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KATA	PENGANTAR	
	

Puji	 Syukur	 Kehadirat	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	 atas	 rahmat	 dan	
hidayah-Nya	telah	tersusun	Monograf	dengan	judul	Pencarian	Katalog	
Buku	 Berbasis	 Semantik	 Web.	 Fundamental	 dan	 Implementasi.	
Pencarian	 merupakan	 hal	 yang	 sangat	 utama	 dalam	 sebuah	 aplikasi,	
bahkan	menjadi	sangat	utama	jika	data	yang	terkoleksi	sangatlah	besar.		
Bahkan	software	yang	dibutuhkan	pun	juga	mempunyai	kapasitas	kerja	
yang	 tinggi	 untuk	 melakukan	 query	 data	 yang	 jumlahnya	 semakin	
bertambah	

Ontologi	dirancang	 tanpa	meninggalkan	skema	awal	yang	 telah	
terdapat	di	website	Digital	Library	(Studi	kasus	si	perpustakaan	STMIK	
Sinar	Nusantara),	ditambah	dengan	Dublin	Core	Metadata.		Perancangan	
menggunakan	 Protege	 editor	 dan	 OpenRDF-Sesame	 sebagai	 server	
query	 ontology.	 	 Untuk	 melakukan	 query	 dilakukan	 dengan	 bahasa	
SPARQL	dan	menggunakan	MySQL	RDF	Store	 sebagai	model	database	
Triplestore.	 	 Hasil	 dari	 ontologi	 yang	 sudah	 dilakukan	 uji	 coba	 setiap	
instance	 dengan	 melakukan	 query	 SPARQL,	 akan	 diuji	 dengan	
menggunakan	aplikasi	berbasis	web	(dalam	hal	ini	PHP).	

Bentuk	pencarian	tersebut	berupa	keyword	&	simple	search	dan	
advanced	 search.	 	 Dari	 model	 pencarian	 tersebut	 akan	 dilakukan	
pengujian	 kecepatan	 waktu	 tempuh	 dalam	 melakukan	 query	 untuk	
menampilkan	data	pencarian.		Hasil	dari	pengujian	akan	didapat	bahwa	
keyword	 search	memiliki	 kecenderungan	waktu	 pencarian	 yang	 lama	
karena	 query	 SPARQL	 belum	 dilakukan	 pemetaan.	 	 Sedangkan	 untuk	
simple	 search	 memiliki	 waktu	 tempuh	 paling	 cepat	 karena	 query	
dipetakan	 dan	 kata	 kunci	 yang	 dimasukkan	 hanya	 satu	 saja.	 Untuk	
advanced	 search	 relatif	 memiliki	 waktu	 yang	 sama	 dengan	 simple	
search,	walau	advanced	 search	 sudah	dipetakan	dan	multi	 kata	kunci.	
Inilah	 manfaat	 dari	 penerapan	 teknologi	 semantik,	 yaitu	 untuk	
pencarian	dengan	data	yang	besar	

Walaupun	masih	banyak	kekurangan	disana-sini,	 tetapi	semoga	
tidak	mengurangi	manfaat	dari	isi	Monograf	ini	bagi	mahasiswa,	peneliti	
maupum	pembaca	secara	umum.	

	
	
	

Surakarta,						November	2020	
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BAB	I	PENDAHULUAN	

	

Perkembangan	teknologi	kian	waktu	kian	pesat.		Semua	teknologi	

tersambung	dengan	internet,	baik	dalam	skala	kecil	maupun	skala	yang	

besar.	 	Konektifitas	 yang	 terjalin	 antar	 jaringan	 internet	 juga	 semakin	

komplek.	 	Data	yang	disimpan	pun	juga	turut	mengalami	peningkatan.		

Web	 kini	 menjadi	 sumber	 data	 terbesar	 saat	 ini,	 data	 yang	 disimpan	

saling	berkaitan	dengan	yang	lainnya	yang	dapat	digali.		Adapun	makin	

banyaknya	 data	 yang	 tersimpan,	 akan	 semakin	 sulit	 juga	 dalam	

mendapatkan	 data	 yang	 benar-benar	 kita	 inginkan.	 	 Oleh	 karena	 itu	

dibutuhkan	teknologi	untuk	mengatasinya.	

Hal	tersebut	banyak	dialami	para	pengguna	yang	memanfaatkan	

teknologi	 internet.	 	 Salah	 satunya	 web	 digital	 library.	 	 Kian	 hari	

pemanfaatan	 web-web	 digital	 library	 semakin	 berkembang	 karena	

dipandang	 sebagai	 potensi	 bagi	 dunia	 akademik	 untuk	 menyimpan	

koleksi	 yang	 ada	 di	 perpustakaan	 seperti	 buku	 bacaan,	 jurnal	 ilmiah,	

majalah,	 tugas	 akhir,	 skripsi,	 tesis	maupun	disertasi.	 	 Tujuan	kedepan	

adalah	 terciptanya	 teknologi	 yang	 tepat	 untuk	 mengembangkan,	

membangun	dan	mengelola	koleksi	dokumen	perpustakaan	yang	benar-

benar	di	inginkan	pengguna.	

Dari	 segi	 perpustakaan	 sendiri	 memiliki	 manfaat	 sebagai	

pengarsipan,	memelihara	dokumen	yang	dimiliki	oleh	instansi.	 	Hal	ini	

juga	dapat	memudahkan	pengaksesan	dimasa	depan	yang	sama	seperti	

mudahnya	 saat	 ini.	 	 Adapun	 semakin	 kecil	 media	 data	 penyimpanan,	

menggunakan	 media	 digital	 menjadi	 sangat	 menarik.	 	 Penyimpanan	

media	digital	memiliki	manfaat	media	pencarian	dapat	dilakukan	tidak	

hanya	di	antara	masukan	katalog	elektronik,	tetapi	dapat	menampilkan	

sepanjang	keseluruhan	isi	dokumen.	

Para	peneliti	dan	pengembang	web	mengusulkan	informasi	bagi	

konten	yang	sering	di	istilahkan	dengan	metadata.		Istilah	metadata	ini	
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sering	dipakai	dalam	semantik	web,	yang	menggambarkan	pendekatan	

dalam	menangani	 dan	menyimpan	 dokumen.	 	 Saat	 ini	 dokumen	 yang	

disajikan	dalam	bentuk	XML	(Extensible	Markup	Language).		Bahasa	lain	

yang	mendukung	 semantik	web	adalah	RDF/OWL.	 	RDF/OWL	dengan	

kemampuan	 dan	 fasilitas	 yang	 dimilikinya	 mampu	 digunakan	 untuk	

merepresentasikan	 makna	 istilah	 dalam	 web	 hingga	 dapat	 diproses	

dalam	mesin.		Implementasi	teknologi	semantik	web	ini	penulis	lakukan	

pada	 perpustakaan	 STMIK	 Sinar	 Nusantara	 untuk	 aplikasi	 pencarian,	

baik	untuk	majalah,	buku,	jurnal,	tugas	akhir,	dan	skripsi.		Ada	berbagai	

macam	pelayanan	dalam	perpustakaan,	 salah	 satunya	 yaitu	pencarian	

untuk	koleksi	dokumen,	yang	penulis	gunakan	sebagai	studi	kasus	dalam	

penelitian	ini.	

Yang	 terpenting	 dalam	 sebuah	 digital	 library	 adalah	 sistem	

pencarian	 katalog	 dan	 daftar	 koleksi	 yang	 akurat,	 sehingga	 pengguna	

atau	pencari	katalog	terbantu	dengan	pencarian	yang	tepat	seperti	yang	

dimaksudkan	oleh	user.	 	Hal	semacam	ini	dapat	meningkatkan	kinerja	

dari	pihak	perpustakaan	dalam	memberikan	pelayanan	terhadap	publik	

lewat	media	sistem	informasi.	

Content	Managemen	 System	 (CMS)	Digital	 Library	 sudah	 sangat	

banyak	 dijumpai	 dan	 digunakan.	 Akan	 tetapi	 beberapa	 memerlukan	

sumber	 daya	 perangkat	 yang	 sangat	 besar.	 Selain	 itu	 dibutuhkan	

keterampilan	pengguna	yang	tidak	biasa.	

Permasalahan	yang	muncul	adalah			

“Bagaimana	 merancang	 dan	 meng-

implementasikan	ontology	katalog	buku	

di	 perpustakaan	 (Studi	 Kasus	 STMIK	

Sinar	 Nusantara),	 mulai	 dari	

perancangan	 dan	 melakukan	 query	
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triplestore	 dengan	 SPARQL	 untuk	

pencarian	katalog	buku”	
	

Beberapa	hal	yang	akan	dibahas	dalam	Pencarian	Katalog	Buku	

berbasis	Semantik	Web	ini	antara	lain	:	

1. Hasil	pencarian	yang	ditampilkan	meliputi	judul,	penulis,	abstrak,	

ISBN-ISSN,	halaman,	bahasa,	penerbit	dan	gambar/file.	

2. Aplikasi	 pencarian	 dibangun	 dengan	 skema	 metadata	 Dublin	

Core,		Query	SPARQL,	PHP	5	cURL,,	dan	RDF	Database.	

3. Aplikasi	yang	dibangun	hanya	sebatas	simulasi	sederhana	untuk	

menunjukkan	 pengimplementasian	 ontologi	 kedalam	 bahasa	

pemrograman	(PHP)	dan	bukan	merupakan	aplikasi	yang	utuh,	

karena	aplikasi	ini	bersifat	prototype	yang	dapat	dikembangkan.	

4. Aplikasi	pencarian	yang	dibangun	dilakukan	berdasarkan	 judul,	

pengarang,	penerbit,	abstrak,	tahun	dan	rak	buku.	

Tujuan	 dari	 pembuatan	 ontology	 pencarian	 katalog	 buku	 di	

perpustakaan	berbasis	semantic	web	ini	adalah	:	

1. Dapat	merancang	ontologi	untuk	perpustakaan	dengan	mengacu	

pada	 aplikasi	 digital	 library	 yang	 sudah	 ada	 di	

www.digilib.sinus.ac.id	sebagai	studi	kasusnya.	

2. Dapat	melakukan	query	 SPARQL	 terhadap	ontologi	 yang	 sudah	

dibangun.	

3. Dapat	 mengimplementasikan	 hasil	 perancangan	 ontologi	

tersebut	kedalam	aplikasi	 sederhana,	 sebagai	bentuk	pengujian	

bahwa	ontologi	tersebut	dapat	berjalan	pada	pemrograman	web	

(PHP).		

4. Pencarian	 yang	 sudah	 dirancang,	 dapat	 melakukan	 pencarian	

secara	keyword	search,	simple	search	dan	advanced	search.	
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5. Pencarian	advanced	search	sebagai	gabungan	dari	seluruh	model	

pencarian,	 dapat	 melakukan	 pencarian	 secara	 opsional	 sesuai	

keinginan	dari	pengguna	

6. Melihat	pola	pencarian	antara	menggunakan	ontology	semantic	

web	dan	tanpa	menggunakan	ontology	semantic	web.	

Manfaat	yang	diperoleh	adalah		

“mendapatkan	 pelayanan	 yang	 lebih	
nyaman	atas	pencarian	yang	dilakukan,	

dan	 mendapatkan	 hasil	 yang	 sesuai	

dengan	yang	di	inginkan	oleh	pengguna”	
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BAB	II	TINJAUAN	PUSTAKA	

	

Guna	 mempelajari	 lebih	 lanjut	 dan	 memudahkan	 pemahaman	

pembaca,	 penulis	 mengadakan	 studi	 kepustakaan	 mengenai	 arti	 dan	

istilah	 yang	 digunakan	 dalam	 Monograf	 dan	 tinjauan	 pustaka	 dari	

berbagai	 jurnal	 ilmiah,	 sehingga	 memudahkan	 penulis	 dalam	

memecahkan	suatu	masalah.	

2.1. Semantic	Search	

Pencarian	 cerdas	 atau	 semantic	 search	 merupakan	 pencarian	

berdasarkan	metadata.	 	 Pencarian	 ini	 berbasiskan	keingina	pengguna.		

Kata	kunci	yang	dimasukkan	berupa	kata	kunci	yang	saling	berhubungan	

dan	bermakna.		Sebagai	contohnya	pencarian	buku	berjudul	“Komputer”		

dengan	penerbitnya	“Andi	Publisher”,	maka	dalam	pencarian	dapat	dicari	

menggunakan	 kalimat	 kunci	 “Komputer	 hasPublish	 Andi”.	 	 Kata	

“hasPublis”	atau	“diterbitkan”	merupakan	predikat	dari	kalimat	tersebut.		

Oleh	 karena	 itu	 pencarian	 cerdas	 merupakan	 pencarian	 yang	 kata	

kuncinya	berupa	kalimat	berpola	subjek,	predikat	dan	objek.	

	

2.2. Web	Semantik	

A	definition	 for	 the	Semantic	Web	begins	with	defining	semantic.		

Semantic	 simply	 means	 meaning.	 	 Meaning	 is	 often	 absent	 from	 most	

information	sources,	requiring	users	or	complex	programming	intructions	

to	supply	it	(J,	Hebeler	:	2020).	

Sehingga	 web	 semantik	 adalah	 informasi	 dalam	 jumlah	 sangat	

besar	 yang	 terhubung	 secara	 global	 dengan	 suatu	 cara	 tertentu	 dan	

dimengerti	 atau	dipahami	oleh	mesin,	 sehingga	dapat	diproses	 secara	

langsung	 oleh	 mesin	 menjadi	 knowledge	 untuk	 ditampilkan	 kepada	

pemakai.		Web	semantik	juga	dapat	dikatakan	sebagai	sebuah	cara	yang	

efisien	untuk	merepresentasikan	data	di	Worl	Wide	Web	sebagai	sebuah	

database	yang	terhubung	global.	
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Dengan	metode	web	semantik,	data	berbasis	HTML	dapat	dirubah	

menjadi	format	yang	dapat	dipahami	oleh	mesin,	sehingga	mesin	dapat	

melakukan	 proses	 pengumpulan	 informasi	 dan	 memahami	 hubungan	

antara	 informasi.	 	 Web	 semantik	 mampu	 melakukan	 perubahan	 ini	

dengan	bantuan	XML	(Extensible	Markup	Language)	dan	data	language	

standars	 seperti	 RDF	 (Resource	 Description	 Framework)	 dan	 OWL	

(Ontology	web	Language),	dua	standarisari	dari	W3C	(World	wide	Web	

Consortium).	

Dengan	berbagai	standar	tersebut,	memungkinkan	pengembang	

web	 untuk	 menambahkan	 satu	 layer	 arti	 pada	 dokumen	 webnya.		

Sebagai	 framework	 	 untuk	 	mendefinisikan	 bagaimana	 beberapa	 data	

terhubung	 dan	 bagaimana	 relasi	 yang	 menertai	 data-data	 tersebut	

seharusnya	ditampilkan	(Siahaan	:	2006).	

Dalam	web	 semantik	 terdapat	 berbagai	 susunan	 sebagai	 obyek	

pokok	dalam	sebuah	aplikasi	web	semantik.		Adapun	susunan	dari	web	

semantik	seperti	Gambar	2	berikut	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	1	Semantic	Web	Stack	
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Semantik	web	memiliki	key	untuk	menggambarkan	relasi	antar	

bagian-bagian	yang	terdapat	dalam	aplikasi	web	semantik,	antar	class,	

antar	string,	menggambarkan	bagian-bagian	subjek-predikat-objek,	dan	

lainnya,	adapun	key	tersebut	seperti	Gambar	2	berikut	:	

	

Gambar	2	Web	Semantic	Key	

2.3. PHP	(Hypertext	Preprocessor)	

PHP	 (Hypertext	 Prepocessor)	 merupakan	 bahasa	 pemrograman	

skrip	 yang	 diletakkan	 dalam	 server	 yang	 biasa	 digunakan	 untuk	

membuat	aplikasi	web	yang	bersifat	dinamis.		PHP	mendukung	berbagai	

database.	Dengan	demikian	database	yang	dibuat	dapat	diakses	oleh	PHP	
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dan	 memungkinkan	 untuk	 menampilkan	 isinya	 atau	 bahkan	

memanipulasi	datanya	melalui	halaman	web	(Abdul	Kadir	:	2008).	

	

2.4. RDF	(Resource	Description	Framework)	

RDF	(Resource	Description	Framework)	merupakan	bahasa	yang	

digunakan	 untuk	 merepresentasikan	 metadata.	 RDF	 mendukung	

interoperabilitas	 antar	 aplikasi	 yang	mempertukarkan	 informasi	 yang	

bersifat	machine-understandable	di	web.	Semantic	Web	terdiri	dari	data	

yang	ditulis	dalam	bahasa	yang	dimengerti	oleh	mesin,	seperti	RDF.	RDF	

menggunakan	 graf	 untuk	 merepresentasikan	 kumpulan	 pernyataan.	

Simpul	 dalam	graf	mewakili	 suatu	 entitas,	 dan	 tanda	 panah	mewakili	

relasi	antar	entitas.	

RDF	 didasarkan	 pada	 gagasan	 dimana	 hal-hal	 yang	 sedang	

diuraikan	memiliki	properti	yang	didalamnya	mempunyai	nilai-nilai	dan	

resource	 yang	dapat	diuraikan	dengan	pembuatan	 statemen	 (Manola	 :	

2004).	 	 RDF	 menggunakan	 istilah	 tertentu	 untuk	 menguraikan	 suatu	

statemen.		Secara	rinci	bagian	yang	mengidentifikasi	didalam	statemen	

dapat	 dikatakan	 sebagai	 subject,	 karakteristik	 (property)	 dari	 subject	

disebut	sebagai	predicate,	sedangkan	nilai	dari	property	disebut	sebagai	

object.	Untuk	menyatakan	model	data	RDF	terdiri	atas	tiga	obyek	tipe	:	

2.4.1. Sumber	Daya	(Resource)	

Segala	 sesuatu	 yang	 digambarkan	 dengan	 RDF	 disebut	

resource.	 	Resource	 ini	bisa	berupa	keseluruhan	halaman	

web,	 misalnya	 dokumen	 HTML	

http://www.w3.org?Overview.html,	bisa	juga	berupa	suatu	

bagian	 dari	 sebuah	 halaman	 web.	Resource	 ini	 biasanya	

diberi	 nama	 menggunakan	 URI	 (Uniform	 Resource	

Identifiers).	 	 Segala	 sesuatu	 bisa	 memiliki	 sebuah	 URI,	

karena	 URI	 bersifat	 bisa	 diperluas	 maka	 URI	 bisa	

digunakan	sebagai	pengenal	bagi	berbagai	macam	entitas.	
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2.4.2. Properti	(Property)	

Property	 merupakan	 aspek,	 karakteristik,	 atribut	 atau	

relasi	 khusus	 yang	 digunakan	 untuk	 menggambarkan	

sebuah	 resource.	 	 Setiap	 properti	 memiliki	 arti	 khusus,	

mendefinisikan	 nilai	 yang	 mungkin,	 tipe	 resource	 yang	

digambarkan,	dan	relasinya	dengan	properti	lain.	

2.4.3. Pernyataan	(Statement)	

Suatu	resource	tertentu	bersama	dengan	property	dan	nilai	

dari	property	 untuk	 resource	 tersebut	membentuk	 suatu	

pernyataan	 RDF.	 	 Ketiga	 bagian	 ini	 disebut	 subjek,	

predikat,	dan	obyek,	membentuk	RDF	Triple.		Obyek	dapat	

berupa	resource	lain,	atau	berupa	literal	(string	sederhana	

atau	tipe	data	primitif	lain	yang	didefinisikan	oleh	XML).	

Model	data	RDF	menyediakan	suatu	kerangka	konseptual	untuk	

mendefinisikan	 dan	 menggunakan	metadata	 (Lassila	 :	 1999).	 	 Untuk	

menciptakan	 dan	 mempertukarkan	 metadata	 dibutuhkan	 sintaks	

konkret.		Spesifikasi	RDF	ini	biasanya	menggunakan	dasar	sintaks	XML	

karena	itu	disebut	juga	dengan	RDF/XML	(Manola	:	2004).	

Dalam	 RDF,	 terdapat	 dua	 buah	 macam	 yang	 dapat	

divisualisasikan	 dari	 bahasa	 RDF	 itu	 sendiri.	 	 Yang	 pertama	 adalah	

bentuk	script,	atau	bentuk	tulisan	bahasa	RDF/XML	sederhana.		Adapun	

lebih	jelasnya	dapat	dilihat	seperti	Gambar	3	berikut	:	
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Gambar	3	RDF/XML	

Sedangkan	bentuk	visualisasi	kedua	adalah	berbentuk	graph,	atau	

gambar	notasi-notasi	 yang	 saling	berhubungan.	 	Graph	 ini	merupakan	

bentuk	grafis	dari	bentuk	script	RDF.	 	Adapun	gambarnya	dapat	dilihat	

seperti	Gambar	4	berikut	:	

	

Gambar	4	RDF	Graph	
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2.5. Ontologi	

Istilah	ontologi	sebenarnya	berasal	dari	istilah	filosofi	"ontology"	

yang	 artinya	 sesuatu	 yang	 sesungguhnya	 ada	 dan	 bagaimana	

menggambark	annya.		Dalam	dunia	komputer	ontologi	digunakan	untuk	

menspesifikasikan	 suatu	 konseptualisasi.	 	 Dalam	 istilah	 lain	 ontologi	

dijelaskan	sebagai	suatu	representasi	dari	domain	pengetahuan	tertentu	

yang	 berisi	 istilah-istilah	 dalam	 domain	 tersebut	 beserta	 hubun	 gan	

antara	 istilah-istilah	 yang	 ada.	 	 Ontologi	 saat	 ini	 banyak	 digunakan	

terutama	 untuk	mendukung	web	 semantik,	 yaitu	 teknologi	 web	 yang	

diarahkan	 dapat	 memahami	 makna	 suatu	 kata	 atau	 kalimat	 yang	

diberikan	oleh	pengguna.	Membuat	komputer	mengerti	seperti	manusia	

adalah	 suatu	 hal	 yang	 sepertinya	 tidak	mungkin,	 namun	 visi	 ini	 terus	

diupayakan	dengan	menyediakan	 seperangkat	 alat	 sehingga	membuat	

mesin	atau	komputer	dengan	mudah	dapat	memproses	 informasi	dan	

mengerti	informasi	yang	diinginkan	oleh	pengguna	(Javier	Zebua	:	2010).	

Agar	 dapat	 digunakan,	 ontologi	 sendiri	 mempunyai	 struktur	

bahasa	 yang	 formal	 atau	 terdefinisi.	 Struktur	 bahasa	 yang	 menyusun	

ontology	antara	lain	adalah	:	

1. XML	(Extensible	Markup	Language)	

2. XML	Schema	

3. RDF	(Resource	Description	Framework)	

4. RDF	Schema	

5. OWL	(Ontology	Web	Langguage).	

	

Selain	dari	pemaparan	mengenai	ontology	diatas,	dalam	ontologi	

terdapat	komponen-komponen	yang	mendasar	didalamnya,	yaitu	:	

1. Individual.	 	 Merupakan	 objek	 dalam	 domain	 yang	 saling	

keterkaitan		.	OWL	adalah	bahwa	tidak	menggunakan	Unique	Name	

Asummption	 (UNA).	 	 Ini	 berarti	 bahwa	 dua	 nama	 yang	 berbeda	

sebenarnya	 bisa	 mengacu	 pada	 individu	 yang	 sama.	 	 Misalnya,	



 12  

"Ratu	 Elizabeth",	 "The	 Queen"	 dan	 "Elizabeth	 Windsor"	 semua	

mungkin	mengacu	 pada	 individu	 yang	 sama.	 	 Di	OWL,	 itu	 harus	

eksplisit	menyatakan	bahwa	individu	adalah	sama	satu	sama	lain,	

atau	berbeda	satu	sama	lain.	Gambar	5	dibawah	ini	menunjukkan	

representasi	beberapa	individu	dalam	domain	tertentu.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	5	Representasi	Individu	

 

2. Properties.	 	 Adalah	 hubungan	 biner	 pada	 individu.	 	 Yaitu	 sifat	

menghubungkan	dua	individu	bersama-sama.	Misalnya,	hasSibling	

mungkin	 menghubungkan	 individu	 Matthew	 untuk	 individu	

Gemma,	atau	properti	hasChild	mungkin	menghubungkan	individu	

Peter	 untuk	 individu	Matthew.	 	 Properti	 dapat	 memiliki	 invers.		

Sebagai	 contoh,	 kebalikan	 dari	 hasOwner	 adalah	 isOwnedBy.		

Properti	dapat	dibatasi	untuk	memiliki	nilai	tunggal.		Yakni	untuk	

menjadi	fungsional.	Juga	dapat	berupa	transitif	atau	simetris.	

	

	

	

	

	

	

Gambar	6	Representasi	Properties	
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3. Classes.	 	 Kelas	 OWL	 diinterpretasikan	 sebagai	 set	 yang	 berisi	

individu.	 Mereka	 digambarkan	 dengan	 menggunakan	 deskripsi	

formal	 (matematis)	 yang	 menyatakan	 persyaratan	 untuk	

keanggotaan	kelas.		Misalnya,	kelas	Cat	akan	berisi	semua	individu	

dalam	 domain	 kucing.	 	 Kelas	 dapat	 diatur	 dalam	 hierarki	

superclass-subclass,	 yang	 juga	 dikenal	 sebagai	 taksonomi.		

Subclass	mengkhususkan	superclasses.		Misalnya	kelas	Animal	dan	

Cat	.		Cat	mungkin	menjadi	subclass	dari	Animal	(Sehingga	Animal	

adalah	 superclass	 dari	Cat).	 	 Salah	 satu	 fitur	 kunci	 dari	OWL-DL	

adalah	 bahwa	 hubungan	 subclass-superclass	 	 (hubungan	

subsumption)	dapat	dihitung	secara	otomatis	oleh	Reasoner.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	7	Representasi	Classess	

 
Ontologi	 dalam	 web	 semantik	 dapat	 dilihat	 contohnya	 seperti	

ilustrasi	Gambar	8	berikut	:	
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Gambar	8	Ontologi	dalam	Tool	Protégé	

 
2.6. SPARQL	

SPARQL	merupakan	bahasa		query	 	untuk	RDF.	Di	dalam	lembar	

rekomendasinya	 Prud’hommeaux	 dan	 Seaborne	 (2005),	 W3C	

menuliskan	 SPARQL	 	 menyediakan	 fasilitas	 untuk	 mengekstrak	

informasi	dalam	bentuk	URI,	blank	node	dan	literal,	mengekstrak	subgraf	

RDF,	dan	membangun	graf	RDF	baru	berdasar	pada	informasi	dari	graf	

yang	 di-query.	 	Query	 SPARQL	 didasarkan	 pada	 pencocokan	 pola	 graf	

(Karsanti,	2006).	Pola	graf	yang	paling	sederhana	adalah		triple	pattern		

yang	mirip	dengan	RDF		triple,	hanya	saja	pola	pada		query	dimungkinkan	

pemberian	nama	diluar	terminologi	RDF	 	pada	posisi	subyek,	predikat	

dan	obyek.	Klausa	yang	digunakan	dalam	query	SPARQL,	diantaranya	
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2.6.1. PREFIX	

Statemen	 PREFIX	 merupakan	 sebuah	 metode	 yang	

digunakan	 sebagai	 penunjuk	 yang	 membawa	 informasi	

dalam	 suatu	 halaman	 web.	 Pada	 dasarnya	 PREFIX	

digunakan	untuk	menyingkat	sebuah		resource,	dalam	hal	

ini	dapat	diwakili	oleh	URI	(Uniform	Resource	Identifier).	

2.6.2. SELECT	

Statemen	 SELECT	 didefinisikan	 sebuah	 daftar	 variabel-

variabel	 yang	 akan	 dikembalikan	 sebagai	 hasil	 dari	

eksekusi	query.	Setiap	variabel	diawali	dengan	notasi	(?).	

2.6.3. WHERE	

Statemen	WHERE	 didefinisikan	 sederetan	 	 triple	 pattern	

yang	 harus	 dimiliki	 oleh	 setiap	 hasil	 	 query	 yang	 valid.	

Seluruh	pola	yang	merepresentasikan	suatu	kalimat	RDF	

harus	sesuai	dengan	RDF		triples,	yaitu	terdiri	dari	subyek,	

predikat	 dan	 obyek.	 	 Ketiga	 RDF	 triple	 tersebut	 dapat	

direpresentasikan	 oleh	 URI	 atau	 sebuah	 variable	 dan	

literal.	

2.6.4. OPTIONAL	

Statemen	 OPTIONAL	 digunakan	 untuk	 mengatasi	

ketidakcocokan	struktur	pola		query	dengan	pola	yang	ada	

pada	graf	RDF.	

Beberapa	diatas	merupakan	bagian	dari	sintak	SPARQL.		Adapun	

gambaran	umum	mengenai	SPARQL	Query	dapat	dilihat	seperti	Gambar	

9	berikut	ini	
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Gambar	9	SPARQL	Annatomy	

 
2.7. XML	(Exstensible	Markup	Language)	

XML	(Extensible	Markup	Language)	adalah	bahasa	markup	untuk	

keperluan	umum	yang	disarankan	W3C	untuk	membuat	dokumen	dalam	

pertukaran	data	antar	sistem	yang	beraneka	ragam	(Yuhefizar	:	2010).		

XML	sendiri	merupakan	format	teks	yang	sederhana	yang	berdasarkan	

SGML	(ISO	8879),	yang	didesain	untuk	mempertemukan	berbagai	macam	

sumber	 informasi	dalam	dunia	web.	 	XML	 dikembangkan	mulai	 tahun	

1996	dan	mendapatkan	pengakuan	dari	W3C	pada	bulan	Februari	1998	

(Gruber	:	1995).	
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2.8. Dublin	Core	

Dublin	 Core	 adalah	 salah	 satu	 skema	metadata	 yang	digunakan	

untuk	web	resource	description	and	discovery.		Gagasan	membuat	suatu	

standar	baru	agaknya	dipengaruhi	oleh	rasa	kurang	puas	dengan	standar	

lama	 seperti	 misalnya	 MARC	 yang	 dianggap	 terlampau	 sulit	 (hanya	

dimengerti	 dan	 bisa	 diterapkan	 oleh	 pustakawan)	 dan	 kurang	 bisa	

digunakan	 untuk	 web	 resources.	 	 Untuk	 menangani	 banjir	web	

resources	diperlukan	 cara	 dan	 format	 yang	 lebih	 sederhana.	 	 Ciri-ciri	

Dublin	Core	yang	diharapkan	bisa	membuatnya	diterapkan	secara	 luas	

oleh	berbagai	kalangan	adalah	

1. Dublin	Core	dibuat	sesederhana	mungkin	agar	dapat	digunakan	

baik	 oleh	 awam	 (bukan	 pengatalog)	 maupun	 profesional.		

Diharapkan	 bahwa	 pencipta	 resource	 itu	 sendiri	 akan	 dapat	

membuat	metadata	(deskripsi)	karya	mereka	tanpa	memerlukan	

pelatihan	khusus.	

2. Semua	 unsur	 bersifat	 opsional	 dan	 dapat	 diulang	 apabila	

diperlukan.	

3. Unsur-unsur	diterima	secara	internasional,	dan	dapat	diterapkan	

oleh	semua	disiplin	ilmu.	

4. Setiap	 unsur	 dapat	 diperluas	 agar	 data	 yang	 lebih	 khusus	

(misalnya	 untuk	 disiplin	 ilmu	 atau	 aplikasi	 khusus)	 dapat	

tertampung.	

Dapat	 ditempatkan	 di	 dalam	 Web	 page	 (embedded)	 biasanya	

sebagai	bagian	dari	header,	sehingga	dapat	dideteksi	oleh	web	robot	atau	

spider.	

Dublin	 Core	 terdiri	 atas	15	 unsur	 dasar,	 yaitu:	 Title,	 Creator,	

Subject,	Description,	Publisher,	Contributor,	Date,	Type,	Format,	Identifier,	

Source,	Language,	Relation,	Coverage,	Rights.	

Ketika	 Dublin	 Core	 kemudian	 berkembang	 menjadi	 skema	

dengan	 dua	 versi	 (	 Qualified		 dan	Unqualified	 ),	 maka	
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versi	Qualified	dilengkapi	 dengan	 tiga	 unsur	 tambahan	

:		 Audience,		 Provenance,	 	 dan		 Rights	 Holder.	 	 Adapun	 untuk	 lebih	

lengkapnya	 dapat	 dilihat	 skema	Dublin	 Core	 Metadata	 Elements	 pada	

Gambar	10	berikut	ini	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar	10	Dublin	Core	Metadata	Elements	

 

Untik	penjelasan	masing-masing	elemen	dari	Dublin	Core	dapat	

dijelaskan	pada	Tabel	1	berikut	ini	:	
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Tabel	1	Informasi	Elemen	Dublin	Core	

Elements	 URI	 Information	

Title	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/title	

Nama	yang	
diberikan	oleh	
penulis	atau	
penerbit	

Creator	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/creator	

Orang	atau	
organisasi	yang	
bertanggung	jawab	
terhadap	isi	;	
penulis	

Subject	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/subject	

Topik	dari	sumber	
daya,	juga	kata	
kunci,	frase,	atau	
deskriptor	yang	
menggambarkan	
klasifikasi	subjek	
atau	isi	dari	sumber	
daya	

Description	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/description	

Sebuah	deskripsi	
tekstual	dari	isi	
sumber	daya,	
termasuk	abstrak	
dalam	kasus-
dokumen	seperti	
objek,	juga	
mungkin	deskripsi	
isi	dalam	kasus	
sumber	daya	visual.	

Publisher	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/publisher	

Entitas	
bertanggung	jawab	
untuk	membuat	
sumber	daya	yang	
tersedia	dalam	
bentuk	yang	
sekarang,	seperti	
penerbit,	
universitas	
departemen	atau	
entitas	perusahaan	

Contributo
rs	

http://purl.org/dc/elements/1.1
/contributor	

Orang		atau	
organisasi	selain	
yang	ditentukan	
dalam	elemen	
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Elements	 URI	 Information	

PENCIPTA,	yang	
telah	membuat	
kontribusi	
intelektual	yang	
signifikan	ke	
sumber	daya	tetapi	
secara	sekunder	

Date	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/date	

Tanggal	sumber	
daya	tersebut	
disediakan	dalam	
bentuk	yang	
sekarang.	

Type	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/type	

Jenis	sumber	daya,	
seperti	halaman	
rumah,	novel,	puisi,	
kertas	kerja,	
laporan	teknis,	esai	
atau	kamus.	
Diharapkan	JENIS	
akan	dipilih	dari	
daftar	yang	
disebutkan	jenis	

Format	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/format	

Representasi	data	
sumber	daya,	
seperti	teks	/	html,	
ASCII,	Postscript	
file,	eksekusi	
aplikasi	atau	
gambar	JPG.	
FORMAT	akan	
ditunjuk	dari	daftar	
disebutkan	seperti	
Internet	Jenis	
Media	terdaftar	
(jenis	MIME).	Tipe	
MIME	didefinisikan	
menurut	standar	
RFC2046.	

Identifier	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/identifier	

Sebuah	string	atau	
nomor	yang	
digunakan	untuk	
secara	unik	
mengidentifikasi	
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Elements	 URI	 Information	

sumber	daya.	
Contoh	dari	sumber	
daya	jaringan	
menyertakan	URL.	

Source	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/source	

Pekerjaan,	baik	
cetak	maupun	
elektronik,	dari	
mana	sumber	daya	
yang	disampaikan	
(jika	ada)	

Language	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/language	

Bahasa	dari	isi	

Relation	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/relation	

Hubungan	ke	
sumber	daya	
lainnya.	Spesifikasi	
formal	dari	
HUBUNGAN.	

Coverage	
http://purl.org/dc/elements/1.1
/coverage	

Para	spasial	lokasi	
dan	karakteristik	
durasi	temporal	
sumber	daya.	
Spesifikasi	formal	
dari	CAKUPAN	juga	
sekarang	sedang	
dikembangkan.	

Rights	
Manageme
nt	

http://purl.org/dc/elements/1.1
/rights	

Sebuah	link	(URL	
atau	URI	lain	yang	
cocok	yang	sesuai)	
untuk	
pemberitahuan	hak	
cipta,	suatu	
pernyataan	hak	
pengelolaan	atau	
mungkin	sebuah	
server	yang	akan	
memberikan	
informasi	tersebut	
dalam	cara	yang	
dinamis.	
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2.9. Sesame	

Sesame	 merupakan	 kerangka	 open	 source	 untuk	 query	 dan	

menganalisa	 data	RDF.	 Itu	 diciptakan,	 dan	masih	 dipertahankan,	 oleh	

Dutch	software	Aduna.		Ini	pada	awalnya	dikembangkan	sebagai	bagian	

dari	 "On-To-Knowledge",	 sebuah	 proyek	 web	 semantik	 yang	 bermula	

dari	1999	sampai	2002.	 	Sesame	mendukung	dua	bahasa	query:	SeRQL	

dan	 SPARQL.	 Komponen	 lain	 dari	 Sesame	 adalah	 Alibaba,	 sebuah	 API	

yang	memungkinkan	untuk	pemetaan	kelas	Java	ke	ontologi	dan	untuk	

menghasilkan	 file	 Java	 dari	 ontologi.	 Hal	 ini	 memungkinkan	 untuk	

menggunakan	 ontologi	 tertentu	 seperti	 RSS,	 FOAF	 dan	 Dublin	 Core,	

langsung	dari	Java.		Triplestores	lainnya	dapat	digunakan	melalui	Sesame,	

termasuk	Mulgara,	dan	AllegroGraph	(Wikipedia).	

	

2.10. Protégé	Ontology	Editor	
Merupakan	 tool	 yang	bersifat	opensource	 yang	berguna	sebagai	

editor	dalam	pembuatan	ontologi.		Dalam	Protege	terdapat	banyak	sekali	

tool	yang	dibutuhkan	dalam	menyusun	sebuah	ontologi	yang	tampilanya	

berupa	 GUI	 (Graphic	 User	 Interface),	 sehingga	 mudah	 digunakan.		

Didalamnya	 juga	 terdapat	 fasilitas	 untuk	 melakukan	 tes	 terhadap	

ontologi	yang	dibuat,	kemudian	ditampilkan	kedalam	bentuk	grafis.	

	

2.11. RDF	Validator	

RDF	 Validator	 berfungsi	 untuk	 melakukan	 uji	 coba	 tingkat	

kesalahan	terhadap	ontology	RDF/XML	yang	telah	dibuat	di	tool	Protege.		

RDF	Validator	ini	terdiri	dari	layanan	online	dan	offline	

 

2.12. Ontology	Graph	

Ontology	Graph	berguna	untuk	memvisualisasikan	ontologi	yang	

telah	dibuat	untuk	mempermudah	pembacaan	aliran	data	di	dalam	web	
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semantik.		Software	ontology	graph	ini	banyak	sekali	macamnya.		Salah	

satunya	adalah	GraphViz	yang	berada	di	tool	Protege	

	

2.13. Perpustakaan	
Perpustakaan	 adalah	 sebuah	 koleksi	buku	dan	 majalah.	

Walaupun	dapat	diartikan	sebagai	koleksi	pribadi	perseorangan,	namun	

perpustakaan	 lebih	 umum	 dikenal	 sebagai	 sebuah	 koleksi	 besar	 yang	

dibiayai	 dan	 dioperasikan	 oleh	 sebuah	 kota	 atau	 institusi,	 dan	

dimanfaatkan	 oleh	 masyarakat	 yang	 rata-rata	 tidak	 mampu	 membeli	

sekian	banyak	buku	atas	biaya	sendiri	(Sinaga	:	2007)	

	

2.14. Artikel	Ilmiah	Terkait	
Ferdila	dalam	penelitian	yang	berjudul	 “Aplikasi	Web	Semantik	

Untuk	Pencarian	Materi	Perkuliahan”,	 	membahas	 tentang	pembuatan	

aplikasi	 pencarian	 materi	 perkuliahan	 untuk	 mahasiswa	 tingkat	 satu	

jurusan	 sistem	 informasi	 universitas	 Gunadarma.	 Aplikasi	 ini	 dibuat	

menggunakan	teknologi	web	semantik.	Dalam	penulisan	ini	komponen-

komponen	teknologi	web	semantik	yang	dipergunakan	antara	lain	RDF	

(Resource	Description	Framework)		dipergunakan	sebagai	representasi	

pengetahuan	 yang	 digunakan.	 Komponen	 yang	 kedua	 adalah	 SPARQL	

yang	 dipergunakan	 sebagai	 query	 untuk	 mengambil	 informasi	 yang	

terdapat	pada	RDF.	Komponen	yang	terakhir	adalah	RAP	(RDF	API	for	

PHP)	yang	dipergunakan	untuk	menjembatani	antara	RDF	dengan	PHP	

sehingga	 informasi	 yang	 ada	 di	 dalam	 RDF	 dapat	 digunakan	 pada	

PHP.Aplikasi	 ini	 dirancang	 untuk	menghasilkan	 keluaran	 yang	mudah	

dimengerti	 oleh	 pemakai	 serta	 membantu	 dalam	 pencarian	 materi	

perkuliahan.	 Setelah	 aplikasi	 tersebut	 di	 uji	 coba,	menunjukan	 bahwa		

aplikasi	 ini	 menghasilkan	 keluaran	 yang	 mudah	 dimengerti	 oleh	

pengguna	 namun	 pada	 kemudahan	 penggunaan	masih	 dirasa	 kurang.	
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Dikarenakan	 masih	 kuranganya	 fasilitas	 untuk	 mempermudah	

pencarian	materi	perkuliahan.	

Javier	Zebua	dalam	penelitian	yang	berjudul	“Aplikasi	Pencarian	

Buku	Berbasis	Web	Semantik	Untuk	Perpustakaan	SMK	Yadika	7	Bogor”.		

Perkembangan	 teknologi	 kian	 hari	 kian	 pesat,	 hampirsemua	 bidang	

teknologi	 berbasis	 internet.	 Salah	 satu	 teknologi	 yang	 saat	 ini	 terus	

berkembang	 adalah	world	wide	web	 atau	 dikenal	 dengan	 nama	web.	

Web	 kini	 menjadi	 sumber	 data	 yang	 terbesar	 dan	 sangat	 berharga,	

karena	didalam	web	terdapat	dokumen-dokumen	saling	terhubung	dan	

banyak	 informasi	 yang	 dapat	 digali.	 Makin	 banyak	 informasiyang	

ditambahkan,	makin	besar	ukuran	web	dan	semakin	sulit	untuk	mencari	

informasi,	 olehkarena	 itu	 dibutuhkan	 suatu	 teknologi	 untuk	

mendapatkan	 informasi	 yang	 benar-benar	 diinginkan	 pengguna.	 Pada	

penelitian	ini	merupakan	salah	satu	penerapan	teknologi	semantic	web	

untuk	bibliografi	perpustakaan	dengan	menggunakan	bahasa	RDF/OWL	

dalam	membuat	aplikasi	pencarian	dengan	sistem	pencarian	thesaurus.		

Didalam	teknologi	semantic	web	ada	beberapa	pendekatan	yang	dapat	

digunakan	 untuk	 mengimplementasikan	 thesaurus,	 salah	 satu	

pendekatan	 tersebut	 adalah	 SKOS	 (Simple	 Knowledge	 Organisation	

System).	SKOS	efektif	digunakan	sebagai	salah	satu	pendekatan	berbasis	

semantik	 karena	 memiliki	 beberapa	 kelebihan,	 diantaranya	

menyediakan	banyak	pemodelan	struktur	kosakata	untuk	padanan	kata	

(thesauri),	klasifikasi	dan	daftar	istilah	(glossaries),	yang	dimungkinkan	

sebuah	 dokumen	 dapat	 dihubungkan	 dengan	 dokumen	 yang	 lainnya,	

sehingga	dokumen	tersebut	tidak	lagi	berdiri	sendiri	melainkan	sebuah	

dokumen	 yang	 saling	 memiliki	 relasi.	 Dari	 beberapa	 perpaduan	

teknologi	 semantic	 web	 diatas	 mampu	 memberikan	 hasil	 kepada	

pengguna	 dengan	 informasi	 yang	 disajikan	 lebih	 kaya,	 sehingga	 salah	

satu	 dari	 beberapa	 karakteristik	 semantic	 web	 yaitu	 “intelligent	

applications”	benar-benar	terjadi.	
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BAB	III	HASIL	DAN	PEMBAHASAN	
	

3.1. Komponen	Digilib	

Dalam	 perancangan	 ontologi,	 penulis	 berpedoman	 dengan	

aplikasi	 perpustakaan	 yang	 sudah	 ada	 yaitu	 Digital	 Library	 Sinar	

Nusantara.	 	 Adapun	 dapat	 dilihat	 di	 website	

http://www.digilib.sinus.ac.id.	 	 Dikarenakan	 penelitian	 ini	 bertujuan	

untuk	 menambah	 fasilitas	 pencarian	 dan	 sebagai	 simulasi	 dari	 web	

semantik,	maka	penulis	tidak	perlu	membangun	sebuah	konsep	ontologi	

dari	 awal,	 sehingga	 dapat	 memanfaatkan	 konsep	 yang	 telah	 ada.		

Konsepnya	dapat	dilihat	seperti	table	dibawah	ini	:	

	

Tabel	2	Konsep	Digilib	dan	Semantik	

NO	 Konsep	Digilib	SiNus	 Konsep	
Semantik	

Semantic	
Class	

Keterangan	

1	 Title	 Title	 Book	 Judul	
2	 Edition	 Edition	 Book	 Edisi	Cetak	
3	 Call	Number	 -	 -	 -	
4	 ISBN/ISSN	 ISBN/ISSN	 Book	 ISBN/ISSN	
5	 Author	 Author	 Person	 Pengarang	
6	 Subject	 Subject	 Book	 Subjek	Buku	
7	 Classification	 Classification	 Book	 Kelompok	

Buku	
8	 GMD	 GMD	 Book	 Jenis	Koleksi	
9	 Language	 Language	 Book	 Bahasa	Buku	
10	 Publisher	 Publisher	 Organization	 Penerbit	
11	 Publishing	Year	 Date	 Organization	 Tahun	Terbit	
12	 Publishing	Place	 -	 -	 -	
13	 Collation	 Collation	 Book	 Jumlah	

Halaman	
14	 Abstract	 Abstract	 Book	 Ringkasan	

Buku	
15	 Specific	Detail/Info	 -	 -	 -	
16	 Image	 Image	 Book	 Gambar	
17	 Fila	Attachment	 File	 Book	 File	Penyerta	
18	 Availability	 Availability	 Bookcase	 Rak	Buku	

 
Dari	 table	 diatas	 akan	 diperoleh	 kesimpulan	 dalam	pembuatan	

ontologi,	dalam	hal	 ini	pendefinisian	Class	yang	merupakan	dasar	dari	

perancangan	ontologi	dengan	Protege	3.4.8	Tool	Editor.	
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3.2. Perancangan	Ontology	

3.2.1. Pendefinisian	dan	Pengaturan	Class	

Dalam	sub	bab	5.1	 telah	digambarkan	konsep	antara	pencarian	

buku	 yang	 telah	 ada	 dengan	 konsep	 semantik	 yang	 akan	 dibangun.		

Sehingga	sudah	dapat	dilakukan	pendefinisian	Class	Ontology.	 	Adapun	

Class	tersebut	adalah	:	

1. Book.		Class	ini	berisi	informasi	mengenai	isi	dasar	dalam	sebuah	

buku	 yang	 meliputi	 judul,	 tanggal	 terbit,	 ISBN/ISSN,	 abstrak,	

jumlah	halaman,	kelompok	buku,	dan	bahasa	yang	digunakan.	

2. Organization.	 	Class	 ini	berisi	 informasi	mengenai	penerbit	dari	

buku	yang	meliputi	nama	penerbit,	alamat	penerbit.	

3. Person.		Class	ini	berisi	informasi	mengenai	pengarang	dari	buku	

yang	meliputi	 nama	pengarang,	 alamat	pengarang,	 dan	 riwayat	

pengarang.	

4. Bookcase.	 	 Class	 ini	 berisi	 informasi	 mengenai	 tempat	

penyimpanan	 buku	 di	 perpustakaan	 yang	 meliputi	 nomor	 rak	

buku.	

Dalam	Protege	3.4.8	Editor,	Class	didefinisikan	satu	per	satu	lewat	

tab	menu	OWLClasses.		Adapun	Class	digilib	dapat	dilihat	seperti	Gambar	

11	di	bawah	ini	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	11	OWL	Classess	
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Dalam	 gambar	 diatas,	 Class	 dapat	 di	 definisikan	 dengan	

melakukan	 Create	 sibling	 class,	 dan	 dapat	 dilakukan	 edit	 pada	 Class	

Editor	yang	berada	di	samping	kanan	Subclass	Explorer.	

	

3.2.2. Pendefinisian	dan	Pengaturan	Object	

Object	 merupakan	 relasi	 yang	 dibentuk	 antara	 dua	 buah	 Class.		

Object	ini	dalam	semantik	bertindak	sebagai	predikat	kalimat.		Sehingga	

merupakan	kata	kerja	yang	mengartikan	subjek	dengan	objek	kalimat,	

yang	membentuk	suatu	kalimat	yang	berati.		Pendefinisian	Object	dapat	

dilihat	dalam	Tabel	3	berikut	

	

Tabel	3	Pendefinisian	Objek	Ontologi	

Domain	 Object	Ontology	 Range	
Book	 createdBy	 Person	
Person	 hasCreate	 Book	
Book	 publishedBy	 Organization	

Organization	 hasPublished	 Book	
Book	 locationIn	 Bookcase	

Bookcase	 locatedOf	 Book	
Person	 authorOf	 Organization	

Organization	 hasAuthor	 Person	
	

Dari	 table	diatas	bahwa	Book	createdBy	Person,	dapat	diartikan	

sebagai	 Buku	 dikarang	 oleh	 Orang.	 	 Atau	 dapat	 penulis	 ilustrasikan	

sebagai	berikut	:	

!""#			%&'()'*+,			-./0"1
2																-																				3 	

Dalam	 Protege	 3.4.8	 Editor,	 Object	 didefinisikan	 di	 tab	 menu	

Properties,	sub	tab	menu	Object.		Pendefinisiannya	satu	per	satu	dengan	

dilakukan	pendefinisian	domain	dan	range,	serta	invers	object.		Adapun	

gambarnya	seperti	Gambar	12	berikut	
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Gambar	12	Pendefinisian	Objeck	

Pada	Gambar	5.2.	Object	yang	sudah	dibuat	ditunjukkan	dengan	

nomor	1.		Nomor	2	merupakan	pengaturan	Object	terhadap	Class,	yang	

berupa	Domain	dan	Range.		Fungsi	invers	ditunjukkan	dengan	nomor	3.		

Yang		sering	digunakan	adalah	Functional	dan	InverseFunctional.		Fungsi	

invers	merupakan	dasar	pembentukan	kalimat	 aktif	 dan	kalimat	pasif	

dalam	suatu	ontologi	semantik.		Sedangkan	nomor	4	merupakan	Object	

yang	ditunjuk	sebagai	Inverse.	

	

Gambar	13	Object	Properties	

1 

2 
3 

4 
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Dari	 gambar	 13	 diatas	 bahwa	 Functional	 createdBy	 memiliki	

InverseFunctional	 hasCreate.	 	 Ini	 dapat	 diartikan	 bahwa	predikat	 aktif	

createdBy	memiliki	lawan	kata	predikat	pasif	hasCreate.	

	

3.2.3. Pendefinisian	dan	Pengaturan	Datatype	

Datatype	 merupakan	 data	 yang	 dimiliki	 oleh	 suatu	 Class.		

Datatype	 berupa	 bermacam-macam	 tipe	 data,	 seperti	 string,	 integer,	

float,	 long,	 bolean,	 dan	 lainnya.	 	 Dalam	 ontology	 digilib	 yang	 penulis	

susun,	memiliki	datatype	seperti	tabel	4	berikut	

Tabel	4	Pendefinisian	Datatype	

Class	 Datatype	 Tipe	
Data	

Book	 title	 String	
abstract	 String	

classification	 String	
collation	 String	
date	 Date	

isbn-issn	 String	
edition	 String	
language	 String	
type	 String	
file	 Float	
image	 Float	

Organization	 organizationName	 String	
place	 String	

Person	 personName	 String	
address	 String	

Bookcase	 availability	 String	
	

Dalam	Protege	Editor,	Datatype	dapat	didefinisikan	di	tab	menu	

Properties,	 sub	 tab	 menu	 Datatype.	 	 Didalamnya	 didefinisikan	 pula	

Domain	 atau	kepemilikan	Datatype	 terhadap	Class,	 dan	 tipe	data	yang	

digunakan	oleh	Datatype.		Adapun	gambarnya	seperti	Gambar	14	berikut	
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3.2.4. Pendefinisian	PREFIX	/	Metadata	Project	

3.2.5. Instance	

3.2.6. Ontology	Graph	

3.2.7. Ontology	RDF	Model	

3.2.8. Validasi	RDF	

3.2.9. RDF	Graph	

	

	

3.2.10. Export	RDF	to	Database	Model	

	

Gambar	14	Protégé	Datatype	

Gambar	14	merupakan	hasil	dari	pendefinisian	Datatype	ontology	

digilib.	 	Dari	gambar	 tersebut,	bahwa	Book	memiliki	Datatype	 title,	 itu	

artinya	Book	memiliki	title	(Buku	memiliki	Judul).	

	

3.2.4. Pendefinisian PREFIX / Metadata Project 

Dalam	ontology	 yang	 telah	 dibuat	 dalam	Protege	 Editor,	 belum	

sepenuhnya	 secara	 sendirinya	 terbentuk	 PREFIX.	 	 Sehingga	 dalam	

aplikasi	semantik	yang	sesungguhnya,	masih	belum	sempurna,	sehingga	

perlu	dilakukan	pendefinisian	PREFIX	dan	Namespace.	 	Dalam	Protege	

Editor,	 Namespace	 sudah	 otomatis	 tergenerate	 sesuai	 nama	 file	 OWL	

yang	dibuat,	tetapi	belum	memiliki	PREFIX.	

Untuk	 mendefinisikannya,	 masuk	 ke	 Ontology	 browser	 dalam	

Protege,	 dan	menuliskannya	 dalam	Namespace	 Prefixes.	 	 Dapat	 dilihat	

seperti	Gambar	15	berikut	ini	
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Gambar	15	Namespace	Prefix	

	

Jika	Namespace	prefix	sudah	didefinisikan,	maka	kondisi	ontologi	

digilib	dalam	Protege	akan	berubah	dengan	semua	menggunakan	Prefix.		

Dapat	dilihat	seperti	Gambar	16	ini	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	16	Prefix	digilibsinus	

	

	

	

Dari	 gambar	 diatas	 dapat	 dilihat	 bahwa	 setiap	 item	 Object,	

Datatype	dan	Class	akan	berubah	menjadi	penambahan	prefix	digilib.		Hal	

ini	akan	bermanfaat	saat	melakukan	query	SPARQL	dalam	pemilihan	data	

yang	sangat	kompleks.	
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3.2.5. Instance	

Pengisian	 data	 dalam	 suatu	 ontologi	 atau	 disebut	 dengan	

instance,	 adalah	 memasukkan	 informasi	 yang	 berhubungan	 dengan	

ontologi	yang	dibuat.		Contohnya	dalam	ontologi	digilibsinus,	pengisian	

data	Book	dengan	title,	date,	collation,	dan	lainnya.		Untuk	lebih	jelasnya	

dapat	dilihat	seperti	Gambar	17	berikut	ini	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	17	Instance	

Keterangan	:	

1. Class	 Browser,	 untuk	 memilih	 Class	 mana	 yang	 akan	 dilakukan	

Instance	

2. Instance	Browser,	untuk	menambahkan	Instance	

3. Individual	Editor,	untuk	memasukkan	data	dan	informasi	ke	dalam	

Instance	 sesuai	 Class	 yang	 dituju	 (dalam	 gambar	 diatas	 contoh	

Instance	Book)	

	

3.2.6. Ontology	Graph	

Pada	Protege	Editor	terdapat	plugin	untuk	menampilkan	bentuk	

gambar	 graf/node	 dalam	 ontologi	 yang	 telah	 dibuat.	 	 Mencakup	

informasi	class,	data,	datatype,	dan	informasi	contoh	individual.	

Adapun	untuk	tampilan	grafnya	dalam	Protege	seperti	Gambar	18	

berikut	ini	

1 2 

3 
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Gambar	18	Protégé	Ontology	Graph
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3.2.7. Ontology	RDF	Model	

Dalam	Protege,	ontologi	dibentuk	atas	beberapa	notasi,	RDF/XML,	N3,	

N-Triple.	 	 Adapun	 penulis	 menggunakan	 notasi	 ontologi	 dengan	 RDF/XML,	

dimana	 penulis	 merasa	 bentuk	 inilah	 yang	 paling	 sederhana	 untuk	

dikembangkan.		Adapun	contoh	dari	RDF/XML	ontologi	digilib	adalah	seperti	

Gambar	19	berikut	

	
Gambar	19	RDF/XML	Protégé	

 
3.2.8. Validasi	RDF	

Untuk	 mengetahui	 valid	 tidaknya	 ontologi	 yang	 telah	 dibuat,	 dapat	

dilakukan	validasi	melalui	online	ataupun	offline	dengan	OWL	Validator	atau	

RDF	Validator.		Dalam	penelitian	ini	penulis	menggunakan	RDF	Validator	yang	

dikeluarkan	oleh	standard	W3C.		Ontologi	yang	telah	dibuat	di-copy	ke	dalam	

area	yang	telah	disediakan	dan	memilih	validasi,	seperti	gambar	20	berikut	:	
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Gambar	20	RDF	Validation	Service	

Dari	 hasil	 validasi	 tersebut	 terdapat	 dua	 kemungkinan,	 dimana	

kemungkinan	pertama	adalah	terjadi	kesalahan	dengan	menampilkan	pesan	

Error,	 dan	 kemungkinan	 kedua	 adalah	 hasil	 yang	 ditampilkan	 sukses	 atau	

tidak	terdapat	kesalahan	pengkodean	dalam	ontologi	RDF.		Adapun	hasil	dari	

validasi	seperti	gambar	21	dan	gambar	22	berikut	:	

 

Gambar	21	Validasi	RDF	Sukses	
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Gambar	22	Validasi	RDF	Error	

	

3.2.9. RDF	Graph	

RDF	graph	merupakan	tampilan	graph	dari	sebuah	rancangan	RDF	yang	

sudah	 dibuat.	 	 Graph	 ini	 akan	 menunjukkan	 bagian-bagian	 dari	 RDF	 yang	

saling	berhubungan.	 	Dalam	graph	akan	terlihat	beberapa	contoh	data	yang	

telah	dimasukkan,	sehingga	pembacaan	graph	akan	lebih	mudah.	

Dalam	 W3C	 Validation	 Service	 sudah	 memiliki	 fasilitas	 RDF	 Graph	

dimana	isi	dari	RDF	dimasukkan	ke	dalam	form	validasi	dan	dilakukan	parse	

dalam	bentuk	Graph.		Dan	akan	ditampilkan	berupa	graph	seperti	gambar	23	

dibawah	ini	
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Gambar	23	Potongan	RDF	Graph	

	

3.2.10. Export	RDF	to	Database	Model	

Dalam	 Protege	 Editor,	 sudah	 terdapat	 fasilitas	 untuk	 mengekspor	

ontologi	yang	 telah	dibuat	ke	dalam	database,	baik	database	MySQL,	Oracle,	

PostgreeSQL,	dan	lainnya,	tinggal	menyesuaikan	kebutuhannya	saja.		

Dalam	 penelitian	 ini	 penulis	 menggunakan	 database	 MySQL	 untuk	

menyimpan	 data-data	 dari	 ontologi.	 	 Adapun	 yang	 dibutuhkan	 lagi	 adalah	

driver	MySQL	Connector	 Java	 untuk	menghubungkan	Protégé	Editor	 dengan	

MySQL.	

	

	
Gambar	24		MySQL	Connector	Java	
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File	 mysql-connector-java-5.1.20-bin	 tersebut	 rename	 dengan	 nama	

driver,	kemudian	dipindah	ke	folder	dimana	Protégé	Editor	di	install.	

	
Gambar	25	Lokasi	Driver	MySQL	Connector	

	

Sebelum	dilakukan	ekspor	di	Protégé	Editor,	terlebih	dahulu	membuat	

sebuah	 database	 kosong.	 	 Dalam	 hal	 ini	 penulis	 menggunakan	 database	

“digilibsinusprotege”,	seperti	gambar	26	dibawah	ini	:	

	

	
Gambar	26	Database	digilibsinusprotege	
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Untuk	melakukan	eksport	Protégé	ke	database	MySQL,	pilih	menu	File	

kemudian	pilih	Convert	Project	to	Format,	seperti	gambar	27	dibawah	ini	:	

	
Gambar	27	Convert	Project	to	Format	

 
Kemudian	 akan	muncul	 tampilan	Select	 Format,	 dimana	 disini	 dapat	

dilakukan	pilihan	format	yang	akan	dilakukan,	untuk	mengekspor	Protégé	ke	

database,	pilih	OWL/RDF	Database.		Seperti	gambar	28	berikut	ini	:	

	
Gambar	28		Select	Format	

Setelah	 memilih	 format	 yang	 sesuai,	 yaitu	 OWL/RDF	 Database,	 hal	

selanjutnya	adalah	mengisikan	JDBC	URL	dan	nama	Table	databasenya	dalam	

menu	seperti	gambar	29	berikut	ini	:	
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Gambar	29	OWL/RDF	Database	

	

Pada	gambar	diatas	 JDBC	Driver	Class	Name	harus	sesuai	dengan	 file	

MySQL	 Connector	 Java,	 oleh	 karena	 itu	 untuk	 file	 MySQL	 Connector	 Java	

dirubah	 dengan	 nama	 “Driver”,	 seperti	 dalam	 Gambar	 25	 sebelumnya.		

Sedangkan	untuk	penamaan	Table	tidak	terikat,	karena	langsung	dibuat	oleh	

Protage	 saat	 dilakukan	 eksekusi.	 	 Akan	 tetapi	 untuk	 JDBC	 URL	 harus	

didefinisikan	sesuai	database	yang	sudah	dibuat	sebelumnya.	Username	dan	

Password	adalah	username/password	dari	MySQL.	

Proses	 converting	 tersebut	 dapat	 dilihat	 pada	 tampilan	 Protégé	

Command	 yang	 merupakan	 tampilan	 proses-proses	 kegiatan	 diseluruh	

aktifitas	dari	Protégé.		Adapun	dapat	dilihat	seperti	gambar	30	di	bawah	ini	:	
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Gambar	30	Protégé	Command	Prompt	

	

Jika	 proses	 berhasil,	 Protégé	 tidak	 akan	 mengeluarkan	 peringatan	

bahwa	 proses	 berhasil,	 akan	 tetapi	 jika	 proses	 gagal	 maka	 Protégé	 selalu	

memberikan	 pesan	 kesalahan.	 	 Kesalahan	 yang	 sering	 terjadi	 terdapat	 saat	

melakukan	pendefinisian	MySQL	Connector	Java	dan	pendefinisian	JDBC	URL.	

Database	 hasil	 dari	 converting	 Protégé	 berbeda	 dengan	 database	

relational	MySQL	biasanya,	karena	database	ini	hanya	menyimpan	informasi	

dari	 ontologi	 yang	 dibuat	 di	 Protégé.	 	 Fieldnya	 meliputi,	 frame,	 slot	 dari	

ontology,	type	ontology,	value	ontology.	

Adapun	gambarnya	dapat	dilihat	seperti	gambar	31	berikut	ini:	

	

	

	

	

	

	

	
 

Gambar	31	Database	MySQL	Protege	
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3.3. Perancangan	Triplestore	Sesame	

Perancangan	triplestore	merupakan	perancangan	dari	bentuk	RDF	file	

ke	dalam	bentuk	web	base	RDF.	 	Dimana	didalamnya	akan	 terdapat	bentuk	

Subject,	Predicate	dan	Object	suatu	ontologi.	

Dalam	 perancangan	 ini	 aplikasi	 yang	 dibutuhkan	 adalah	 Apache	

Tomcat	7.0.	 	Kemudian	Open	RDF-Sesame.	 	Adapun	langkah	perancangannya	

adalah	sebagai	berikut	

	

3.3.1. Deploy	OpenRDF-Sesame	di	Apache	Tomcat	
1. Download	 file	 openrdf-sesame.war	 dan	 openrdf-workbench.war	 di	

http://sourceforge.net/	 projects/sesame/	 files/Sesame%202/.	 	 Di	

dalamnya	akan	 terdapat	 file	berekstensi	 “.war”	yang	dibutuhkan	dan	

yang	akan	dideploy	(di	impor)	ke	dalam	Apache	Tomcat.	

2. Kemudian	 masuk	 ke	 Manager	 app	 di	 Apache	 Tomcat.	 	 Penulis	

menggunakan	port	8080,	sehingga	link	browser	Apache	Tomcat	adalah	

http://localhost:8080.		Akan	tampak	seperti	gambar	32	beriku	ini	:	

 
Gambar	32	Apache	Tomcat	Server	

3. Masuk	ke	Manager	App	dan	akan	ditampilkan	username	dan	password	

dari	Apache	Tomcat.		Kemudian	akan	masuk	ke	dalam	proses	deploy	file	

rdf-sesame.	
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Gambar	33	Deploy	Manager	

4. Pilih	 file	openrdf-sesame.war	 dan	openrdf-workbench.war	 yang	 sudah	

di-download	serta	disimpan.		Terdapat	dua	file	“war”	sehingga	proses	

deploy	akan	berlangsung	dua	kali	pula.		Jika	proses	deploy	sudah	selesai,	

maka	 didalam	 manager	 apache	 tomcat	 tersebut	 akan	 bertambah	

aplikasi	seperti	ditunjukkan	dalam	gambar	34	di	bawah	ini	:	

 
Gambar	34	Openrdf	dalam	Apache	Tomcat	

5. Kemudian masuk ke aplikasi sesame server dengan mengetikkan dalam link 

http://localhost:8080/openrdf-workbench dan akan tampil seperti gambar 

35 di bawah ini : 
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Gambar	35	OpenRDF-Workbench	

 

3.3.2. Pembuatan	Repository	

Repository	merupakan	tempat	dimana	server	dari	ontologi	berpusat.		

Dalam	hal	ini,	server	berbentuk	web	servis	yang	berada	di	OpenRDF-sesame.		

Penulis	 menggunakan	 bentuk	 database	MySQL.	 	 Sehingga	 bentuk	 dari	 RDF	

nantinya	 akan	 disimpan	 berupa	 database	 MySQL,	 akan	 tetapi	 strukturnya	

masih	dalam	bentuk	RDF	Store.		Adapun	bentuk	konfigurasinya	seperti	table	5	

berikut:	

	

Tabel	5	Konfigurasi	Repository	

NO	 Konfigurasi	 Value	

1	 Type	 MySQL	RDF	Store	

2	 ID	 digilibsinus	
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NO	 Konfigurasi	 Value	

3	 Title	 Digital	 Library	 SiNus	 Semantic	

Search	

4	 JDBC	Driver	 com.mysql.jdbc.Driver	

5	 Host	 localhost	

6	 Port	 3306	

7	 Database	 digilibsinus	

8	 Connection	

properties	

digilibsinus	

9	 User	Name	 root	

10	 Password	 -	

	

Adapun	dalam	bentuk	konfigurasi	 tampak	seperti	gambar	36	berikut	

ini	:	

	

	
Gambar	36	New	Repository	
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Jika	proses	pembentukan	repository	baru	berhasil,	maka	akan	tampil	

dalam	sistem	OpenRDF-Sesame	seperti	gambar	37	berikut	ini	:	

	

	

	

	

Gambar	37	List	Repositories	

Didalam	daftar	 repository	 yang	 telah	 terbentuk,	 akan	ditampilkan	 ID	

dari	repositori	dan	Location	repositori	yang	nantinya	dapat	dijadikan	sebagai	

alamat	 server	 dari	 RDF	 Store.	 	 Sehingga	 alamat	 server	 dari	 repositori	

“digilibsinus”	 adalah	 “http://localhost:8080/openrdf-

sesame/repositories/digilibsinus”.	

	

3.3.3. Import	RDF	to	Sesame	Repository	
Repositori	 yang	 sudah	 terbuat	masih	 dalam	 kondisi	 kosong.	 	 Belum	

terisi	oleh	bentuk	RDF	maupun	data.		Ontologi	yang	telah	dibuat	sebelumnya	

dapat	di-import	ke	dalam	repositori	tersebut.	

Dengan	fasilitas	Add	RDF,	dapat	dilakukan	pemindahan	dari	bentuk	file	

RDF	ke	dalam	repositori,	seperti	gambar	38	di	bawah	ini	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	38	Add	RDF	
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Dari	gambar	5.28	diatas,	yang	diberi	garis	kotak	merupakan	file	yang	

dimasukkan	 ke	 dalam	 repositori	digilibsinus.	 	 Jika	 proses	 tersebut	 berhasil,	

maka	seluruh	RDF	akan	berpindah	ke	dalam	MySQL	RDF	Store.		Dan	repositori	

sudah	berisi	bentuk-bentuk	ontologi	pencarian	katalog	buku.	

Adapun	seperti	contohnya	adalah	namespace	yang	sudah	masuk	dalam	

repositori	digilibsinus,	yang	dapat	ditunjukkan	seperti	gambar	39	berikut	ini	:	

	
Gambar	39	Namespace	In	Repositry	digilibsinus	

	

Dalam	 database	 MySQL	 yang	 terbentuk	 oleh	 RDF	 Store	 memiliki	

struktur	 berbeda	 dengan	 database	 MySQL	 yang	 sebenarnya.	 	 Hal	 ini	
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dikarenakan	bentuk	dari	database	MySQL	masih	berupa	RDF	Database	Store.		

Adapun	 table-tabel	 yang	 terbentuk	 dari	 MySQL	 RDF	 Store	 Sesame	 dapat	

ditunjukkan	seperti	gambar	40	berikut	:	

	
Gambar	40	Struktur	Tabel	MySQL	RDF	Store	

	

Didalam	OpenRDF-Sesame	sendiri	dapat	dilihat	pula	struktur	triplestore	

RDF	 databasenya.	 	RDF	 database	 tersebut	memiliki	 tiga	 bagian	 besar	 yaitu	

Subject	 Predicate	 dan	Object	 yang	merupakan	 komponen	 utama	 triplestore.		

Adapun	bentuk	dari	triplestore	RDF	database	di	Sesame	dapat	dilihat	seperti	

gambar	41	berikut	:	
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Gambar	41	Struktur	RDF	Database	Triplestore	Sesame	

 
3.3.4. SPARQL	Query	

SPARQL	merupakan	bahasa	query	triple	pattern	yang	meliputi	subyek,	

predikat	dan	objek.		Didalam	Sesame	sudah	terdapat	fasilitas	query	dan	update	

SPARQL,	yang	dapat	dilakukan	secara	langsung	dan	didapat	hasilnya.		Adapun	

contoh-contoh	query	dan	update	dalam	Sesame	adalah	sebagai	berikut	:	

	

1. Menampilkan	judul	buku	:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	?title	
WHERE	{	
			?book	digilib:title	?title.	
}	
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Hasil	query	:	

	

2. Menampilkan	judul	buku,	pengarang	dan	penerbit	:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	*	
WHERE	{	
?x	digilib:title	?Judul.	
?x	digilib:createdBy	?Pengarang.	
?x	digilib:publishedBy	?Penerbit.	
}	

	
Hasil	query	:	

	

	

3. Menampilkan	buku	buku	Semantic	dan	tanggal	terbit:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	*	
WHERE	{	
?x	digilib:title	?Judul.	
?x	digilib:date	?Tanggal.	
FILTER	regex	(?Judul	,'semantic',	'i').	
}	

	

Hasil	query	:	

	

4. Menampilkan	buku	dengan	subject	pemrograman	:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	*	
WHERE	{	
			?book	digilib:title	?title.	
			?book	digilib:subject	?subject.	
FILTER	regex	(?subject,	'pemrograman',	'i').	
}	
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Hasil	query	:	

	

5. Menampilkan	penerbit	yang	memiliki	pengarang	:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	*	
WHERE	{	
?Penerbit	digilib:hasAuthor	?Pengarang.	
}	

	
Hasil	query	:	

	

6. Memasukkan	data	judul	dan	abstrak	buku	baru	:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
INSERT	DATA	
{		
<http://localhost/digilibsinus.owl#>	digilib:title				"A	new	book"	;	
																									digilib:abstract		"Buku	baru"	.	
}	

	
7. Menghapus	data	berdasarkan	judul	:	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
DELETE	DATA		
{		
<http://localhost/digilibsinus.owl#>		digilib:title		"A	new	book"	
	}	

 
3.4. Perancangan	Prototipe	Aplikasi	

Dalam	perancangan	aplikasi	ini	sesuai	pembatasan	masalah	yang	telah	

penulis	 jabarkan,	 bahwa	 perancangan	 aplikasi	 bukan	 merupakan	 aplikasi	

yang	utuh.		Akan	tetapi	penulis	menekankan	pada	konsep	penerapan	semantik	

untuk	pencarian	katalog	buku.	
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3.4.1. Gambaran	Umum	
Rancangan	 umum	 dari	 aplikasi	 yang	 dibangun	 dapat	 ditunjukkan	

seperti	gambar	42	berikut	ini	:	

	
Gambar	42	Gambaran	Umum	Skema	Aplikasi	

	

Dalam	 gambar	 diatas	 dapat	 dijelaskan	 bahwa	 aplikasi	 yang	 penulis	

susun	menggunakan	web	server,	Sesame,	MySQL	RDF	Store,	SPARQl	Lib,	GeSHi	

dan	PHP.	

Ontologi	 yang	 telah	 tersimpan	 dalam	 Sesame	 web	 server,	 memiliki	

database	RDF	 yang	berbentuk	MySQL	database,	 akan	 tetapi	masih	memiliki	

struktur	berupa	RDF	Store.	GeSHi	(Generic	Syntax	Highlighter)	memiliki	fungsi	

sebagai	pengaya	penterjemah	bahasa	XHTML,	XML,	PHP	5	dan	XSLT,	sehingga	

hasil	 yang	 direspon	 dari	 web	 server	 akan	 dapat	 diterjemahkan	 ke	 dalam	

bentuk	web	browser.	

	

3.4.2. Model	Query	Pencarian	
Model	 data	 RDF	 yang	 telah	 terbentuk	 terdiri	 dari	 statemen	 yang	

didalamnya	 terdiri	 dari	 subjek,	 predikat	 dan	 objek.	 	 Untuk	 mendapatkan	

informasi	dari	sebuah	RDF	dibutuhkan	suatu	query.		SPARQL	merupakan	suatu	
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bahasa	query	yang	dapat	digunakan	untuk	mengakses	informasi	yang	ada	pada	

suatu	RDF.	

Query	SPARQL	terdiri	dari	beberapa	bagian	utama,	yaitu	bagian	SELECT,	

FROM	dan	WHERE.	 	Pada	bagian	SELECT	berisikan	variabel	yang	digunakan	

untuk	 mengambil	 nilai	 yang	 di	 inginkan.	 	 Penulisan	 variabel	 pada	 bagian	

SELECT	 diawali	dengan	 simbol	 tanda	Tanya	 (?).	 	Bagian	yang	kedua	adalah	

bagian	FROM,	bagian	ini	berfungsi	menunjukkan	kebagian	resource	yang	ingin	

diambil	informasinya.		Sedangkan	pada	bagian	WHERE	dipergunakan	sebagai	

menunjuk	ke	bagian	sub	graph	yang	ingin	diambil	informasinya.	

Pada	 aplikasi	 simulasi	 ini	 memerlukan	 query	 yang	 mengambil	

informasi	 dari	 ontologi	 digilibsinus.	 	 Informasi	 yang	 diperlukan	 antara	 lain	

judul,	 abstrak,	pengarang	dan	penerbit.	 	Query	 yang	digunakan	mempunyai	

struktur	 seperti	 yang	 dijelaskan	 diatas	 namun	 pada	 bagian	 FROM	 tidak	

dipergunakan	 karena	 resource	 yang	 dipergunakan	 hanya	 satu	 dalam	 RDF	

tersebut.		Berikut	merupakan	penjelasan	query-query	apa	saja	yang	diperlukan	

dalam	 aplikasi	 pencarian	 katalog	 buku	 beserta	 bentuk	 query	 SPARQL	 yang	

digunakan.	

1. Query	 untuk	 menampilkan	 judul,	 abstrak,	 pengarang,	 penerbit,	 dan	

ketersediaan	 dalam	 rak	 buku,	 berdasarkan	 pencarian	 judul,	 abstrak,	

penerbit	dan	pengarang,	dengan	pencarian	sederhana	(simple	search).	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	?title	?abstract	?person	?organizationName	?availability	
WHERE	{	
?x	digilib:title	?title.	
?x	digilib:abstract	?abstract.	
?x	digilib:locationIn	?availability.	
?x	digilib:createdBy	?person.	
?x	digilib:publishedBy	?organizationName.	
FILTER	(regex(STR(?title)	,	'".$kunci."',	'i')	
	 ||	regex(STR(?person)	,	'".$kunci."',	'i')	
	 ||	regex(STR(?abstract),'".$kunci."','i')	
	 ||	regex(STR(?organizationName),'".$kunci."',	'i')).		}	
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2. Query	 untuk	 menampilkan	 judul,	 abstrak,	 pengarang,	 penerbit	 dan	

ketersediaan	 dalam	 rak	 buku,	 berdasarkan	 pencarian	 judul,	 abstrak,	

penerbit	dan	pengarang,	dengan	multi	pencarian	(advanced	search).	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	?title	?abstract	?person	?organizationName	?availability	
WHERE	{	
?x	digilib:title	?title.	
?x	digilib:abstract	?abstract.	
?x	digilib:locationIn	?availability.	
?x	digilib:createdBy	?person.	
?x	digilib:publishedBy	?organizationName.	
FILTER	(regex(STR(?title)	,	'".$kunci1."',	'i')	
	 &&	regex(STR(?person)	,	'".$kunci2."',	'i')	
	 &&	regex(STR(?abstract),'".$kunci3."','i')	
	 &&	regex(STR(?organizationName),'".$kunci4."',	'i')).						}	

3. Query	untuk	menampilkan	buku	dengan	metode	semantik	yang	berpola	

subjek,	predikat,	objek.		Dengan	subjek	buku	yang	akan	dicari.	

PREFIX	digilib:<http://localhost/digilibsinus.owl#>	
SELECT	?title	?personName	?organizationName	?availability	
WHERE	{	
?x	digilib:title	?title.	
?x	digilib:".$kunci2."	?availability.	
?x	digilib:".$kunci2."	?personName.	
?x	digilib:".$kunci2."	?organizationName.	
FILTER	(regex(STR(?title)	,	'".$kunci1."',	'i')	
	 &&	(regex(STR(?organizationName),'".$kunci3."',	'i')	
	 ||	regex(STR(?personName),'".$kunci3."','i')	
	 ||	regex(STR(?availability),'".$kunci3."','i'))).		}	

 
3.4.3. Desain	Input	Output	Aplikasi	

Dalam	penelitian	 ini	 tidak	membuat	 suatu	 aplikasi	 utuh,	 akan	 tetapi	

hanya	membuat	suatu	prototype	atau	konsep	dasar	dalam	pencarian	katalog	

buku,	yang	dapat	di	integrasikan	dalam	web	digilib.sinus.ac.id.		Adapun	untuk	

menguji	 dari	 konsep	 ini,	 penulis	membuat	 aplikasi	 form	 pencarian	 dengan	

bentuk	yang	sederhana.	

Dalam	 pencarian	 ini,	 digunakan	 tiga	 cara	 pencarian	 yang	 dibagi	

menjadi	dua	kategori	pencarian.	 	Yang	pertama	adalah	pencarian	sederhana	

yang	meliputi	Keyword	 Search	 dan	Simple	 Search.	 	 Keduanya	menggunakan	

metode	pencarian	sederhana	dalam	bentuk	kata	kunci	sederhana.		Kemudian	
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kategori	 yang	 kedua	 adalah	Advanced	 Search	 atau	 pencarian	multi.	 	 Dalam	

pencarian	multi	ini,	dilakukan	pencarian	dengan	memasukkan	beberapa	kata	

kunci	 atau	 kalimat	 ke	 dalam	 form	 yang	 dikehendaki.	 	 Adapun	 rancangan	

halaman	utama	seperti	gambar	43	di	bawah	ini	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	43	Rancangan	Halaman	Utama	

	

Pada	gambar	43	diatas	merupakan	tampilan	awal	dimana	saat	aplikasi	

web	diakses.	 	Halaman	utama	berisi	banner	web,	menu	dan	isi	dari	halaman	

utama	sendiri.		Adapun	untuk	rancangan	dari	Keyword	Search	seperti	gambar	

44	berikut	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	44	Rancangan	Keyword	Search	
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Pada	 pencarian	 Keyword	 Search,	 merupakan	 pencarian	 sederhana	

dimana	pengunjung	cukup	menuliskan	kata	kunci,	dimana	kata	kunci	tersebut	

mengandung	 makana	 dalam	 database	 yang	 akan	 dicari	 oleh	 pengunjung.		

Untuk	 rancangan	 pencarian	 Simple	 Search	 dapat	 dilihat	 seperti	 gambar	 45	

berikut	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	45	Rancangan	Simple	Search	

Pencarian	 Simple	 Search	 memang	 sedikit	 sama	 dengan	 pencarian	

Keyword	 Search,	 karena	 pencarian	 ini	 masuk	 dalam	 pencarian	 sederhana.		

Akan	 tetapi	 pada	 pencarian	 Simple	 Search	 terdapat	menu	Combobox	 untuk	

melakukan	 pemilihan	 yang	 spesifik	 terhadap	 apa	 yang	 akan	 dicari	 oleh	

pengguna	atau	user.	

Sedangkan	 untuk	 pencarian	 multi	 atau	 Advanced	 Search,	 penulis	

menggunakan	 fasilitas	 CheckBox	 sebagai	 bantuan	 untuk	 memilih	 opsional-

opsional	yang	akan	dugunakan	untuk	dijadikan	kata	kunci	dalam	pencarian.		

Adapun	 rancangan	 dari	 Advanced	 Search	 dapat	 dilihat	 seperti	 gambar	 46	

berikut	:	
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Gambar	46	Rancangan	Advanced	Search	

3.4.4. Diagram	Usecase	Pencarian	Katalog	buku	
Diagram	 usecase	 pencarian	 katalog	 buku	 ini	 menunjukkan	 aktifitas	

yang	dapat	dilakukan	oleh	sistem.		Dari	gambar	5.37	dapat	dijelaskan	bahwa	

pengguna	dimungkinkan	dapat	memilih	beberapa	menu	pencarian	yang	ada,	

seperti	keyword	searching,	simple	searching	dan	advanced	searching.	 	Notasi	

extend	 memberikan	 alternatif	 apabila	 dengan	 keyword	 searching	 tidak	

memberikan	hasil	sehingga	pengguna	dapat	memilih	menu	yang	lain.	

Adapun	diagram	usecase	pencarian	katalog	buku	dapat	dilihat	seperti	

gambar	47	berikut	ini:	
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Gambar	47	Skema	Usecase	Pencarian	Katalog	Buku	

	
3.4.5. Diagram	Aktifitas	Pencarian	Katalog	Buku	

Simulasi	 aplikasi	 pencarian	 yang	 dibangun	 mempunyai	 tiga	 model	

pencarian,	 yaitu	 Keyword	 &	 Simple	 Search	 dan	 Advanced	 Search.	 	 Masing-

masing	model	akan	lebih	jelas	jika	direpresentasikan	dalam	bentuk	diagram	

aktifitas	pencarian	yang	dapat	diperlihatkan	seperti	gambar	48	berikut	ini.	
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Gambar	48	Diagram	Aktifitas	Pencarian	Katalog	Buku	
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3.5. Implementasi	

Setelah	 rancangan	 aplikasi	 diciptakan,	 langkah	 selanjutnya	 adalah	

implementasi	aplikasi.		Dalam	penulisan	ini,	penulis	menggunakan	beberapa	

perangkat	 keras	 dan	 perangkat	 lunak.	 	 Spesifikasi	 perangkat	 keras	 yang	

penulis	gunakan	adalah	sebagai	berikut	:	

Tabel	6	Rekomendasi	Spesifikasi	Perangkat	Keras	

Perangkat	 Spesifikasi	

Prosesor	 Intel	Pentium	IV		1,7	GHz	

Memori	RAM	 512	MB	

Harddisk	 40GB	

Monitor	 14”	CRT	

	

Sedangkan	 perangkat	 lunak	 yang	 dibutuhkan	 dalam	 teknologi	

pendukung	 dari	 pencarian	 katalog	 buku	 berbasis	 semantic	 adalah	 sebagai	

berikut	:	

1. Protege	3.4.8	Editor	

2. Apache	Tomcat	7.0	

3. OpenRDF-Sesame	

4. SPARQL-Lib	

5. GeSHi	

6. HTTP	1.1	

7. XAMPP	

8. cURL	

9. Windows	XP	

10. Google	Chrome	web	browser	

Untuk	mengakses	halaman	aplikasi	 simulasi	pencarian	katalog	buku,	

alamat	yang	dituju	dalam	web	browser	adalah	http://localhost/digilibsinus/.		

Kemudian	akan	tampil	halaman	utama	seperti	gambar	49	di	bawah	ini	:	
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Gambar	49	Halaman	Utama	Digilib	

Adapun	 untuk	 malakukan	 pencarian	 katalog	 buku,	 dapat	 dilakukan	

pencarian	dengan	memilih	menu	yang	berada	diatas.		Pada	aplikasi	tersebut,	

menu	 yang	 tersedia	 adalah	 Home,	 Keyword	 Search,	 Simple	 Search,	 dan	

Advanced	Search.	

Dalam	 hal	 ini	 penulis	 akan	memberikan	 beberapa	 contoh	 pencarian	

dan	 hasil	 pencarian	 menggunakan	 aplikasi	 tersebut.	 	 Pencarian	 dengan	

Keyword	Search	dengan	kata	kunci	“pemrograman	PHP”	akan	tampak	seperti	

gambar	50	dibawah	ini	:	

	
Gambar	50	Keyword	Search	dengan	kata	kunci	“pemrograman	PHP”	
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Pencarian	 dengan	 Simple	 Search	 dengan	 kata	 kunci	 “Andi”	 dan	

berdasarkan	“Penerbit”	akan	tampak	seperti	gambar	51	di	bawah	ini	:	

	

	
Gambar	51	Simple	Search	dengan	kata	kunci	“Andi”	kategori	“Penerbit”	

	

Pencarian	dengan	Advanced	Search	untuk	mencari	buku	dengan	judul	

“semantic”	 yang	 memiliki	 pengarang	 “john”	 dan	 diterbitkan	 oleh	 “wiley”,	

pencariannya	dapat	dilihat	seperti	gambar	52	di	bawah	ini	:	
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Gambar	52	Advanced	Search	

 
3.6. Pengujian	

Setelah	 semua	 aplikasi	 berjalan	 sesuai	 dengan	 fungsinya	 masing-

masing,	maka	untuk	mengetahui	seberapa	bagus	pencarian	dengan	teknologi	

semantik	ini,	diperlukan	pengujian	dari	query	pencarian	tersebut,	dalam	segi	

kecepatan.	

Dalam	 pengertian	 dari	 semantik,	 bahwa	 teknologi	 ini	 memberikan	

pelayanan	terhadap	data	yang	berjumlah	besar,	maka	penulis	akan	melakukan	

pengujian	terhadap	ontologi	“digilibsinus”	pada	komputer	dengan	spesifikasi	

seperti	tabel	7	berikut	:	

	

Tabel	7	Spesifikasi	Perangkat	Komputer	Pengujian	

Hardware	

Perangkat	 Spesifikasi	

Prosesor	 Intel	DualCore	T3400	2,16Ghz	

Memori	RAM	 2	GB	Shared	(1,75GB)	
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Harddisk	(All)	 320	GB	

Drive	C	

83,889,594,368	byte	

70,101,291,008	byte			FREE	

13,788,303,360	byte			USED	

Software	

Aplikasi	 Versi	

Apache	Tomcat	 7.0.28	

Protege	Editor	 3.4.8	

Apache	XAMPP	 1.7.7	

PHP	 5.3.8	

HTTP	Request	 1.1	

cURL	 7.21.7	

Google	Chrome	 20.0.1130.1	

	

Dalam	pengujian	memang	harus	dilakukan	penyamaan	 terhadap	alat	

untuk	menguji,	 agar	 tidak	 terjadi	 inkonsistensi	hasil	data	yang	ditampilkan,	

ataupun	dalam	mempertanggungjawabkan	hasil	dari	sebuah	pengujian.	

Adapun	untuk	sample	dari	buku	yang	akan	dijadikan	objek	penelitian,	

penulis	 menggunakan	 sample	 sejumlah	 50	 buku	 yang	 sudah	 dimasukkan	

dalam	komputer	untuk	dilakukan	query.		Kelimapuluh	buku	tersebut	terbagi	

atas	 beberapa	 kategori	 buku,	 mulai	 dari	 yang	 bersifat	 teknologi	 informasi,	

agama,	sosial,	politik	dan	lainnya.	

Jumlah	50	buku	tersebut	akan	dilakukan	pengujian	dengan	3	macam	

pencarian	 yang	 telah	 dirancang	 sebelumnya.	 	 Selain	 daripada	 itu	 akan	

ditampilkan	pula	jumlah	hasil	pencarian	dari	setiap	masing-masing	pengujian	

tersebut.	 	 Masing-masing	 pertanyaan	 yang	 akan	 digunakan	 untuk	menguji,	

akan	 dilakukan	 berulang-ulang	 sampai	 10	 kali	 untuk	 melihat	 rata-rata	

kecepatan	 dari	 pencarian.	 	 Kemudian	 dari	 hasil	 rata-rata	 dari	question	 test	

tersebut	 dapat	 ditarik	 grafik	 untuk	 menggambarkan	 hasil	 pengujian	
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kecepatan	 dari	 query	 pencarian	 dengan	 teknologi	 semantik.	 	 Adapun	 hasil	

pengujian	dapat	dilihat	seperti	tabel	8	berikut	ini	:	

	

Tabel	8	Hasil	Rata-rata	Pengujian	Kecepatan	

Q	
Rata-rata	dalam	10X	

F	
Keyword	 Simple	 Advanced	

Q1	 0.04102	 0.04194	 0.04158	 Key	

Q2	 0.04169	 0.04251	 0.04119	 Adv	

Q3	 0.04440	 0.04445	 0.04481	 Key	

Q4	 0.04453	 0.04506	 0.04421	 Adv	

Q5	 0.04401	 0.04584	 0.04491	 Key	

Q6	 0.04171	 0.04356	 0.04254	 Key	

Q7	 0.04849	 0.04504	 0.04685	 Sim	

Q8	 0.05350	 0.05010	 0.05440	 Sim	

Q9	 0.06030	 0.06000	 0.06100	 Sim	

Q10	 0.07490	 0.07326	 0.07335	 Sim	

Q11	 0.07645	 0.07660	 0.07626	 Adv	

Q12	 0.07589	 0.07503	 0.07630	 Sim	

Q13	 0.07947	 0.07892	 0.07997	 Sim	

Q14	 0.09088	 0.09023	 0.09042	 Sim	

Q15	 0.09056	 0.09053	 0.09092	 Sim	

Q16	 0.09177	 0.09150	 0.09195	 Sim	

Q17	 0.09330	 0.09258	 0.09285	 Adv	

Q18	 0.09896	 0.09735	 0.09621	 Adv	

Q19	 0.09894	 0.09887	 0.09883	 Adv	

Q20	 0.09890	 0.09896	 0.09889	 Adv	

QR	 0.06948	 0.06912	 0.06937	 		
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Keterangan	:	
F	 =	pencarian	tercepat	
Key	 =	keyword	search	
Sim	 =	simple	search	
Adv	 =	advanced	search	
QR	 =	rata-rata	
Q1	 =	2009	
Q2	 =	hukum	
Q3	 =	pemrograman	
Q4	 =	john	hebeller	
Q5	 =	elekmedia	komputindo	
Q6	 =	pemrograman	php	
Q7	 =	978-979-29-3110-5	
Q8	 =	feng	menglong,	ling	mengehu	
Q9	 =	buku	robot	cerdas	
Q10	 =	sistem	pendukung	keputusan	
Q11	 =	metode	analisis	statistik	
Q12	 =	javascript	jquery	dan	ajax	
Q13	 =	mobile	bisnis	dengan	J2ME	
Q14	 =	perkembangan	teknologi	CCTV	
Q15	 =	belajar	javascript	dengan	jquery	
Q16	 =	rancang	bangun	robot	tingkat	dasar	
Q17	 =	dasar	teknik	pengujian	tegangan	tinggi	
Q18	 =	menguasai	bahasa	inggris	secara	cepat	
Q19	 =	kisah	pilihan	dari	dinasti	song	dan	ming	
Q20	 =tutorial	membangun	web	sekolah	dengan	cms	

	

	

Dari	tabel	8	diatas	dapat	diambil	sebuah	grafik	yang	akan	menunjukkan	

visualisasi	dari	hasil	tabel	tersebut.	Grafiknya	dapat	dilihat	seperti	gambar	53	

berikut	ini	:	
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Gambar	53	Garfik	Pengukuran	Kecepatan	

	

Dari	 gambar	 grafik	 53	 diatas	 dapat	 dilihat	 bentuk	 visualisasi	 hasil	

pengukuran	 waktu	 dihitung	 dengan	 rata-rata	 10	 kali	 pengujian	 untuk	

keyword,	simple	dan	advanced	search.	

Model	pencarian	keyword	search	memiliki	kecenderungan	diatas	waktu	

tempuh	 dari	model	 pencarian	 yang	 lain.	 	 Hasil	 ini	 dipengaruhi	 oleh	model	

query	yang	kurang	spesifik	dalam	melakukan	pencarian	data.		Karena	dalam	

pencarian	keyword	search,	kata	kunci	akan	dicocokkan	dengan	setiap	variabel	

query	yang	ditetapkan.	 	Sebagai	contoh	untuk	pencarian	buku	dengan	 judul	

“pemrograman	web”,	dalam	query	keyword	search	akan	disediakan	pencarian	

variabel	 title,	 year,	 abstract,	 author,	 creator,	 availability,	 subject,	 collation,	

sehingga	kata	kunci	tersebut	harus	dicocokkan	satu	per	satu	dengan	variabel	
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query	 SPARQL	 tersebut.	 	 Hal	 inilah	 yang	 sedikit	membuat	waktu	 pencarian	

terpaut	lebih	tinggi	dari	pencarian	model	lain.	

Untuk	 pencarian	 simple	 search	 memiliki	 kecenderungan	 lebih	 cepat	

dibanding	dengan	waktu	tempuh	pencarian	keyword	search.	 	Bahkan	waktu	

tempuhnya	 dapat	 dikatakan	 relatif	 sama	 dengan	 waktu	 tempuh	 pencarian	

advanced.	 	 Akan	 tetapi	 pencarian	 keyword	 juga	 memiliki	 waktu	 tempuh	

tercepat	 dari	 pencarian	 yang	 lainnya.	 	 Waktu	 tempuh	 yang	 pendek	 ini	

dipengaruhi	 karena	 pada	 pencarian	 keyword,	 pemetaan	 pencarian	 sudah	

dilakukan	dengan	menu	combobox.	 	Dimana	sesuatu	yang	akan	dicari	harus	

merujuk	ke	combobox	terlebih	dahulu	untuk	memetakan	apa	yang	ingin	dicari,	

seperti	mencari	judul	buku,	maka	dipetakan	pula	pada	pilihan	judul.	

Pencarian	advanced	adalah	pencarian	yang	dapat	melakukan	pencarian	

multi	kata	kunci,	dimana	klausa	kunci	yang	banyak	dapat	dimasukkan	melalui	

opsional-opsional	 pencarian.	 	 Ini	 dapat	 memungkinkan	 sebuah	 pencarian	

dengan	kata	kunci	yang	sangat	panjang	dan	banyak.		Dalam	hasil	pengukuran	

yang	sudah	dilakukan,	bahwa	pengukuran	advanced	memiliki	kecenderungan	

lebih	cepat	dibanding	dengan	keyword	search,	dan	relatif	sama	dengan	waktu	

tempuh	dari	simple	search.	 	Hal	 ini	dipengaruhi	oleh	pemetaan	yang	seperti	

dilakukan	dalam	simple	search,	setiap	kata	kunci	dipetakan	sesuai	yang	ingin	

dicari,	 dan	 penggunaan	 fungsi	 AND,	 OR	 dan	 NOT	 yang	 memungkinkan	

terjadinya	 korelasi	 antar	 kata	 kunci	 sehingga	 hasil	 yang	 ditampilkan	 lebih	

akurat.			

Salah	satu	hal	utama	yang	mendasari	perpedaan	waktu	disini	adalah	

model	 query	 SPARQL.	 Model	 query	 SPARQL	 yang	masih	 luas	 (dalam	 hal	 ini	

keyword	search)	sangat	mempengaruhi	waktu	pencarian.	Karena	setiap	kata	

kunci	yang	dimasukkan	akan	dicocokkan	sesuai	jenis	variabel	yang	sesuai	di	

query	SPARQL.	Ini	terlihat	pada	model	keyword	search	yang	mempunyai	rata-

rata	waktu	0.06948	detik	atau	memiliki	prosentase	pencarian	tercepat	20%	

dari	 20	 Question	 Test	 terhadap	 dua	 model	 pencarian	 yang	 lain	 (simple	 &	

advanced	search)		
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Model	 query	 yang	 sudah	 dipetakan	 dengan	 pilihan-pilihan	 menu	

seperti	 combobox	 dan	 checkbox	 (dalam	 hal	 ini	 simple	 &	 advanced	 search),	

sangat	membantu	dalam	pencarian,	karena	setiap	kata	kunci	akan	 langsung	

dipetakan	 kedalam	 jenis	 variabel	 di	 query	 SPARQL.	 Hal	 ini	 terbukti	 simple	

searh	memiliki	 rata-rata	 0.06912	detik	 atau	memiliki	 prosentase	pencarian	

45%,	 dan	 advanced	 search	 memiliki	 rata-rata	 0.06937	 detik	 atau	 memiliki	

prosentase	pencarian	35%.	

Dari	 ketiga	 model	 pencarian	 memiliki	 kecenderungan	 waktu	 yang	

semakin	meningkat	sejajar	dengan	banyaknya	kata	kunci	yang	dimasukkan.	
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BAB	IV	PENUTUP	
	

Setelah	diuraikan	secara	terinci	permasalahan	dan	pembahasan	pada	

bab	 sebelumnya,	maka	pada	bab	 ini	 penulis	 akan	menyampaikan	beberapa	

kesimpulan	.		

1. Perancangan	 ontologi	 dalam	 penerapan	 semantik	 untuk	 pencarian	

katalog	 buku	menggunakan	 tool	 Protégé	 Editor,	OpenRDF-sesame	 dan	

query	 SPARQL.	 	 Adapun	 ontologi	 yang	 telah	 dirancang	 bernama	

“digilibsinus”.	 	 Sedangkan	 untuk	 sisi	 aplikasi	 pencarian	menggunakan	

PHP,	 SPARQLLib,	 cURL	 dan	 HTTP	 Request.	 	 Untuk	 sisi	 databasenya	

menggunakan	database	MySQL	RDF	Store.	

2. Dalam	 ontologi	 digilibsinus	 berisi	 4	 buah	 Class	 yaitu	 Book,	 Person,	

Organization	dan	Bookcase.		Class	Book	memiliki	datatype	title,	abstract,	

subject,	 classification,	 collation,	 date,	 edition,	 file,	 image,	 issn-isbn,	

language	dan	type.		Class	Person	memiliki	datatype	yaitu	personName	dan	

address.	 	Class	Organization	memiliki	datatype	yaitu	organizationName	

dan	place.		Sedangkan	class	Bookcase	memiliki	datatype	availability.	

3. Perancangan	 ontologi	 akan	 diuji	 melalui	 aplikasi	 pencarian	 dengan	

model	 pencarian	 keyword	 search,	 simple	 search	 dan	 advanced	 search.		

Hasil	pencarian	akan	diukur	kecepatan	dengan	ketentuan,	sampel	data	

berjumlah	 50	 katalog	 buku,	 pertanyaan	 atau	 klausa	 kunci	 yang	

digunakan	untuk	melakukan	pengujian	 berjumlah	20	pertanyaan,	 dan	

setiap	 pertanyaan	 dilakukan	 pengujian	 sebanyak	 10	 kali	 dan	 diambil	

rata-rata	untuk	mengetahui	hasil	akhir	dari	setiap	pengujian.	

4. Pengukuran	 keyword	 search	 memiliki	 kecenderungan	 waktu	 tempuh	

yang	lama	dibanding	dengan	simple	search	maupun	advanced	search.		Hal	

ini	dipengaruhi	oleh	query	SPARQL	 yang	masih	 luas	dalam	melakukan	

pencarian.		Untuk	pengukuran	simple	search	dikategorikan	pengukuran	

yang	 paling	 cepat	 dibanding	 keyword	 dan	 advanced	 search.	 	 Ini	

dipengaruhi	karena	pencarian	sudah	dipetakan	menurut	data	yang	akan	
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dicari,	dan	kata	kunci	yang	dimasukkan	hanya	dapat	dilakukan	satu	kata	

kunci	saja.		Pengukuran	advanced	search	memiliki	kecenderungan	lebih	

cepat	dari	 pengukuran	keyword	 search	 dan	 relatif	memiliki	 kecepatan	

yang	 sama	 dibanding	 dengan	 simple	 search.	 	 Ini	 disebabkan	 karena	

pemetaan	sudah	dilakukan	pada	pencarian	advanced,	ditunjang	dengan	

banyaknya	kata	kunci	yang	dapat	dimasukkan	serta	penambahan	fungsi	

AND,	OR	dan	NOT.	

5. Teknologi	 semantik	 sangat	 cocok	 diterapkan	 untuk	 pencarian	 yang	

memiliki	data	yang	sangat	banyak	dan.		Hal	ini	dapat	terbukti	dari	hasil	

kecepatan	 &	 kecenderungan	 pengukuran	waktu	 pengujian	 yang	 telah	

dilakukan.	

Pencarian	merupakan	hal	 yang	 sangat	 utama	dalam	 sebuah	 aplikasi,	

bahkan	 menjadi	 sangat	 utama	 jika	 data	 yang	 terkoleksi	 sangatlah	 besar.		

Bahkan	software	yang	dibutuhkan	pun	juga	mempunyai	kapasitas	kerja	yang	

tinggi	untuk	melakukan	query	data	yang	jumlahnya	semakin	bertambah.	
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