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Abstrak
Informasi bibliografi perpustakaan yang ditampilkan pada dokumen web (web content) STMIK AMIKOM
Yogyakarta hanya dapat dipahami oleh manusia namun tidak dapat dipahami oleh mesin, sehingga mesin
tidak mampu menginterpretasikan informasi yang dibutuhkan atau dicari oleh manusia. Hal ini
mengakibatkan dokumen-dokumen yang tidak relevan disertakan sebagai hasil pencarian (search result).
Dokumen yang tidak relevan justru terindeks oleh mesin pencari, sehingga campur tangan manusia untuk
memilah informasi-informasi tersebut tetap dibutuhkan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, dibutuhkan
suatu cara agar informasi dalam suatu dokumen web dapat dibaca dan dipahami oleh mesin (machine
understable). Web yang memiliki kecerdasan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan (question
answering), sehingga dapat memproses kalimat yang sederhana dan ontologi yang digunakan adalah OWL
(Ontology Web Language) sebagai implementasi basis pengetahuan yang digunakan oleh sistem question
answering, oleh karena itu diperlukan rancang bangun sistem question answering bibliografi perpustakaan
dengan OWL.
Kata kunci : bibliografi, question answering, OWL (Ontology Web Language)
1.

Pendahuluan

Semantik sebagai alat komunikasi verbal
bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi
yang bersifat arbiter atau tidak ada hubungan
wajib antara lambang sebagai hal yang menandai
yang berwujud kata atau leksem dengan benda
atau konsep yang ditandai, yaitu referen dari kata
atau leksem tersebut.[3]
Tim Berners-Lee, penemu Web dan direktur
dari World Wide Web Consortium (W3C),
mengatakan web semantik merupakan cara untuk
mengatasi beberapa batas-batas budaya di World
Wide Web. Web Semantik juga merupakan suatu
cara untuk merepresentasikan web content dalam
bentuk yang dapat dipahami dan diproses oleh
mesin. SW dapat mengindentifikasikan bahwa
makna data (the meaning of data) pada web dapat
dipahami, baik oleh manusia maupun oleh
mesin/komputer.[4]
Bibliografi perpustakaan adalah suatu set
data
bibliografis
yang
mencatat
dan
mengidentifikasi suatu publikasi. Unsur-unsur
yang mencakup deskripsi bahan perpustakaan
adalah: judul, edisi, bahan/jenis sumber, publikasi
dan distribusi, deskripsi fisik, seri, catatan, dan
nomor standar internasional. Peraturan deskripsi
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bibliografi didasarkan pada
International
Standard Bibliographic Description.[6]
Informasi bibliografi perpustakaan yang
ditampilkan pada dokumen web (web content)
STMIK AMIKOM Yogyakarta hanya dapat
dipahami oleh manusia namun tidak dapat
dipahami oleh mesin, sehingga mesin tidak
mampu menginterpretasikan informasi apa yang
dibutuhkan atau dicari oleh manusia. Hal ini
mengakibatkan dokumen-dokumen yang tidak
relevan disertakan sebagai hasil pencarian (search
result). Dokumen yang tidak relevan justru
terindeks oleh mesin pencari, sehingga campur
tangan manusia untuk memilah informasiinformasi tersebut tetap dibutuhkan. Untuk
mengatasi kesulitan tersebut, dibutuhkan suatu
cara agar informasi dalam suatu dokumen web
dapat dibaca dan dipahami oleh mesin (machine
understable). Web yang memiliki kecerdasan
dalam memberikan jawaban atas pertanyaan
(question answering), sehingga dapat memproses
kalimat yang sederhana dan ontologi yang
digunakan adalah OWL (Ontology Web
Language)
sebagai
implementasi
basis
pengetahuan yang digunakan oleh sistem question
answering.[2]
Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana membuat aturan bahasa untuk
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pemrosesan bahasa alami, yaitu bahasa Indonesia
dengan OWL (Ontology Web Language)?
Tujuan dari penelitian adalah menyediakan
fasilitas pencarian bibliografi pada Perpustakaan
STMIK AMIKOM Yogyakarta menggunakan
bahasa alami.
Metode yang akan digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:
a. Obyek penelitian
Obyek penelitian dari penelitian ini adalah
Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta.
b. Data yang diperlukan
Merupakan data yang mendukung dalam
penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder.
1) Data primer
Data berupa basis data bibliografi (buku,
pengarang, penerbit, sinopsis, artikel
(jurnal), dan keterangan tambahan lainnya)
pada Perpustakaan STMIK AMIKOM
Yogyakarta.
2) Data sekunder
Data yang diperoleh dengan membaca dan
mempelajari
referensi
mengenai
pengolahan bahasa alami, teknologi web
semantik, bahasa pemrograman Java serta
perancangan query dengan menggunakan
SPARQL.
c. Teknik pengumpulan data
Tahap ini mempunyai tujuan untuk
mendapatkan data-data tesis yang mempunyai
keterkaitan dengan topik penelitian, sehingga
lebih relevan dan akurat. Teknik pengumpulan
data yang dilakukan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1) Observasi
Pengamatan dan pencatatan secara
sistematis yang berhubungan dengan
bibliografi perpustakaan.
2) Studi pustaka
Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan bahan-bahan,
referensi, dan dokumen yang berhubungan
dengan bibliografi perpustakaan.
3) Metode pengembangan
Tahapan yang dilakukan pada penelitian
ini
dengan
menggunakan
metode
pengembangan prototyping:
a) Analisis
Pada tahap ini dilakukan analisis
dengan mengumpulkan data bibliografi
perpustakaan dan identifikasi URI
(URL).
b) Desain
Deskripsi XML, RDF dan RDFS,
OWL, query SPARQL dan rules (RIF),
metode question answering dan desain
UML.
c) Prototipe

Penalaran logika (logic), penjelasan
penalaran logika (proof), autentifikasi
(trust), dan Sistem Question Answering
Bibliografi Perpustakaan.
d) Pengujian
Pengujian fungsionalitas modul sistem
question answering bibliografi.
e) Evaluasi
Pembuatan lanjutan sistem question
answering bibliografi berdasarkan hasil
pengujian.
f) Penyesuaian
Berupa dokumentasi sistem question
answering bibliografi yang dapat
digunakan untuk tanya jawab seputar
masalah bibliografi. [1]
2.

Pembahasan

2.1 Analisis Sistem
Pengumpulan data bibliografi perpustakaan
STMIK AMIKOM Yogyakarta yang meliputi
data buku, pengarang, penerbit, jenis buku,
sumber buku dan data lain yang terkait dengan
bibliografi perpustakaan.
Identifikasi URI pada objek dalam web
bibiliografi perpustakaan STMIK AMIKOM
Yogyakarta, salah satu jenisnya adalah URL
(Uniform Resource Locator) yang akan
memberitahu komputer dimana letak suatu
resource terkait dengan database bibliografi
perpustakaan (buku.owl) yang berada pada URL
(http://localhost/perpustakaan/buku.owl)
yang
disajikan pada gambar 1.
...
<uri id="Automatically generated entry,
Timestamp=1430659622837"
name="http://localhost/perpustakaan/buku.owl"
uri="buku.owl"/>
...
Gambar 1. Identifikasi URI
2.2 Desain Sistem
Deskripsi XML (eXtensible Markup
Language)
untuk
mempertukarkan
data
bibliografi Perpustakaan STMIK AMIKOM
Yogyakarta di web yang terdapat dalam Ontologi
Buku.
RDF (Resource Description Framework)
digunakan untuk mendeskripsikan informasi
bibliografi perpustakaan dan metadata dari sebuah
resource dan relasi resource tersebut dengan
resource yang lain di web secara semantik dalam
format yang dipahami oleh mesin. Resource
tersebut adalah representasi pengetahuan sintaksis
dan semantik.
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RDFS (Resource Description Framework
Schema)
digunakan
untuk
disajikan
mendeklarasikan keberadaan class Buku, subclass
dan propertinya pada bibliografi perpustakaan.
OWL (Ontology Web Language) digunakan
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan
konsep dari bidang pengetahuan tentang
bibliografi Perpustakaan STMIK AMIKOM
Yogyakarta yang disimpan pada Ontologi Buku
yang terdiri dari Asal_Buku, Judul, Jumlah_Buku,
Kategori, Keterangan, Klasifikasi, Nomor_Induk,
Penerbit, Penulis, Rak_Buku dan Tahun_Terbit
yang disajikan pada Gambar 2.

Gambar 3. Metode jawaban dari pertanyaan
pengguna
Use case diagram digunakan untuk
mengetahui layanan yang disediakan aplikasi
question answering bibliografi perpustakaan
beserta pengguna dari layanan tersebut, yaitu:
pencarian
informasi
tentang
bibliografi
perpustakaan yang disajikan pada gambar 4.

Gambar 2. OWL bibliografi perpustakaan
Query SPARQL digunakan untuk mencari
data bibiliografi perpustakaan (ISBN, Judul,
Jenis, Jumlah_Buku dan Pengarang) dengan
perintah (PREFIX ... SELECT ...).
RIF (Rule Interchange Format) digunakan
untuk mendefinisikan aturan untuk bibliografi
perpustakaan atau rule system, yaitu: Subjek,
Predikat dan Objek.
Sistem bibliografi perpustakaan dapat
menerima input pertanyaan dengan kalimat tanya
dalam bahasa Indonesia dari pengguna dan juga
memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman
sistem. Pemahaman sistem tentang pertanyaan
dari pengguna dilakukan secara bertahap yang
disajikan dalam Gambar 3, sedangkan
penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Menormalisasikan input dari kalimat yang
dimasukkan oleh pengguna.
b. Mengubah pertanyaan yang diberikan
pengguna menjadi sistematis (urut-urutan
kata).
c. Mentransformasikan urutan kata menjadi
parse tree yang merupakan representasi
sintaksis kalimat menjadi preposisi.
d. Mentranlasikan preposisi ke dalam logika dan
query SPARQL.
e. Jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh
pengguna
diperoleh
dengan
cara
mengeksekusi
query
SPARQL
yang
merupakan salah satu hasil akhir pemahaman
sistem terhadap pertanyaan yang diberikan
oleh pengguna. [5]
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Gambar 4. Use case diagram bibliografi
perpustakaan
2.3 Prototipe
Logic digunakan untuk penulisan aturan
produksi pada bibliografi perpustakaan yang
menggunakan pola tipe kalimat pencarian.
Proof digunakan untuk menjalankan atau
mengeksekusi
penalaran
logika
tentang
bibliografi perpustakaan yang terjadi pada layer
logic yang disajikan pada gambar 5.
//a.Tipe I : K -> kp + ctg + value
if(count($arr_filter)==3){
if(in_array($arr_filter[0], $kp) &&
$arr_filter[1]==$ctg){
$value = $arr_filter[2];
$syarat = " FILTER regex(?judul,
'".$value."', 'i') ";
$filternya[0] = strtolower($value);
}
...
Gambar 5. Aturan produksi
Trust digunakan untuk melakukan proses
autentifikasi tentang bibliografi perpustakaan dan
dalam memeriksa apakah suatu data, service, atau
agen dapat dipercaya.
Sistem
Question
Answering
(QA)
Bibliografi Perpustakaan disajikan dalam Gambar
6.
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No

Kategori

9

Gambar 6. Aplikasi QA bibliografi perpustakaan
10
Halaman Cari Buku OWL menampilkan
pencarian bibiliografi buku menggunakan OWL
dengan memasukkan kalimat sesuai aturan
produksi pada keyword pencarian dan pilih ISBN
untuk menampilkan detail dari bibliografi buku
sedangkan informasi lebih detail dijelaskan pada
menu bantuan.
2.4 Pengujian
Pengujian fungsionalitas modul sistem
question answering bibliografi Perpustakan
STMIK AMIKOM Yogyakarta dengan kategori
normalisasi input dan aturan produksi yang
disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Pengujian sistem question answering
bibliografi perpustakaan
No Kategori
Input
Output
Normalisasi Cari buku
Tampil
1
input
desain ?
hasil
pencarian
cari buku
Tampil
2
desain
hasil
pencarian
Tampilkan
Tidak
3
bk desain
tampil hasil
pencarian
Aturan
tampilkan
Tampil
4
produksi
buku
hasil
algoritma
pencarian
Cari buku
Tampil
5
judul
hasil
algoritma
pencarian
Tampilkan
Tampil
buku
hasil
6
pengarang
pencarian
kusrini
Cari buku
Tampil
judul
hasil
7
algoritma
pencarian
pengarang
kusrini
Cari buku
Tampil
pengarang
hasil
8
kusrini
pencarian
pengarang

Input
emha
Tampilkan
buku
pengarang
kusrini dan
emha
pengarang
ema
tampilkan
buku
pengarang
kusrini
pengarang
ema

Output
Tidak
tampil hasil
pencarian

Tampil
hasil
pencarian

2.5 Evaluasi
Berdasarkan hasil pengujian pada sistem
question answering bibliografi perpustakaan
STMIK AMIKOM Yogyakarta, maka sistem
lanjutannya diperlukan penambahan normalisasi
input dan aturan produksi.
2.6 Penyesuaian
Dokumentasi sistem question answering
bibliografi perpustakaan yang dapat digunakan
untuk tanya jawab seputar masalah bibliografi
perpustakaan.
a. Pembuatan aturan produksi pada OWL dengan
dideskripsikan pada query SPARQL
b. Normalisasi input untuk pengecekan kalimat
yang ditanyakan pengguna.
3.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem
question answering bibliografi Perpustakaan
STMIK AMIKOM Yogyakarta adalah:
a. Sistem question answering bibliografi
perpustakaan dibuat dengan menggunakan
pendekatan berbasis pengetahuan.
b. Sistem question answering bibliografi
perpustakaan dapat memahami pertanyaan
yang disampaikan dengan menggunakan
kalimat tanya yang sesuai dengan kaidah tata
bahasa Indonesia dengan baik asalkan sistem
memiliki pengetahuan (sesuai aturan produksi)
yang cukup untuk memahami kalimat tersebut.
Saran
yang
dapat
diberikan
untuk
pengembangan
lebih
lanjut
berdasarkan
kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem
question answering bibliografi perpustakaan
antara lain:
a. Penambahan normalisasi input selain tanda
baca (?), penghilangan ekstra spasi, huruf
besar dan kecil, yaitu: pengecekan kata ejaan
dan tanda baca (:).
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b. Hasil pencarian tidak tampil disebabkan
karena kurangnya pengetahuan sistem tentang
kalimat yang ditanyakan oleh pengguna,
sehingga diperlukan penambahan aturan
produksi pada pola pencarian kalimat.
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