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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi buku 

yang sebagian besar dengan format digital yang bisa diakses melalui komputer. 

Perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan yang konvensional yang 

menyediakan kumpulan buku tercetak, film mikro ataupun kumpulan kaset audio 

dan video. Perpustakaan digital sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi pengguna di era yang serba teknologi. Layanan perpustakaan digital 

dapat dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika di lingkungan pendidikan 

karena dengan adanya perpustakaan digital dapat berbagi koleksi digital serta 

penggunaannya dapat meningkatkan akses elektronik.  

Sistem informasi temu balik di perpustakaan digital menjadi unsur yang 

penting. Sistem temu balik digunakan untuk mempermudah mengakses sumber 

daya informasi yang tersedia di perpustakaan. Online Public Access Catalog 

(OPAC) merupakan salah satu fitur yang memiliki peran penting dalam akses 

informasi. OPAC adalah suatu sistem temu balik informasi berbasis komputer yang 

digunakan untuk menelusuri koleksi suatu perpustakaan atau unit informasi lainnya 

yang bisa diakses dimanapun [1]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maskur dan Faiz Rizky A. (2015) tentang 

implementasi web semantik untuk aplikasi pencarian tugas akhir menggunakan 

ontologi dan cosine similarity, dikatakan bahwa pada umumnya sistem pencarian 

masih dengan cara mencocokkan kata kunci dengan data yang ada sehingga hasil 

pencarian kurang relevan, untuk mengatasi hal tersebut perlu ditambahkan ontologi. 

Ontologi berfungsi untuk mencari hubungan antara kata yang dimasukkan oleh 

pengguna. Cosine similarity digunakan sebagai penunjang yang digunakan untuk 

memberikan bobot pada setiap dokumen yang didapat, sehingga dokumen yang 

didapat semakin relevan dengan kata kunci [2]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhie Tri Wahyudi dan Anita Indrasari (2012) 

tentang penerapan semantic web dan semantic search pada digital library online 

public access catalog (Digilib-OPAC) untuk meningkatkan efektivitas pencarian, 
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dikatakan bahwa kebanyakan OPAC menggunakan teknik quering berdasarkan 

kata kunci sehingga pencarian kurang efektif dan tidak relevan. Teknologi semantic 

web dan semantic search diperlukan pada sistem pencarian untuk meningkatkan 

relevansi hasil pencarian. Hasil pengujian sistem pencarian diperoleh nilai precision 

dan recall yang sama besar yaitu 1:1. Hasil precision dan recall memperlihatkan 

bahwa sistem memberikan hasil pencarian yang efektif atau lebih relevan [3]. Hasil 

yang di ketahui dari penelitian ini adalah relevan dan tidak relevan hasil pencarian. 

Penelitian ini belum dilengkapi pembobotan dan perangkingan yang mendukung 

proporsi jumlah dokumen yang ditemukan dan relevan dengan kebutuhan 

pengguna. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah ekspansi query berbasis semantik pada 

Online Public Access Catalog (OPAC). Implementasi semantik diharapkan dapat 

memperbaiki hasil pencarian pada OPAC menjadi lebih relevan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengimplementasikan ontologi untuk pencarian yang lebih 

relevan ? 

b. Bagaimana mengukur relevansi dari hasil fitur pencarian yang 

dikembangkan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Semantik dikembangkan sebagai perluasan fitur sistem Online Public 

Access Catalog (OPAC). 

b. Data buku yang disimpan mengenai Teknologi Informasi. 

c. Data buku diperoleh dari situs toko buku online dan situs penerbit buku. 

d. Data buku merupakan data buku berbahasa Indonesia. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah ekspansi query berbasis 

semantik pada Online Public Access (OPAC) untuk memperbaiki hasil pencarian. 

Proses semantik menggunakan ontologi sebagai basis pengetahuan ekspansi query. 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodologi yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah :  

1.5.1 Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka dilakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan 

proses-proses pengembangan sistem. Literatur yang dapat digunakan untuk 

pencarian informasi seperti pendalaman jurnal, artikel,  karya tulis ilmiah, dan 

literatur lainnya yang berhubungan dengan pengolahan data preprocessing, 

perancangan sistem berbasis ontologi, TF-IDF dan hal lain yang berkaitan dengan 

materi tugas akhir yang akan dibuat. 

1.5.2 Analisa Data dan Desain Sistem 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu : 

a. Melakukan analisis data yang telah didapat dan merancang desain sistem 

dari data yang telah terkumpul sehingga dapat menjadikan salah satu 

faktor yang memperlancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

b. Merancang alur kerja sistem dengan flowchart.  

c. Melakukan preprocessing data untuk memudahkan dan mengefektifkan 

pengolahan data sesuai dengan kebutuhan dari sistem. Preprocessing data 

yang dilakukan yaitu proses Case Folding, Tokenizing  dan Stopword 

Removal.  
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1.5.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem ini akan dilakukan perancangan sistem untuk melakukan 

ekspansi query berbasis semantik yang diterapkan pada Online Public Access 

Catalog menggunakan ontologi sebagai basis pengetahuan. 

1.5.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pengujian dan evaluasi ini dilakukan uji coba terhadap pengembangan yang 

telah dibuat. Pengujian yang dilakukan adalah menguji tingkat relevansi hasil 

pencarian pada sistem. Pengujian dilakukan dengan menghitung nilai precision  dan 

recall. 

1.5.5 Penyusunan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil pengembangan sistem 

dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, selain 

itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 

pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan 

Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi belakang penelitian, identifikasi, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan pada tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori–teori, definisi, konsep dasar,  serta komponen–

kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan sistem 

yang dibuat, dan juga perancangan sistem yang ada dalam aplikasi. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dan penjelasan dari rancangan sistem yang 

telah dibuat, kemudian dilakukan pengujian menggunakan precision dan 

recall dengan skenario pengujian menggunakan variasi kata kunci yang 

telah ditentukan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran hasil 

perancangan dan implementasi program berkaitan dengan judul tugas 

akhir yang telah dibuat. 

 


