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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Sistem 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Sebagai analisis pada sistem 

yang sedang berjalan, akan dibahas bagaimana prosedur - prosedur yang sedang 

atau yang sudah berjalan pada sistem terdahulu. Analisis sistem non fungsional 

yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta analisis 

sistem dengan menggunakan permodelan data terstruktur.  

Bagian bab ini  akan dijelaskan tentang analisa kebutuhan sistem dan desain 

dari sistem secara keseluruhan meliputi: Business Case, DFD (Data Flow 

Diagram), dan interface (Admin dan pengguna) sistem tentang aplikasi 

perankingan dokumen berdasarkan kemunculan kata kunci pada ontologi yang 

meliputi ruang lingkup mata kuliah jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan data dari mesin pencarian Google. 

Ruang lingkup tersebut yaitu: Jaringan, RPL (Rekayasa Perangkat Lunak), Game.  

3.2 Sumber Data 

Data yang dibuat menjadi acuan dalam aplikasi ini adalah data dari mesin 

pencarian Google tentang ruang lingkup mata kuliah di jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang. Data yang diambil dari mesin pencari Google 

sebanyak 500 data dengan data test sebanyak ÷300 data, dimana setiap mata kuliah 

memiliki jumlah sebanyak 10 data.  

3.3 Desain Sistem 

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan desain sistem yang akan dibuat 

berdasarkan analisa kebutuhan pengguna (user requirement). Desain sistem ini 

menggunakan tools Power Designer 12.5 dan Xmind 8. Berikut ini urutan desain 

sistem dalam penelitian ini: 

1. Pemegang Kepentingan (Stakeholder) 

2. Business Case 

3. Context dan DFD (Data Flow Diagram) 
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4. Desain Ontologi 

5. Desain Database 

6. Keterangan Tabel 

7. Desain Interface 

3.3.1 Pemegang kepentingan (Stakeholder) 

Stakeholder dalam hal ini adalah pengguna yang berinterkasi secara 

langsung dengan komputer/sistem. Stakeholder memiliki hak akses yang berbeda 

dengan stakeholder yang lain dengan tujuan agar dapat membedakan antara 

stakeholder yang satu dengan yang  lainnya.  

Setelah melakukan analisis terhadap stakeholder, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam sistem ini terdapat dua stakeholder, antara lain: 

1. Admin  

Dalam sistem ini, stakeholder admin selain untuk melihat informasi juga 

mempunyai hak akses untuk masuk ke dalam sistem diamana admin dapat  

menambah, merubah, dan menghapus data. 

2. Pengguna  

Stakeholder pengguna hanya diberi akses untuk melihat informasi yang ada 

tanpa harus masuk ke dalam sistem seperti admin.  

3.3.2 Business Case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET 
PREPROCESSING : 

1. Tokenizing 

2. Elimination 

3. Stopward 

4. TF-IDF 

PROCESSING SEMANTIK WEB 

 

OUTPUT 

Gambar 3.1 : Business Case 
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Proses pencarian berdasarkan gambar diatas: 

1. Memasukkan keyword di mesin pencarian google. 

2. Mengambil sebagian data dan memasukkan ke dalam database yang kita 

buat. 

3. Melakukan proses preprocessing digunakan untuk menghilangkan kata 

tidak penting, angka, tanda baca dan mencari kata penting dalam dokumen 

melalui proses tf-idf. 

4. Masukkan keyword pada web semantik. 

5. Kemudian di teruskan ke dalam proses inti, yaitu ontologi untuk 

memperluas makna dari keyword yang dimasukkan. 

6. Mencocokan keyword dengan kata penting yang ada di dalam database. 

7. Ketika sudah ketemu, metode Dao[4] digunakan untuk pembobotan dan 

mengukur jarak per kata, dimana jarak per kata nilainya=1. Kemudian 

masukkan ke dalam rumus Sim(s,t) = 1/distance . 

8. Kemudian melakukan perankingan dimana perankingan utama dengan 

melihat bobot nilai Dao, kemudian bobot nilai tf-idf. 

9. Selain itu, ambang batas (threshold) juga digunakan untuk mengukur 

tingkat relevan dokumen. 

10. Menampilkan hasil pencarian. 

 

3.3.3 Diagram Konteks dan DFD (Data Flow Diagram) 

Diagram konteks merupakan sebuah diagram sederhana yang 

menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem. 

Diagram konteks dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

keseluruhan sistem. Sedangkan DFD merupakan suatu model logika data atau 

proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan 

data yang keluar dari sistem, dalam data disimpan, proses apa yang menghasilkan 

data tersebut dan interaksi antara data yang dikenakan pada data tersebut (Kristanto, 

Andri : 2003). 
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Gambar 3.2 : Context Diagram 

 

 

Gambar 3.3 : DFD (Data Flow Diagram Mesin Pencarian semantik Level 0) 
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Gambar 3.4 : DFD (Data Flow Diagram Level 1 Kelola  Data) 

 

3.4 Desain Ontologi 

Desain ontologi dibawah ini merupakan rancangan yang akan dipakai acuan 

sebagai pembuatan ontologi pada aplikasi protégé. Desain dibawah ini terdiri dari 

class, sublass, dan hubungan antar class. Desain ontologi ini dipakai dari penelitian 

sebelumnya guna mengembangkan solusi dari permasalahan yang ada, namun 

berbeda dengan penilitian sebelumnya yang menggunakan data dari judul tugas 

akhir mahasiswa, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari google 

dengan konsentrasi pada jurusan teknik informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang  meliputi: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Jaringan, dan Game. 

Desain ontologi dibawah ini menggunakan tahapan – tahapan dalam 

membangun sebuah ontologi, antara lain [17]: 

1. Menentukan domain dan ruang lingkup ontologi 

2. Mempertimbangkan penggunaan ontologi yang sudah ada 

3. Menentukan istilah penting dalam ontologi 

4. Mendefinisikan class dan struktur hierarki dari class 

5. Mendefinisikan properti atau slot 

6. Menentukan facets pada slot 

7. Membuat instances 
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Gambar 3.5 : Rancangan Ontologi 
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Keterangan Gambar Ontologi : 

 

Gambar 3.6 : Main Class 

Dari desain ontologi diatas, Main class terfokus pada tiga jurusan yang ada 

di teknik informatika, meliputi: 

1. Jaringan 

2. RPL 

3. Game 

Main Class tersebut masih dipecah-pecah lagi menjadi SubClass dimana 

untuk lebih jelasnya pada jurusan Jaringan dapat dilihat gambar dibawah ini : 

 

Gambar 3.7 : SubClass Jaringan 

 Pada gambar 3.7, Desain ontologi dengan SubClass jaringan memiliki 

SubClass yang terdiri dari beberapa mata kuliah di jurusan tersebut yang oleh 

peneliti digunakan sebagai bahan penelitian untuk membuat tugas akhir ini. Berikut 

ini adalah susunan SubClass Jaringan : 
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1. Mikrokontroller 

Pada SubClass Mikrokontroller, memiliki SubClass lagi yang teridiri dari: 

1. Arduino Pro 

2. Arduino Duemilanove 

3. Arduino Leonardo 

4. Arduino Mini 

5. Arduino Esplora 

6. Aarduino Nano 

7. Arduino Mega 

8. Arduino Intel 

9. Arduino Uno 

2. Arduino 

SubClass ini tidak memiliki SubClass lagi seperti Mikrokontroller, tetapi 

memiliki hubungan yang masih memiliki kedekatan makna / arti dengan class yang 

lain dimana dalam hal ini adalah SubClass Mikrokontroller. 

3. Mobile 

SubClass ini memiliki SubClass lagi di dalamnnya antara lain: 

1. Android 

2. Windows Mobile 

3. Ios 

4. Pemrograman Mobile 

SubClass memiliki kedekatan makna / arti dengan SubClass Mobile. 

5. Keamanan Jaringan 

Tujuan lain dari Class yang memiliki hubungan equivalen dengan Class 

yang lain adalah mencari perluasan makna / arti agar data yang didapatkan 

pengguna ketika melakukan proses pencarian, hasilnya  sesuai dan relevan dengan 

kata kunci yang dimasukkan. 
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Gambar 3.8 : SubClass RPL 

 

Pada gambar 3.8, Desain ontologi dengan SubClass RPL memiliki SubClass 

yang terdiri dari beberapa mata kuliah di jurusan tersebut yang oleh peneliti 

digunakan sebagai bahan penelitian untuk membuat tugas akhir ini. Berikut ini 

adalah susunan SubClass RPL: 

1. Sistem Informasi 

2. Pemrograman 

SubClass pemrograman memiliki SubClass lagi di dalamnya yang terdiri : 

1. Web 

Pada SubClass ini terdapat SubClass lagi, antara lain: 

a. Html 

b. Html5 

c. Jquery 

d. PHP 

e. Javascript 
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2. Desktop 

SubClass pemrograman memiliki SubClass lagi di dalamnya yang 

terdiri dari: 

a. Java 

b. Visual Basic 

c. Delphi 

3. Information Retrieval 

4. Data mining 

1. Text Mining 

2. Image Mining 

5. Database 

1. Database Terdistribusi 

2. Data warehouse 

 

Gambar 3.9 : SubClass Game 

Pada gambar 3.9, Desain ontologi dengan SubClass Game memiliki 

SubClass yang terdiri dari beberapa mata kuliah di jurusan tersebut yang oleh 

peneliti digunakan sebagai bahan penelitian untuk membuat tugas akhir ini. Berikut 

ini adalah susunan SubClass Game: 

1. Artificial Intelegent 

2. Desain grafis 

3. Augment Reality 

4. Kecerdasan Buatan 

Sub Class Game memiliki SubClass yang equivalen, yaitu  Artificial 

Intelegent dan kecerdasan buatan. 
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3.5 Desain Sparql 

Sparql Protocol and RDF Query Language (SPARQL) merupakan query 

untuk RDF/OWL, query ini yang akan digunakan dalam mengambil data yang 

ditulis dengan menggunakan RDF/OWL atau XML. Dengan menggunakan Sparql 

memungkinkan untuk melakukan pengambilan nilai dari data terstruktur maupun 

data yang semi terstruktur. Selain itu query juga digunakan untuk membatasi data 

mana saja yang akan dicari agar pencarian tidak melebar dan menghasilkan data 

yang relevan. 

3.5.1 Pencarian Current Class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Class yang sesuai dengan kata kunci 

yang ada di dalam ontologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Pencarian Parrent Class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Parrent Class dari Current Class 

yang ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefix ta: <http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta#> 

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 

 WHERE {ta:keyword rdf:type ?subject} 

 
 
 
 

Prefix ta: <http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta#> 

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 

 WHERE {ta:keyword rdfs:subClassOf ?subject} 

 
 
 
 

Gambar 3.10 : Pencarian Current Class 

Gambar 3.11 : Pencarian Parent Class 

http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
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3.5.3 Pencarian Child Class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Child class atau SubClass dari 

Current Class yang ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Pencarian Equivalent Class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Class yang mempunyai hubungan  

ekuivalen dengan current Class, termasuk Child dan SubClass juga ikut diambil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prefix ta: <http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta#> 

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 

WHERE { 

?subject rdfs:subClassOf ta:keyword} 

 

 

prefix ta: <http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta#> 

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 

 WHERE { 

{ta:keyword owl:equivalentClass ?subject}  UNION 

{?subject owl:equivalentClass ta:keyword} UNION 

{?subject rdfs:subClassOf ?object. 

?object owl:equivalentClass ta:keyword}  UNION 

{?subject rdfs:subClassOf ?object. 

ta:keyword owl:equivalentClass ?object.}} 

 

Gambar 3.12 : Pencarian Child Class 

Gambar 3.13 : Pencarian Equivalent Class 

http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.semanticweb.org/farizrizky/ontologi_judul_ta
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
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3.6 Desain Database 

 

Gambar 3.14 : Rancangan Database 

 

3.7 Keterangan Tabel 

3.7.1 Tabel User 

Nama Tabel  : user 

Primary Key  : id 

Fungsi  : Menyimpan data admin 

 

Tabel 3.1 : Keterangan Tabel User 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 Id Int Primary key  

2 Username Varchar  

3 Password Varchar   
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3.7.2 Tabel Coba 

Nama Tabel  : Tampung Dataset 

Primary Key  : id 

Fungsi  : Menyimpan dataset 

 

Tabel 3.2 : Keterangan Tabel Tampung Dataset 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 Id Int Primary key  

2 Kategori Varchar  

3 Mata_kuliah Varchar   

4 Judul Varchar   

5 Isi Text   

 

3.7.3 Tabel Term_Index 

Nama Tabel  : Term_index 

Primary Key  : id 

Fungsi  : Menyimpan data hasil dari preprocessing  

 

Tabel 3.3 : Keterangan Tabel term Index 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 Key Int Primary key  

2 doc_ID Int  

3 Term Varchar   

4 Term_frequency Int   

5 Document_frequency Int   

6 Idf Float  

7 Tf_idf Float  

8 Jarak Varchar  

9 Nilai Dao varchar  
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3.7.4 Tabel Temp_Result 

Nama Tabel  : Temp_result 

Primary Key  : id 

Fungsi  : Menyimpan  hasil perhitungan Jarak dan tf-idf 

 

Tabel 3.4 : Keterangan Tabel Temp_result 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 Doc_ID Int Primary key  

2 Tf_idf Double  

3 Dao Double  

4 Rata_tf_idf Double  

5 Rata Dao Double  

 

 

3.8 Desain Antar Muka 

Desain antar muka merupakan salah satu faktor pendukung daya tarik 

pengguna terhadap suatu aplikasi. Bagaimana aplikasi tersebut dirancang dengan 

lebih menarik, tidak membosankan pengguna, tidak membuat user bingung dengan 

sistem kita karena desain yang terlalu rumit. Maka dari itu, untuk membuat desain 

antar muka harus memperhatikan kenyamanan pengguna ketika berinterkasi 

dengan sistem kita. Bagaimana desain antar muka itu dirancang sesederhana dan 

seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna / user-centered design. 

Dibawah ini adalah tampilan desain antar muka dari penelitian ini. 

3.8.1 Desain Admin 

Desain admin merupakan desain antar muka yang digunakan untuk halaman 

admin ketika akan melakukan manajemen data yang terdapat dalam sistem. Berikut 

ini adalah desain antar muka untuk halaman admin: 
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Gambar 3.15 : Desain Antar Muka Admin (Login) 

 

Gambar 3.16 : Desain Antar Muka Admin (Managemen Data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E M A N T I K   W E B 

username 

password 

LOGIN 

DAFTAR 

 

S E M A N T I K   W E B 

Tambah 

Selamat Datang (Nama Admin) 

S E M A N T I K   W E B 
 

Tambah 

TAMBAH DATA 

ID 

JUDUL 

KATEGORI 

Gambar 3.17 : Desain Antar Muka Admin (Tambah Data) 
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3.8.2 Desain Pengguna 

Desain pengguna merupakan desain antar muka yang digunakan untuk 

halaman pengguna ketika akan melakukan proses pencarian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E M A N T I K   W E B 

Admin 

S E M A N T I K   W E B 

HASIL PENCARIAN 
1. Document 1 

example example example example example example example example example example 

example example example example example example  
2. Document 2 

example example example example example example example example example example 

example example example example example example  
3. Document 3 

example example example example example example example example example example 

example example example example example example  
 

S E M A N T I K   W E B 

Update 

UPDATE 

DATA 
ID 

JUDUL 

KATEGORI 

Gambar 3.18 : Desain Antar Muka Admin (Update Data) 

Gambar 3.19 : Desain Antar Muka Pengguna (Halaman Awal) 

Gambar 3.20 : Desain Antar Muka Pengguna (Halaman Awal) 
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3.9 Perhitungan Manual 

Tujuan utama dari perhitungan manual ini adalah agar pengguna lebih jelas 

dalam memahami cara kerja metode yang digunakan peneliti. Dalam hal ini contoh 

studi kasus akan dibuat sebagai contoh agar lebih mudah dipahami.  

Contoh Kasus: Mengetikkan keyword “database” ke dalam mesin pencarian 

google. Kemudian hasil dari pencarian tersebut dilakukan pengambilan data dari 

mesin pencari Google ke dalam basis data yang sudah kita buat.Terdapat 2 tabel 

dalam basis data. Berikut ini hasil dari pencarian tersebut: 

1. Pengertian Database - Termas Media (D1) 

Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di 

dalam komputer dan dapat dimanipulasi menggunakan perangkat lunak . Contoh 

software database : mysql,oracle,microsoft sql server. 

2. Basis data - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas  (D2) 

Jadi secara konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data yang 

membentuk suatu berkas(file) yang saling berhubungan (relation) disimpan di 

bigdata. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri 

(query) basis data disebut sistem manajemen basis data DBMS. Bigdata dapat 

memproses data secara terstruktur. 

2. Pengertian database | Thekicker96's Blog (D3) 

Pengertian Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam 

komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari bigdata. Database 

memiliki kemampuan dalam menyeleksi , sehingga menjadi suatu kelompok yang 

terurut dengan cepat. Seberapa cepat pemrosesan bigdata oleh database tergantung 

pula pada perancangannya. Bigdata memiliki potensi mebantu perusahaan agar 

lebih cepat dalam memproses produksi. 

3. Pengertian Record, Table, File, Data Dan Basis Data Lengkap (D4) 

Pengertian basis data (database) adalah basis data yang terdiri dari dua kata, 

yaitu kata basis dan data. Basis dapat di artikan markas ataupun bigdata. 

4. MANFAAT DATABASE - dms-ayunk (D5) 

Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi, karena tugas bigdata dalam menyediakan informasi. Karakteristik 

bigdata: berukuran sangat besar (high-volume), atau sangat bervariasi (high-

http://www.termasmedia.com/65-pengertian/69-pengertian-database.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kueri
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data
https://thekicker96.wordpress.com/pengertian-database/
http://www.pengertianku.net/2014/12/pengertian-field-record-table-file-data-dan-basis-data-lengkap.html
http://dms-ayunk.blogspot.com/2011/04/manfaat-database.html
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variety), atau kecepatan pertumbuhan tinggi (high-velocity), dan sangat tidak jelas 

(high veracity) sering disebut dengan 4V's of Big Data. 

Kemudian, setelah melakukan proses crawling dilakukan proses pre 

processing meliputi: Tokenizing, Elimination, Stopward, tf-idf. Adapun hasil dari 

tf-idf sebagai berikut: 

Tabel 3.5 : Bobot nilai tf-idf 

Term D1 D2 D3 D4 D5 Df Idf 
TF-IDF 

D1 D2 D3 D4 D5 

Database 2 1 3 1 1 5 log5/5=0 0 0 0 0 0 

Basis data 1 3 0 2 0 3 log5/3=0,22 0,22 0,66 0 0,44 0 

Data 1 2 0 1 0 3 log5/3=0,22 0,22 0,44 0 0,22 0 

Sistem 1 0 1 0 1 3 log5/3=0,22 0,22 0 0,22 0 0,22 

Kumpulan 1 1 1 0 0 3 log5/3=0,22 0,22 0,22 0,22 0 0 

Bigdata ` 0 2 3 1 3 4 log5/4=0,09 0 0,18 0,27 0,09 0,27 

Informasi 0 0 1 0 1 2 log5/2=0,39 0 0 0,39 0 0,39 

Markas 0 0 0 1 0 1 log5/1=0,69 0 0 0 0,69 0 

Ketika sudah melakukan preprocesing, input keyword ke web semantik 

dengan threshold = 0,2. 

 Kemudian dari web semantik akan diteruskan ke dalam proses inti, yaitu 

ontologi. Berikut susunan ontologi: 

 

 

 

 

         

            1                             1 

 

 

 Dari gambar ontologi diatas, terlihat kata  “database” punya relevansi 

dengan kata  ” basis data”  dan “bigdata”. 

 Kemudian, langkah selanjutnya mencocokan kata ontologi dengan tiap-

tiap dokumen yang sudah mempunyai kata penting tadi. 

RPL 

database 
Basis data 

Bigdata 

Gambar 3.21 : Contoh pencarian dalam ontologi 
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Kalau kata ontologi dengan kata penting dari tiap-tiap dokumen sama-sama ada, 

tinggal menghitung bobotnya. Untuk menghitung bobotnya menggunakan Rumus 

Sim(s,t)=1/distance. 

Jadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Output: 

 Karena ada hasil yang sama, maka untuk menentukan perankingannya yaitu 

dengan melihat bobot tf-idf. Adapun dibawah ini adalah urutan bobot tf-idf dari 

yang terbesar sampai yang terkecil: 

1. D2=0,66 

2. D4=0,44 

3. D5=0,27 

4. D1=0,22 

5. D3=0,22 

Jadi untuk urutan perankingan dokumennya sebagai berikut: 

1. Basis data - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (D2) 

2. Pengertian Record, Table, File, Data Dan Basis Data Lengkap (D4) 

3.  MANFAAT DATABASE - dms-ayunk (D5) 

4. Pengertian Database - Termas Media (D1) 

5. Pengertian database | Thekicker96's Blog (D3) 

 

Database  

Basis data 

bigdata 

D1 

Basisdata=>1/1=1 

Avg=>1/1 = 1 

D2 

Basisdata=>1/1=1 

Avg=>1/1 = 1 

D3 

Bigdata=>1/2=0,5 

Avg => 0,5/1=0,5 

D4 

Basisdata=>1/1=1 

Avg=>1/1 = 1 

D5 

Bigdata=>1/1=1 

Avg=>1/1 = 1 

Gambar 3.22 : Contoh Hasil perhitungan Dao 

https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://www.pengertianku.net/2014/12/pengertian-field-record-table-file-data-dan-basis-data-lengkap.html
http://dms-ayunk.blogspot.com/2011/04/manfaat-database.html
http://www.termasmedia.com/65-pengertian/69-pengertian-database.html
https://thekicker96.wordpress.com/pengertian-database/

