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BAB V 

PEMBAHASAN 

 
Bab ini menjelaskan proses uji coba aplikasi generator RDF/OWL yang sudah 

dibangun. Untuk mengetahui hasil dari implementasi dan mengetahui kinerja aplikasi 

maka dilakukan pengujian dengan menggunakan sample database perpustakaan 

UMN dilingkungan uji coba yang sudah ditentukan. Selanjutnya hasil uji coba 

dianalisis guna melihat tingkat kesesuaian dan lama waktu dalam menghasilkan 

ontology.   

5.1 Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba meliputi perangkat lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware) yang digunakan. Lingkungan uji coba menggunakan server UMN dengan 

spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam ujicoba 

adalah. 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

a. Processor Intel® Xeon CPU E5540 @2.53 Ghz 

b. Memory 4096MB 

c. Harddisk 50GB 

2. Perangkat Lunak (Software) 

a. IP Public : 123.231.236.253 dan Local IP : 192.168.2.111  

b. Windows server 2008   

c. Apache server 2.2.17 
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d. PHP 5.3.4 dengan Library XML DB, OCI_8 

e. Oracle Express Edition 10g 

 

Spesifikasi hardware dan software dapat dijadikan standar minimum agar 

aplikasi semi-otomatis generator RDF/OWL dapat berjalan dengan baik. 

 

5.2 Skenario Uji Coba Aplikasi  

Proses skenario ujicoba aplikasi dilakukan oleh admin, diperlukan perangkat 

lunak browser Mozilla Firefox 7.0 dengan mengakses alamat URL sebagai berkut. 

1. IP Public : http://123.231.236.256/dhiramartin/generator 

2. IP Local : http://192.168.2.111/dhiramartin/generator  

Skenario uji coba aplikasi sistem dimulai dengan admin melakukan login 

untuk mendapatkan hak akses kemudian diarahkan oleh sistem ke menu utama. 

Pertama kali penggunaan sistem, admin diharuskan akses ke laman konfigurasi 

database dan RDF/OWL path untuk menentukan koneksi database perpustakaan 

UMN dan penentuan tempat penyimpan file XML dan OWL. Setelah konfigurasi 

selesai, admin dapat mulai proses generator untuk pembuatan ontology, mengakses 

file OWL (membaca dan menghapus file) dan mengubah informasi user. Berikut 

skenario ujicoba aplikasi secara rinci. 

1. Laman Login 

Admin perlu memasukkan username dan password untuk mendapat hak akses 

sehingga dapat masuk ke main menu aplikasi. Sistem membaca input yang diberikan 
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oleh admin dan melakukan proses validasi username dan password dengan data pada 

sistem. Jika sesuai, maka sistem akan menghasilkan akses unik yang kemudian 

disimpan di dalam data sistem sementara sehingga admin mendapatkan hak akses 

untuk masuk ke main menu. Jika user keluar dari sistem maka akses unik akan 

terhapus oleh sistem secara otomatis. 

 

Gambar 5.1 Uji coba Laman Login 
 

Bila terjadi kesalahan pada input, sistem akan menampilkan pesan kesalahan 

kepada admin. Berikut tampilan pesan kesalahan yang dikeluarkan oleh sistem. Pesan 

kesalahan “User Required” yang muncul pada gambar dibawah memberikan pesan  

pada admin untuk mengisi harus field username. 
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Gambar 5.2 Uji coba Laman Login Pesan Kesalahan - User Required 
 

Pesan kesalahan “Password Required’ yang muncul pada gambar dibawah 

memberikan pesan pada admin untuk mengisi harus field password. 

 

Gambar 5.3 Uji coba Laman Login Pesan Kesalahan - User Required 
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Pesan kesalahan “Your Login invalid. Please Try Again” yang muncul pada 

gambar dibawah memberikan pesan pada admin bahwa kombinasi username dan 

password salah sehingga diharuskan mengisi field username dan password yang 

benar. 

 

Gambar 5.4 Uji coba Laman Login Pesan Kesalahan - Your Login invalid 
 

2. Laman Menu Utama 

Setelah mendapatkan hak akses, admin diarahkan pada laman menu utama. 

Terdapat 6 icon akses yaitu konfigurasi, generate RDF/OWL, manajemen file (hapus 

dan baca), ubah data user, dan logout (keluar dari sistem). Admin dapat memilih 

salah satu ikon tersebut yang nantinya sistem mengarahkan ke laman sesuai pilihan 

admin. 
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Gambar 5.5 Uji coba Laman Main Menu 
 
 
3. Laman Konfigurasi Database dan RDF/OWL Path 

Laman konfigurasi diperlukan oleh admin sebagai setting awal kerja aplikasi 

generator RDF/OWL. Sistem memerlukan konfigurasi tersebut untuk melakukan 

koneksi ke database untuk meng-retrieve informasi yang ada pada database 

perpustakaan UMN dan penentuan letak penyimpanan file XML dan RDF/OWL 

Path. Pada gambar 5.6,  admin diharuskan mengisi field yang disediakan oleh form 

dimulai dari oracle username, oracle password, oracle server, XML path dan 

RDF/OWL path. Setelah proses input selesai, sistem melakukan pemeriksaan input 

bila tidak terjadi kesalahan sistem mulai melakukan penyimpanan konfigurasi. 
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Gambar 5.6 Uji coba Laman Konfigurasi Database dan RDF/OWL Path 
 

Bila terjadi kesalahan pada proses input, sistem menampilkan pesan kesalahan 

kepada admin untuk memperbaiki kesalahan. Pesan kesalahan “ORACLE Username 

Required” yang muncul pada gambar 5.7 memberikan pesan pada admin bahwa 

dibutuhkan pengisian field oracle userrname yang benar. 

 

Gambar 5.7 Uji coba Laman Konfigurasi Pesan Kesalahan – ORACLE Username 

Required 
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Pesan kesalahan “ORACLE Password Required” yang muncul pada gambar 

5.8 memberikan pesan kepada admin bahwa dibutuhkan pengisian field oracle 

password yang benar. 

 

Gambar 5.8 Uji coba Laman Konfigurasi Pesan Kesalahan – ORACLE Password 
Required 

 

Pesan kesalahan “ORACLE Server Required” yang muncul pada gambar 5.9 

memberikan pesan kepada admin bahwa dibutuhkan pengisian field oracle server 

yang benar. 

 

Gambar 5.9 Uji coba Laman Konfigurasi Pesan Kesalahan – ORACLE Server 
Required 
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Pesan kesalahan “RDF/OWL Folder Name Required” yang muncul pada 

gambar 5.10 memberikan pesan kepada admin bahwa dibutuhkan pengisian field 

RDF/OWL Folder Name yang benar. 

 

Gambar 5.10 Uji coba Laman Konfigurasi Pesan Kesalahan – RDF/OWL  Folder 
Name Required 

 

Pesan kesalahan “XML Folder Name Required” yang muncul pada gambar 

5.11 memberikan pesan pada admin bahwa dibutuhkan pengisian field XML Folder 

Name yang benar. 
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Gambar 5.11 Uji coba Laman Konfigurasi Pesan Kesalahan – XML Folder Name 
Required 

 

4. Laman GENERATOR RDF/OWL 

Admin dapat melakukan proses generator dengan memasukkan field nama 

file RDF/OWL pada form yang disediakan. Sistem terlebih dahulu melakukan 

pemeriksaan terhadap proses input yang dilakukan oleh admin bila tidak ditemukan 

kesalahan sistem memulai proses generator RDF/OWL. Proses yang dilakukan oleh 

sistem dijelaskan sebelumnya pada subbab pembangunan ontology dimulai 

pembangunan class, subclass, definisi property, konstrain property, dan membangun 

instance class dengan cara meng-retrieve database ke format XML kemudian 

digunakan data tersebut untuk membentuk instance class. 
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Gambar 5.12 Uji coba Laman GENERATE RDF/OWL – Proses Generate dimulai 
 
 

 

Gambar 5.13 Uji coba Laman GENERATE RDF/OWL - Proses Generate Selesai 
 

Bila terjadi kesalahan input, sistem menampilkan pesan kesalahan kepada 

admin untuk memperbaiki kesalahan. Pesan kesalahan “RDF/OWL NAME Required” 

yang muncul pada gambar 5.14 memberikan pesan pada admin bahwa dibutuhkan 

pengisian field RDF/OWL NAME yang benar. 
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Gambar 5.14 Uji coba Laman GENERATE Pesan Kesalahan – RDF/OWL Name 
Required 

 
 
5. Laman READ File RDF/OWL 

Pada laman ini menampilkan file-file OWL, Admin dapat mengakses dan 

melihat isi dari file OWL tersebut. Sistem memproses penampilan isi file OWL 

tersebut berdasarkan pilihan file OWL dari admin. 

 

Gambar 5.15 Uji coba Laman READ RDF/OWL 
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Gambar 5.16 Uji coba Laman READ RDF/OWL - File katalogumn.owl 
 
 
6. Laman DELETE File RDF/OWL  

  Pada laman ini menampilkan file-file OWL, Admin dapat menghapus file-file 

OWL yang tidak dibutuhkan. Untuk penghapusan file tersebut admin perlu cek 

checkbox yang berada tiap masing file OWL tersebut kemudian sistem memproses 

penghapusan file OWL tersebut. 

 

Gambar 5.17 Uji coba Laman DELETE RDF/OWL 
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Gambar 5.18 Uji coba Laman DELETE RDF/OWL - Hapus File 
 

7. Laman CHANGE DATA User 

Pada laman ini admin dapat mengubah dan menyimpan informasi login 

username dan password. Admin perlu mengisi field yang sudah disediakan didalam 

form laman tersebut yaitu username baru dan password baru. Input diproses oleh 

sistem apabila admin telah selesai melakukan input username baru dan password 

baru. Proses pemeriksaan input dilakukan oleh sistem dan bila tidak terjadi kesalahan 

maka proses penyimpanan data dilakukan.  
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Gambar 5.19 Uji coba Laman CHANGE USER data 
 

Bila terjadi kesalahan pada input, sistem menampilkan pesan kesalahan dan 

instruksi kepada admin untuk memperbaiki kesalahan. Pesan kesalahan “Username 

Required” yang muncul pada gambar 5.20 memberikan instruksi pada admin bahwa 

dibutuhkan pengisian field userrname yang benar. 

 

Gambar 5.20 Uji coba Laman CHANGE USER data Pesan kesalahan – User 
Required 
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Pesan kesalahan “Password Required” yang muncul pada gambar dibawah 

memberikan pesan pada admin bahwa dibutuhkan pengisian field password yang 

benar. 

 

Gambar 5.21 Uji coba Laman CHANGE USER data Pesan kesalahan - Password 
Required 

 
 
5.3 Hasil Uji Coba Aplikasi 

Hasil Ujicoba aplikasi membahas file OWL yang dihasilkan oleh aplikasi 

semi-otomatis generator RDF/OWL dengan melakukan perbandingan jumlah data 

database perpustakaan dengan jumlah instance class OWL pada file OWL dan proses 

validasi file OWL dengan tool OWL validation online  

 

5.3.1 Perbandingan Hasil Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian divisi IT mendapatkan rincian 

data katalog perpustakaan sebagai berikut. 
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Tabel 5.1 Data Katalog Perpustakaan UMN 
 

Data Katalog Perpustakaan UMN 

No. Nama Table 
Jumlah 
Data 

1 DDC 874 
2 JENIS_KOLEKSI 10  
 3 JUDUL 4916 
4 PENGARANG 5828 

 
  

Berdasarkan hasil skenario ujicoba yang telah dilakukan sebelumnya, file 

OWL yang dihasilkan oleh aplikasi generator RDF/OWL di-load dengan 

menggunakan tool protégé guna melihat jumlah instance yang dihasilkan apakah 

sesuai dengan jumlah pada database perpustakaan UMN sebagai berikut. 

 
 

Gambar 5.22 Jumlah Instance katalogumn.owl 
 
 
 Berikut dipaparkan secara rinci berdasarkan pada gambar 5.22. 
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Tabel 5.2 Hasil Generator RDF/OWL 

 

Hasil Generator RDF/OWL   

No. Nama Table Jumlah Instance 
1 DDC 874 
2 JENIS_KOLEKSI   
  BUKU 4279 
  CDROM 341 
  DESERTASI 0 
  ENCYLOPEDIA 18 
  JOURNAL 54 
  KAMUS 27 
  MAJALAH 2 
  REFERENSI 16 
  SKRIPSI_DAN_LAPORAN_ILMIAH 179 
  THESIS 0 
 Total  4916 
3 PENGARANG 5828 

 
Berdasarkan data yang ditunjukkan diatas jumlah dokumen yang dihasilkan 

oleh aplikasi generator RDF/OWL semi otomatis sama dengan data pada database 

katalog perpustakaan oleh divisi IT. Berikut durasi yang dibutuhkan oleh aplikasi 

generator untuk  menghasilkan file OWL. 

Tabel 5.3 Durasi Hasil Generator RDF/OWL 
 

Durasi Hasil Generator 
Percobaan Data Waktu  /detik 

1 11618 54.9811 
2 11618 58.3985 
3 11618 55.8411 
4 11618 55.9197 
5 11618 55.5295 
6 11618 54.1823 
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 Gambar 5.23 menunjukkan waktu dibutuhkan oleh aplikasi generator untuk 

menghasilkan ontology. 

 
 

Gambar 5.23 Waktu katalogumn.owl 
 

5.3.2 Proses Validasi OWL 

Proses validasi dilakukan dengan dua tahap yaitu melakukan validasi aturan 

pembangunan OWL guna mengetahui apakah OWL yang dibangun sudah sesuai 

dengan tata cara pembangunan OWL mengacu pada rekomendasi W3C dan 

melakukan validasi OWL consistency guna mengetahui apakah OWL sudah konsisten 

atau tidak. 

1. Tahap Validasi Sintaks Pembangunan OWL 

Tahap validasi sintaks pembangunan dapat menggunakan tool OWL Validator 

milik universitas manchester. Tool ini merupakan rekomendasi W3C yang dapat 
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diakses dengan mengarahkan browser pada alamat http://owl.cs.manchester.ac.uk/val 

idator. 

 

Gambar 5.24 Tampilan OWL Validator Manchester 
 

Untuk memulai validasi masukan Ontology atau URL Document pada field 

yang disediakan dengan memasukkan alamat URL IP Public ontology katalog 

perpustakaan UMN. Kemudian klik button ‘Validate’ untuk memulai proses validasi. 

Berikut hasil laporan validasi Manchester OWL Validator. 
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Gambar 5.25 Laporan hasil validasi OWL  
 
 

Berdasarkan gambar 5.25, hasil laporan validasi OWL menyatakan bahwa 

ontology yang dihasilkan oleh aplikasi generator adalah OWL 2 Profile beserta 

imports closure yang terdiri dari Ontology IRI (Internationalized Resource 

Identifiers) yaitu http://192.168.2.111/dhiramartin/generator/Ontology/katalogumn. 

owl yang menunjukkan sebuah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu 

ontology dan Physical (URI) Uniform Resources Identifiers yaitu http://123.231.236. 

253/dhiramartin/generator/Ontology/katalogumn.owl yang menunjukkan standar 

sebuah alamat fisik untuk lokasi dan identifikasi pada ontology kemudian tidak 

ditemukan kesalahan dalam pembangunan OWL. 

 

2. Tahap Validasi OWL Consistency 

Tahap validasi OWL consistency dilakukan dengan menggunakan tool OWL 

consistency guna mengetahui konsisten atau tidaknya data pada OWL (Joe, 2005). 

Tool dapat diakses dengan mengarahkan browser pada alamat http://www.min 
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dswap.org/2003/pellet/demo.shtml. Tool ini menyediakan fitur-fitur validasi antara 

lain menampilkan OWL ontology level, memeriksa konsistensi OWL, dan 

menampilkan hirarki class pada tiap konsep. Gambar 5.26 menunjukkan tampilan 

utama tool OWL Consistency. 

 

Gambar 5.26 Tampilan Utama Tool OWL Consistency  
 
 

a.  Find document level 

 
 

Gambar 5.27 Tool OWL Consistency – Find Document Level 
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Pada gambar 5.27 menjelaskan cara untuk mendapatkan informasi OWL 

ontology level dengan memilih opsi pertama  “1)Find document level – For a given 

OWL ontology display its Level”  dan input alamat ontology atau URL Document 

pada field yang disediakan dengan menggunakan alamat URL IP Public ontology 

katalog perpustakaan UMN kemudian klik button ‘Submit’. Berikut laporan hasil 

pencarian informasi OWL ontology level.  

 

Gambar 5.28 Hasil Laporan Tool OWL Consistency – Find Document Level 
 

 

Pada gambar 5.28, Hasil laporan tool OWL Consistency menunjukkan OWL 

Species pada ontology katalog perpustakaan UMN yang dihasilkan oleh aplikasi 

generator yaitu OWL tipe DL. 
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b. Find Ontology Consistency 

 
 

Gambar 5.29 Tool OWL Consistency – Find ontology consistency 
 

Pada gambar 5.29 menjelaskan cara untuk mendapatkan informasi OWL 

Consistency dengan memilih opsi kedua “2)Find ontology consistency – Check if the 

ontology is consistent”  dan  input alamat ontology atau URL Document pada field 

yang disediakan dengan menggunakan alamat URL IP Public ontology katalog 

perpustakaan UMN kemudian klik button ‘Submit’. Berikut laporan hasil pencarian 

informasi OWL Consistency.  

 
 

Gambar 5.30 Hasil Laporan Tool OWL Consistency – Find ontology Consistency 
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Pada gambar 5.30, Hasil laporan tool OWL Consistency menunjukkan OWL 

Consistency  pada ontology katalog perpustakaan UMN yang dihasilkan oleh aplikasi 

generator yaitu Consistent. Consistency checking memeriksa data pada instance 

apakah konsisten dengan skema yang diberikan (Mulgara, 2007). Konsistensi dalam 

ilmu logika adalah teori konsistensi merupakan sebuah semantik dengan semantik 

yang lainnya tidak mengandung kontradiksi (Filsafat Kompasiana, 2011). 

 
c. Display Classification 

 

 
 

Gambar 5.31 Tool OWL Consistency – Display Classification 
 

Pada gambar 5.31 menjelaskan cara untuk menampilkan hirarki class yang 

dimiliki oleh OWL dengan memilih opsi ketiga “3)Display Classification – Display 

the class hierarchy of all the concepts” dan input alamat ontology atau URL 

Document pada field yang disediakan dengan menggunakan alamat URL IP Public 

ontology katalog perpustakaan UMN kemudian klik button ‘Submit’. Berikut laporan 

hirarki class OWL.  

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Martin Lai, FTI UMN, 2012



203 
 

 
 

 
 

Gambar 5.32 Hasil Laporan Tool OWL Consistency – Display Classification 
 

  
Pada gambar 5.32 menunjukkan hasil laporan tool OWL Consistency class 

pada ontology berdasarkan klasifikasi class sesuai dengan rancangan subbab 4(empat) 

bagian rancang bangun ontology. 

 
5.4 Kendala dan Solusi Uji Coba Aplikasi 

Pada masa uji coba aplikasi ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan 

validasi OWL mengalami kegagalan dikarenakan karakter-karakter yang terdapat 

pada data perpustakaan tidak diperbolehkan dalam pembangunan instance sebagai 

berikut 
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1. Karakter ‘&’ 

Berikut ditemukan beberapa data yang memiliki karakter ‘&’ pada data 

perpustakaan UMN. 

 

Gambar 5.33 Kasus Pertama Data Perpustakaan mengandung karakter ‘&’  
 

 

Gambar 5.34 Kasus Kedua Data Perpustakaan mengandung karakter ‘&’   
 

Tool yang digunakan untuk validasi yaitu milik universitas Manchester yang 

dapat diakses dengan mengarah browser pada alamat http://owl.cs.manchester.ac.uk/ 

validator. Pada gambar 5.35, menjelaskan “The entity name must immediately follow 

the '&' in the entity reference.” dimana penggunaan karakter ‘&’ hanya boleh 

digunakan didalam tag entity reference. 

 

 Gambar 5.35 Hasil Laporan OWL Validator Kasus Karakter ‘&’ 
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Solusi permasalahan diatas dengan mengubah karakter & pada elemen konten 

tersebut menjadi kalimat karena pembatasan penggunaan ‘&’ hanya untuk tag entity 

references. Berikut potongan kode program PHP yang bertujuan untuk implementasi 

fungsi filterisasi data dengan menggunakan fungsi library generator RDF/OWL yang 

disertakan dalam lampiran.  

 

 

  
Gambar 5.36 Implementasi Filterisasi Karakter ‘&’ 

 

 
 

Gambar 5.37 Hasil Implementasi Filterisasi Karakter ‘&’ – Kasus Pertama 
 

 
 

Gambar 5.38 Hasil Implementasi Filterisasi Karakter ‘&’ – Kasus Kedua 
 
 

$JUDUL = cleanillegalsign($JUDUL); 

$PENERBIT = cleanillegalsign($PENERBIT); 

$TEMPAT_TERBIT = cleanillegalsign($TEMPAT_TERBIT); 
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2. Karakter ‘<’ 

Berikut ditemukan beberapa data yang memiliki karakter ‘<’ pada data 

perpustakaan UMN. 

 

 Gambar 5.39 Kasus Data Perpustakaan mengandung karakter ‘<’   
  

 Tool yang digunakan untuk validasi yaitu milik universitas Manchester yang 

dapat diakses dengan mengarah browser pada alamat http://owl.cs.manchester.a 

c.uk/validator. Pada gambar 5.40, menjelaskan “The content of elements must consist 

of well-formed character data or markup.” Bahwa elemen konten harus mengandung 

data karakter atau markup, karakter ‘<’ tidak boleh dipergunakan pada konten. 

 

 Gambar 5.40 Hasil Laporan OWL Validator Kasus Karakter ‘<’ 
 

Solusi permasalahan diatas dengan memfilterisasi karakter ‘<’ pada elemen 

konten sistem menggunakan fungsi library filterisasi yang disertakan pada lampiran 

sourcecode. Berikut potongan kode program PHP yang bertujuan untuk implementasi 

fungsi filterisasi data dengan menggunakan fungsi library generator RDF/OWL yang 
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disertakan dalam lampiran. Berikut potongan kode program PHP yang bertujuan 

untuk implementasi fungsi filterisasi data dengan menggunakan fungsi library 

generator RDF/OWL yang disertakan dalam lampiran. 

 

Gambar 5.41 Implementasi Filterisasi Karakter ‘<’ 
 
 

 
 

Gambar 5.42 Hasil Implementasi Filterisasi Karakter ‘<’  
 
 

3. Redundansi Data 

Ditemukan beberapa duplikasi data yang menyebabkan inconsistent data 

sebagai berikut. 

$SUBCLASS_NAME = cleanstring($SUBCLASS_NAME); 

$ID_JUDUL = cleanstring($ID_JUDUL); 

$DESC_FISIK = cleanstring($DESC_FISIK);                 

$JUDUL = cleanstring($JUDUL);  

$ID_DDC = cleanstring($ID_DDC); 

$BAHASA = cleanstring($BAHASA); 

$EDISI = cleanstring($EDISI); 

$JUMLAH = cleanstring($JUMLAH); 

$PENERBIT = cleanstring($PENERBIT); 

$TAHUN_TERBIT = cleanstring($TAHUN_TERBIT); 

$TEMPAT_TERBIT = cleanstring($TEMPAT_TERBIT); 

$DESC_FISIK = cleanstring($DESC_FISIK); 
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Gambar 5.43 Redundansi Data Pengarang ID 1 - 1 
 

 

Gambar 5.44 Redundansi Data Pengarang ID 1 - 2 
 

 

Gambar 5.45 Redundansi Data Pengarang ID 1 - 3 
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Gambar 5.46 Redundansi Data Pengarang ID 1 - 4 
 

 

Gambar 5.47 Redundansi Data Pengarang ID 1 - 5 
 

 

Gambar 5.48 Redundansi Data Pengarang ID 1 - 6 
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Gambar 5.49 Redundansi Data Pengarang ID 14903 - 7 
 

 

Gambar 5.50 Redundansi Data Pengarang ID 14904 - 8 
 

 Validasi OWL menggunakan tool validator online rekomendasi (Joe, 2005) 

yang dapat diakses dengan mengarahkan browser pada alamat http://www.mindswa 

p.org/2003/pellet/demo.shtml . Pada gambar 5.51, menjelaskan “Problem 

encountered Parsing RDF” bahwa terdapat redundansi data pada pengarang dengan 

ID PG_1, PG_14903 dan PG_1404. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Martin Lai, FTI UMN, 2012



211 
 

 
 

 

Gambar 5.51 Hasil Redundansi Data 
 

 

Solusi permasalahan diatas dengan memanipulasi redundasi data. Perubahan 

data untuk ID_PENGARANG menggunakan unique ID antar 20,001 hingga 20,012 

sehingga dapat membedakan antara redundansi data ID_PENGARANG 1, 14903 dan 

14904. Berikut hasil manipulasi redundansi data dengan menggunakan tool validation 

online yang sama. 
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Gambar 5.52 Hasil Implementasi Manipulasi Redundansi Data 
 
 

4. Range int tidak boleh null 

Berikut ditemukan beberapa data kosong pada data perpustakaan UMN yaitu 

pada kolom jumlah nilai boleh null. 

 

 Gambar 5.53 Kasus Data Perpustakaan mengandung jumlah bernilai null 
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 Validasi menggunakan tool OWL validation online milik Universitas 

Manchester  yang dapat diakses dengan mengarahkan browser pada alamat  

http://owl.cs.manchester.ac.uk/validator. Pada gambar 5.54, menjelaskan “Literal 

lexical value not in lexical space of literal datatype” Bahwa elemen konten tidak 

boleh null dan letak detail permasalahan pada “JD_5296 hasJUMLAH “”^^xsd:int” 

yang memberikan pesan kesalahan “literal lexical value not in lexical space of literal 

datatype” yang dimaksud adalah nilai tidak sesuai dengan range datatype 

dikarenakan pada JD_5296 hasJUMLAH yang bertipe range int diharuskan bernilai 

angka. 

 

Gambar 5.54 Hasil Laporan OWL Validator Nilai Null 
 

Solusi permasalahan diatas dengan memfilterisasi data. Sistem menggunakan 

fungsi library filterisasi untuk memberikan nilai ‘0’ untuk data kosong yang 
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ditemukan. Berikut potongan kode program PHP yang bertujuan untuk implementasi 

fungsi filterisasi data dengan menggunakan fungsi library generator RDF/OWL yang 

disertakan dalam lampiran.  

 

 
Gambar 5.55 Implementasi Filterisasi Nilai Null 

 

 
 

Gambar 5.56 Hasil Implementasi Filterisasi Nilai Null  - Kasus Pertama 
 

 

Gambar 5.57 Hasil Implementasi Filterisasi Nilai Null – Kasus Kedua 
 

Kendala lainnya yang ditemukan terjadinya kesalahan pada saat input data 

perpustakaan sebagai berikut. Pada gambar 5.58, mendapati kasus pengisian data 

kurang tepat yang dimana data ‘jakarta’ diisikan ke kolom tempat_terbit dan data 

‘2007’ diisikan ke kolom tahun_terbit. 

$JUMLAH = isDataEmptyJumlah($JUMLAH); 
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Gambar 5.58 Kasus Data Perpustakaan Pengisian data kurang tepat – Tahun dan 

Tempat terbit 

 

Pada gambar 5.59, mendapati kasus serupa pengisian data kurang tepat yang 

dimana data ‘New Jersey’ diisikan ke kolom tempat_terbit dan data ‘2010’ diisikan 

ke kolom tahun_terbit. 

 
 

Gambar 5.59 Kasus Data Perpustakaan Pengisian data kurang tepat – Tahun dan 

Tempat Terbit 

Pada gambar 5.60, mendapati kasus serupa pengisian data kurang tepat yang 

dimana penempatan data ‘805p’  harus diletakan pada kolom desc_fisik. 

 
 
Gambar 5.60 Kasus Data Perpustakaan Pengisian data kurang tepat – Desc Fisik 
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Pada gambar 5.61, ditemukan data yang kosong pada kolom bahasa sebagai 

berikut. 

 

Gambar 5.61 Kasus Data Perpustakaan Pengisian data kosong tepat – 1 

 

Pada gambar 5.62, ditemukan data yang kosong pada kolom bahasa dan 

ISBN_ISSN sebagai berikut. 

 

Gambar 5.62 Kasus Data Perpustakaan Pengisian data kosong – 2 
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Pada gambar 5.63, ditemukan data yang kosong pada kolom edisi, keterangan, 

des_fisik dan kata_kunci sebagai berikut. 

 

 Gambar 5.63 Kasus Data Perpustakaan Pengisian data kosong – 3 

 

Solusi permasalahan diatas perlu pembenahan data yang dilakukan oleh pihak 

staff pustakawan 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 SIMPULAN 

 Dari hasil uji coba dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Penelitian berhasil menghasilkan model ontology katalog perpustakaan UMN 

dalama bahasa RDF/OWL yang terdiri dari tiga class utama dan 10 subclass 

yaitu DDC, JENIS KOLEKSI (BUKU, CDROM, DESERTASI, 

ENCYLOPEDIA, JOURNAL, KAMUS, MAJALAH, REFERENSI, 

SKRIPSI_DAN_LAPORAN_ILMIAH, THESIS) dan PENGARANG serta 

dilengkapi dengan pendefinisian property slot dari masing-masing class. 

2. Berhasil merancang bangun aplikasi semi-otomatis yang menghasilan 

ontology berdasarkan model yang telah dibangun sebelumnya. Proses 

ekstraksi dari relational database ke OWL scheme dilakukan secara manual, 

proses me-retrieve data di dalam database dilakukan secara otomatis dengan 

XML DB. Hasil akhir ontology diberi nama katalogumn.owl yang dihasilkan 

dari Data DDC sebanyak 874 row, Data judul sebanyak 4916 row, Data 

Pengarang sebanyak 5828 row. Ontology yang dihasilkan divalidasi secara 

manual dengan dua tools yaitu OWL Validator milik universitas manchester 

untuk memeriksa apakah sintaks pembangunan OWL sesuai dengan 

rekomendasi W3C dan OWL Consistency untuk memeriksa apakah OWL 
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sudah konsisten. Ontology dapat dijadikan pengetahuan bagi pengembang 

sistem katalog perpustakaan UMN berbasis web semantik. 

3. Hasil laporan OWL Tool Validation milik Universitas Manchester  

menunjukkan bahwa file OWL yang dihasilkan oleh aplikasi generator 

merupakan OWL 2 Profile beserta imports closure yang terdiri dari Ontology 

IRI dan Physical URI kemudian tidak ditemukan kesalahan dalam 

pembangunan OWL. 

4. Aplikasi generator menghasilkan file OWL yang consistent  berdasarkan hasil 

laporan OWL Consistency beserta informasi OWL ontology level dan 

mengenai hirarki class pada tiap konsep 

 

5.2 SARAN 

Dari hasil penelitian diperoleh saran yang berguna untuk pengembangan 

sistem katalog perpustakaan berbasis web semantik yaitu. 

1. Perlu dibuat sistem input data yang lebih baik karena saat penelitian 

ditemukan beberapa data pada database perpustakaan yang penempatannya 

tidak sesuai dengan kolom tabel yang ada dan masih terdapat data yang belum 

terisi. 

2. Kedepannya diperlukan sebuah agen yang berfungsi untuk generate OWL 

secara automatic dalam jangka waktu tertentu ataupun setiap terjadi 

pembaruan data yang dilakukan oleh  pustakawan 
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3. Agar hasil data dokumen OWL lebih baik, dibutuhkan informasi data 

dokumen perpustakaan lebih lengkap, terutama subyek, keterangan, kata 

kunci, judul dan semua elemen berkaitan pada dokumen. 

4. Perlu dikembangkan penelitian untuk menciptakan metode aplikasi anotasi 

untuk melakukan penambahan instance dan pemberian nilai-nilai property 

pada ontology katalog perpustakaan UMN sehingga memudahkan dalam 

memperbarui dan melengkapi basis pengetahuan tersebut. 
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