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Abstrak
Pada sistem keanggotaan data member merupakan aset yang sangat penting, hal tersebut
dapat di manfaatkan untuk mendapatkan pemasukan melalui media iklan. Dengan banyaknya
member yang memiliki latarbelakang demografi yang berbeda-beda Mengakibatkan informasi
yang di diberikan kepada pengguna tidak selalu sesuai kebutuhan. Sehingga di perlukan cara,
bagaimana agar informasi yang diberikan kepada setiap orang itu lebih relevan. Ontologi
dimanfaatkan sebagai domain pengetahuan dalam pemberian sugesti iklan tertarget. Ontologi
dibangun melalui proses perancangan yang diadaptasi dari metode perancangan ontologi
Gruninger and Fox dan Methontology. Rancangan yang dihasilkan dari metode tersebut kemudian
diimplementasikan menggunakan bantuan tool protege. Proses pengembangan ontologi melalui
sejumlah tahapan konseptualisasi hingga formalisasi dari domain keahlian. Penelitian ini
menghasilkan ontologi dari domain sugesti iklan yang terdiri atas 41 kelas, 28 relasi,78 atribut
dan 51 aturan yang telah memenuhi kriteria konsistensi. Kemampuan ontologi dalam menyediakan
pengetahuan sugesti iklan, menunjukkan ontologi telah memenuhi kriteria completeness
berdasarkan pertanyaan kompetensi dan ekspektasi jawaban.
Kata kunci— Ontologi, Web Semantic, SPARQL
Abstract
In a membership system data member is a very important asset, it can be utilized to obtain
revenue through advertising. With many members who had a background in different demographic
Resulting in information provided to users is not always appropriate. so required, how that
information given to every man is more relevant. Ontologies are used as domain knowledge in
delivery of targeted advertising suggestion. Ontology is built through the design process, adapted
from the method Gruninger&Fox and Methontology. The resulting draft of the method is then
implemented using a support tool tool protege. Ontology development passed a number of stages of
conceptualization to the formalization of domain expertise. This research resulted in 41 classes, 28
relation, 78 attributes, and 51 rule that have met the criteria of consistency. Ontology capability in
providing suggestions knowledge advertising, showing ontology has met the completeness criteria
based on questions of competence and expectations answers.
Keywords— Ontology, Semantic Web, SPARQL

PENDAHULUAN
Website merupakan suatu metode untuk menampilan informasi di internet, baik berupa teks,
gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan
(link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah
browser. Website menjadi bagian yang paling terlihat sebagai jaringan terbesar dunia yaitu internet
dan merupakan salah satu produk perkembangan teknologi yang menjadi sumber dari manusia
untuk mendapatkan informasi[2].
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Perkembangan website begitu pesat, berbagai website telah dibuat untuk berbagai tujuan dan
kategori serta teknologi yang digunakan juga beragam. Berdasarkan data yang di peroleh sampai
tahun 2014 jumlah website hampir mencapai satu miliar yang sudah di onlinekan, jika melihat awal
website berkembang baru satu dasawarsa terahir maka hal tersebut sangatlah fantastis apalagi
kenaikan signifikan pembangunan website terjadi pada tiga tahun belakangan ini
(internetlivestats.com). Dari sekian banyak jumlah website yang dibangun, saat ini mulai di
dominasi oleh web dengan teknologi yang mengacu pada visi misi web 2.0.
Boyd dan Ellison (2007) mendefinisikan situs jejaring (network sites) dalam tulisan Nuril
Kusumawardhani Soeprapto Putri (2012) sebagai layanan berbasis web yang memperbolehkan para
individu untuk: (1) membangun sebuah profil publik dan semi-publik dalam suatu sistem yang
memiliki batasan-batasan, (2) memiliki suatu daftar yang berisikan pengguna-pengguna lain yang
tersambung dengan individu tersebut, (3) dapat melihat dan melintasi daftar koneksi-koneksi yang
terhubung dari para individu lainnya dalam sistem tersebut[1].
Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, berbagai macam jejaring sosial online
(LinkedIn, Myspace dan Facebook), blogs dan microblogging (Blogger, Twitter), video atau photo
sharing (Youtube, Flickr), instant messaging dan masih banyak lainnya. Hal ini dikarenakan,
keseluruhan situs tersebut memiliki tiga kemampuan yang dipaparkan oleh Boyd dan Ellison
(2007). Sosial web pada kategori lain juga sama berkembangnya dan memiliki istilah sendiri misal
marketplace, groupware, forum, dan masih banyak lagi[1].
Adanya tren web dengan konsep sosial membuat individu saling berinteraksi serta berbagi
melalu website yang ada. Konsep tersebut banyak berkembang dan dipakai untuk perancangan
berbagai website dengan menggunakan konsep keanggotaan. Di indonesia konsep ini banyak
diterapkan di berbagai bidang tidak hanya untuk sosial media tetapi tetapi juga bidang bisnis seperti
bisnis, iklan baris (olx, fjb kaskus), marketplace (tokopedia, bukalapak), Shopping mall (blibli),
B2C (Lazada, Bhineka) (https://id.techinasia.com/). Dalam bidang pendidikan juga hadir dengan
konsep jejaring yang memanfaatkan keanggotaan sebagai konsepnya seperti paseban yang
merupakan portal pembelajaran online yang berkontibusi untuk pendidikan indonesia
(http://tekno.liputan6.com), ruangguru merupakan situs jejaring yang mempertemukan antara siswa
dan guru melalui media online dan juga terdapat kelas privat online (https://dailysocial.net). Selain
itu juga di terapkan diberbagai bidang mulai penyedia jasa penyewa, lowongan, kuliner, travel,
kuis, kesehatan, jodoh dan masih banyak lagi.
Melihat potensi pasar iklan yang begitu besar dalam dunia internet tentu tidak disia-siakan
oleh pihak produsen maupun pengguna sarana internet untuk turut memanfaatkan internet sebagai
media bisnis online. Dalam hal ini baik penyedia slot iklan maupun produsen pemasang iklan
keduanya dapat memperoleh keuntungan. Pemilik sistem keanggotaan dapat memperoleh
pemasukan dari iklan yang dipasang pada sistem tersebut. Sementara pemasang iklan dapat
menjangkau pangsa pasar yang lebih luas dan produknya menjadi semakin terkenal (Nugroho,
2009). Menurut Maxmanroe salah satu website media berita di indonesia yang juga menerapkan
konsep keanggotaan yaitu detik mengandalkan pemasukan utamanya yaitu dari iklan. Dengan rate
iklan yang sangat beragam berkisar 200 ribu untuk iklan baris hingga 200 juta untuk yang
dihalaman utama menghasilkan antara 4 – 5 miliar pada setiap bulan.
Semakin tinggi tuntutan untuk memperoleh ketepatan dan kelengkapan data yang sesuai
dengan keinginan pengguna, Semantik Web efektif untuk memecahkan tantangan dan
permasalahan tersebut. Semantik Web merupakan perluasan dari teknologi web dalam bentuk
standard baru yang di keluarkan oleh W3C. Web yang memiliki makna. Teknologi Semantik Web
akan membuat mesin memproses masalah pencarian yang komplek setelah sebelumnya
didefinisikan, sehingga mesin akan mengetahui data yang kita maksudkan. Untuk memperoleh
informasi yang lengkap terkait data-data yang berkaitan tidak cukup hanya dengan satu sumber
data tetapi dibutuhkan banyak sumber. Untuk dapat menghasilkan hal tersebut maka bisa
memanfaatkan pendekatan ontologi sebagai solusinya. Ontologi merupakan sebuah pendekatan
untuk menghubungkan keterkaitan data yang bersifat kompleks[3].
Ontologi dipilih karena mampu mereprensentasikan informasi pengetahuan berdasarkan
konsep semantik dari makna objek-objek, properti dari setiap objek serta relasi antar objek yang
mungkin terjadi pada domain tertentu[4].Melalui model ontologi diharapkan mampu
menggambarkan struktur semantik dari suatu domain pengetahuan. Dengan kata lain, Ontologi
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membuka kemungkinan untuk berpindah dari pandangan berorientasi dokumen ke arah
pengetahuan yang saling terkait, dapat dikombinasikan serta di manfaatkan kembali secara lebih
fleksibel dan dinamis
Ontologi berbasis Semantik Web akan menghasilkan sebuah sistem yang data didalamnya
tidak hanya dipahami oleh manusia tetapi juga bisa dipahami, dikelola dan digunakan kembali oleh
mesin. Sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih relevan bahkan dapat menghasilkan
sebuah pengetahuan baru[3].
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset eksperimental,
yang bertujuan untuk meneliti pengaruh dari suatu pendekatan tertentu terhadap sebuah obyek
tertentu dibandingkan dengan obyek lain yang menggunakan pendekatan berbeda[5].
Eksperimen merupakan salah satu prosedur dimana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa
dimanipulasi dengan syarat semua faktor tesebut konstan. Pembanding atau kontrol diantara kedua
contoh diatas disebut dengan experimental design. Dimana ada penyebab yang berkorelasi dengan
dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkin
faktor-faktor lain yang berpengaruh[5].
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi
Implementasi rancangan ontologi merupakan proses formalisasi dari model konseptual (hasil
rancangan ontologi), yang telah dibangun melalui sejumlah tahapan dalam metode perancangan.
Hasil rancangan tersebut selanjutnya ditransformasikan kedalam bentuk yang dapat dibaca oleh
komputer yaitu dalam bentuk resource ontologi. Resource ontologi dapat berupa RDF atau OWL.

Gambar 1. Tahapan Proses Formalisasi Ontologi

1. Pendefinisian IRI (Internationalized Resource Identifier)
Tahapan Formalisasi Ontologi yang didasarkan pada layer web semantik diawali dengan
melakukan pendefinisian IRI. IRI digunakan untuk mengidentifikasi sebuah ontologi dan menjadi
tambahan PREFIX pada saat pengujian SPARQL query.

Gambar 2. Pendefinisian IRI Ontologi
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2. Serialisasi RDF (Resource Description Framework)
Serialisasi RDF merupakan tahapan awal untuk formalisasi ontologi setelah dilakukan
pendefinisian resources sebelumnya. RDF dibangun berdasarkan XML sebagai bahasa markup,
hanya saja RDF memiliki standarisasi.

Gambar 3. Serialisasi IRI kedalam RDF

Relasi didalam RDF dikenal dengan Object Property, definisi dari Object Property inilah yang
akan merelasikan kelas yang ada di dalam ontologi. Berdasarkan hasil dari konseptualisasi jumlah
relasi yanga akan di definisikan ke dalam Object Property berjumlah 31 relasi. Pada gambar 4
ditampilan serialisasi RDF untuk relasi yang berhubungan dengan Person yaitu hasGender,
hasReligion, hasLanguage, hasRelationship, hasBlood, hasAge, hasHometown, hasBirthday,
hasCollege, hasAcademic dan hasLocation.

Gambar 4. Serialisasi Relasi kedalam RDF

3.

RDF Schema
Untuk mendapatkan kelas yang lebih explisit termasuk juga mendifinisikan hirarki konsep
seperti sub-kelas maka dari hasil serialisasi RDF di kembangkan lagi ke dalam RDF Schema.
RDFS adalah kosa kata untuk menjelaskan properties dan classes dari berkas RDF, dengan sebuah
semantik untuk hirarki penyamarataan dari properties dan classes.
Kelas Interest yang memiliki lima sub-kelas yaitu Gender, Blood, Language, Religion dan
Relationship juga di definisian ke dalam RDF Schema berdasarkan berkas RDF yang sebelumnya
telah di serialisasikan terlebih dahulu.
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Gambar 5. RDF Schema Sub Class Interest

4.

OWL (Ontology Web Language).
OWL (Ontology Web Language) adalah tahapan selanjutnya dalam proses formalisasi
ontologi. Berdasarkan hasil dari konseptualisasi ontologi yang telah di proses sampai ke tahap RDF
Schema selanjutnya akan di formalisasikan menjadi ontologi, pada tahap ini akan digunakan tool
Protege sebagai implementasi OWL. Protege akan membantu dalam melakukan proses
pendefinisan axiom, rule serta pengujian Consistency Ontologi dengan menggunakan Pellet yang
dijalankan pada protege.
Berdasarkan pendefinisan Class dan Sub-Class dari RDF dan RDFS yang telah di jabarkan
sebelumnya selanjutnya di import kedalam tool Protege. Gambar 6 menunjukan rancangan
taksonomi kelas yang telah diimplementasikan dalam Protege.

Nuri, Formalisasi Ontologi Berbasis Web Semantik …75
Gambar 6. Taksonomi Class dan Sub-Class dengan Protege.

Masing-masing kelas dapat berelasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jenis relasi
tersebut disebut dengan relasi biner-adhoc. Pada Protege relasi biner dinyatakan sebagai object
property. Berdasarkan serialisasi RDF setelah di import ke dalam Protege menghasilkan 30 object
property seperti yang ditunjukan melalui gambar 7 a. Selanjutnya Atribut atau pada tool Protege di
sebut dengan data property ditampilakan seperti pada gambar 7 b.

(a)

(b)

Gambar 7. Implementasi pada protege a) Relasi Object Property, b) Atribut atau Data Property

Setelah tahapan import dari hasil serialisasi RDF dan RDFS, tahapan awal yang dilakukan
pada Protege dengan melakukan implementasi Axiom yang ditunjukan pada Gambar 8. Seluruh
pendefinisian, baik itu kelas, relasi, atribut hingga rule merupakan bentuk dari aksiom. Pada bagian
ini aksiom yang dimaksud adalah aksiom dalam bentuk equivalent class. GambaR 8
memperlihatkan implementasi aksiom dalam bentuk equivalent class. Aksiom tersebut
diekspresikan dengan sintaks Manchester OWL.

(a)

(b)
Gambar 8. Implementasi Aksiom dalam bentuk Equivalent Class : a) Aksiom Publisher, b) Aksiom Hometown

Pernyataan aksiom pada gambar 8a secara bahasa natural adalah “semua orang dengan iklan
tertentu”. Secara teknis diartikan bahwa instance pada kelas Person yang memiliki object property
advertise terhadap kelas Advertisement. Pernyataan akiom pada gambar 3.18b secara bahasa
natural adalah “semua tempat lahir adalah kota”. Secara teknis diartikan bahwa intance pada kelas
Hometown memiliki relasi inLocation dengan instance pada kelas City.
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5.

Implementasi Instance
Instance disebut juga individual, dalam protege merupakan individual atau elemen yang
representasikan suatu class. Setiap individu akan mempunyai object property atau data property
yang akan membedakan instance yang satu dengan instance yang lain. Instance merupakan anggota
dari suatu class. Instance ini nantinya diberikan rules yang ada agar perancangan ontologi berjalan
sesuai tujuan awal.
6. Implementasi Rules
Rule digunakan untuk memberikan penalaran dan inferensi pada ontologi yang dibangun.
Pembuatan rules ini berdasarkan pada perancangan rule yang telah dibuat pada tahap formalisasi
ontologi. Implementasi rule pada tahapan formalisasi ontologi ini menggunakan SWRL (Semantic
Web Rule Language). SWRL merupakan bahasa yang digunakan untuk menunjukan aturan pada
semantic web. SWRL menyatakan aturan untuk setiap konsep pada ontologi (class, property,
instance). Sifat dari SWRL adalah Case Sensitive sehingga ketika membuat rule dengan
menggunakan konsep tertentu, harus benar-benar sesuai dengan penamaan yang ada.
Dalam menerapkan rule dalam ontologi ini juga memiliki beberapa tahapan yang harus
didefinisikan terlebih dahulu, berikut ini implementasi rules dari ads ontology menggunakan aturan
dari SWRL.
6.1 Rules untuk mendefinisikan usia.
Pada tabel 1 menunjukan rules yang terdapat dalam ontologi ini yang digunakan untuk
mementukan usia dari member. Sebagai contoh salah satu rules berbunyi “Orang yang memiliki
usia kurang dari 18 termasuk kedalam kategori remaja”. Ketika rules tersebut direpresentasikan
dalam ontologi, rules tersebut dapat berbentuk sebagai berikut, “Jika terdapat instance x dalam
class member dengan nilai atribut age kurang dari 18, member x tersebut akan memiliki object
property atau relasi hasLvAge dengan instance Teen”. Hal tesebut berlaku untuk untuk semua
member dengan usia kurang dari 18. Pada tabel 1 menampilkan rules tersebut yang dinyatakan
dalam bentuk logika sesuai dengan aturan SWRL termasuk juga pendefinisian aturan lainya yang
berkaitan dengan pengelompokan usia dari member.
Tabel 1. Deskripsi Rules Age Member

No
1

Age Member
Teen

2

Youth

3

Young Adult

4

Adult

5

Old

Rules
Member(?x) ∧ MemberAge(?X, ?age) ∧
swrlb:lessThan(?age, 18) → hasLvAge(?x, Teen)
Member(?x) ∧ MemberAge(?X, ?age) ∧
swrlb:greaterThanOrEqual(?age, 18) ∧
swrlb:lessThanOrEqual(?age, 22) → hasLvAge(?x, Youth)
Member(?x) ∧ MemberAge(?X, ?age) ∧
swrlb:greaterThanOrEqual(?age, 23) ∧
swrlb:lessThanOrEqual(?age, 27) → hasLvAge(?x,
Young_Adult)
Member(?x) ∧ MemberAge(?X, ?age) ∧
swrlb:greaterThanOrEqual(?age, 28) ∧
swrlb:lessThanOrEqual(?age, 35) → hasLvAge(?x,
Young_Adult)
Member(?x) ^ hasAge(?x, ?age) ^ swrlb:greaterThan(?age,
35) -> hasLvAge(?p, Old)

Hasil dari definisi rules untuk age member mengelompokan usia dari para member menjadi
beberapa tingkatan usia diantaranya untuk tingkatan Teen di definisikan member yang memiliki
usia kurang dari 18 tahun, Youth didefiniskan untuk member dengan rentang usia lebih dari 18
tahun sampai 22 tahun. Young Adult di definisikan untuk member dengan rentang usia 23 tahun
sampai 27 tahun. Adult di definisikan untuk rentang usia 28 tahun sampai dengan 35 tahun dan
tingkatan Old di definisikan untuk member yang memilki usia diatas 35 tahun.
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Gambar 9. Implementasi Rules Age

6.2 Rules Untuk Mendefinisikan User Interest
Untuk memberikan penalaran yang menunjukan bahwa member akan disugestikan dengan
iklan yang sesuai dengan biodata member yang dimilikinya sehingga iklan yang diberikan bisa
tertarget lebih spesifik maka diperlukan satu rules yang dapat menghasilkan pernyataan tersebut.
Berikut ini rule yang digunakan :
Member (?x) ^ Contextual_Suggestion(?y) ^ hahLvAge(?a), hasGender(?b), inLocation(?c),
hasGroupInterest (?d), hasEducation (?e) -> hasAds(?x, ?y)
Rules yang digunakan untuk menentukan sugesti iklan yang akan ditampilkan kepada member
dengan menggunkan lima variable utama baik hanya satu variable saja maupun gabungan dari
berbagai variable yang dikombinasikan sehingga sugesti iklan akan lebih spesifik lagi. Lima
variable yang akan dijadikan acuan dalam menerapkan sugesti iklan yaitu age, gender, location,
interest dan education. Sebagai contoh salah satu rule berbunyi “iklan y akan disugestikan kepada
semua member yang memiliki profile atau biodata member dengan Usia 20 tahun, berjenis kelamin
perempuan tinggal di jogja tertarik dengan bidang kuliner dan tanpa mempertimbangkan status
pendidikan”. Implementasi rules ini akan menghasilkan relasi atau object property hasAds antara
instance yang terdapat dalam class Contextual_Suggestion dengan instance pada class Member
yang sebelumnya telah direlasikan dengan concept age, location, interest, education dan gender.
Hasil dari formalisasi ontologi ini ada dua keluaran yang diperoleh yaitu yang pertama adalah
api (application program interface) dan ontograf pada gambar 10 dibawah ini ditunjukan tampilan
grafik pengetahuan berdasarkan ontologi yang telah dibangun. Ontograf menunjukan tentang data
yang saling terhubung yang menjadi pusat dari graph yaitu class thing.

Gambar 10. Implementasi Rules Age

Pengujian dan Analisa Hasil
Pengujian ontologi merupakan tahapan akhir pada proses penelitian ontologi sugesti iklan ini
sebelum dilakukan penarikan kesimpulan akhir terhadap penelitian yang dilakukan, untuk
pengujian ontologi sendiri ada dua tahapan yaitu Consictency dan Completeness.
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Pengujian Consistency
Rules yang telah dirancang diimplementasikan pada ontologi maka dilakukan pengujian
rules atau dalam ontologi dikenal dengan proses reasoning. Tahapan Reasoning dilakukan dengan
mengaktifkan reasoner Pellet. Pengaktifan reasoner ini akan menghasilkan inferensi object
property, data property maupun instance hasil penalaran rules yang diimplementasikan. Hasil
inferensi ini menunjukan apakah rules yang dibuat telah sesuai dengan ontologi yang diharapkan.
Selain untuk melakukan penalaran, reasoner juga berfungsi untuk menguji konsistensi deskripsi
logika yang telah diimplementasikan pada ontologi yang telah dibuat. Dalam protege untuk
membedakan komponen hasil reasoning atau bukan dapat diketahui yaitu untuk komponen yang
merupakan hasil reasoning akan memiliki latar belakang serta tidak dapat di remove maupun di
edit.
Pada Gambar 11 menunjukan langkah hasil inferensi dari pengujian reasoning untuk rule
yang sebelumnya telah diimplementasikan. Hasil inferensi yang ditampilakan diambil dari salah
satu instance yang telah medapatkan rules. Pada tampilan itu total ada lima buah object property
assertions. Yang membedakan apakah hasil dari relasi manula atau mesupakan hasil dari reasoning
yaitu memiliki latarbelakang yang berbeda serta ketebalan huruf yang digunakan. hasLvAge
Young_Adult merupakan hasil dari pengujian consistency ontology.

Gambar 11. Hasil Inferensi dari proses Reasoning rules Age Member

Selanjutnya dilakukan proses reasoning terhadap rules yang mendefiniskan aturan group
interest, tahapan ini akan mengetahui apakah rules yang didefinisikan sesuai atau tidak. Pada
gambar 12 ditunjukan hasil inferensi bahwa instance dari member telah memiliki group interest
sesuai yang didefinisikan pada rules sebelumnya.

Gambar 12. Hasil Inferensi dari proses Reasoning rules group

Dari seluruh proses pengujian consistency yang dilakukan, dapat dilihat inferensi yang
dihasilkan dengan pengaktifan reasoner telah sesuai dengan rules yang dirancang. Namun seluruh
hasil inferensi dari rules yang ada ini akan hilang kembali ketika reasoner dimatikan, karena
reasoner Pellet yang telah diaktifkan tersebut hanya sebatas untuk memberikan klasifikasi pada
rules yang telah dibuat dalam ontologi dan meilihat konsistensi yang dihasilkan agar tidak
bertentangan dengan aksiom yang sudah ada.
Agar hasil inferensi yang dihasilkan tidak hilang dan dapat diambil datanya pada proses
SPARQL Query maka dilakukan export inferred axiom as ontology sehingga hasil reasoning tidak
akan hilang meskipun reasoner tidak diaktifkan.
Berdasarkan hasil pegujian consistency ontology dengan proses reasoning menggunakan
tool pellet reasoner telah ditunjukan hasil inferensi dari rule yang telah di definisikan sebelumnya
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sehingga ontologi sugesti iklan berdasarkan profil member telah memenuhi kondisi sebagai
ontologi yang konsisten.
Pengujian Completeness
Tahapan pengujian ontologi yang kedua yaitu completeness dengan memanfaatkan SPARQL
query. Selain digunakan untuk mendeskripsikan cakupan domain pengetahuan dan menguji hasil
formalisasi domain pengetahuan (ontologi), bahasa SPARQL juga dapat digunakan untuk mencari
suatu informasi yang terdapat dalam ontologi. Pencarian informasi tersebut dapat dikemas dalam
bentuk skenario pengujian yang akan diformalisasi menggunakan SPARQL Query.
Pengujian Completeness SPARQL Query Skenario 1
Sekenario 1 dilakukan untuk proses pengujian completeness menggunakan SPARQL Query
yaitu menampilkan daftar member dengan menggunakan filter gender dan location. Pada skenario
satu ini total dilakukan empat query sparql yaitu berdasarkan gender male, gender female, location
jakarta dan location yogyakarta.
Hasil dari pengujian pada skenario 1 di tujukan pada tabel 2. pada tabel tersebut terdapat
2430 untuk instance yang terdapat dalam class member. Dari jumlah tersebut pada pengujian
SPARQL query yang pertama dengan object query pada individual male 1367 telah sesuai dengan
ekspektasi yaitu telah memenuhi completeness 100%. Pengujian SPARQL query yang kedua
dengan object query pada individual female 1063 telah sesuai dengan ekspektasi yaitu telah
memenuhi completeness 100%. Pengujian SPARQL query yang ketiga dengan object query pada
individual jakarta 1763 telah sesuai dengan ekspektasi yaitu telah memenuhi completeness 100%.
Pengujian SPARQL query yang keempat dengan object query pada individual yogyakarta 687 telah
sesuai dengan ekspektasi yaitu telah memenuhi completeness 100%.
Tabel 2. Hasil Pengujian Skenario 1

Total Instance
2430
2430
2430
2430

Total Object Query
1367
1063
1743
687

Individual
Male
Female
Jakarta
Yogyakarta

Completeness
100%
100%
100%
100%

Pengujian Completeness SPARQL Query Skenario 2
Sekenario 2 dilakukan untuk proses pengujian completeness menggunakan SPARQL Query
adalah menampilkan daftar member dengan menggunakan filter tanggal lahir dari member yang
telah dikelompokan kedalam class Age. Pada skenario 2 ini total dilakukan lima kali query yaitu
berdasarkan Age Teen, Youth, Young Adult, Adult dan Old.
Pada tabel 3 tersebut terdapat 2430 untuk instance yang terdapat dalam class member. Dari
jumlah tersebut pada pengujian SPARQL query yang pertama dengan object query pada individual
teen 39 telah sesuai dengan ekspektasi yaitu telah memenuhi completeness 100%. Pengujian
SPARQL query yang kedua dengan object query pada individual youth 619 telah sesuai dengan
ekspektasi yaitu telah memenuhi completeness 100%. Pengujian SPARQL query yang ketiga
dengan object query pada individual young_adult 910 telah sesuai dengan ekspektasi yaitu telah
memenuhi completeness 100%. Pengujian SPARQL query yang keempat dengan object query pada
individual Adult 460 telah sesuai dengan ekspektasi yaitu telah memenuhi completeness 100% dan
query yang kelima dengan object query pada individual old 402 juga telah sesuai dengan ekspektasi
yaitu telah memenuhi completeness 100%.
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Tabel 3. Hasil Pengujian Skenario 2

Total Instance
2430
2430
2430
2430
2430

Total Object Query
39
619
910
460
402

Individual
Teen
Youth
Young Adult
Adult
Old

Completeness
100%
100%
100%
100%
100%

Pengujian Completeness SPARQL Query Skenario 3
Sekenario 3 dilakukan untuk proses pengujian completeness menggunakan SPARQL Query
adalah menampilkan daftar member dengan menggunakan filter sesuai dengan rules yang telah
didefinisikan pada dengan SWRL pada pembahasan sebelumnya. Pada skenario 3 ini total
dilakukan lima kali query yaitu berdasarkan sesuai dengan rule yang telah didefinisikan dengan
menggunakan variable yaitu gender, location, age, education, user_interest. Query berdasarkan hal
tersebut akan menhasilkan daftar member beserta sugesti iklan yang sesui dengan profile member.
Hasil yang diharapkan dari query ini haruslah sesuai dengan ekspektasi jawaban yang sebelumnya
telah dirumuskan.
Pada skenario 3 proses query yang pertama dilakukan dilakukan untuk menampilkan sugesti
iklan berdasarkan variabel yang telah di tentukan di dalam rules yaitu sesuai dengan “Member yang
memiliki jenis kelamin Laki-laki, tinggal di Yogyakarta, memiliki latar belakang pendidikan di
STMIK AMIKOM Yogyakarta dan berusia antara 23 tahun sampai 27 tahun maka akan
mendapatkan sugesti iklan hardisk ekstenal seagate 1TB” atau jika disesuaikan dengan class dan
instance yang ada didalam ontologi menjadi “jika terdapat intance x dalam class member yang
memiliki object property hasGender dengan intance Male, object property hasEducation dengan
intance STMIK AMIKOM Yogyakarta, object property hasLvAge dengan intance Young Adult,
object property inLocation dengan intance Yogyakarta maka akan mendapatkan sugesti iklan
Seagate 1TB Hardisk External.
Hasil pengujian pada skenario ketiga digambarkan dalam bentuk tabel seperti ditunjukan ada
tabel 4. Pada proses yang pertama untuk mendapatkan sugesti iklan member didefinisikan dengan
filter object property gender Male, object property location Yogyakarta, age Young Adult,
education STMIK AMIKOM Yogyakarta maka akan mendapatkan sugesti iklan Seagate 1TB
Hardisk External status pengujian SPARQL query completeness 100%. Pada proses yang kedua
untuk mendapatkan sugesti iklan member didefinisikan dengan filter object property gender
Female, object property location Yogyakarta, age Youth, education STMIK AMIKOM Yogyakarta
maka akan mendapatkan sugesti SanDisk Ultra USB 3.1 16GB status pengujian SPARQL query
completeness 100%. Pada proses yang ketiga untuk mendapatkan sugesti iklan member
didefinisikan dengan filter object property gender Male, object property location Jakarta, age
Youth, user interest Entertaiment maka akan mendapatkan sugesti iklan Tshirt Kaos 3D status
pengujian SPARQL query completeness 100%. Pada proses yang keempat untuk mendapatkan
sugesti iklan member didefinisikan dengan filter object property gender Female, object property
location Jakarta, age Young Adult, education Trisakti University, user interest Healthy maka akan
mendapatkan sugesti iklan Nano Spray Original Kingdom status pengujian SPARQL query
completeness 100%. Pada proses yang kelima untuk mendapatkan sugesti iklan member
didefinisikan dengan filter object property gender Female, object property location Jakarta, age
Old, maka akan mendapatkan sugesti iklan Remote Control Car RC status pengujian SPARQL
query completeness 100%.
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Tabel 4. Hasil Pengujian Skenario 3

Gender

Location

Age

Male

Yogyakarta Young
Adult

Female

Yogyakarta Youth

Male

Jakarta

Youth

Female

Jakarta

Young
Adult

Female

Jakarta

Old

Education
STMIK
AMIKOM
Yogyakarta

User
Interest
True

Suggestion

Seagate
1TB
Harddisk
External
STMIK
True
SanDisk
AMIKOM
Ultra USB
Yogyakarta
3.1 16GB
True
Entertaiment Tshirt
Kaos 3D
Trisakti
Health
Nano
University
Spray
Original
Kingdom
True
True
Remote
Control
Car RC

Completeness
100%

100%

100%
100%

100%

Dari hasil pengujian menggunakan SPARQL query dapat dilihat bahwa setiap skenario yang
diujikan mendapatkan hasil jawaban yang sesuai dengan ekspetasi yang diharapkan. Hal ini
menunjukan bahwa ontologi yang diimplementasikan telah sesuai.
KESIMPULAN
Penelitian ini menggambarkan ontologi yang dibangun untuk dapat menentukan
rekomendasi iklan terhadap biodata member sehingga iklan yang di publish lebih tertarget.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebegai
berikut:
1. Domain pengetahuan sugesti iklan berdasarkan biodata member sistem keanggotaan telah
dikonseptualisasikan ke dalam model ontologi dengan melalui sejumlah tahapan perancangan
yang diadaptasi dari metode Gruninger & Fox dan Methontology. Selanjutnya proses
formalisasi atau implementasi perancangan ontologi telah dilakukan berdasarkan dari layer
semantik web.
2. Rancangan ontologi yang dibangun menghasilkan 41 class, 28 object property, 78 data property
dan 51 rules untuk merepresentasikan konsep biodata member keanggotaan dan sugesti iklan.
Keseluruhan entitas tersebut telah melalui proses reasoning dimana ontologi dinyatakan telah
konsisten yang kemudian menghasilkan inferensi atau fakta-fakta baru berdasarkan rule yang
didefinisikan dan telah memenuhi kriteria konsistensi dari ontologi yang dibangun.
3. Pertanyaan kompetensi telah diformalisasikan menggunakan SPARQL Query. Pengujian
ontologi menggunakan SPARQL Query telah berhasil menampilkan rekomendasi iklan
berdasarkan biodata dari member keanggotaan. Ontologi mampu menyediakan pengetahuan
sugesti iklan sebagai jawaban atas pertanyaan kompetensi. Jawaban tersebut sesuai dengan
ekspektasi jawaban berdasarkan pada yang telah didefinisikan. Hasil pengujian menunjukan
ontologi telah memenuhi kriteria completeness berdasarkan pertanyaan kompetensi dan
ekspektasi jawaban.
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SARAN
Beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini untuk pengembangan penelitian
selanjutnya
1. Memeperkaya domain pengetahuan misalnya dengan menmbah range variabel untuk
rekomendasi seperti bahasa, agama, golongan darah, tempat lahir dan lainya.
2. Ontologi yang telah dibangun dapat digunakan kembali untuk diimplementasikan langsung
kedalam sistem keanggotaan, serta pengembangan ke arah sugesti berbasis bahasa alami.
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