
6. 

 

Bab 2 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, 

dengan judul “Software Support for XML Schema Design 

Patterns and Pattern Matching of XML Schemas” yaitu mengenai 

penggunaan Netbeans Platform dalam membuat aplikasi yang 

mendukung XML schema dan membandingkan pola dari XML 

schema tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Bhuvaneswari, Selvi, 2012). 

 Penelitian dengan judul “Extracting Events from 

Wikipedia as RDF Triples Linked to Widespread Semantic Web 

Datasets” merupakan penelitian yang juga terkait dengan 

penelitian ini, membahas bagaimana membuat file rdf dimana 

data tersebut merupakan data event dari Wikipedia, kemudian 

data tersebut dikoneksi dengan datasets semantic web seperti 

Dbpedia. (Aliprandi, 2011). 

 Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah 

penelitian tentang RDF (Resource Development Framework) oleh 

Ramanathan V. Guha, dan kemudian dilanjutkan oleh Tim Bray 

hingga menjadi RDF Model and Recommendation oleh w3c pada 
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tahun 1999. Penelitian ini kemudian ditetapkan sebagai salah satu 

dari standar bagi aplikasi semantic web. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, dalam penelitian ini aplikasi yang dibuat juga 

menggunakan Netbeans Platform sebagai user interface dimana 

yang dihasilkan adalah file rdf. Penelitian ini tidak hanya  dapat 

menciptakan file rdf dari satu sumber data saja, tetapi juga dari 

beberapa sumber data yaitu data triple, rss dari situs berita dan 

graph visualization.. 

 

2.2 Konsep Dasar RDF 

RDF merupakan singkatan dari Resource Description 

Framework yang merupakan model standar dari pertukaran data 

dalam web. Pengertian RDF adalah sebuah bahasa yang 

digunakan untuk bisa merepresentasikan metadata. Dalam 

merepresentasikan kumpulan pernyataan, RDF menggunakan 

graph. Unicode, URI dan XML dipadukan kedalam RDF. RDF 

mendeskripsikan sumber daya sehingga data mulai dapat menjadi 

semantic dan secara eksponensial lebih menarik (Burleson, 

2007). 

RDF bukanlah melakukan pendefinisian semantic secara 

langsung dari setiap sumber, tapi lebih melakukan penjelasan 

untuk lebih dipahami oleh mesin, sehingga memudahkan untuk 

pertukaran data (Wulandari dkk, 2005). 
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Tujuan RDF adalah mendefiniskan mekanisme untuk 

mendeskripsikan resource pada web tanpa menimbulkan asumsi 

maupun pendefinisian semantic terhadap domain aplikasi 

tertentu. Definisi dari mekanisme tersebut harus bersifat netral 

terhadap domain tertentu, tetapi disisi lain juga harus cocok untuk 

mendeskripsikan informasi disegala domain (Lasilla & Swick, 

1999). 

RDF memiliki perlengkapan untuk memfasilitasi 

penggabungan data meskipun skema dasar dari data tersebut 

berbeda, dan secara spesifik mendukung evolusi dari sebuah 

skema data dari waktu kewaktu tanpa perlu mengubah seluruh 

data. RDF memperluas struktur hubungan sebuah web 

menggunakan URI untuk menyebutkan hubungan antara suatu 

hal serta dua hal lain dalam hubungan tersebut (biasanya disebut 

sebagai “triple”). Dengan menggunakan model sederhana ini, 

memungkinkan data terstruktur dan semi terstruktur untuk 

digabungkan, ditampilkan dan dibagikan keseluruh aplikasi yang 

berbeda. Struktur hubungan ini membentuk arah, sebagai grafik, 

dimana setiap sisinya mewakili hubungan antara kedua sumber, 

yang berbentuk grafik node. Model grafik ini adalah model yang 

paling mudah dan mungkin untuk digunakan dalam RDF dan 

seringkali digunakan sebagai model visual yang mudah 

dimengerti (Hayes, 2001).  
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RDF adalah bagian dasar dalam arsitektur standar 

teknologi semantic web sesuai dengan rekomendasi dari W3C 

pada 10 February 2004.  

Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh W3C, model data 

RDF terdiri atas tiga tipe (Lasilla & Swick, 1999), yaitu : 

− Resource/Sumber Daya 

Segala sesuatu yang direpresentasikan oleh RDF disebut 

sebagai sumber daya atau resource. Resource ini bisa berupa 

keseluruhan isi dokumen web, bagian dari dokumen web, atau 

semua dokumen yang berada di dalam sebuah situs web. 

Sumber informasi ini kemudian dapat menjadi subjek atau 

dapat juga menjadi objek. 

− Property 

Property adalah sebuah karakteristik dari atribut atau relasi 

untuk menjelaskan sumber daya. Property juga disebut 

sebagai predikat. Property adalah sebuah aspek spesifik, 

karakteristik, atribut, atau relasi yang digunakan untuk 

menjelaskan sebuah sumber daya. 

− Statement/Pernyataan 

RDF statement dibentuk dari sebuah resource yang spesifik 

dengan property bernama bersama dengan nilai dari property 

tersebut untuk suatu sumber daya. 

Standar lain dari teknologi semantic web selain RDF 

adalah RDFS (Taxonomi), OWL (Ontologi) dan SPARQL 

(Query). RDF dalam arsitektur semantic web bersifat sebagai 



 

data interchange yang merupakan 

data dan hubunganya (Hayes, 2001)

mengenai arsitektur semantic web

Gambar 2.1 Arsitektur Semanti

RDF ditulis dalam bahasa XML atau biasa dikenal dengan 

RDF/XML. Penggunaan bahasa XML memudahkan pertukaran 

informasi antara berbagai jenis komputer yang berbeda dengan 

sistem operasi yang berbeda dan bahasa pemrograman yang 

berbeda. Contoh dokumen RDF dapat dilihat pada Gambar 2
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yang merupakan statement mengenai informasi 

(Hayes, 2001). Secara lebih lengkap 

semantic web dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Semantic Web (Lasilla, Swick, 1999) 

 

RDF ditulis dalam bahasa XML atau biasa dikenal dengan 

Penggunaan bahasa XML memudahkan pertukaran 

informasi antara berbagai jenis komputer yang berbeda dengan 

sistem operasi yang berbeda dan bahasa pemrograman yang 

berbeda. Contoh dokumen RDF dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2  Contoh Dokumen RDF (www.w3schools.com) 

 

Organisasi W3C menyediakan validator dokumen RDF untuk 

mengetahui apakah dokumen tersebut sudah valid atau tidak. 

Validator tersebut dapat diakses pada alamat 

http://www.w3.org/RDF/Validator/. Hasil validasi berupa triple 

dan graph. Hasil validasi dari contoh dokumen RDF pada 

Gambar 2 dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.3  Bentuk Triple dari Contoh Dokumen RDF (www.w3schools.com) 
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Gambar 2.4  Bentuk Graph dari Contoh Dokumen RDF 

(www.w3schools.com) 

 

2.3 Framework Jena 

Framework Jena adalah framework semantic web untuk 

bahasa pemrograman Java yang bersifat open source. Framework 

Jena menyediakan API (Application Programming Interface) 

untuk mengekstrak data kemudian menuliskanya dalam bentuk 

RDF graph. Graph tersebut mewakili bentuk abstrak dari 

“model” data. Data yang dimodelkan tersebut dapat saja berupa 

data dari sebuah file, database, URL atau merupakan kombinasi 

dari ketiganya. Model data tersebut dapat di-query dengan 

framework Jena menggunakan query yang disebut SPARQL dan 

di-update menggunakan yang disebut SPARUL (McBride, 2004). 

Framework Jena menyediakan dukungan untuk OWL 

(Ontology Web Language). Framework Jena mendukung 

serialisasi penulisan RDF graph dalam berbagai bentuk relational 

database antara lain RDF/XML, Turtle dan Notation 3. 

Relational database adalah database yang disesesuaikan 

ke dalam bentuk model relasi. Perangkat lunak yang digunakan 



13 

 

dalam relational database ini disebut RDBMS (Relational 

Database Management System). Relational database adalah 

pilihan utama dalam menyimpan data, dibandingkan model lain 

seperti model hierarchical database atau model network 

(McBride, 2004). 

RDF/XML adalah bentuk relational database yang paling 

banyak digunakan saat ini karena menggunakan pemrograman 

XML, akan tetapi Notation 3 (N3) dan Turtle juga memiliki 

fungsi khusus-nya sendiri. N3 lebih dikenal dengan model 

serialisasi non-XML dari resource description framework. N3 

memiliki beberapa fitur serialisasi model RDF antara lain aturan 

dasar dari model RDF. Turtle (Terse RDF Triple Language) 

merupakan superset dari format N3. Berbeda dengan N3 dan 

RDF/XML, Turtle tidak menggunakan model RDF graph. 

SPARQL menggunakan pola yang sama dengan N3 untuk 

membentuk pola graph dari Turtle, tetapi menggunakan batasan 

syntax untuk subgraph-nya. Tutle merupakan alternatif pilihan 

untuk membentuk model selain RDF/XML (McBride, 2004). 

 

2.4 Netbeans Platform 

Netbeans Platform adalah sebuah framework secara 

umum untuk swing application menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Para pengembang aplikasi pada awalnya 

harus menulis sendiri syntax dari aplikasi secara keseluruhan, 

kemudian membuat sendiri koneksi antara fungsi dan item pada 
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menu, item pada toolbar, dan input seperti keyboard, kemudian 

melakukan management pada window, dan masih banyak lagi. 

Netbeans Platform menyediakan hampir semua fungsi dasar ini 

sehingga para pengembang aplikasi tidak perlu lagi harus 

menuliskan fungsi-fungsi dasar tersebut dari awal lagi (Bock, 

2012). 

Netbeans Platform dibuat berdasarkan kebutuhan Rich 

Client Platform. Rich Client Platform adalah lingkungan aplikasi 

yang merupakan basis dari desktop application. Kebanyakan 

aplikasi desktop memiliki fitur yang sama antara lain menu, 

toolbar, status bar, progress visualization, data display, 

customizations setting, saving and loading, splash screen, dan 

banyak lagi. Rich Client Platform menyediakan framework untuk 

berbagai fitur ini sehingga dapat dengan mudah dan cepat untuk 

digunakan (Bock, 2012). 

Beberapa kelebihan dari Netbeans Platform yang juga 

merupakan sifat-sifat dari Rich Client Platform antara lain 

mereduksi waktu pengembangan aplikasi, user interface yang 

bersifat konsisten, kemudahan dalam update aplikasi, platform 

yang independen dan bersifat reusability dan reliability (Bock 

2012). 

 Netbeans Platform dapat mereduksi waktu pengembangan 

aplikasi karena menyediakan banyak application programming 

interface (API) untuk lingkungan aplikasi desktop. Penggunaan 

API oleh pengembang sebagai contoh, yaitu dalam melakukan 
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pengaturan window dan menu atau dukungan terhadap pengaturan 

tampilan, sehingga pengembang tidak perlu melakukan 

pengaturan dari dasarnya. Kelebihan ini menjadikan pengembang 

dapat lebih berkonsentrasi pada business logic dari aplikasi 

tersebut. 

 Netbeans Platform memiliki user interface yang konsisten 

karena menyediakan kemudahan lewat framework dalam 

menampilkan user interface tersebut. 

 Penggunaan Netbeans Platform memungkinkan cepat dan 

efisiennya melakukan distribusi updated modules kepada end 

user. Hal ini dimungkinkan karena sistem dan arsitektur dari 

modul didalam Netbeans Platform memastikan bahwa modul 

tersebut dapat didistribusi secara penuh tanpa harus menunggu 

diselesaikanya modul yang lain. 

 Netbeans Platform merupakan platform yang independen 

karena berdasarkan standar internasional. Bahasa pemrograman 

Java yang digunakan Netbeans Platform dapat secara otomatis di-

deployed ke berbagai sistem operasi seperti Windows atau Linux 

selama tersedianya Java Runtime Environment. Netbeans 

Platform yang berdasarkan Rich Client Platform tidak 

membutuhkan library atau komponen khusus selain Java 

Runtime Environtment untuk digunakan. 

 Netbeans Platform bersifat reusability dan reliability 

karena memiliki fitur dan modul yang dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan aplikasi pengembang. Fitur dan modul tersbut, 
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jika tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan aplikasi 

pengembang, setidaknya dapat digunakan sebagai starting point 

selama diperlukan adanya extends dan perubahan terhadap 

aplikasi. 

 Karakteristik dari Netbeans Platform yaitu memiliki 

beberapa framework dengan berbagai fungsi antara lain 

framework user interface, data editor, customization display, 

wizard, data systems, management and representaton data, 

central service management, internalization, dan help system 

(Bock, 2012). Arsitektur secara lengkap dari Netbeans Platform 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 2.5  Arsitektur Netbeans Platform (Bock, 2012) 

 

2.5 Web Service 

Web Service adalah suatu sistem perangkat lunak yang 

dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar 

sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu 
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fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan 

layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, sehingga 

sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui 

layanan-layanan (services) yang disediakan oleh suatu sistem 

yang menyediakan Web service. Web service menyimpan data 

informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses 

oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, 

maupun compiler bahasa (Daconta, 2003). 

 Kelebihan dari digunakanya web service, yaitu berbagai 

software dapat berkomunikasi dengan berbagai mesin ataupun 

platform yang berbeda. Sebuah web service untuk dapat 

menjalankan fungsinya memerlukan agen. Agen adalah potongan 

software yang mengirim pesan dan meminta layanan. Agen 

tersebut dapat ditulis menggunakan berbagai bahasa 

pemrograman dengan fungsi yang sama (Siswoutomo, 2004). 

Dalam arsitektur web service, suatu aplikasi dimodelkan 

sebagai komposisi dari sekumpulan service yang disediakan oleh 

suatu komponen. Lokasi keberadaan komponen tersebut dapat 

ditemukan oleh client secara dinamis, dalam arti tidak dinyatakan 

secara statis tetapi menggunakan mekanisme discovery untuk 

mencari keberadaan komponen tersebut. Demikian pula client 

dapat meminta (invoke) service tersebut secara dinamis pula 

(Daconta, 2003). 
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Arsitektur web service tersebut lebih diperjelas dalam tiga 

operasi utama dari web service yang ditunjukan pada gambar 2.6 

(Gottschalk, 2002), yaitu : 

− Service Registry, berfungsi sebagai lokasi sentral yang 

mendeskripsikan semua layanan yang telah ter-register. 

− Service Provider, berfungsi untuk menyediakan layanan dan 

register agar layanan tersebut dapat tersedia. 

− Service Requester, peminta layanan yang mencari dan 

menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan 

layanan tersebut. 

 

 

 

Gambar 2.6 Arsitektur Web Service (Gottschalk, 2002) 

 


