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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Semantik web 

Web semantik merupakan bagian dari teknologi web yang ada saat 

ini, dengan adanya web semantik, website tidak hanya bisa dimengerti  

manusia, tetapi juga bisa dipahami oleh mesin (machine readable). Web 

semantik mampu memahami makna dari sebuah kata.. Web semantik 

adalah generasi baru dari web yang sudah ada saat ini, web semantik 

merupakan pekembangan dari WWW (World Wide Web) yang ditemukan 

oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1999.  

Dengan web semantik, sebuah web tidak hanya bisa dipahami oleh 

manusia (pengguna), tetapi juga bisa dipahami oleh mesin/komputer 

(machine readable). Sasaran dari arsitektur semantic web adalah 

menyediakan representasi pengetahuan dari LOD (Linked of Data) yang 

mengijinkan mesin/komputer memproses dalam skala global. Semantic 

web diartikan sebagai teknologi yang memungkinkan suatu komputer 

dapat mengerti makna dari suatu informasi berdasarkan metadata, yaitu 

informasi dari isi suatu kumpulan informasi. Dengan menggunakan 

metadata, komputer diharapkan dapat mengerti makna dari pemasukan 

informasi, sehingga hasil pencarian yang didapatkan menjadi lebih detail 

dan tepat. W3C mengartikan format dari metadata yang digunakan adalah 

Resource Description Framework (RDF). Tiap unit pada RDF terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu subject, predicate, dan object. Subject dan 

predicate merupakan entitas yang ditunjukkan oleh teks, sedangkan 

predicate merupakan komponen yang menjelaskan dari sudut pandang 

subject yang didefinisikan oleh object.  

Hal menarik yang bisa dijumpai pada RDF adalah sutau object bisa 

menjadi sebuah subject yang nantinya dapat diimplementasikan oleh 

object yang lainnya, sehingga object atau masukan dapat dijelaskan secara 



9 
 

jelas dan detail serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna 

yang memberikan masukan data [2]. 

Secara umum arsitektur web semantik dapat dilihat pada gambar 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Semantic Web 

W3C menyebut arsitektur web semantik sebagai semantic web 

layer cake. W3C merekomendasikan dalam semantic web activity terdapat 

beberapa layer arsitektur dari semantic web antara lain :  

1. URI/IRI, menjamin penggunaan kumpulan karakter-karakter yang 

sudah disepakati secara internasional dan menyediakan alat untuk 

mengidentifikasi object pada web semantik. 

2. Layer XML dan RDF, sebagai format pertukaran data 

3. Layer SPARQL, adalah bahasa query sekaligus protokol yang 

diterapkan dalam mengakses data di web semantik. 

4. Layer RDF Schema dan OWL, digunakan untuk mengekspresikan 

semantik dari data yang ada dan ditulis dalam format RDF. 

5. RIF (Rule Interchange Format), dirancang untuk menangani masalah 

interoperabilitas pada bahasa rule yang digunakan. 

2.2 Chatterbot 

Chatterbot (atau Chatbot, atau bots) merupakan program komputer 

yang dibangun untuk mensimulasikan perbincangan interlektual dengan 

satu atau beberapa manusia baik secara audio ataupun text. Pada awalnya, 

program komputer (bots) ini telah diuji coba Turing Test, yaitu dengan tidak 
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menampkkan identitasnya sebagai sebuah mesin sehingga bisa mengelabui 

seseorang yang sedang berdialog dengannya. Apabila pengguna atau user 

tidak bisa mengidentifikasi bots sebagai suatu mesin atau sebuah program 

komputer, maka chatterbot tersebut dapat dikategorikan sebagai Artificial 

Intelligence (kecerdasan buatan) [3].  

Pada tahun 1950, Alan Turing memaparkan publikasi artikel 

terkenalnya “Computing Machinery and Intelligence”, yang menjelaskan 

bahwa Turing Test sebagai suatu kriteria kecerdasan. Kriteria ini bergantung 

pada kemampuan suatu mesin atau program komputer untuk menyerupai 

manusia dalam sautu dialog tertulis secara real-time dengan manusia 

sebagai penilai, apakah mesin atau program komputer tersebut 

dikategorikan baik sehingga manusia tidak bisa membedakan berdasarkan 

isi dari percakapannya saja, sedangkan dia tidak tahu sedang berhadapan 

dengan sebuah mesin program komputer atau manusia nyata. Pengujian 

yang dilakukan terkait dengan minat Turing terhadap ELIZA. ELIZA adalah 

Chatbot pertama yang diciptakan pada tahun 1996 oleh Dr Joseph 

Weizenbaum dari Massachussetts Institute of Technology, dengan maksud 

untuk menyerupai seorang psikolog Rogerian. Program yang dipublikasikan 

dan dipaparkan oleh Joseph Weizenbaum pada tahun 1966, dimana program 

tersebut bisa mengelabui pengguna hingga mempercayai bahwa dia sedang 

beridalog dengan manusia. Dengan mengembangkan knowledge base, 

Chatbot yang diciptakan peneliti ingin menyerupai kemampuan manusia 

yang dapat ditiru oleh mesin. Sehingga ketika user melakukan percakapan 

dengan chatbot atau mesin yang diciptakan peneliti dapat berprilaku cerdas 

layakanya pada manusia walaupun percakapan tidak sepintar pemikiran 

manusia [3]. 

2.3 A.L.I.C.E 

A.L.I.C.E (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) adalah 

salah satu aplikasi Chatbot yang sedang berkembang saat ini. A.L.I.C.E 

menggunakan bahasa pemrograman yang disebut AIML (Artificial 

Intelligence Mark-up Language) yang fungsinya spesifik yaitu sebagai agen 

percakapan antara user dan mesin, yang selanjtunya banyak diadopsi oleh 
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alicebots lain. A.L.I.C.E dikembangkan pertama kali oleh Dr. Richard 

S.Wallace pada tahun 1995. A.L.I.C.E terinspirasi dari Eliza yang diciptakan 

oleh Dr. Joseph Weizenbaum pada tahun 1966. A.L.I.C.E pertama kali 

diimplementasikan menggunakan SETL, dan ditulis ulang pada tahun 1998 

menggunakan bahasa pemograman java, yang dikenal sebagai Program B. 

Kemudian pada tahun 1999 Program B dirilis.  

Program B merupakan trobosan A.L.I.C.E dalam pengembangan 

free software. Program B memenangkan Loebner Prize pada tahun 2000. 

Pada tahun 2000 Jacco Bikker mengimplementasikan C/C++ pada AIML 

yang dikenal dengan nama Program C. Program B Java Edition sebelum 

menggunakan teknologi Java 2 telah berjalan diberbagai platform, 

meskipun belum memanfaatkan fitur baru java seperti swing dan collection. 

Jon Baer menulis kembali Program B menggunakan teknologi Java 2 dan 

menambahkan beberapa fitur baru. Kemudian diberi nama dengan Program 

D. Elizabeth Perreau pembuat Shakespearebot, telah menuliskan interpreter 

baru untuk AIML. Untuk menjaga tradisi penamaan interpreter AIML 

dengan nama Program B, Program C, Program D dan lain-lain, Elizabeth 

menamai Programnya dengan Program O yang berbasis PHP dan MySql [4]. 

2.4 AIML 

Bahasa AIML (Wallace 2004) memungkinkan manusia untuk 

memasukkan pengetahuan ke dalam chatterbots yang berbasis teknologi 

perankat lunak A.L.I.C.E. AIML dibuat oleh komunitas perangkat lunak 

yang bernama Alicebot pada tahun 1995-2000 yang merupakan adopsi dari 

bahasa XML. Bahasa ini digunakan oleh Alicebot pertama (A.L.I.C.E) 

sebagai dasar implementasi sistem.  

Artificial Intelligence Markup Language mendeskripsikan kelas dari 

objek data yang disebut sebagai objek AIML dan secara terpisah 

mendeskripsikan lingkungan dari program komputer yang memproses 

AIML tersebut. Objek AIML terdiri dari unit-unit yang disebut dengan topik 

dan kategori yang berisi parsed (data kalimat terjemah) dan unparsed data 

(kalimat belum diterjemahkan). Parsed data terdiri dari karakter, data 

karakter, dan elemen AIML. Elemen AIML membungkus stimulus-
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response knowledge (pengetahuan tentang respon dan ransangan) yang ada 

di dalam dokumen. Data karakter diantara elemen-elemen ini terkadang 

diterjamah oleh interpreter (penerjemah) AIML kadang kala dibiarkan tidak 

diterjemahkan untuk pemrosesan lebih lanjut oleh perespon dalam hal ini 

sever chatterbot. [5]. 

2.5 Ontologi 

Istilah kata ontologi sebenarnya berasal dari istilah filosofi 

“ontology” yang memiliki arti sesuatu yang sebenarnya ada dan bagaimana 

cara menggambarkannya. Dalam dunia komputer, ontologi digunakan 

dalam menspesifikasikan suatu konseptualisasi. Didalam istilah lain 

ontologi diartikan sebagai representasi dari domain pengetahuan tertentu 

yang berisi suatu istilah-istilah didalam domain tersebut beserta relasi antara 

istilah-istilah yang ada. 

Saat ini ontologi banyak digunakan oleh seseorang terutama untuk 

mendukung dan mengembangkan web semantic, yaitu teknologi web yang 

diharapkan dapat memahami dan mengerti makna suatu kata atau kalimat 

yang dimasukkan oleh pengguna. Membuat sebuah program komputer bisa 

mengerti seperti manusia adalah suatu hal yang bisa dikatakan mustahil, 

namun visi ini selalu dan terus diupayakan dengan menyediakan 

seperangkat alat sehingga dapat membuat suatu mesin atau komputer yang 

dapat dengan mudah memproses informasi dan bisa memahami atau 

mengerti informasi yang diinginkan oleh pengguna. 

Tidak ada aturan khusus untuk merancang suatu ontology, dan tidak 

ada justifikasi bahwa ontologi yang telah dirancang dan dikembangkan oleh 

seseorang merupakan salah atau benar. Kualitas ontologi dapat diketahui 

dari aplikasi yang dirancang atau yang dikembangkan berdasarkan ontologi 

ini. Ketika aplikasi yang dibangun atau dikembangkan dapat memenuhi 

kebutuhan dari pengguna dan mampu menjawab permasalahan yang ada, 

maka ontologi yang dirancang/dikembangkan tersebut termasuk ontologi 

yang berkualitas [6]. 
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Gambar 2.2 Ontologi 

2.6 RDF 

RDF (Resource Description Framework) merupakan sebuah 

aplikasi dari XML yang memungkinkan penyusunan suatu resource 

description kaya, terstruktur, dan dapat dibaca oleh mesin. RDF merupakan 

sebuah framework untuk menjelaskan suatu halaman web. Tiap dokumen 

RDF merupakan kumpulan statemen yang terdiri dari subyek, predikat dan 

obyek yang biasa dikenal sebagai triples. Kumpulan statemen ini apabila 

digambarkan membentuk sekumpulan node yang saling terhubung oleh 

edge berbentuk arah panah sehingga membentuk suatu graf. Terdapat 

beberapa format serialisasi RDF yang terkenal antara lain RDF/XML, Turtle 

(Terse RDF Triple Language) dan N-Triples [2]. 

XML tidak menyediakan arti dan persamaan makna dalam data. 

Oleh sebab itu, RDF-lah yang akan menutupi kekurangan itu dalam 

pengembangan web semantik. RDF memberikan interoperitas antaraplikasi 

dalam proses pertukaran informasi pada machine-understandable di web. 

RDF memberikan fasilitas pemrosesan yang ter-automatisasi terhadap 

sumber daya web. RDF bisa digunakan didalam berbagai aplikasi atau 

program komputer. Sebagai contoh, dalam resource discovery, yaitu dengan 
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memberikan kemampuan yang lebih baik pada search engine dalam katalog 

untuk menjelaskan dan memahami tentang konten dan hubungan 

antarkonten. RDF bisa membuat pernyataan yang berhubungan dengan 

sebuah sumber daya web dalam bentuk ekspresi “Subjek-Predikat-Objek”. 

Dalam terminologi RDF, SPO ini seringkali disebut dengan istilah triple. 

RDF didesain dan dirancang untuk mempresentasikan sebuah 

informasi dalam batasan yang minimal dan fleksibel. RDF memiliki 

kemiripan dengan pemodelan data semantik, karena keduanya membahas 

tentang semantik. Pada pemodelan data semantik, terdapat sebuah subject 

yang mempunyai value (object) untuk predikat tertentu.  Pembeda dari 

keduanya adalah RDF mempunyai hubungan M-to-N. Sementara 

pemodelan data semantik mempunyai hubungan adalah N-to-1. Pembeda 

kedua, RDF merupakan sebuah property yang bisa menjadi sub-property 

dari properti yang lain. Konsep ini tidak diimplementasikan pada basis data, 

dan memungkinkan adanya spesialisasi atas properti. Pembeda yang 

terakhir, RDF memberikan izin sebuah sumber daya diinstantiasikan oleh 

lebih dari satu Class atau property [7]. 

2.7 Protage 

Perangkat lunak protage dikembangkan oleh Stanford Center for 

Biomedical Informatics Research at the Stanford University School of 

Medicine. Perangkat lunak protage bersifat Open Source dibawah lisensi 

bernama Mozilla Public License (MPL). Perangkat lunak protage 

merupakan alat bantu untuk membantu ontology developer untuk 

mengembangkan sistem yang didasarkan pada basis pengetahuan 

Knowledge Base System. Protage dapat membuat, mengedit dan menyimpan 

ontologi dalam format CLIPS, RDF, XML, UML dan Relational Database 

[2]. 

2.8 Web Crawler 

Web crawler (juga sebagai robot of spider) adalah sistem untuk 

mengunduh halaman web secara massal.  Web crawler digunakan untuk 

berbagai tujuan. Tujuan yang paling utama yaitu merupakan salah satu 

komponen utama dari mesin pencari web, sistem yang merakit corpus web, 
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mengindeksnya, dan memungkinkan pengguna mengeluarkan query 

terhadap indeks dan menemukan halaman web yang sesuai dengan query. 

Penggunaan yang terkait yaitu untuk pengarsipan web (penyediaan layanan 

seperti arsip internet), di mana kumpulan halaman web yang besar 

dikumpulkan dan diarsipkan secara berkala untuk turunannya. Penggunaan 

ketiga adalah untuk data mining, di mana halaman web dianalisis untuk 

properti statistik, dimana analisis data dilakukan pada data tersebut 

(contohnya adalah attributor, perusahaan yang memantau web untuk 

pelanggaran hak cipta dan merek dagang). Akhirnya, pemantau web 

mengizinkan klien mereka mengajukan query, atau trigger, dan mereka 

terus-menerus melakukan crawl web dan memberi tahu klien laman yang 

cocok dengan query tersebut (contohnya adalah GigaAlert) [8]. 

2.8.1 Simple HTML DOM Parser 

Simple HTML DOM Parser adalah class PHP 5+ yang dapat 

membantu memanipulasi elemen HTML. Tidak hanya terbatas pada class 

HTML yang valid, tetapi juga dapat berkerja dengan kode HTML yang tidak 

termasuk validasi W3C. Obyek dokumen dapat ditemukan menggunakan 

selector, mirip dengan yang ada pada jQuery. Pada HTML DOM dapat 

ditemukan unsur menurut id, kelas, tag, dan masih banyak lagi. Elemen 

DOM juga dapat ditambahkan, dihapus, atau diubah. 

Elemen HTML DOM ditentukan dengan menggunakan find 

function. Fungsi ini mengembalikan objek atau array dari beberapa objek. 

Objek ini serupa dengan objek pertama, sehingga semua class function yang 

ada dapat digunakan. Output yang dihasilkan berupa string [9]. Berikut 

adalah contoh untuk pengambilan elemen : 

 

Gambar 2.3 Create DOM form URL of filel 



16 
 

 

Gambar 2.4 Find all links 

Berikut contoh untuk memodifikasi elemen HTML : 

 

Gambar 2.5 Create DOM from string 

Berikut contoh untuk mengekstrak konten dari HTML : 

 

Gambar 2.6 Dumps contents (without tags) form HTML 

2.9 Toko Online 

Toko online atau Online Shop adalah sebuah toko atau tempat 

berjualan yang sebagian besar aktivitasnya tidak berlangsung didunia nyata, 

melainkan berlangsung secara online di Internet. Dari penjelasan tersebut, 

kita bisa mengidentifikasi bahwa tidak semua kegiatan yang ada didalam 

toko online berlangsung secara online. Ada juga aktivitas pengirirman 

barang, hal seperti ini tidak bisa dilakukan secara online, harus dilakukan 

secara manual dari lokasi penjual ke alamat pembeli/pelanggan. Biasanya, 

biaya pengiriman ditanggung oleh konsumen, meski ada juga toko online 

yang tidak membebankan biaya pengiriman untuk produk-produk tertentu, 

atau pada saat ada event promosi.  
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Interaksi antara penjual dengan pembeli seperti pemesanan produk, 

tanya jawab, dan konfirmasi pemesanan/pembayaran, juga berlangsung 

secara online. Ada juga toko yang menyediakan fasilitas tambahan bersifat 

non-online untuk melakukan interaksi dengan pembeli, seperti Short 

Message Service (SMS), telepon, atau faksmile [10]. 

2.9.1 Presisi 

Presisi atau precision adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan 

antara nilai hasil pengukuran dari sampel yang homogen pada kondisi 

normal (sampel yang sama diuji secara berurutan dengan menggunakan alat 

yang sama). Uji presisi mempunyai arti yaitu kedekatan antar tiap hasil hasil 

uji pada suatu pengujian yang sama untuk melihat sebaran diantara nilai 

yang benar[11].  

 Presisi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut [12] : 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
   (1) 

 


