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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Sistem 

 Bab ini akan dibahas tentang analisa kebutuhan sistem dan desain dari 

sistem secara keseluruhan tentang ekspansi query berbasis semantik pada online 

public access catalog (OPAC). Pengembangan berbasis semantik pada OPAC 

dipilih karena saat ini telah banyak perpustakaan atau instansi yang menerapkan 

fitur OPAC pada sistem pencarian koleksi buku, namun OPAC tersebut belum 

dilengkapi dengan semantik. 

 Penerapan online public access catalog sangat membantu proses pencarian 

koleksi buku pada suatu perpustakaan atau instansi, namun proses pencarian pada 

OPAC masih menerapkan pencarian yang sama persis antara kata kunci pencarian 

dengan data buku yang ada pada basis data. Proses tersebut akan menampilkan hasil 

pencarian yang sedikit. Ekspansi query berbasis semantik dipilih penulis karena 

proses pencarian model ini akan memperluas query pencarian dari kata kunci 

sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak dan relevan. 

3.2 Desain Sistem 

Tahapan selanjutnya ialah melakukan desain sistem yang akan dibuat 

berdasarkan analisa kebutuhan pengguna (user requirement). 

3.2.1 Pemegang Kepentingan (Stakeholder) 

Stakeholder merupakan pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem, 

setiap stakeholder memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan interaksi 

dengan sistem. Setiap stakeholder akan diberi hak akses untuk membedakan satu 

stakeholder  dengan stakeholder  yang lain, setelah dilakukan analisis terhadap 

stakeholder dapat disimpulkan, stakeholder pada sistem ini adalah : 

a. Pengguna 

3.2.2 Usecase Diagram 

Usecase diagram digunakan untuk menggambarkan entitas-entitas yang 

berhubungan secara langsung dengan sistem. Entitas yang dimaksud ialah 

stakeholder dan fungsi-fungsi yang terdapat didalam sistem. Pada usecase diagram 

terdapat aktor yang berfungsi mewakili stakeholder serta usecase yang diwakili 
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simbol oval yang mewakili fungsi dari sistem yang akan dibuat. Kedua entitas 

tersebut dihubungkan oleh garis yang berarti aktor yang bersangkutan akan dapat 

menjalankan fungsi tersebut. Gambar 3.1 merupakan usecase diagram dari aplikasi 

pencarian judul tugas akhir menggunakan ontologi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Usecase diagram pengguna 

3.2.3 Arsitektur Sistem 

Desain sistem ekspansi query berbasis semantik pada online public access 

catalog ditunjukkan pada gambar 3.2. Gambaran mengenai desain pencarian pada 

OPAC dan pengembangan fitur menggunakan semantik. 
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Gambar 3.2 Arsitektur Sistem 
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3.2.4 Flowchart 

3.2.4.1 Flowchart Sistem 

Flowchart sistem ekspansi query berbasis semantik pada online public 

access catalog dimulai dengan melakukan pemrosesan kata kunci yang 

akan digunakan untuk melakukan pencarian sampai dengan ditampikan 

hasil pencarian.  

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem 

 

Flowchart sistem diatas dapat dijelaskan bahwa alur kerja pencarian sebagai   

berikut : 

a. Pengguna memasukkan kata kunci pencarian buku. 

b. Kata kunci dilanjutkan ke tahap semantik. Ontologi digunakan sebagai 

perluasan query pencarian. 

c. Pembobotan pada setiap dokumen  dilakukan dengan metode TF-IDF. 

d. Mencari kemiripan tiap dokumen untuk menentukan perangkingan hasil 

pencarian. Perangkingan dilakukan dengan perhitungan cosine similarity. 

e. Hasil pencarian ditampilkan ke pengguna. 
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3.2.4.2 Flowchart Indexing Data Buku 

Alur indexing data buku yang dimulai dengan memasukkan deskripsi buku 

sampai dengan menghasikan tabel indexing data buku ditunjukkan pada 

gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Indexing Data Buku 

 

Flowchart indexing diatas dapat dijelaskan bahwa alur kerja pencarian sebagai   

berikut : 

a. Librarian memasukkan data deskripsi buku. 

b. Preprocessing berupa case folding, tokenizing, dan stopword removal. 

c. Pembobotan pada setiap deskripsi buku. Pembobotan dilakukan dengan 

metode TF-IDF. 

d. Hasil berupa tabel indexing data buku. 
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3.3 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku mengenai teknologi 

informasi sebanyak 500 data yang diperoleh dari beberapa situs toko buku online 

dan situs penerbit buku. Parameter yang digunakan adalah data cover buku, isbn, 

judul, penerbit, penulis buku, halaman, tahun terbit, dan deskripsi buku sebagai 

informasi yang nanti ditampilkan pada hasil pencarian dokumen. Data buku 

disimpan ke dalam basis data. Contoh dari data buku seperti pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Contoh Data Buku 

1 ISBN 9789791758796 

Judul Trik Kolaborasi Codeigniter & Jquery 

Penulis Agus Saputra 

Penerbit Lokomedia 

Tahun  2011 

Halaman 94 

Deskripsi Codeigniter merupakan Framework PHP 

yang paling digemari saat ini khususnya di 

Indonesia. Begitu juga dengan jQuery 

yang merupakan libary Javascript 

terpopuler. Bayangkan bagaimana 

seandainya keduanya (Codeigniter dan 

jQuery) dipadukan untuk membangun 

sebuah website. Tentu akan menghasilkan 

website yang handal, menarik dan 

interaktif  

2 ISBN 9786020284941 

Judul Administrasi SQL Server 2014 

Penulis Ario Suryo Kusumo 

Penerbit Elex Media Komputindo 

Tahun 2016 

Halaman 248 

Deskripsi SQL Server 2014 adalah rilis terbaru dan 

paling signifikan dari SQL Server sampai 

saat ini. Buku ini akan mengekspos 

beberapa fitur kunci dari SQL Server 2014 

dari perspektif administrasi database. 

Pembahasan dalam buku mencakup - 

Instalasi dan Konfigurasi SQL Server 

2014 - Kakas dan Administrasi - 

Administrasi Data – Sekuriti - Fitur Baru 

- Pemulihan dari Musibah - Availabilitas 

Tinggi - Database Mirroring - Monitoring 

dan Optimizing.  
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  Data kedua yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data kurikulum Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang yang mengacu pada ACM yang 

digunakan sebagai acuan perancangan ontologi. Contoh data ACM pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Sampel Data Kurikulum 

IM6 Query Languages 
 

  
[Elective] Overview of database languages 

   
SQL (data definition, query 

formulation, update sublanguage, 

constraints, integrity)    
Selections 

   
Projections 

   
Select-project-join 

   
Aggregates and group-by 

   
Subqueries 

   
QBE and 4th-generation 

environments    
Different ways to invoke non-

procedural queries in conventional 

languages    
Introduction to other major query 

languages (e.g., XPATH, SPARQL) 
   

Stored procedures 

 

3.4 Perancangan Fitur 

3.4.1 Preprocesing Data 

Data yang dilakukan preprocessing adalah deskripsi buku. Tahapan 

preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini adalah case folding, tokenizing, 

dan stopword removal.  

e. Case Folding 

Case folding merupakan proses merubah data inputan menjadi huruf kecil.  

f. Tokenizing 

Proses tokenizing dilakukan pada hasil dari proses case folding yang masih 

berbentuk kalimat akan dilakukan proses penghilangan tanda baca dan 

memecah kalimat menjadi token-token. 
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g. Stopword Removal 

Proses stopword removal dilakukan pada hasil dari proses tokenizing. 

Proses yang dilakukan adalah penghapusan kata-kata yang tidak 

berkontribusi banyak dalam dokumen. Proses ini memerlukan kamus yang 

berisi tentang kumpulan kata yang tidak penting seperti kata penghubung, 

kata keterangan waktu dan sebagainya.  

3.4.2 Permutasi 

Permutasi merupakan proses yang dilakukan sebelum kata kunci dari 

pengguna di eksekusi dalam proses semantik. Kata kunci akan diolah terlebih 

dahulu yaitu dengan memotong atau memisahkan menjadi beberapa bagian. 

Permutasi dilakukan untuk memudahkan proses eksekusi query SPARQL terhadap 

dokumen RDF agar hasil yang didapat nantinya maksimal.  

Misalnya pengguna memasukkan kata kunci Q = {“PHP HTML”}. Kata 

kunci yang berupa frase tersebut akan dipotong atau dipisah menjadi perkata seperti 

pada gambar 3.5. 

 

Q = {“Php html”}     

 

Kata 1 : “Php”  

Kata 2 : “Html” 

Gambar 3.5 Pemotongan kata menjadi satu kata 

 

 Pemotongan tersebut merubah pola kalimat menjadi perkata yang masing-

masing hanya terdiri dari satu kata. Selain itu sistem juga akan melakukan 

pemotongan menjadi perkata yang masing-masing terdiri dari dari dua kata. Proses 

ini dilakukan untuk memaksimalkan proses pencarian di ontologi, karena suatu 

makna belum tentu terdiri dari satu kata saja tetapi dua kata. Proses pemotongan 

terdapat pada gambar 3.6. 
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Q = {“Php html”}     

 

Kata 1 : “Php”  

Kata 2 : “Html” 

Kata 3 : “Php html” 

Kata 4 : “Html php” 

Gambar 3.6 Pemotongan kata menjadi dua kata 

 

Proses semantik dilakukan setelah dua proses pemotongan kata dilakukan. 

Sistem akan melakukan pencarian istilah ke dalam ontologi menggunakan query 

SPARQL berdasarkan kata kunci hasil permutasi tersebut. 

3.4.3 Ontologi 

Rancangan ontologi dibawah ini merupakan rancangan yang akan dipakai 

acuan sebagai pembuatan ontologi pada aplikasi protégé. Rancangan meliputi 

class-class pada ontologi beserta hubungan antara class yang ada. Perancangan 

ontologi didasarkan pada data buku mengenai teknologi informasi yang telah 

dikumpulkan.  

Perancangan ontologi meliputi tahapan-tahapan mengenai komponen apa saja 

yang dibutuhkan dalam penggambaran sebuah informasi. Tahapan dalam 

pembangunan ontologi tersebut diantaranya :  

• Menentukan domain berupa topik data buku yaitu teknologi informasi. 

• Mendifinisikan class ontologi. 

• Menyusun hirarki taksonomi (subclass-superclass). 

• Mendifinisikan class yang saling equivalent. 

Rancangan ontologi dengan domain teknologi informasi ditunjukkan pada 

gambar 3.7. 
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Proses semantik pada ontologi digunakan sebagai ekspansi query dengan cara 

mencari keterkaitan kata berdasarkan kata kunci yang telah diperoleh dari proses 

permutasi. Pencarian dalam ontologi dilakukan menggunakan SPARQL. 

3.4.4 Desain SPARQL 

SPARQL merupakan query yang digunakan untuk melakukan pencarian 

dalam ontologi. Query sparql tidak kompleks seperti query DBMS sehingga perlu 

Gambar 3.2 Desain Ontologi Gambar 3.7 Desain Ontologi 
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dilakukan perancangan agar dapat digunakan dengan maksimal pada saat 

melakukan pencarian. Desain SPARQL juga digunakan untuk membatasi data 

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

relevan. Berikut desain yang akan digunakan untuk melakukan pencarian. 

a) Pencarian current Class 

Pencarian ini untuk mencari sebuah Class yang sesuai dengan kata kunci 

yang ada dalam ontologi 

PREFIX ta: <http://www.semanticweb.org/nirindraprimavera/buku_ontologi#> 

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.} 

Gambar 3.8 Query SPARQL Current Class 

 

b) Pencarian Parent Class 

Pencarian ini untuk mencari parent Class dari current Class yang 

ditemukan. 

PREFIX ta: <http://www.semanticweb.org/nirindraprimavera/buku_ontologi#> 

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 3.9 Query SPARQL Parent Class 

 

c) Pencarian child Class  

Pencarian ini untuk mencari child Class atau SubClass dari current Class 

PREFIX ta: <http://www.semanticweb.org/nirindraprimavera/buku_ontologi#> 

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#> 

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

SELECT ?subject 

WHERE { 

 ?subject rdfs:subClassOf ta:keyword. 

} 

Gambar 3.10 Query SPAQRL Child Class 

 

d) Pencarian Ekuivalen Class 

Pencarian ini untuk mencari Class yanga ekuivalen dengan current Class, 

selain itu Child atau SubClass dari ekuivalen juga ikut diambil. 

PREFIX ta: <http://www.semanticweb.org/nirindraprimavera/buku_ontologi#> 

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 3.11 Query SPARQL Ekuivalen Class 

 

Desain SPARQL yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa, 

hanya terjadi satu lompatan Class hal ini agar data yang dihasilkan masih memiliki 

hubungan yang relevan dengan kata kunci. Khusus untuk SubClass ekuivalen Class 

terjadi dua lompatan, hal itu dikarenakan ekuivalen Class merupakan Class yang 

sama dengan current Class yang ditemukan 

  

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
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3.4.5 Pembobotan Kata TF-IDF 

Pembobotan kata bertujuan untuk mengetahui bobot setiap kata dalam setiap 

dokumen yang nantinya akan dihitung kemiripannya dengan query sesuai dengan 

bobot dari kata tersebut. Berikut gambaran alur proses pembobotan kata 

menggunakan TF-IDF. 

Tabel 3.3 Deskipsi dokumen 

Dokumen Deskripsi  

Dokumen 1 pembuatan aplikasi berbasis web menggunakan 

codeigniter 

Dokumen 2 laravel framework php populer 

Dokumen 3 html css javascript rnembangun desain halaman web 

Query Php html web 

 

Langkah berikutnya adalah menghitung term frequency, document frequency dan 

nilai TF-IDF dari masing-masing term dalam dokumen seperti pada tabel 3.4.  

 Tabel 3.4 Tabel TF-IDF Dokumen 

Term Doc_id Tf Df Idf Tfidf 

Pembuatan 1 1 1 0,47712 0,47712 

Aplikasi 1 1 1 0,47712 0,47712 

Berbasis 1 1 1 0,47712 0,47712 

Web 1 1 2 0,17609 0,17609 

Menggunakan 1 1 1 0,47712 0,47712 

Codeigniter 1 1 1 0,47712 0,47712 

Laravel 2 1 1 0,47712 0,47712 

Framework 2 1 1 0,47712 0,47712 

Php 2 1 1 0,47712 0,47712 

Populer 2 1 1 0,47712 0,47712 

Html 3 1 1 0,47712 0,47712 

Css 3 1 1 0,47712 0,47712 

Javascript 3 1 1 0,47712 0,47712 

Membangun 3 1 1 0,47712 0,47712 

Desain 3 1 1 0,47712 0,47712 

Halaman 3 1 1 0,47712 0,47712 

Web 3 1 2 0,17609 0,17609 
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3.4.6 Perhitungan Cosine Similarity 

Perhitungan nilai cosine similarity berhubungan dengan penentuan rangking 

suatu dokumen berdasarkan kemiripannya dengan query yang dimasukkan 

pengguna.  

a. Langkah pertama 

∑ 𝑘 (𝑤𝑞𝑗𝑤𝑖𝑗) : 𝑤𝑞𝑗 di simbolkan sebagai nilai Q (kata kunci) dalam tabel TF-IDF 

yang dikalikan dengan 𝑤𝑖𝑗 yang merupakan nilai D (dokumen) dari masing-masing 

dokumen dalam tabel TF-IDF, kemudian dari hasil perkalian tersebut dijumlahkan. 

∑ 𝑘 mewakili total nilai TF-IDF dari hasil perhitungan antara 𝑤𝑞𝑗 dan 𝑤𝑖𝑗. Untuk 

hasil implementasi dari konversi rumus adalah 𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹𝑞 𝑥 𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹𝑑. 

Nilai TF-IDFq didapat dari hasil perkalian 𝑇𝐹(𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦) 𝑥 𝑖𝑑𝑓(𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛). 

Tabel 3.5 Tabel perhitungan cosine similarity langkah pertama 

Term TFIDF (Q) 
TFIDF (Q) * TFIDF (D) 

D1 D2 D3 

Php 0,47712 0 0,22764 0 

Html 0,47712 0 0 0,22764 

Web 0,17609 0,03101 0 0,03101 

∑ 𝑘 0,03101 0,22764 0,25865 

 

b. Langkah kedua 

√∑ 𝑘 𝑤𝑞𝑗
2 √∑ 𝑘 𝑤𝑖𝑗

2  : 𝑑𝑖𝑘
2  merupakan nilai kuadrat Q (kata kunci) dari tabel TF-IDF 

dan 𝑑𝑗𝑘
2  merupakan nilai kuadrat D (dokumen) dari masing-masing dokumen 

lainnya di dalam tabel TF-IDF. Hasil masing-masing kuadrat tersebut dijumlahkan, 

dan kemudian di akar  dan diwakili oleh simbol ∑ 𝑘 untuk hasil dari nilai TF-IDF 

masing-masing.  

Tabel 3.6 Tabel perhitungan cosine similarity langkah kedua 

Term 
Panjang Vektor 

Q D1 D2 D3 

Pembuatan 0 0,22764 0 0 

Aplikasi 0 0,22764 0 0 

Berbasis 0 0,22764 0 0 

Web 0,03101 0,03101 0 0,03101 

Menggunakan 0 0,22764 0 0 

Codeigniter 0 0,22764 0 0 

Laravel 0 0 0,22764 0 
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Term 
Panjang Vektor 

Q D1 D2 D3 

Framework 0 0 0,22764 0 

Php 0,220764 0 0,22764 0 

Populer 0 0 0,22764 0 

Html 0,22764 0 0 0,22764 

Css 0 0 0 0,22764 

Javascript 0 0 0 0,22764 

Membangun 0 0 0 0,22764 

Desain 0 0 0 0,22764 

Halaman 0 0 0 0,22764 

∑ 𝑤2 0.48629 1.16921 0.91056 0.39685 

√∑ 𝑤2 0.69734 1.08130 0.95423 0.62996 

 

c. Penerapan rumus cosine similarity 

Berikut implementasi perhitungan cosine similarity : 

Cosine (Q, D1) = 0,03101 / (0,69734 * 0.08130) = 0,04112 

Cosine (Q, D2) = 0,22764 / (0,69734 * 0.95423) = 0,34210 

Cosine (Q, D3) = 0,25865 / (0,69734 * 0.62996) =  0,58878 

3.5 Desain Antarmuka 

Desain antarmuka dibawah ini merupakan desain halaman yang akan 

digunakan pengguna untuk melakukan pencarian data buku. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Halaman awal OPAC 
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Gambar 3.133 Halaman hasil pencarian 

Gambar 3.14 Halaman detail data buku 


