sumber yang terpercaya. Ini dapat dicapai dengan 

tepat menggunakan ‘digital signature’ dari pernyataan RDF. 

 



10 
 

2.4 Ontologi 

Istilah ontologi sebenarnya berasal dari istilah filosofi “Ontology” yang 

artinya sesuatu yang sesungguhnya ada dan bagaimana menggambarkannya. Dalam 

dunia komputer, ontologi digunakan untuk menspesifikasikan suatu 

konseptualisasi. Dalam istilah lain ontologi dijelaskan sebagai suatu representasi 

dari domain pengetahuan tertentu yang berisi istilah-istilah dalam domain tersebut 

beserta hubungan antara istilah-istilah yang ada. 

Ontologi saat ini banyak digunakan terutama untuk mendukung web 

semantik, yaitu teknologi web yang diarahkan dapat memahami makna suatu kata 

atau kalimat yang diberikan oleh pengguna. Membuat komputer mengerti seperti 

manusia adalah suatu suatu hal yang tidak mungkin, namun visi ini terus 

diupayakan dengan menyediakan seperangkat alat sehingga membuat mesin atau 

komputer dengan mudah memproses informasi dan mengerti informasi yang 

diinginkan oleh pengguna [2]. 

2.5 XML (eXtensible Markup Language) dan XMLS (eXtensible Markup  

Language Schema) 

XML(eXtensible Markup Language) merupakan bahasa markup yang 

didesain untuk menjadi sarana yang mudah dalam mengirimkan dokumen melalui 

web. Berbeda dengan HTML (Hypertext Markup Language), XML memungkinkan 

penggunanya untuk mendefiniskan custom tag (tanpa mengikuti aturan w3C). 

Contoh penggunaan XML:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <Resep nama="roti" waktu_persiapan="5 menit" waktu_masak="3 jam"> 

   <judul>Roti tawar</judul> 

   <bahan jumlah="3" satuan="cangkir">tepung</bahan> 

   <bahan jumlah="0,25" satuan="ons">ragi</bahan> 

   <bahan jumlah="1,5" satuan="cangkir">air hangat</bahan> 

   <bahan jumlah="1" satuan="sendok teh">garam</bahan> 

   <Cara_membuat> 

    <langkah>Campur semua bahan dan uleni adonan sampai 

merata.</langkah> 

    <langkah>Tutup dengan kain lembap dan biarkan selama satu jam di 

ruangan yang hangat.</langkah> 

    <langkah>Keluarkan, hidangkan</langkah> 

   </Cara_membuat> </Resep> 

 
Gambar 2.2 : Contoh Syntax XML 



11 
 

XMLS (eXtensible Markup Language Schema) merupakan bahasa yang 

digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan aturan (schema) yang harus dipatuhi 

oleh dokumen XML. Struktur dari dokumen XML yang dibuat harus sesuai dengan 

schema yang telah didefinisikan tersebut[10]. 

2.6 RDF ( Resource Descripton Framework ) dan RDFS ( Resource  

Descripton Framework )  

RDF (Resource Description Framework) merupakan bahasa yang 

digunakan untuk merepresentasikan metadata. RDF mendukung interoperabilitas 

antar aplikasi yang mempertukarkan informasi yang bersifat machine-

understandable di web. Web semantik terdiri dari data yang ditulis dalam bahasa 

yang dapat dimengerti oleh mesin, seperti RDF. RDF menggunakan graf untuk 

merepresentasikan kumpulan pernyataan. Simpul dalam graf mewakili suatu 

entitas, dan tanda panah mewakili relasi antar entitas. 

RDF didasarkan pada gagasan dimana hal-hal yang sedang diuraikan 

memiliki properti yang didalamnya mempunyai nilai-nilai dan resource yang dapat 

diuraikan dengan pembuatan statement (Manola dan Miller, 2004). RDF 

menggunakan istilah tertentu untuk menguraikan suatu statement. Secara rinci 

bagian yang mengidentifikasi didalam statement dapat dikatakan sebagai subject, 

karakteristik (property) dari subject disebut sebagai predicate, sedangkan nilai dari 

property disebut sebagai object [11]. Berikut ini contoh format RDF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<rdf:RDF><owl:Class> 

rdf:about="http://www.semanticweb.org/hendranurrokhmad/ontologies/2016/

8/coba.rdf#arduino"><owl:equivalentClass 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/hendranurrokhmad/ontologies/201

6/8/coba.rdf#mikrikontroller"/><rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/hendranurrokhmad/ontologies/201

6/8/coba.rdf#JARINGAN"/></owl:Class><owl:Class 

rdf:about="http://www.semanticweb.org/hendranurrokhmad/ontologies/2016/

8/coba.rdf#arduino_duemilanove"><rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/hendranurrokhmad/ontologies/201

6/8/coba.rdf#mikrikontroller"/></owl:Class> </rdf:RDF> 

 
Gambar 2.3 : Contoh format data RDF 
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RDFS merupakan kosa kata pemodelan data untuk RDF data. RDFS 

dilengkapi dengan beberapa dokumen pendamping yang menjelaskan konsep-

konsep dasar dan abstrak sintaks RDF, Semantik formal dari RDF, dan berbagai 

sintaks konkret untuk RDF, seperti TURTLE(4). 

2.6.1 Class 

Class merupakan titik pusat ontologi. Class menjelaskan sebuah konsep 

dalam suatu domain yang terdiri dari beberapa instance atau individual. Class juga 

dikenal sebagai concept, object dan categories. Sebuah class memiliki SubClass 

yang menyatakan concept yang lebih spesifik dari superclass. 

2.6.2 Properties 

Properties atau slot terdiri dari dua jenis, yaitu object properties dan 

datatype properties. Object properties akan menghubungkan instance dengan 

instance sedangkan datatype value seperti text string atau number. 

2.7 SPARQL 

SPARQL merupakan bahasa query untuk RDF/OWL. Di dalam lembar 

rekomendasinya Prud’hommeaux dan Seaborne (2005), W3C menuliskan 

SPARQL menyediakan fasilitas untuk mengekstrak informasi dalam bentuk URI, 

blank node dan literal, mengekstrak subgraf RDF, dan membangun graf RDF baru 

berdasar pada informasi dari graf yang di-query. Query SPARQL didasarkan pada 

pencocokan pola graf (Karsanti, 2006). Pola graf yang paling sederhana adalah 

triple pattern yang mirip dengan RDF triple, hanya saja pola pada query 

dimungkinkan pemberian nama diluar terminologi RDF pada posisi subyek, 

predikat dan obyek[11]. Berikut ini contoh penggunaan Sparql: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prefix wine: <http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-20031209/wine#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

SELECT ?subject ?object 

WHERE { ?subject wine:yearValue ?y . FILTER (?y >= 1997) 

 

 

Gambar 2.4 : Contoh query Sparql 
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Keterangan: 

Prefix merupakan standar untuk mengakses sebuah data dari RDF. Dari contoh 

query sparql diatas dijelaskan bahwa ingin mencari ‘wine’ yang umurnya > 1997. 

2.8 Preprocessing  

Preprocessing merupakan tahap sebelum masuk ke proses utama. 

Preprocessing  dalam penelitian ini meliputi: Tokenizing, Filtering, Stopword 

removal. 

2.8.1 Tokenizing 

Tokenizing merupakan proses pemisahan suatu rangkaian karakter 

berdasarkan karakter spasi, dan mungkin pada waktu yang bersamaan dilakukan 

juga proses penghapusan karakter tertentu, seperti tanda baca. [12] 

Contoh Tokenizing : 

“aku sedang mengerjakan tugas akhir” 

Hasil dari Tokenizing : 

- aku 

- sedang 

- mengerjakan 

- tugas 

- akhir 

Token seringkali disebut sebagai istilah (term) atau kata, sebagai contoh 

sebuah token merupakan suatu urutan karakter dari dokumen tertentu yang 

dikelompokkan sebagai unit semantik yang berguna untuk diproses. 

2.8.2 Filtering 

Tahap filtering adalah tahap pengambilan kata-kata yang penting dari hasil 

tokenizing. Tahap filtering ini menggunakan daftar stoplist atau wordlist. Stoplist 

yaitu penyaringan (filtering) terhadap kata-kata yang tidak layak untuk dijadikan 

sebagai pembeda atau sebagai kata kunci dalam pencarian dokumen sehingga kata-

kata tersebut dapat dihilangkan dari dokumen. Sedangkan wordlist adalah daftar 

kata yang mungkin digunakan sebagai kata kunci dalam pencarian dokumen, 

dengan demikian maka tentu jumlah kata yang termasuk dalam wordlist akan lebih 

banyak daripada stoplist [12].  
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Contoh Filtering: 

“aku sedang mengerjakan tugas akhir” 

Hasil dari filtering: 

 -aku 

 -mengerjakan 

 -tugas 

 -akhir 

Fungsi filtering dalam tugas akhir ini selain menghapus kata yang tidak penting, 

juga digunakan untuk menghapus seperti: Tag HTML, source code, tanda baca, 

nomor, dll. 

2.9 TF-IDF (Term Frequency-Invers Document frequency)  

Metode TF-IDF (Robertson, 2005) merupakan suatu cara untuk 

memberikan bobot hubungan suatu kata (term) terhadap dokumen. Metode ini 

menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot yaitu, frekuensi kemunculan 

sebuah kata didalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang 

mengandung kata tersebut. Frekuensi kemunculan kata didalam dokumen yang 

diberikan menunjukkan seberapa penting kata tersebut didalam dokumen tersebut. 

Frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut menunjukkan seberapa umum 

kata tersebut. Sehingga bobot hubungan antara sebuah kata dan sebuah dokumen 

akan tinggi apabila frekuensi kata tersebt tinggi didalam dokumen dan frekuensi 

keseluruhan dokumen yang mengandung kata tersebut yang rendah pada kumpulan 

dokumen (database) [13].  

Rumus umum untuk tf-idf: 

tf = tfij ................................................................................... (1) 

 Dengan tf adalah term frequency, dan tfij adalah banyaknya kemunculan 

term ti dalam dokumen dj, Term frequency (tf) dihitung dengan menghitung 

banyaknya kemunculan term ti dalam dokumen dj .   

Perhitungan Inverse Document Frequency (idf), menggunakan persamaan (2): 

idf i= log 
𝑁

𝑛
 ............................................................................ (2) 

 Dengan idfi adalah inverse document frequency, N adalah jumlah dokumen 

yang terambil oleh sistem, dan dfi adalah banyaknya dokumen dalam koleksi 

dimana term ti muncul di dalamnya, maka Perhitungan idfi digunakan untuk 
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mengetahui banyaknya term yang dicari (dfi ) yang muncul dalam dokumen lain 

yang ada pada database. Perhitungan term frequency Inverse Document Frequency 

(tfidf), menggunakan persamaan (3): 

Wij = tfij × log 
𝑁

𝑛
 ....................................................................... (3) 

Dengan Wij adalah bobot dokumen, N adalah Jumlah dokumen yang terambil oleh 

sistem, tfij adalah banyaknya kemunculan term ti pada dokumen dj, dan dfi adalah 

banyaknya dokumen dalam koleksi dimana term ti muncul di dalamnya. Bobot 

dokumen (Wij) dihitung untuk didapatkannya suatu bobot hasil perkalian atau 

kombinasi antara term frequency (tfij) dan Inverse Document Frequency (dfi). 

2.10 Metode Dao 

Dalam mengukur tingkat kesamaan antara dua persamaan kata 

menggunakan hiponim/hipernim/ hubungan ‘is-a’. Cara sederhana untuk mengukur 

kesamaan semantik antara dua persamaan kata adalah dengan cara membuat 

taksonomi berbentuk grafik untuk mempermudah mengukur jarak antara dua 

persamaan kata ini. Jalan terpendek dari satu node ke node yang lainnya itulah yang 

lebih mirip mereka. Perhatikan bahwa panjang jalan diukur dalam node bukan dari 

hubungan. Panjang jarak antara dua anggota node adalah 1[4]. 

 

Gambar 2.5 : Panjang jarak antara dua node 

 Dalam penelitiannya, Leacock & Chodorow, P.Resnik bereksperimen 

untuk mengukur dua kesamaan semantik antara dua kata secara sederhana dalam 

persamaan (4) : 

Sim(s,t) = 1/distance (s,t) ............ (4) 

 Dimana panjang jarak terpendek dari s ke t menggunakan node 

penjumlahan. 

2.11 Precission 

Pengujian precision merupakan pengujian tingkat ketepatan antara 

informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. 

Precission = Jumlah yang didapat benar ................................... (5) 

  Jumlah yang didapat  

Node 1 Node 2 
1 
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2.12 Database 

Database merupakan suatu bentuk pengolahan data yang ditunjukan agar 

pengaksesannya terhadap data dapat dilakukan dengan mudah. Sistem yang 

ditunjukan untuk menangani database biasa disebut DBMS (Database 

Management System). Dengan menggunakan DBMS, pemakai dapat melakukan 

hal-hal seperti berikut ini dengan mudah:  menambah, mengubah, menghapus, 

mencari, menampilkan dan mengurutkan data. (Kadir, Abdul 2004) [14]. 

CDM (Conceptual Data Mode) 

CDM mempresentasikan struktur logika database dimana  tidak tergantung 

pada software dan struktur penyimpanan data apapun. Model konseptual ini sering 

berisi objek-objek yang belum diimplementasikan dalam database secara fisik. 

Memberikan representasi formal dari kebutuhan data untuk aktivitas enterprise dan 

bisnis [15]. 

Aturan CDM sebagai berikut : 

1. Mempresentasikan pengorganisasian data dalam format grafis. 

2. Memverifikasi validasi desain data. 

3. Menghasilkan PDM dimana menspesifikasikan implementasi secara fisik 

pada database. 

PDM (Physical Data Model) 

PDM menspesifikasikan implementasi secara fisik pada database. Dengan 

PDM, kita dapat mempertimbangkan secara detail implementasi fisik. Selain itu, 

kita juga harus memperhitungkan target software maupun struktur data storagenya 

[15]. 

Aturan PDM sebagai berikut : 

1. Mempresentasikan pengorganisasian data secara fisik dalam format grafis. 

2. Menghasilkan script pembuat dan pemodifikasi database. 

3. Mendefinisikan referential integrity triggers and constraints. 

4. Menghasilkan extended attributes. 

5. Mengenerate CDM.S 
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SQL (Structured Query Language) 

 Sql merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database 

relasoinal. Bahasa sql tersebut dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan 

beberapa tabel dalam database maupun merelasikan antar database. 

DDL (Data Definition Language) 

DDL merupakan statement yang digunakan untuk mendefinisikan sekema 

dan deskripsi database. DDL memungkinkan untuk melakukan perintah yang 

berhubungan dengan tabel seperti [16]: 

1. Create  : Membuat object di database 

2. Alter  : Merubah struktur database 

3. Drop  : Menghapus object dalam database 

4. Comment : Menambah komentar pada data 

5. Rename : Merubah nama object 

DML (Data Manipulation Language) 

 DML merupakan statement yang digunakan untuk memanipulasi data, dan 

termasuk perintah paling umum sql seperti select, insert, update, delete dll. dan 

digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, mengambil, menghapus, dan 

memperbarui data dalam database[16]. 

1. Select  : Memilih data dari database 

2. Insert  : Menyisipkan/menambah data pada tabel 

3. Update   : Memperbarui data pada tabel 

4. Delete  : Menghapus data pada tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


