
1. 

 

  Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1  Latar Belakang masalah 

 Website merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat 

modern sekarang ini, baik itu digunakan untuk melakukan 

transaksi, penyebaran informasi, maupun pencarian informasi. 

Aplikasi web yang pada awalnya hanyalah berupa aplikasi statik, 

saat ini terus berkembang pesat dalam bentuk aplikasi dinamik 

dan kemudian dikembangkan teknologi semantic web. Aplikasi 

web yang pada awalnya hanya sekedar menampilkan data tanpa 

adanya pengolahan data tersebut, saat ini dengan teknologi 

semantic web sudah mampu mengolah data tersebut sesuai 

keinginan user sehingga user mendapatkan informasi sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan. 

 Konsep sederhana dari semantic web adalah merupakan 

suatu cara agar kata-kata yang tertera di dalam suatu dokumen 

web dapat dibaca dan dimengerti oleh mesin (machine-readable 

data). Website yang memiliki kemampuan semantic ini seolah-

olah memiliki kecerdasan buatan yang sanggup memberikan 

jawaban yang tepat terhadap pertanyaan atau kebutuhan 

para penggunanya. 

Semantic web memiliki perbedaan mendasar dengan web 

statik dan dinamik. Istilah semantic web sendiri berawal dari 

usulan para peneliti dan pengembang web (Berners-Lee dkk, 
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2001) dimana ditambahkanya informasi bagi konten web yang 

diistilahkan dengan metadata sehingga isi halaman web dapat 

diproses oleh komputer. Informasi yang ditambahkan tersebut 

berada pada file RDF (Resource Description Framework). Para 

peneliti setuju bahwa semantic web merupakan suatu cara untuk 

melakukan revolusi di dunia internet yang akan menyatukan 

interaktifitas pengguna, kolaborasi informasi, dan kecerdasan 

buatan pada sebuah website (Borland, 2007). 

Saat ini, dalam merancang file rdf dibutuhkan 

pengetahuan khusus mengenai struktur dan bentuk file ini 

sehingga tidak jarang para pengembang maupun di dunia 

pendidikan yang mempelajari teknologi ini mengalami kesulitan 

menginterpretasikan data dan hubungan antar data sehingga 

menjadi sebuah file rdf apalagi jika data yang dibuat dalam skala 

yang besar. Kesulitan ini dapat diatasi dengan adanya sebuah 

aplikasi yang memiliki kemampuan men-generate data dan 

hubungan antar data dari beberapa sumber data seperti database 

atau sumber data lain, menjadi sebuah file rdf, sehingga file rdf 

dapat dengan mudah dibuat oleh siapa saja tanpa perlu memiliki 

pengetahuan khusus mengenai strukur dan bentuk file rdf. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan 

diatas, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana membuat aplikasi yang dapat men-generate file RDF 
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dengan mengintegrasikan Framework Jena, Netbeans Platform 

dan Web Service. 

 

1.3 Tujuan dan manfaat  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi 

yang dapat men-generate file rdf dengan mengintegrasikan 

Framework Jena, Netbeans Platform dan Web Service. Manfaat 

dari penelitian ini adalah :  

− Aplikasi yang dibuat dapat men-generate file rdf sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam membuat file rdf 

tanpa harus memiliki pengetahuan khusus mengenai struktur 

dan bentuk penulisan file rdf. 

− Memperoleh pemahaman tentang bagaimana membangun 

sebuah aplikasi dengan menggunakan Framework Jena, 

Netbeans Platform dan Web Service. 

− Menambah referensi penelitian yang berkaitan dengan RDF, 

Framework Jena, Netbeans Platform dan Web Service pada 

Fakultas Teknologi Informasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas, maka 

diperlukan adanya pembatasan masalah antara lain : 

− Aplikasi yang dibuat hanya dapat men-generate file rdf. 

− Sumber data inputan user yang akan di-generate menjadi file 

rdf adalah data triple, rss situs berita dan graph visualizaton. 
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− Vocabulary yang digunakan dalam Framework Jena hanyalah 

VCARD, DC, FOAF dan RSS. 

− Tidak membahas tentang OWL (Ontology Web Language) 

dan SPARQL. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian terdiri atas bab-

bab sebagai berikut : 

 

Bab 1  Pendahuluan 

Merupakan inti laporan yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

Bab 2  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisikan penelitian yang pernah 

dilakukan dan teori-teori dasar yang relevan dengan topik 

yang dibahas, yaitu mengenai RDF, Framework Jena yang 

akan menghasilkan file rdf, Netbeans Platform sebagai 

antarmuka aplikasi dan Web Service yang akan membantu 

dalam mengakses data dari situs yang digunakan. 

Bab 3  Metode dan Perancangan Sistem 

Berisi metode penelitian yang digunakan, dan kebutuhan 

perangkat lunak, metodologi yang dipakai dalam 

perancangan aplikasi, dan perancangan tampilan dari 

aplikasi. 
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Bab 4  Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang pembahasan proses implementasi dan hasil 

implementasi serta pengembangan dari RDF Generator 

dengan menggunakan perpaduan Framework Jena, 

Netbeans Platform dan Web Service dalam aplikasi yang 

akan menghasilkan file rdf tersebut. 

Bab 5  Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran sehubungan 

dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem pada 

masa yang akan datang. 

 


