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BAB III  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Masalah 

Dengan banyaknya jumlah dokumen yang ada di Teknik Informatika yang terus 

bertambah dari waktu ke waktu maka akan sulit juga untuk mencari informasi yang 

relevan, selain itu juga menyebabkan sulitnya melakukan pengklasifikasian 

dokumen tugas akhir jika harus dilakukan secara manual. Serta kurangnya sarana 

penunjang untuk melakukan pengklasifikasian Dokumen Tugas Akhir pada prodi 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang menyebabkan koordinator 

TA mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen Tugas Akhir sesuai kategori 

bidang minat informatika antara lain Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan, Game, 

dan Data Science 

Dengan memanfaatkan sistem pengklasifikasian dokumen tugas akhir berbasis 

ontologi akan mempermudah koordinator TA untuk melakukan pengkategorian 

sesuai bidang minat. Selain itu juga dengan memanfaatkan sistem ini akan 

mempermudah mahasiswa dalam mengetahui judul tugas akhir yang sesuai bidang 

minatnya. Pengklasifikasian dokumen tugas akhir berbasis ontologi dipilih karena 

dengan ontologi dapat memperluas hasil pengklasifikasian sehingga mendapatkan 

hasil yang lebih banyak dan relevan. 

3.2 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Tugas Akhir Teknik 

Informatika sebanyak 500 data. Data diperoleh dari Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang (DIGILIB) mulai tahun 2014-2016. Parameter yang 

digunakan meliputi data abstrak. Data tugas akhir ini disimpan dalam bentuk 

Comma Separated Values (CSV). Sebagai berikut contoh data tugas akhir. 

Tabel 3.1 Sample Data Tugas Akhir 

No. Abstrak Kata Kunci 

1.  

 

Deposito merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat 

yang ingin berinvestasi. Banyaknya minat masyarakat 

terhadap deposito membuat suatu bank harus 

mengambil kesempatan ini dengan melakukan 

Data Mining, Naive Bayes, 

Weighted Naive Bayes 
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promosi. Agar promosi yang disampaikan tepat 

sasaran, salah satu caranya yaitu dengan 

menggunakan teknik Data Mining. Adapun teknik 

Data Mining yang tepat digunakan adalah klasifikasi 

menggunakan metode Naive Bayes. Naive Bayes 

memiliki kecepatan yang baik ketika dijalankan pada 

database yang besar. Namun, Naive Bayes memiliki 

kelemahan yaitu hasil probabilitas tidak berlaku ketika 

hasil probabilitas yang didapatkan bernilai 0 atau 

sama, sehingga membuat akurasi menjadi rendah. 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, salah satu 

caranya yaitu menggunakan teknik pembobotan Gain 

Ratio pada Naive Bayes. Pembobotan Gain Ratio 

digunakan untuk memberikan bobot pada setiap 

atribut. Hasil dari penelitian ini, akurasi NaÃ¯ve 

Bayes adalah 85.82% dan akurasi Naive Bayes dengan 

pembobotan Gain Ratio adalah 88.92%. Penggunaan 

pembobotan Gain Ratio ternyata dapat meningkatkan 

akurasi sebesar 3.10%. 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan acuan untuk memetakan data ke 

dalam ontologi, acuan tersebut bersumber dari Association For Computing 

Machinery (ACM) dan Data Kurikulum Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun ajaran 2017 serta sumber lain yang dapat membantu 

dalam memetakan ontologi. Sebagai berikut contoh data ACM yang digunakan. 

Tabel 3.2 Sample Data ACM 
 

IS9 Advanced Machine Learning 
 

   
[Elective] Definition and examples of broad 

variety of machine learning tasks 
    

General statistical-based 

learning, parameter estimation 

(maximum likelihood) 
    

Inductive logic programming 

(ILP) 
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Supervised learning 

o  Learning decision trees 

o  Learning neural networks 

o  Support vector machines 

(SVMs) 
    

Ensembles 
    

Nearest-neighbor algorithms 

 

Pengekstraksian data ACM dan data kurikulum dilakukan secara manual. 

Setelah melihat data ACM selanjutnya mencocokan dari data kurikulum yang sudah 

ada bidang minatnya. Sebagai berikut contoh data kurikulum. 

Tabel 3.3 Sample Data Kurikulum 

Kode Keterangan Kata Kunci Bidang Minat 

IS9 Machine 

Learning 

Definition and examples of broad variety of 

machine learning tasks, general statistical-based 

learning, parameter estimation (maximum 

likelihood), inductive logic programming (ILP), 

Supervised learning, learning decision 

trees,learning neural networks, support vector 

machines (SVMs). 

Data Science 

 

3.3 Analisa Sistem 

3.3.1 Usecase Diagram 

Usecase diagram terdapat aktor yang mewakili stakeholder serta usecase 

yang diwakili simbol oval berfungsi aksi-aksi yang ditampilkan sistem. Aktor pada 

usecase dalam sistem ini adalah koordinator TA dan mahasiswa, sedangkan usecase 

dalam sistem ini melakukan klasifikasi abstrak tugas akhir. Berikut usecase pada 

sistem yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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3.3.2 Flowchart 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Klasifikasi 

  

Berikut penjelasan flowchart di atas: 

a. Pertama user menginputkan abstrak tugas akhir yang akan diklasifikasi. 

b. Selanjutnya sistem akan melakukan proses data preprocessing meliputi case 

folding,stopword. 

c. Tahap selanjutnya adalah pembobotan kata dengan menggunakan tf-idf 

untuk menghitung bobot setiap kata pada dokumen. 

Gambar 3.1 Usecase Diagram 
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d. Setelah dilakukan pembobotan kata pada setiap dokumen, maka dicari 

hubungan antar kata yang sudah dipetakan ke sebuah node dalam ontologi. 

e. Selanjutnya  menghitung jarak per kata antar node yang memiliki hubungan 

‘is-a’pada tiap kategori yang ada di ontologi dengan menggunakan metode 

dao, dimana jarak per kata nilainya=1 kemudiam masukkan ke dalam rumus 

Sim(s,t) = 1/jarak sehingga didapatkan jarak terdekat antar node sebagai 

hasil sebuah klasifikasi berupa kategori bidang minat yang sesuai 

perhitungan. 

f. Menampilkan hasil klasifikasi. 

3.4 Perancangan Fitur 

Perancangan fitur dilakukan untuk melakukan perancangan awal sistem, 

bagaiamana sistem mengolah data sampai siap untuk digunakan serta bagaimana 

sistem memberikan hasil yang sesuai. Berikut beberapa rekayasa fitur yang 

dilakukan :  

3.4.1 Preprocessing Data 

Preprocessing data dilakukan pada data uji. Data uji merupakan data baru 

yang berasal dari inputan user berupa abstrak dan kata kunci yang berkaitan. Data 

berbentuk paragraf sehingga diperlukan pre-processing sebelum data siap diolah. 

Tahapan preprocessing data yang dilakukan yaitu case folding dan stopword 

removal. Sebagai berikut contoh data yang belum dilakukan preprocessing. 

Tabel 3.4 Data yang belum dilakukan preprocessing 

Dokumen Term yang mewakili deskripsi dokumen dokumen 

D1 Deposito merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. 

Banyaknya minat masyarakat terhadap deposito membuat suatu bank harus 

mengambil kesempatan ini dengan melakukan promosi. 

D2 Agar promosi yang disampaikan tepat sasaran, salah satu caranya yaitu dengan 

menggunakan teknik Data Mining. Adapun teknik Data Mining yang tepat 

digunakan adalah klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. 

D3 Naive Bayes memiliki kecepatan yang baik ketika dijalankan pada database yang 

besar. Namun, Naive Bayes memiliki kelemahan yaitu hasil probabilitas tidak 

berlaku ketika hasil probabilitas yang didapatkan bernilai 0 atau sama, sehingga 

membuat akurasi menjadi rendah. 

D4 Untuk mengatasi kelemahan tersebut, salah satu caranya yaitu menggunakan 

teknik pembobotan Gain Ratio pada Naive Bayes. 

D5 Hasil dari penelitian ini, akurasi Naive Bayes adalah 85.82% dan akurasi Naive 

Bayes dengan pembobotan Gain Ratio adalah 88.92%. Penggunaan pembobotan 

Gain Ratio ternyata dapat meningkatkan akurasi sebesar 3.10%. 
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- Proses case folding 

Proses ini melakukan pengubahan huruf dalam dokumen menjadi huruf 

kecil (‘a’ sampai dengan ‘z’).  Sebagi berikut proses case folding terhadap data uji.  

Tabel 3.5 Hasil Case Folding 

Paragraf awal : 

Deposito merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Banyaknya minat 

masyarakat terhadap deposito membuat suatu bank harus mengambil kesempatan ini dengan 

melakukan promosi. Agar promosi yang disampaikan tepat sasaran, salah satu caranya yaitu 

dengan menggunakan teknik Data Mining. Adapun teknik Data Mining yang tepat digunakan 

adalah klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Naive Bayes memiliki kecepatan yang 

baik ketika dijalankan pada database yang besar. Namun, Naive Bayes memiliki kelemahan 

yaitu hasil probabilitas tidak berlaku ketika hasil probabilitas yang didapatkan bernilai 0 atau 

sama, sehingga membuat akurasi menjadi rendah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, salah 

satu caranya yaitu menggunakan teknik pembobotan Gain Ratio pada Naive Bayes. 

Pembobotan Gain Ratio digunakan untuk memberikan bobot pada setiap atribut. Hasil dari 

penelitian ini, akurasi Naive Bayes adalah 85.82% dan akurasi Naive Bayes dengan pembobotan 

Gain Ratio adalah 88.92%. Penggunaan pembobotan Gain Ratio ternyata dapat meningkatkan 

akurasi sebesar 3.10%. 

Hasil case folding 

deposito merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi banyaknya minat 

masyarakat terhadap deposito membuat suatu bank harus mengambil kesempatan ini dengan 

melakukan promosi agar promosi yang disampaikan tepat sasaran salah satu caranya yaitu 

dengan menggunakan teknik data mining adapun teknik data mining yang tepat digunakan 

adalah klasifikasi menggunakan metode naive bayes naive bayes memiliki kecepatan yang baik 

ketika dijalankan pada database yang besar namun na ve bayes memiliki kelemahan yaitu hasil 

probabilitas tidak berlaku ketika hasil probabilitas yang didapatkan bernilai atau sama sehingga 

membuat akurasi menjadi rendah untuk mengatasi kelemahan tersebut salah satu caranya 

yaitu menggunakan teknik pembobotan gain ratio pada naive bayes pembobotan gain ratio 

digunakan untuk memberikan bobot pada setiap atribut hasil dari penelitian ini akurasi naive 

bayes adalah dan akurasi naive bayes dengan pembobotan gain ratio adalah penggunaan 

pembobotan gain ratio ternyata dapat meningkatkan akurasi sebesar 

Dari proses case folding yang dilakukan pada abstrak, dihasilkan pragaraf 

pada awalnya terdapat huruf besar, tanda baca dan simbol menjadi bentuk paragraf 

dengan huruf kecil. 



22 
 

- Proses Stopword Removal 

 Stopwords tahap mengambil kata-kata penting sedangkan kata-kata yang 

kurang penting akan dihilangkan. Pada proses ini digunakan daftar stopword yang 

sebagai acuan penghilangan kata. Dengan menggunakan library sastrawi proses 

stopword. Sebagai berikut daftar stopword dan hasil stopword. 

Tabel 3.6 Daftar Stopword 

Daftar Stopword 

'yang', 'untuk', 'pada', 'ke', 'para', 'namun', 'menurut', 'antara', 'dia', 'dua', 'ia', 'seperti', 'jika', 

'jika', 'sehingga', 'kembali', 'dan', 'tidak', 'ini', 'karena','kepada', 'oleh', 'saat', 'harus', 

'sementara', 'setelah', 'belum', 'kami', 'sekitar', 'bagi', 'serta', 'di', 'dari', 'telah', 'sebagai', 

'masih', 'hal', 'ketika', 'adalah', 'itu', 'dalam', 'bisa', 'bahwa', 'atau', 'hanya', 'kita', 'dengan', 

'akan', 'juga',  'ada', 'mereka', 'sudah', 'saya', 'terhadap', 'secara', 'agar', 'lain', 'anda',  'begitu', 

'mengapa', 'kenapa', 'yaitu', 'yakni', 'daripada', 'itulah', 'lagi', 'maka','tentang', 'demi', 'dimana', 

'kemana', 'pula', 'sambil', 'sebelum', 'sesudah', 'supaya','guna', 'kah', 'pun', 'sampai', 

'sedangkan', 'selagi', 'sementara', 'tetapi', 'apakah',  'kecuali', 'sebab', 'selain', 'seolah', 'seraya', 

'seterusnya', 'tanpa', 'agak', 'boleh', 'dapat', 'dsb', 'dst', 'dll', 'dahulu', 'dulunya', 'anu', 

'demikian', 'tapi', 'ingin',  'juga', 'nggak', 'mari', 'nanti', 'melainkan', 'oh', 'ok', 'seharusnya', 

'sebetulnya',  'setiap', 'setidaknya', 'sesuatu', 'pasti', 'saja', 'toh', 'ya', 'walau', 'tolong',  'tentu', 

'amat', 'apalagi', 'bagaimanapun' 

 

Tabel 3.7 Hasil Stopword Removal 

Paragraf awal : 

Deposito merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Banyaknya minat 

masyarakat terhadap deposito membuat suatu bank harus mengambil kesempatan ini dengan 

melakukan promosi. Agar promosi yang disampaikan tepat sasaran, salah satu caranya yaitu 

dengan menggunakan teknik Data Mining. Adapun teknik Data Mining yang tepat digunakan 

adalah klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Naive Bayes memiliki kecepatan yang 

baik ketika dijalankan pada database yang besar. Namun, Naive Bayes memiliki kelemahan 

yaitu hasil probabilitas tidak berlaku ketika hasil probabilitas yang didapatkan bernilai 0 atau 

sama, sehingga membuat akurasi menjadi rendah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, salah 

satu caranya yaitu menggunakan teknik pembobotan Gain Ratio pada Naive Bayes. 

Pembobotan Gain Ratio digunakan untuk memberikan bobot pada setiap atribut. Hasil dari 

penelitian ini, akurasi Naive Bayes adalah 85.82% dan akurasi Naive Bayes dengan pembobotan 
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Gain Ratio adalah 88.92%. Penggunaan pembobotan Gain Ratio ternyata dapat meningkatkan 

akurasi sebesar 3.10%. 

Hasil Stopword 

deposito pilihan terbaik masyarakat berinvestasi banyaknya minat masyarakat deposito bank 

mengambil kesempatan promosi promosi sasaran salah teknik data mining teknik data mining 

klasifikasi metode naive bayes naive bayes memiliki kecepatan dijalankan database na ve bayes 

memiliki kelemahan hasil probabilitas berlaku hasil probabilitas didapatkan bernilai akurasi 

rendah mengatasi kelemahan salah teknik pembobotan gain ratio naive bayes pembobotan 

gain ratio bobot atribut hasil penelitian akurasi naive bayes akurasi naive bayes pembobotan 

gain ratio penggunaan pembobotan gain ratio meningkatkan akurasi 

 Dari proses stopword yang dilakukan pada abstrak, dihasilkan pragaraf pada 

awalnya terdapat kata-kata tidak penting menjadi bentuk paragraf yang hanya 

memiliki kata-kata penting. 

3.4.2 Pembobotan TF-IDF 

Setelah dilakukan tahap preprocessing data terhadap data uji, selanjutnya 

dilakukan pembobotan terhadap data uji. Pembobotan data uji ini bertujuan untuk 

mencari bobot tertinggi dari data uji yang telah diinputkan sehingga mempermudah 

dalam pencarian dan pencocokan kata kunci dalam ontologi. Bobot setiap dokumen 

bergantung dari jumlah tf yang terkandung dalam setiap dokumen. Berikut hasil 

perhitungan bobot terhadap data uji dengan menggunakan metode tf-idf. 

Tabel 3.8 Pembobotan TF-IDF 

term n 

tf 

(term 

frequency) 

df 

(document 

frequency) 

idf 

(log(n/df) 

Weight 

(tf*idf) 

deposito 14 2 1 1.14613 2.29226 

pilihan 14 1 1 1.14613 1.14613 

terbaik 14 1 1 1.14613 1.14613 

masyarakat 14 2 1 1.14613 2.29226 

berinvestasi 14 1 1 1.14613 1.14613 
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banyaknya 14 1 1 1.14613 1.14613 

minat 14 1 1 1.14613 1.14613 

bank 14 1 1 1.14613 1.14613 

mengambil 14 1 1 1.14613 1.14613 

kesempatan 14 1 1 1.14613 1.14613 

promosi 14 2 1 1.14613 2.29226 

salah 14 2 1 1.14613 2.29226 

teknik 14 3 1 1.14613 3.43848 

data 14 2 1 1.14613 2.29226 

mining 14 2 1 1.14613 2.29226 

 

3.4.3 Permutasi Data Uji 

Setelah melakukan pembobotan pada setiap dokumen diambil 10 nilai 

tertinggi dari hasil pembobotan tersebut, setelah itu dilakukan permutasi. Permutasi 

adalah penggabungan beberapa objek dengan memperhatikan urutan yang berbeda 

dari urutan semula. Di dalam permutasi hanya menyusun ulang elemennya menjadi 

beberapa bagian. Bisa dipadukan menjadi 2 pasang, 3 pasang dst. Proses permutasi 

diperlukan untuk memperbesar peluang pencarian dan pencocokan dalam ontologi. 

Dalam sistem permutasi ini menggunakan library math combinatoric. Berikut 

contoh permutasi menjadi 2 pasang. 

Tabel 3.9 Permutasi Kata 

Q = {“data mining”} 

Kata 1 = “data” 

Kata 2 = “mining” 

Kata 3 = “data mining” 

Kata 4 = “mining data” 
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Dari Table 3.9 dapat dijelaskan bahwa dari kata “Data Mining” banyak 

peluang yang muncul sehingga dapat memperluas  pencarian dan pencocokan kata 

dalam ontologi. 

3.4.4 Desain Ontologi 

Setelah dilakukan permutasi terhadap data uji. Selanjutnya melakukan 

pencarian dan pencocokan kata dalam ontologi tapi sebelum melakukan tahap 

tersebut, terlebih dahulu membuat desain ontologi. Desain ontologi dibawah ini 

merupakan rancangan yang akan digunakan sebagai acuan pembuatan ontologi 

pada aplikasi protégé[7]. Pada desain ontologi terdiri dari class, subclass dan 

hubungan antar class. Pemetaan ontologi berdasarkan pada ACM dan data 

kurikulum selain itu juga melalui pengamatan penulis pada beberapa judul tugas 

akhir pada jurusan Teknik Informatia UMM dan sudah melalui sistem pakar untuk 

memvalidasi data yang ada di ontologi. Topik yang digunakan dalam sebuah abstrak 

tugas akhir akan dikelompokkan menurut bidang minat jurusan informatika 

kemudian dijadikan sebuah Class dalam ontologi. Bidang minat yang terdapat pada 

jurusan Teknik Informatika UMM meliputi Rekayasa Perangkat Lunak(RPL), 

Jaringa, Game Cerdas dan Data Science. 

Desain ontologi dibawah ini terdapat tahapan – tahapan dalam membangun 

sebuah ontologi diantaranya : 

1. Menentukan domain yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan topik 

judul tugas akhir jurusan Teknik Informatika UMM. 

2. Memetakan istilah penting dalam ontologi. 

3. Menyusun class dan struktur hirarki(subclass-superclass). 

4. Menyusun class yang saling equivalent. 

 

Permodelan ontologi dalam penelitian ini diawali dengan mendifinisikan 

root dari ontologi. Dengan permodelan ontologi yang ditunjukkan pada Gambar 

3.3. Root dalam permodelan ini diberi nama “informatika” sesuai dengan domain. 

Root direpresentasikan sebagai sebuah class atau main class. Root memiliki 4 class 

dari bidang minat teknik informatika yaitu data science, rekayasa perangkat lunak 

(RPL), jaringan, game cerdas. 
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Gambar 3.3 Rancangan Ontologi Main Class 

 

 Dari root tersebut akan dikembangkan subclass dari masing- masing main 

class yang ada seperti pada Gambar 3.4 . Pada rancangan ontologi tersebut ada class 

yang ekuivalen. Ekuivalen ini bertujuan untuk menunjukan bahwa class yang 

dimaksud memiliki makna yang sama dengan class lain yang ekuivalen dengan 

dirinya. 
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Gambar dibawah ini menjelaskan rancangan ontologi yang akan dibuat. 

Gambar 3.4 Rancangan Ontologi Bidang Minat Informatika 
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3.4.5 Desain Sparql 

Sparql query yang digunakan untuk melakukan pencarian dalam ontologi. 

Sedangkan perancangan query sparql digunakan untuk mengambil data yang ditulis 

dengan menggunakan RDF/OWL atau XML. Selain itu juga query ini digunakan 

untuk membatasi data mana saja yang akan dicari agar pencarian tidak melebar dan 

menghasikan data yang relevan. Sebagai berikut query sparql. 

a) Pencarian Current class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Class yang sesuai dengan kata kunci 

yang ada di dalam ontologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pencarian Parrrent Class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Parrent Class dari Current Class 

yang ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prefix_sparql="prefixta: 

<http://www.semanticweb.org/ayupuji/ontologies/2017/1/informati

ka-ontology-5#> 

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:key rdf:type ?subject.} 

prefix_sparql="prefixta: 

<http://www.semanticweb.org/ayupuji/ontologies/2017/1/informati

ka-ontology-5#> 

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:key rdfs:subClassOf ?subject.} 

 

Tabel 3.10 Pencarian Current Class 

 

Tabel 3.10 Pencarian Current Class 

Tabel 3.11 Pencarian Parrent Class 

 

Tabel 3.11 Pencarian Parrent Class 
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c) Pencarian Child Class 

Pencarian ini digunakan untuk mencari Child class atau SubClass dari 

Current Class yang ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Pencarian Kata Dalam Ontologi 

Pada tahap ini dilakukan pencarian terhadap kata-kata yang relevan dalam 

ontologi yang telah dibuat. Adapun proses pencarian dan pencocokan kata tersebut 

menggunakan query Sparql. Untuk menghubungkan antara bahasa pemograman 

dengan PHP dengan ontologi digunakan plugin ARC2. Pencarian dalam ontologi 

dilakukan dengan batasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, hal ini 

dilakukan untuk membatasi hasil pencarian yang tidak sesuai. Sebagi berikut 

contoh pencarian dalam ontologi. 

Tabel 3.13 Pencarian Dalam Ontologi 

Q = {“data mining”} 

[0] = data_mining 

[1] = data_science 

[2] = text_classification 

[3] = image_mining 

[4] = text_mining 

[11] = information_retrievel 

[12] = system_temu_kembali 

[13] = semantic 

[14] = nlp 

[15] = ontologi 

prefix_sparql="prefixta: 

<http://www.semanticweb.org/ayupuji/ontologies/2017/1/informatika

-ontology-5#> 

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:key} 

 

Tabel 3.12 Pencarian Child Class 
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[5] = web_mining 

[6] = informatika 

[7] = cbr 

[8] = machine_learning 

[9] = permodelan_data 

[10] = image_retrievel 

 

[16] = essay_scoring 

[17] = news_clustering 

[18] = plagiarism_detection 

[19] = sentiment_analysis 

[20] = spam_filtering 

 

3.4.7 Perhitungan Jarak Dengan Metode Dao 

Setelah mencari kata kunci di dalam ontologi selanjutnya menghitung bobot 

jarak menggunakan metode Dao yang tersusun dalam ontologi. Langkah awal 

sebelum menghitung bobot jarak dengan mencari jarak tiap class ke class yang lain 

pada ontologi. 

Mencari Jarak 

Langkah awal metode Dao adalah dengan mencari jarak dari satu class ke 

class lain dimana menurut jarak per class adalah 1. Berikut contoh pencarian jarak 

dalam ontologi. 

Tabel 3.14 Pencarian Jarak Dalam Ontologi 

Q = {“data mining”} 

[0] = data_mining ~1 

[1] = data_science ~1 

[2] = text_classification ~1 

[3] = image_mining ~1 

[4] = text_mining ~1 

[5] = web_mining ~1 

[6] = informatika ~2 

[7] = cbr ~2 

[8] = machine_learning ~2 

[9] = permodelan_data ~2 

[10] = image_retrievel ~2 

[11] = information_retrievel ~2 

[12] = system_temu_kembali ~2 

[13] = semantic ~2 

[14] = nlp ~2 

[15] = ontologi~2 

[16] = essay_scoring~2 

[17] = news_clustering~2 

[18] = plagiarism_detection~2 

[19] = sentiment_analysis~2 

[20] = spam_filtering~2 
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Menghitung Bobot Jarak 

Setelah mengetahui jarak dari satu class ke class yang lain memiliki relasi ‘is-

a’ dalam ontologi selanjutnya menghitung bobot jarak menggunakan metode Dao 

dimana untuk menghitungnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Perhitungan 

bobot jarak ini dilakukan untuk membatasi hasil pencarian yang tidak sesuai dengan 

abstrak tugas akhir yang diinputkan. Berikut hasil perhitungan bobot jarak pada 

contoh abstrak diatas menggunakan metode Dao. 

Tabel 3.15 Hasil Metode Dao 

Term Jarak Nilai dao 

naïve bayes 1 1 

data mining 1 1 

klasifikasi 1 1 

data science 1 1 

clustering 2 0,5 

rpl 2 0,5 

 

Setelah mengetahui bobot jarak dalam ontologi diambil term yang memiliki 

nilai jarak terdekat selanjutnya mencocokan term tersebut berdasarkan 4 kategori 

bidang minat yaitu data science, rpl, jaringan, dan game cerdas sebagai hasil 

klasifikasi. Dari perhitungan bobot jarak diatas terdapat term yang sesuai 

berdasarkan kategori bidang minat. Menurut table 3.4 data abstrak tugas akhir 

didapatkan hasil kategori bidang minat Data Science sebagai hasil klasifikasi yang 

sesuai. 

3.5 Skenario Pengujian 

Sistem yang telah dibangun akan diuji untuk mengetahui keberhasilan sistem. 

Untuk mengetahui keberhasilan dilakukan pengujian terhadap sistem yaitu dengan 

mencoba menginputkan beberapa data abstrak tugas akhir yang akan 

diklasifikasikan. Dalam pengujian ini menggunakan data abstrak tugas akhir tahun 

ajaran 2014-2016 sebanyak 100 sebagai data uji terdiri dari 25 data abstrak tugas 

akhir yang diujikan pada sistem. Pada pengujian ini dilakukan perbandingan hasil 

klasifikasi menggunakan ontologi dengan hasil perlabelan kategori yang dilakukan 

pakar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah data yang diklasifikasikan secara 
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benar berdasarkan kategori bidang minat yang ada dengan mnghitung nilai 

akurasinya sesuai dengan persamaan (4). 

 


