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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Rules of Extract Ontology from Relational Database 

Journal berjudul “An Approach for Ontology Construction Based on 

Relational Database” karya (Zhou, Xu, & Liu, 2011) menjelaskan Rules of Extract 

Ontology from Relational Database sebagai berikut. 

• Aturan 1: Jika tabel adalah entitas maka dapat dibangun sebagai konsep 

ontology dan nama konsep tersebut adalah nama dari tabel.   

• Aturan 2: Jika tabel T1 merupakan relasi tabel, T2 and T3 adalah tabel entitas; 

T1 mempunyai foreign key T2 dan T3. Jika  T2 and T3 sesuai dengan konsep 

C2 dan C3, maka dua inverse object property Q2 and Q3 dapat dibuat; 

Domain Q2 adalah C2 dan range adalah C3, Domain Q3 adalah C3 dan range 

adalah C2.  

• Aturan 3: Jika kolom bukan foreign key, dapat ditransformasi menjadi 

hubungan konsep property yang terdapat nama kolom, datatype and range.  

• Aturan 4: Jika tabel T1 mempunyai foreign key T2 maka dapat ditransformasi 

menjadi property, domainnya adalah T1 sesuai dengan konsep, range adalah 

C2 yang dihasilkan oleh T2. Jika kolom bukan foreign key pada relasi tabel 

maka dapat berupa hubungan common concepts property.  
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• Aturan 5：Jika terdapat kolom pada tabel entitas. Jika hanya terdapat 

beberapa nilai tidak peduli seberapa banyak record, beberapa subconcept 

dapat diciptakan berdasarkan nilai data kolom.  

• Aturan 6: kolom entitas pada tabel A, Jika A dinyatakan sebagai NOT NULL 

maka  hubungan property dapat diset sebagai minCardinality=1, foreign key 

dan primary key pada property dapat diset dengan  minCardinality dan 

maxCardinality angka 1.  

• Aturan 7: tiap catatan dapat ditransformasi menjadi konsep instance yang 

terkait, nilai primary key dapat dijadikan ID instance. Hubungan dapat 

terbentuk antara instances tergantung pada foreign keys antar tabel. 

.  

2.2 Katalog Perpustakaan 

 Perpustakaan memerlukan katalog adalah untuk menunjukkan ketersediaan  

koleksi yang dimilikinya. Untuk itu, perpustakaan memerlukan suatu daftar yang 

berisikan informasi bibliografis dari koleksi yang dimilikinya. Daftar tersebut 

biasanya disebut katalog perpustakaan. Katalog adalah suatu daftar dari, dan indeks 

ke, suatu koleksi buku dan bahan lainnya. Katalog memungkinkan pengguna untuk 

menemukan suatu bahan pustaka yang tersedia dalam koleksi perpustakaan tertentu 

(Hunter, 1991). Katalog juga memungkinkan pengguna untuk mengetahui di mana 

suatu bahan pustaka bisa ditemukan. Dengan demikian, katalog adalah suatu sarana 

untuk menemubalikkan suatu bahan pustaka dari koleksi suatu perpustakaan. Katalog 
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perpustakaan adalah suatu daftar yang sistematis dari buku dan bahan-bahan lain 

dalam suatu perpustakaan, dengan informasi deskriptif mengenai pengarang, judul, 

penerbit, tahun terbit, bentuk  fisik, subjek, ciri khas bahan dan tempatnya (Gates & 

Jean, 1989). Pendapat ini menjelaskan apa yang menjadi entri dari suatu katalog. 

Katalog memuat informasi deskriptif mengenai berbagai hal, seperti pengarang, 

judul, penerbit dan sebagainya. Dengan kata lain, pada suatu katalog dicatat sejumlah 

informasi bibliografis dari suatu dokumen atau bahan pustaka. Pendapat lain 

menyatakan, katalog perpustakaan adalah susunan yang sistematis dari seperangkat 

cantuman bibliografis yang merepresentasikan kumpulan dari suatu koleksi tertentu. 

Koleksi tersebut terdiri dari berbagai jenis bahan, seperti buku, terbitan berkala, peta, 

rekaman suara, gambar, notasi musik, dan sebagainya (Taylor, 1992). Uraian ini 

menekankan keberadaan katalog perpustakaan yang  merupakan representasi dari 

berbagai bahan pustaka yang ada di suatu perpustakaan. Jika pengguna ingin mencari 

suatu dokumen di perpustakaan, maka ia dapat menggunakan katalog yang tersedia, 

karena katalog tersebut adalah representasi dari koleksi yang dimiliki. Pendapat di 

atas menunjukkan pandangan yang sama terhadap pengertian  katalog perpustakaan. 

Katalog perpustakaan adalah daftar koleksi dari suatu perpustakaan tertentu yang 

disusun secara sistematis. Katalog perpustakaan adalah senarai dokumen yang 

dimiliki sebuah perpustakaan atau kelompok perpustakaan. Setiap skema metadata 

pada dasarnya berisi kesepakatan tentang tata cara mengelola data, dan di dalam tata 

cara ini terdapat tiga komponen utama, yaitu (Sulistyo-Basuki, 1991). 
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1.  Metadata deskriptif. Sebagaimana namanya, merupakan tata cara untuk 

menggambarkan (mendeskripsikan) sebuah entitas berupa dokumen atau objek 

digital, sedemikian rupa sehingga deskripsi ini mewakili entitas yang bersangkutan 

dalam sebuah sistem penyimpanan dan penemuan kembali. Pada umumnya, tata cara 

pembuatan dan pengisian metadata deskriptif ini mengikuti atau mengembangkan 

tata-cara yang sudah lama sekali digunakan di bidang perpustakaan untuk deskripsi 

bibliografi. Misalnya, tata cara dalam hal informasi tentang pengarang, judul, tahun 

terbit, tajuk subyek atau kata kunci dan informasi lain yang lazimnya dicatat dalam 

proses pengatalogan tradisional (Perpuspedia, 2010).  

2.  Metadata administratif. Berbeda dari metadata deskriptif yang lebih 

merupakan sarana perwakilan untuk penyimpanan dan penemuan kembali, maka 

metadata administratif menyangkut pengelolaan data sebagai bagian dari kepemilikan 

atau koleksi sebuah institusi informasi. Metadata administratif berkaitan dengan 

pengelolaan sumberdaya informasi dalam konteks penciptaan, pemeliharaan, 

kepemilikan, dan hak akses serta hak pemakaiannya. Metadata ini juga sangat 

penting dalam pengelolaan objek digital untuk keperluan penyimpanan jangka 

panjang serta pengarsipan (Perpuspedia, 2010).  

3.  Metadata struktural. Sebuah dokumen atau sumberdaya informasi yang 

berbentuk objek digital memiliki ciri atau karakteristik yang sangat berbeda dari yang 

non-digital, walaupun kandungan informasi di kedua format berbeda ini memiliki 

struktur penyajian yang sama. Metadata struktural adalah metadata yang dapat 

digunakan untuk mencatat dan merekam karakteristik sebuah objek digital, 
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sedemikian rupa sehingga secara teknis objek ini dapat digunakan dengan urut 

Sebagai sebuah skema, metadata sebenarnya juga adalah sebuah kesepakatan tentang 

tata cara berkomunikasi (Perpuspedia, 2010).  

 Dengan kata lain, metadata juga adalah bagian dari ‘bahasa’ yang digunakan 

oleh mesin-mesin komputer untuk saling memahami apa yang mereka pertukarkan 

sebagai bagian dari kegiatan manusia pemakainya. Sebagai ‘bahasa’ ini pula, setiap 

skema metadata mengandung 3 aspek yaitu semantik, isi, dan sintaksis. Penjelasan 

ringkas dari masing-masing aspek itu adalah  

1.  Semantik (semantics), dalam linguistik berarti segala sesuatu yang berkaitan 

dengan makna kata. Di dalam metadata, maka aspek semantik ini adalah kesepakatan 

tentang bagaimana mengartikan suatu unsur sebuah skema metadata. Misalnya, 

bagaimana bersepakat menggunakan istilah ‘pengarang’ untuk seseorang yang 

mengarang sebuah buku, atau ‘composer’ untuk seseorang yang menciptakan 

komposisi musik. Bahkan penamaan unsur itu sendiri menjadi amat penting demi 

kesepakatan. Lalu setiap terkadang perlu disertai keterangan statusnya. Misalnya 

apakah ia merupakan unsur yang harus/wajib ada di sebuah cantuman (mandatory), 

atau boleh menjadi pilihan (optional) (Perpuspedia, 2010).  

2. Isi (content), yang dimaksud di sini adalah isi dari unsur yang sudah diberi 

makna kesepakatan di atas. Jadi, jika sepakat menggunakan unsur ‘pengarang’, maka 

kini harus ada kesepakatan tentang siapa saja yang berhak disebut pengarang, dan 

bagaimana informasi tentang pengarang itu yaitu peraturan untuk nilai unsur-unsur, 

atau peraturan untuk mengisi unsur skema. Skema semantik misalnya menentukan 
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bahwa ada unsur yang diberi nama “Pengarang”, lalu peraturan untuk isi menetapkan 

kriteria untuk menentukan siapa yang “Pengarang” dan bagaimana nama orang 

terpilih harus dicantumkan. Apakah nama sesuai dengan bentuk yang ditemukan pada 

halaman judul buku? Atau menurut format tertentu, misalnya: Nama keluarga, Nama 

kecil? Atau bentuk nama berupa tajuk seragam yang diambil dari suatu daftar kendali 

tajuk nama (name authority list)? Apakah untuk subyek harus dipakai daftar tajuk 

subyek? Peraturan isi sangat penting karena membantu menjamin keseragaman dan 

konsistensi pengisian unsur-unsur, dan ini mempermudah tercapainya kecocokan atau 

match dalam proses temu kembali (Perpuspedia, 2010).  

3. Sintaksis (syntax), dalam linguistik adalah tata bahasa (grammar) dan struktur 

(structure). Pengertian serupa juga digunakan di bidang komputer untuk mengatur 

tata penulisan program dan struktur hubungan berbagai elemen dalam program 

tersebut. Dalam konteks metadata, sintaksis berkaitan dengan bahasa yang machine-

readable (terbacakan mesin), alias dapat dibaca dan diproses oleh komputer. 

Sintaksis di sini juga diartikan sebagai aturan dan kesepakatan tentang cara-cara 

mengkomunikasikan struktur itu sendiri. Dalam konteks perpustakaan digital dan 

Internet, sintaksis metadata mengikuti ‘bahasa’ yang sudah terstandar seperti SGML 

(Standard Generalized Mark-up Language) atau XML (Extensible Mark-up 

Language) (Perpuspedia, 2010). 
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2.2.1 Tinjauan Perancangan Ontology Perpustakaan Universitas Tingkat 

Nasional  

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur terhadap dua perpustakaan 

universitas tingkat nasional yang telah mengimplementasi ontology sebagai basis 

penyimpanan informasi perpustakaan universitas tingkat nasional. Perpustakaan 

tersebut adalah Universitas Sumatera Utara dan Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran”  Yogyakarta. 

Journal “Penerapan Teknologi Semantic Web Pada Aplikasi Pencarian 

Koleksi Perpustakaan” karya (Fadillah, Charibaldi, & Jayadianti, 2010) 

mengilustrasikan perancangan ontology perpustakaan FTI “Veteran” Yogyakarta 

sebagai berikut. 

 
 

Gambar 2.1 Rancangan Pendefinisian Class Perpustakaan FTI UPN “Veteran” 
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Gambar 2.2 Rancangan Pendefinisian Subclass Perpustakaan FTI UPN “Veteran”  
 

Tabel 2.1 Rancangan slot yang terbentuk pada Subclass Buku class Koleksi 

Perpustakaan FTI UPN “Veteran”  
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Tabel 2.2 Rancangan slot yang terbentuk pada Subclass Profesional class Penulis 

Perpustakaan FTI UPN “Veteran”  

 
 
 

Tabel 2.3 Rancangan slot yang terbentuk pada class Penerbit Perpustakaan FTI UPN 

“Veteran”  

 
 

Tabel 2.4 Rancangan slot yang terbentuk pada class Jurusan Perpustakaan FTI UPN 

“Veteran” Yogyakarta 

 
 

Laporan ilmiah berjudul “Penerapan Semantic Searching Berbasis Ontologi 

Pada Perpustakaan Digital” karya (Sulhan, 2010) mengilustrasikan perancangan 

ontology perpustakaan Universitas Sumatera Utara sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Hierarki Class Ontology Perpustakaan Universitas Sumatera Utara 
 
 

Tabel 2.5 Batasan Pada Object Property 
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Tabel 2.6 Batasan Pada Datatype Property 

 
 

 
2.3 Semantic Web 
 

Web semantik adalah perkembangan generasi berikutnya atau yang biasa 

disebut sebagai evolusi dari WWW (World Wide Web), yang diperkenalkan pada 

tahun 2002. Web Semantik didefinisikan sebagai sekumpulan teknologi, dimana 

memungkinkan komputer memahami arti dari sebuah informasi berdasarkan metadata, 

yaitu informasi mengenai informasi. Web semantik merupakan suatu metode dan 

teknologi dimana komputer mampu memahami makna informasi-informasi dalam 

sebuah web (Noviyanti, 2010).  
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Gambar 2.4 Semantic Web Layer (Miller, 2001) 
 
 
a. Unicode dan URI 

Unicode adalah standard representasi karakter komputer. URI (Uniform 

Resource Identifier) merupakan standard untuk lokasi dan identitas suatu 

resource (misalnya web page)  

b. XML, NS dan XML(NS) 

XML (Extensible Markup Language) dan Namesspace serta Schema, 

merupakan sintaks yang berfungsi untuk menyajikan struktur data pada web.  

c. RDF+RDF(S) 

RDF (Resource Description Framework) merupakan model berbentuk graph 

untuk merepresentasikan resource dan relasinya. Sedangkan RDF Schema 

adalah definisi kosakata yang digunakan pada RDF. 

 

 

 

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



18 
 

 
 

d. Ontology Vocabulary 

Bahasa ontology yang direkomendasikan oleh W3C pada 10 Februari 2004 

adalah OWL Web Ontology Language, merupakan bahasa yang lebih kaya 

dan kompleks untuk mendeskripsikan resource.  

e. Logic dan Proof 

Layer ini berupa rule dan system untuk melakukan reasoning pada ontology 

sehingga dapat disimpulkan apakah suatu resource memenuhi syarat tertentu. 

f. Trust  

Layer dari semantic web yang memungkinkan pengguna web untuk 

mempercayai suatu informasi pada web 

 

2.3.1 XML dan XML Schema 

Extensible Markup Language (XML) merupakan bahasa markup yang 

didesain untuk menjadi sarana yang mudah dalam mengirimkan dokumen melalui 

web (Vitis vinivera, 2011). Berbeda dengan Hypertext Markup Language (HTML), 

XML memungkinkan penggunanya untuk mendefinisikan custom tag. Namun, 

standard XML tidak memiliki constraint semantik pada arti dari dokumen tersebut 

(Prettycia, 2011). Adapun XML memiliki tiga tipe file sebagai berikut (Zikri, 2011). 

1. XML yang merupakan standar format dari struktur berkas (file). 

2. XSL yang merupakan standar untuk memodifikasi data yang diimpor atau 

diekspor. 
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3. XSD yang merupakan standar yang mendefinisikan struktur database dalam 

XML. 

Keunggulan XML bisa diringkas sebagai berikut (Wikipedia XML, 2011): 

1. Pintar (Intelligence). XML mampu menangani berbagai tingkat (level) 

kompleksitas. 

2. Dapat beradaptasi. Dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa sendiri.  

3. Mudah pemeliharaannya. 

4. Sederhana. XML lebih sederhana. 

5. Portability. XML mempunyai kemudahan perpindahan (portabilitas) yang lebih 

bagus. 

 

Gambar 2.5 Contoh Sintaks XML (Refsnes Data XML, 2007) 
 

 XML Schema merupakan bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan 

sekumpulan aturan (schema) yang harus dipatuhi oleh dokumen XML. Struktur dari 

dokumen XML yang dibuat harus sesuai dengan schema yang telah didefinisikan 

tersebut (Ilmawan, 2010). 

<buku  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="buku.xsd">  

  <nama>How to create XML and XML Schema for Student 

Edition</nama>  

   <penebit>Toko Buku UMN</penerbit>  

</buku> 
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Gambar 2.6 Contoh Sintaks XML Schema (W3school, 2002) 
 

 
2.3.2 Resource Description Framework 

RDF merupakan spesifikasi kerangka kerja yang diperkenalkan oleh World 

Wide Web Consortium (W3C) sebagai model metadata untuk merepresentasikan 

resource yang terdapat di web. Ide dasar RDF adalah mendeskripsikan resource 

dalam bentuk ekspresi Subyek-Predikat-Objek (SPO), atau dikenal dengan triple 

dalam terminology RDF. RDF memiliki 3 (tiga) konsep dasar, yaitu (Manola & 

Miller, 2004). 

1. Resources adalah objek yang ingin direpresentasikan dalam web semantik. 

Setiap Resources memiliki URI sebagai penanda yang unik.  

2. Properties adalah sebuah resources spesial karena digunakan untuk 

mendeskripsikan hubungan antar resources.  

3. Statement adalah representasi property dari sebuah resources yang dinyatakan 

dalam bentuk triple object-attribute-value. Triple ini terdiri dari sebuah 

<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.w3schools.com" 
xmlns="http://www.w3schools.com" 
elementFormDefault="qualified"> 
 
<xs:element name="note"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="to" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="from" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="heading" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="body" type="xs:string"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema>  
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resource, sebuah property, dan sebuah nilai. Nilai yang dimiliki bisa 

berbentuk literal ataupun resources lain. 

RDF juga menyediakan beberapa format yang dapat digunakan untuk 

merepresentasikan knowledge: 

1. Notation 3 (N3). Format ini diajukan oleh Tim Berners-Lee yang bertujuan 

untuk membuat berkas RDF lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh 

manusia. 

2. Turtle. Format ini merupakan sebuah subset N3, yang dikembangkan oleh 

Dave Beckett. Format ini lebih popular di kalangan pengembang web 

semantik sebagai alternative yang lebih ramah kepada pengguna dibandingkan 

dengan format XML. Hampir semua perangkat lunak untuk RDF 

menyediakan kemampuan melakukan parsing ke format ini. 

3. N-Triples. Format ini merupakan penyederhanaan dari format Turtle. 

4. Graf. Format ini merepresentasikan RDF dalam bentuk graf berarah. Format 

ini merupakan yang paling mudah dimengerti oleh manusia, karena dapat 

menggambarkan hubungan resource dengan jelas. 

 

Berikut salah satu contoh penggunaan sintaks RDF yang direpresentasikan 

dalam RDF/XML. 
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Gambar 2.7 Contoh Sintaks RDF (Manola & Miller, 2004) 
 

RDF Schema dapat dipandang sebagai kamus data atau vocabulary untuk 

mendeskripsikan properties dan classes dari resources RDF. RDFS digunakan untuk 

mendefinisikan kosakata yang dipakai pada RDF (Ramadhanie, 2009). Pada tabel 2.1 

dan 2.2 yang berisi beberapa daftar kosakata utama berupa class dan property yang 

didefinisikan dalam RDFs (Awaludin, 2010). 

Tabel 2.7 RDF Classes (Brickley & Guha, 2004) 
 

Class Name Comment 
rdfs:Resources The class resource, everything. 
rdfs:Literal The class of literal values, e.g textual strings 

and integers. 
rdfs:Class The class of classes. 
rdf:Property The class of RDF properties. 
rdfs:Datatype The class of RDF datatypes. 
rdf:Statement The class of RDF statemnets. 
rdf:Bag The class of unordered containers. 
rdf:Seq The class of ordered containers. 
rdf:Alt The class of containers of alternatives. 
rdfs:Container The class of RDF containers. 
rdfs:ContainerMembership 
Property 

The class of container membership properties, 
rdf:_1,rdf_2,...,  all of which are sub-properties 
of 'member' 

Rdf:List The class of RDF Lists 
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Tabel 2.8 RDF Properties (Brickley & Guha, 2004) 

 

 

Berikut salah satu contoh penggunaan sintaks RDF Schema yang 

direpresentasikan dalam RDF/XML. 

 

Gambar 2.8 Contoh Sintaks RDF Schema (Brickley & Guha, 2004) 
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2.3.3 Ontology dan Ontology Web Language 

Ontology itu sendiri merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, 

property dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu 

domain pengetahuan. OWL merupakan perluasan dari kosakata RDF. Setiap graf 

RDF dapat membentuk ontology OWL. Arti sebuah graf RDF sama dengan arti yang 

diberikan oleh graf OWL. Informasi dalam bentuk OWL disatukan dalam ontology, 

yang dapat disimpan sebagai dokumen di web. Ontology adalah sumber data yang 

berisi representasi pengetahuan tentang suatu domain pada dunia riil. Lebih jauh lagi 

ontology ini harus dilengkapi dengan penggunaan terminologi, anotasi dan 

rekomendasi (inference rules) untuk suatu domain tertentu (Suteja & Ashari, 2008). 

Dengan penggunaan keempat komponen semantik tersebut maka diharapkan setiap 

data yang ada dapat “mendeskripsikan” dirinya sendiri, sehingga mesin pencari data 

“mengerti” isi data tersebut (Toba, 2005). Dalam bidang Artificial Intelligence, 

ontology memiliki dua pengertian yang berkaitan.. 

1. Kosakata representasi yang sering dikhususkan untuk domain atau objek 

pembahasan tertentu.  

2. Ontology disebut sebagai body of knowledge yang menjelaskan suatu bahasan 

tertentu. Segala bidang ilmu yang ada didunia, dapat menggunakan metode 

ontology untuk dapat saling berhubungan dan saling berkomunikasi dalam hal 

pertukaran informasi antara sistem-sistem yang berbeda.  
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Web Ontology Language (OWL) adalah sebuah ekstensi dari RDF data model 

untuk memberikan sebuah set semantic untuk membangun data models yang 

kompleks, vocabulary, dan software logics (Pollock, 2009). OWL memberikan 

sebuah tipe object-oriented dari framework yang menghubungkan RDF triples ke 

classes, associations dan hubungan kompleks lainnya. Sebagai contoh, OWL 

memungkinkan macam dari formal semantics untuk diperlihatkan dalam sebuah data 

model logic seperti, “A backpacker’s destination is the intersaction of all destinations 

that have budget accommodation and some type of sport or advanture activities.” 

Karena OWL merupakan bahasa yang lebih expressive dari pada bahasa data lainnya, 

hal ini memberikan format umbrella modeling untuk mesin agar dapat mengerti 

bagaimana data berhubungan (Pollock, 2009). OWL menyediakan tiga sub bahasa 

yang berbeda tingkatan bahasanya yang dirancang untuk berbagai kebutuhan tertentu 

dari pengguna, antara lain (Awaludin, 2010). 

1. OWL Lite 

Mendukung bagi pengguna yang memerlukan hirarki klasifikasi dan batasan 

yang sederhana. Sebagai contoh, hanya mendukung batasan Cardinality, dengan nilai 

untuk Cardinality sebesar 0 atau 1. Haruslah lebih sederhana untuk menyediakan alat 

pendukung untuk OWL Lite dibanding yang lebih ekspresif, dan OWL Lite 

menyediakan suatu alur migrasi cepat untuk thesaury dan taksonomi lain. OWL Lite 

juga mempunyai suatu kompleksitas formal yang lebih rendah dibanding OWL DL. 

OWL Lite didesain untuk kemudahan penerapan dan untuk memberikan user dengan 

fungsi subset yang akan membawa mereka ke permulaan dalam penggunaan OWL. 
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2. OWL DL 

Mendukung pengguna yang menginginkan ekspresi yang maksimum disaat 

menahan perhitungan yang lengkap (semua kesimpulan dijamin menjadi dapat 

diperhitungkan) dan ketepatan (semua perhitungan akan diselesaikan waktu tertentu). 

OWL DL meliputi semua bahasa kontruksi dalam OWL, tetapi mereka dapat 

digunakan hanya di bawah batasan tertentu (sebagai contoh, selama suatu class 

menjadi suatu subclass dari banyak class, suatu class tidak bisa menjadi suatu 

instance dari class yang lain). OWL DL di beri nama dalam kaitan dengan 

Description Logic, suatu bidang riset yang telah belajar logika yang membentuk 

pondasi bagi yang formal pada OWL. OWL DL memang dirancang untuk 

mendukung deskripsi logikal dari segmen bisnis dan untuk menyediakan bahasa 

subset yang memberikan property untuk perhitungan dalam sebuah sistem. Sub 

bahasa ini menambahkan beberapa features selain dari yang dimiliki oleh OWL Lite, 

antara lain membuat class dengan operasi himpunan (boolean combination) seperti 

unionOf, intersectionOf, complementOf. Selain tidak membatasi cardinality hanya 0 

atau 1, OWL DL juga memungkinkan untuk mendefinisikan suatu nilai property yang 

berasal dari instance suatu class dengan feature hasValue. Ada pula tambahan feature 

untuk class yaitu disjointWith dan oneOf (enumerated classes). 

3. OWL Full 

Sangat berguna untuk pengguna yang menginginkan ekspresi maksimum dan 

kebebasan sintaksis dari RDF tanpa ada jaminan perhitungan. Sebagai contoh, dalam 

OWL Full sebuah class dapat diperlakukan berturut-turut sebagai kumpulan individu 

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



27 
 

 
 

dan sebagai individu dengan haknya sendiri. Hal ini berbeda dengan OWL DL yang 

memberikan jaminan tersebut sehingga bisa dilakukan automated reasoning pada 

subbahasa. tersebut. Pada OWL Full, suatu class dapat diperlakukan sebagai 

collection of instances dan instance itu sendiri. Selain itu, Datatype Property dapat 

dispesifikasikan sebagai inverseFunctionalProperty. OWL Full memperbolehkan 

ontology untuk meningkatkan arti dari kosa kata yang belum digambarkan (RDF atau 

OWL). Tidaklah mungkin untuk semua pembuat software untuk mendukung secara 

penuh kemampuan yang ada pada OWL Full. Untuk dapat digunakan, sebuah 

ontology harus diekspresikan dalam notasi yang nyata. Sebuah bahasa ontology 

adalah sebuah bahasa formal dari sebuah pembuatan ontology. Beberapa komponen 

yang menjadi struktur ontology, antara lain (Machpud & Salahuddin, 2010).  

1. XML menyediakan sintaksis untuk output dokumen terstruktur. 

2. XML Schema untuk membahasakan struktur dari dokumen XML. 

3. RDF Model untuk menyediakan semantic sederhana untuk model data 

tersebut dan data model ini dapat disajikan dalam sintaks XML. 

4. RDF Schema adalah kosakata untuk menjelaskan.  

5. OWL (Ontology Web Language), berguna untuk menambahkan beberapa 

kosakata untuk menjelaskan properties dan classes, antara: relasi antara 

classes, kardinalitas, equality dan tipe properties. 

 

 

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



28 
 

 
 

Adapun komponen-komponen yang ada pada ontology sebagai berikut 

(Fadillah, Charibaldi, & Jayadianti, 2010). 

1. Individual (intances) 

Instances adalah komponen dasar dari suatu ontology. Instances dari sebuah 

ontology bisa berupa objek nyata seperti manusia, hewan, meja, molekul atau bisa 

juga berupa objek abstrak seperti bilangan dan huruf. 

2. Classes 

Suatu class menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam suatu domain. 

Biasanya sebuah class merupakan sekumpulan dari objek-objek. Sebuah class juga 

bisa memiliki subclass yang akan mempresentasikan konsep yang lebih spesifik 

daripada superkelasnya. 

3. Attributes 

Objek–objek yang berada dalam ontology bisa dideskripsikan dengan 

memberi bahan tambahan atribut kedalam objek tersebut. Setiap atribut memiliki 

paling tidak sebuah nama dan nilai. Dan digunakan untuk menyimpan informasi yang 

spesifik tentang objek yang diberi atribut tersebut. 

4. Relationship 

Suatu relationships menjadi penting dalam sebuah ontology, karena dalam 

suatu ontology relasi antara objek-objek yang ada harus mendeskripsikan keunggulan 

dari ontology yang berasal dari kemampuannya mendeskripsikan relasi ini. Bersama-

sama kumpulan dari relasi akan mendeskripsikan atau arti dari sebuah entitas.  
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Berikut tahapan-tahapan dalam pengembangan ontology menurut (Noy & 

McGuinness, 2002). 

1. Menentukan domain dan ruang lingkup ontology. 

Tahap awal proses pembangunan ontology dilakukan dengan menjawab 

beberapa pertanyaan seperti apa yang merupakan domain ontology? Mengapa harus 

menggunakan ontology? Apa jenis pertanyaan terhadap ontology sehingga perlu 

menyediakan jawaban? Siapa akan menggunakan dan memelihara ontology? 

2. Mempertimbangkan kemungkinan penggunaan ontology yang sudah ada. 

Tahap penggunaan kembali ontology yang telah dibangun. Hal ini 

dimungkinkan karena merupakan sebuah kebutuhan saat sistem harus berhubungan 

dengan aplikasi yang menyatu dengan ontology. 

3. Menentukan daftar terminologi-terminologi yang penting dalam ontology. 

Tahap ini menentukan istilah-istilah yang digunakan untuk membuat 

pernyataan atau untuk menjelaskan hal yang sama. 

4. Mendefinisikan class dan hirarkinya. 

Menciptakan beberapa definisi dari konsep dalam hirarki dan kemudian 

menguraikan property dari konsep. Hirarki class direpresentasikan dengan relasi “is-

a”: setiap class A adalah subclass B jika setiap instant class A juga instant class B. 

5. Mendefinisikan property dari class (slot). 

Secara umum, ada beberapa jenis property (sifat) objek yang dapat menjadi 

slot dalam suatu ontology. Property Intrinsik (hakiki), seperti rasa dari anggur. 

Property Ekstrinsik (karena keadaan luar), seperti nama anggur dan area (regional). 
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Property karena hubungan dengan individu yang lain, misalnya hubungan antara 

anggota individu dari suatu class dengan individu yang lain. 

6. Mendefinisikan batasan dari slot. 

Beberapa domain pengetahuan dapat memiliki memiliki slot bersyarat 

kardinalitas tunggal (satu nilai) atau dengan kardinalitas banyak (memiliki sejumlah 

nilai). Kardinalitas dari N berarti suatu slot mempunyai sedikitnya N nilai. Suatu slot 

juga dapat berupa string, boolean, enumerasi (simbolik), serta instant. 

7. Membuat instance class 

Pendefinisian sebuah instant dari class dapat meliputi pemilihan class, 

pembuatan individu instant dari class, dan pengisian nilai slot 

Berikut salah satu contoh penggunaan sintaks OWL. 

 

Gambar 2.9 Contoh Sintaks OWL (Smith, Welty, & L. McGuinness, 2004) 
 

<owl:Class rdf:ID="VintageYear" /> 
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasVintageYear"> 
  <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty" /> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Vintage" /> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#VintageYear" /> 
</owl:ObjectProperty> 
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasMaker"> 
  <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty" /> 
</owl:ObjectProperty> 
   
<owl:ObjectProperty rdf:ID="producesWine"> 
  <owl:inverseOf rdf:resource="#hasMaker" /> 
</owl:ObjectProperty> 
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasMaker" /> 
   
<owl:ObjectProperty rdf:ID="producesWine"> 
  <rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty" /> 
  <owl:inverseOf rdf:resource="#hasMaker" /> 
</owl:ObjectProperty>        
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2.4 Metadata 

Definisi singkat mengenai metadata adalah "Data tentang data". Salah satu 

ciri-ciri terpenting metadata adalah data tersebut harus terstruktur. Sekelompok data 

tentang data tidak dengan sendirinya dapat disebut metadata. Etymology dari 

metadata berasal dari bahasa klasik yunani “meta”  yang berarti “after, behind, or 

higher,” dan bahasa latin“data”,  bentuk jamak dari datum, yang memiliki arti “a 

piece of information” or “something given”. Jadi kata metadata dapat diartikan 

sedikit informasi yang di-generate setelah objek diproduksi, informasi diberikan 

secara lebih abstrak dibandingkan objeknya (Greenberg, 2009). Adapun standar 

metadata yang telah dipublikasi namun yang paling banyak dipakai adalah bentuk 

metadata MARC dan Dublin Core. Di Indonesia, bentuk metadata MARC sudah 

diadopsi menjadi INDOMARC. Format INDOMARC merupakan implementasi dari 

International Standard Organization (ISO) Format 2719 untuk Indonesia, sebuah 

format untuk tukar menukar informasi bibliografi melalui format digital atau media 

yang terbacakan mesin (machine readable) lainnya. Informasi bibliografi biasanya 

mencakup pengarang, judul, subyek, catatan, data penerbitan dan deskripsi fisik. 

Indomarc menguraikan format cantuman bibliografi yang sangat lengkap terdiri dari 

700 elemen pengetahuan, seperti monograf (BK), manuskrip (AM), dan terbitan 

berseri (SE) termasuk buku pamphlet, lembar tercetak, atlas, skripsi, tesis, dan 

desertasi (baik diterbitkan ataupun tidak), dan jurnal buku langka (Ajie, 2011). 
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Dublin Core merupakan salah satu skema metadata yang digunakan untuk 

web resource description and discovery. Gagasan membuat standar baru agaknya 

dipengaruhi oleh rasa kurang puas dengan standar MARC yang dianggap terlalu 

banyak unsurnya dan beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh pustakawan serta 

kurang bisa digunakan untuk sumber informasi dalam world wide web. Element 

Dublin Core dan MARC intinya bisa saling dikonversi (Ajie, 2011). Metadata Dublin 

Core memiliki beberapa kekhususan sebagai berikut (Ajie, 2011). 

a. Memiliki deskripsi yang sangat sederhana. 

b. Semantic atau arti kata yang mudah dikenali secara umum. 

c. Expandable, memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

Adapun 15 unsur Dublin Core dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2.9 Unsur Dublin Core (Ajie, 2011) 

NO ELEMEN KETERANGAN 

1 Title Judul dari informasi. 

2 Creator Pencipta sumber informasi. 

3 Subject Pokok bahasan sumber informasi, biasanya dinyatakan 

dalam bentuk kata kunci atau nomor klasifikasi. 

4 Description Keterangan suatu isi dari sumber informasi, misalnya 

berupa abstrak, daftar isi atau uraian. 

5 Publisher Orang atau badan yang mempublikasikan sumber 

informasi. 

6 Contributor Orang atau badan yang ikut menciptakan sumber informasi. 

 

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



33 
 

 
 

Tabel 2.10 Unsur Dublin Core (Ajie, 2011)(Lanjutan) 

NO ELEMEN KETERANGAN 

7 Date Tanggal penciptaan sumber informasi. 

8 Type Jenis sumber informasi, novel, laporan, peta, dsb. 

9 Format Bentuk fisik sumber informasi, format, ukuran, durasi, 

sumber informasi. 

10 Identifier Nomor atau serangkaian angka dan huruf yang 

mengidentifikasikan sumber informasi. Contoh URL, 

alamat situs. 

11 Source Rujukan ke sumber asal suatu sumber informasi 

12 Language Bahasa yang intelektual yang digunakan sumber informasi. 

13 Relation Hubungan antara satu sumber informasi dengan sumber 

informasi lainnya. 

14 Coverage Cakupan isi ditinjau dari segi geografis atau periode waktu 

15 Right Pemilik hak cipta sumber informasi. 

 

2.5 Software Tool dan Database 

2.5.1 HTML, CSS dan PHP 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam 

sebuah browser Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak 

digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML (Standard 

Generalized Markup Language), kini HTML adalah sebuah standar yang digunakan 

secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML berupa kode tag yang 

menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang 
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diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan 

menggunakan browser web seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. 

HTML juga dapat dikenali oleh aplikasi pembuka email ataupun dari PDA dan 

program lain yang memiliki kemampuan browser (Prayitno, 2009). 

Cascading Style Sheet (CSS) adalah sebuah pemrograman atau boleh dibilang 

script yang mengendalikan beberapa komponen (tag html) dalam sebuah website 

sehingga tampilan akan menjadi lebih terstruktur dan seragam. Ada tiga jenis cara 

dalam penggunaan CSS ini, yaitu (Putro, 2011). 

1. External Style Sheet 

Adalah CSS yang dibuat dalam file terpisah dengan ekstensi file .css. Untuk 

memanggilnya menggunakan script html yang disisipkan antara tag head sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.10 Contoh External Style Sheet (Putro, 2011) 

 

2. Internal Style Sheet 

Adalah cara embeding css dengan menulis langsung di dalam file html yang 

ingin kita atur tampilannya. Penulisan ini disisipkan diantara tag head juga dengan 

diapit oleh tag style. Berikut ini contohnya: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ditektori/filecss.css" 
/>  
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Gambar 2.11 Contoh Internal Style Sheet (Putro, 2011) 

 

3. Inline Style Sheet 

Adalah penulisan script css langsung pada tag html dengan menambahkan 

style di dalamnya.. 

  
 

 
Gambar 2.12 Contoh Inline Style Sheet (Putro, 2011) 

 

PHP (hypertext preprocessor) dalam pengertian mudahnya adalah bahasa 

pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. 

Sedangkan pengertian lainnya php itu adalah suatu bahasa server-side scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Server-side 

scripting disini dimaksudkan adalah suatu sintaks dan perintah-perintah PHP dimana 

mereka hanya akan dieksekusi di server kemudian hasilnya dikirim ke browser dalam 

format HTML. Sehingga kode-kode program PHP tidak akan terlihat oleh user 

sehingga keamanan web bisa dikatakan terjamin (Ardica, 2011). 

 
 
 

<style type="text/css"> 
body{ 
background:#cccccc; 
font-family:Arial; 
} 
</style> 

 

<p style="font-size:20px;">Tulisan yang di atur </p> 
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2.5.2 Connecting To Oracle Using Oci8 

 Ada tiga cara untuk terhubung ke database Oracle dengan menggunakan PHP 

sebagai berikut (Holloway & Jones, 2008, pp. 101-102).  

1. Standard connections merupakan koneksi basic ke database oracle dengan 

memanggil fungsi library php oci_connect(). 

2. Unique connections untuk mendapat koneksi yang independen memanggil 

fungsi oci_new_connect(). Fungsi library tersebut untuk melakukan koneksi 

database lebih dari satu database session dalam waktu bersamaan. 

3. Persistent connections untuk mendapatkan koneksi persisten dengan 

memanggil fungsi oci_pconnect(). Tipe Koneksi yang tidak secara automatic 

menutup koneksi pada eksekusi script selesai dan tetap melakukan koneksi 

agar dapat digunakan oleh script lain. Koneksi persistent sering digunakan 

pada web application karena lebih cepat tanpa harus membutuhkan 

autentifikasi ulang pada database. 

 

2.5.3 Using XML with Oracle and PHP 

Salah satu fitur berguna dari XML DB adalah ada relasional SQL tabel secara 

otomatis dapat diambil sebagai XML. Nilai yang dikembalikan adalah fragmen XML, 

dan tidak sepenuhnya terbentuk dokumen XML. Cara lain untuk membuat XML dari 

data relasional adalah dengan menggunakan paket PL/SQL DBMS_XMLGEN(). 
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Untuk mengembalikan dokumen XML terbentuk lengkap dengan header XML. 

(Holloway & Jones, 2008, pp. 203-204) sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.13 Contoh Penggunaan Paket DBMS_XMLGEN() 

 
 
2.5.4 XML Parsing 

 Untuk membaca dan memperbarui - membuat dan memanipulasi - dokumen 

XML, Anda akan memerlukan sebuah XML parser. Ada dua tipe dasar parser XML 

(Refsnes Data XML Parser, 2002): 

1. Tree-based parser: parser ini mengubah dokumen XML menjadi struktur 

pohon. Ini menganalisis seluruh dokumen, dan menyediakan akses ke elemen 

pohon 

<?php 
$c = oci_connect('hr', 'hrpwd', 'localhost/XE'); 
$query = "select dbms_xmlgen.getxml(' 
select first_name 
from employees 
where department_id = 30') xml 
from dual"; 
$s = oci_parse($c, $query); 
oci_execute($s); 
$row = oci_fetch_array($s, OCI_NUM); 
$mylob = $row[0]->load(); // treat result as a LOB descriptor 
$row[0]->free(); 
echo "<pre>\n"; 
echo htmlentities($mylob); 
echo "</pre>\n"; 
?> 
Hasil Output 
<?xml version="1.0"?> 
<ROWSET> 
<ROW> 
<FIRST_NAME>Den</FIRST_NAME> 
</ROW> 
<ROW> 
<FIRST_NAME>Alexander</FIRST_NAME> 
</ROW> 
<ROW> 
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2. Event-based parser: Tampilan dokumen XML sebagai rangkaian peristiwa. 

Ketika peristiwa tertentu terjadi, itu panggilan fungsi untuk menanganinya.  

 

Gambar 2.14 Contoh Penggunaan DOM 
 

2.5.5 File Handling 

Perintah PHP untuk melakukan proses operasi file dimulai dari proses 

membaca, menulis, menambah isi dan menghapus file sebagai berikut (Alfa, 2012). 

1. Membuka File, secara umum terdapat 3 cara membuka file, yaitu : membuka 

file hanya untuk dibaca (read: 'r') membuka file hanya untuk ditulisi baru 

(write: 'w') dan membuka file hanya untuk ditambahi isinya (append: 'a'). 

Selain 3 cara membuka file tersebut, terdapat pula cara lain membuka file 

yaitu dapat dibaca dan ditulisi (read/write: 'r+'), serta dapat dibaca dan 

ditambahi isinya (append: 'a+'). 

 
 

Gambar 2.15 Contoh Penggunaan Library PHP - Open File (Alfa, 2012) 
 
 

<?php 
$xmlDoc = new DOMDocument(); 
$xmlDoc->load("note.xml"); 
print $xmlDoc->saveXML(); 
?> 
Hasil Output 
Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend! 

<?php  
$nama_file  = "nama_file.txt";  
$fh  = fopen($nama_file, 'w') or  die("File tidak bisa dibuka"); 
fclose($fh);  
?> 
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2. Menutup File, Setelah file dibuka, hendaknya file tersebut juga ditutup ketika 

pemrosesan selesai. File yang yang tidak ditutup kemungkinan dapat terjadi 

kerusakan pada strukturnya. 

 
Gambar 2.16 Contoh Penggunaan Library PHP - Close File (Alfa, 2012) 

 

3. Menulis ke File, file yang telah dibuka dapat ditulisi dengan data di dalamnya. 

 
Gambar 2.17 Contoh Penggunaan Library PHP - Write File (Alfa, 2012) 

 

4. Membaca Isi File, Misalkan kita memiliki file nama_file.txt yang isinya 

adalah sbb: Selamat berjumpa lagi kawan! Senang bertemu Anda. Kita dapat 

menggunakan kode PHP untuk membaca file tersebut dan selanjutnya hasil 

pembacaan dapat ditampilkan di browser atau diproses lebih lanjut. 

 
Gambar 2.18 Contoh Penggunaan Library PHP - Read File (Alfa, 2012) 

<?php  
$NamaFile  = "testFile.txt";  
$FileHandle  = fopen($NamaFile, 'w') or  die("File tidak bisa 
dibuka");  
fclose($FileHandle);  
?> 

<?php  
$f  = "nama_file.txt";  
$FileHandle  = fopen($f, 'w') or  die("File gagal dibuka");  
$DataString  = "Hallo World !! n";  
fwrite($FileHandle, $DataString);  
fclose($FileHandle);  
?> 
 

<?php  
$f  = "nama_file.txt";  
$FileHandle  = fopen($f, 'r');  
$Data  = fread($FileHandle, filesize($f));  
fclose($FileHandle);  
echo  $Data;  
?> 
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5. Menghapus File Dalam PHP, function untuk menghapus file adalah unlink(). 

Berikut ini contohnya. 

 
  

Gambar 2.19 Contoh Penggunaan Library PHP - Delete File (Alfa, 2012) 
 

 
2.5.6 Array 

 Dalam banyak aplikasi web, seringkali kita membutuhkan sebuah variabel 

yang mampu menyimpan beberapa nilai sekaligus secara terorganisir, sehingga lain 

saat kita dapat memperoleh kembali nilai-nilai tersebut dengan mudah dan dalam 

bentuk yang teratur dan terorganisir pula. Di sinilah kita membutuhkan array, sebuah 

tipe variabel yang mampu menyimpan beberapa nilai sekaligus bahkan dalam tipe 

berbeda yang terorganisir dengan baik. Array di PHP adalah tipe variabel spesial, 

karena dengan array kita dapat mengakses sekumpulan nilai dengan menggunakan 

satu nama variabel. Mekanisme pengaksesan ini diatur dalam bentuk pemetaan 

(mapping) dari sekumpulan nilai (values) ke sekumpulan kunci (keys) atau indeks. 

Sebagai contoh, variabel array $hacker dapat memetakan 1, 2 dan 3 masing-masing 

ke "Eric S Raymond", "Richard Stallman" dan "Bruce Perens", sehingga dapat 

dinyatakan sebagai (Masterweb , 2002). 

 

 

Gambar 2.20 Contoh Penggunaan Array 

<?php  
$myFile  = "nama_file.txt";  
unlink($myFile);  
?> 

$hacker[1] = "Eric S Raymond"; 
$hacker[2] = "Richard Stallman"; 
$hacker[3] = "Bruce Perens"; 
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2.5.7 JQuery 

JQuery adalah library javascript yang bersifat opensource yang lebih 

menekankan pada interaksi antara javascript dan HTML. Library ini dirilis pada 

Januari 2006 di BarCamp NYC oleh John Resig dan berlisensi ganda di bawah MIT 

dan GPL (Mpeb, 2010). Adapun kelebihan penggunaan JQuery sebagai berikut 

(Kimzy, 2010). 

1. Menyederhanakan penggunaan javascript, karena kita cukup menggunakan 

fungsi dari library javascript yang telah ada. Termasuk mempercepat coding 

javascript dalam sebuah website. Dibandingkan kita harus mulai sebuah script 

javascript dari nol. 

2. Fungsi-fungsi yang disediakan didokumentasikan dengan baik beserta contoh 

penggunaannya, referensi penggunaan JQuery dapat dipelajari pada alamat 

http://jquery.com. 

3. Support CSS1-3 selector, untuk fleksibilitas desain antar muka halaman 

website dan interaksinya. 

4. Website yang dibangun dengan jQuery akan lebih interaktif dan menarik. 
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Gambar 2.21 Contoh Sintaks jQuery (Refsnes Data JQuery, 2008) 
 

2.5.8 jQuery Form Plugin 

jQuery Form Plugin memungkinkan Anda untuk dengan mudah dan meng-

upgrade form HTML menggunakan AJAX. Metode utama, ajaxForm dan 

ajaxSubmit, mengumpulkan informasi dari elemen bentuk untuk menentukan 

bagaimana mengelola dalam proses submit. Kedua metode ini mendukung banyak 

pilihan yang memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol penuh atas bagaimana data 

tersebut diajukan. Berikut contoh penggunaan jQuery Form Plugin (Malsup, 2005). 

 
Gambar 2.22 Contoh Penggunaan  jQuery Form Plugin (Malsup, 2005). 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
$("p").click(function(){ 
$(this).hide(); 
}); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p>If you click on me, I will disappear.</p> 
</body> 
</html>  
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2.5.9 Protégé 

Protégé dikembangkan oleh sebuah organisasi yang bernaung di bawah 

Stanford, yang mengambil spesialisasi dibidang ontology. Protégé dapat berjalan di 

berbagai platform operating system, antara lain Windows, Mac OS, Solaris, Linux, 

HP-UX, Unix dan AIX. Protégé dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Java. Protégé dapat membuka berbagai macam format file, ada tiga format file umum 

yang dapat dibuka dengan protégé, yaitu XML, RDF dan OWL. Protégé merupakan 

perangkat lunak bantu yang digunakan untuk pengembangan sistem berikut 

Knowledge Base System (Permatasari, Agushinta R, & Soeparlan, 2010). Aplikasi 

yang dikembangkan oleh protégé digunakan dalam pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan dalam sebuah domain. Protégé merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk membuat sebuah domain ontology, menyesuaikan form untuk entry 

data, dan memasukkan data. Berbagai format penyimpanannya seperti OWL, RDF, 

XML dan HTML. Protégé menyediakan kemudahan plug and play yang membuatnya 

fleksibel untuk pengembangan prototype. Semua alat-alat dalam protégé dapat 

digunakan melalui Graphical User Interface (GUI) dengan menyediakan Tab untuk 

masing-masing bagian dan fungsi standar. Class Tab dalam editor ontology berfungsi 

untuk mendefinisikan class dan hirarki class, property dan nilai property tersebut, 

relasi antara class dan property dari relasi tersebut. Perangkat lunak protégé 

menyediakan konsepsi dasar pengetahuan yang terintegrasi, serta mengubah tampilan 

visual lingkungan dengan memperluas arsitektur sistem untuk membuat pemodelan 

dasar pengetahuan secara lebih sederhana dan mudah (Permatasari, Agushinta R, & 
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Soeparlan, 2010). Protégé dapat juga digunakan dengan tujuan berikut: membangun 

ontology, memodelkan tampilan pengetahuan akuisisi dan memasukkan domain 

pengetahuan. Protégé memvisualisasikan hubungan subclass dalam tree, mendukung 

berbagai penurunan (multiple inheritance) dan root pada hirarki class yang terbentuk 

adalah class “THING”. Protégé membutuhkan SDK Java, terdapat dua pilihan yaitu 

apakah SDK Java termasuk ke dalam file instalasi atau tidak Untuk dapat membuka 

format file tersebut hal yang perlu dilakukan adalah dengan membuat sebuah project 

baru pada protégé, project tersebut akan memiliki format file .pprj (Permatasari, 

Agushinta R, & Soeparlan, 2010). 

 

2.5.10 Oracle 

Oracle pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner dan Ed 

Oates. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data 

dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Perusahaan Oracle memasarkan 

jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak 

jenis dan merk perangkat keras komputer (platform) (Wartawarga Publisher, 2009). 

Sistem Katalog Perpustakaan UMN menggunakan oracle sebagai basis datanya. 

Adapun keunggulan yang ditawarkan oleh Oracle sebagai berikut (Bamukrah, 2009).  

1. Scalability, kemampuan menangani banyak user yang Melakukan koneksi 

secara simultan tanpa berkurangnya performance secara signifikan. Dalam 

dokumentasinya, Oracle menyebutkan bahwa database oracle dapat melayani 

puluhan ribu user secara simultan. 
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2. Reliability yang bagus, yaitu kemampuan untuk melindungi data dari 

kerusakan jika terjadi kegagalan fungsi pada sistem seperti disk failure. 

3. Stability, yaitu kemampuan untuk tidak crash karena beban yang tinggi. 

4. Availability, yaitu kemampuan dalam penanganan crash atau failure agar 

service tetap. 

5. Multiplatform, dapat digunakan pada banyak sistem operasi seperti Windows, 

Unix, Linux dan Solaris. 

6. Mendukung data yang berukuran besar. Berdasarkan dokumentasinya, Oracle 

dapat menampung data sampai 512 petabyte (1 petabyte= 1024 terabyte). 

7. Security yang cukup handal. 

  

(Refsnes Data SQL, 2008) menjelaskan bahwa SQL dapat dibagi menjadi 2 

bagian yaitu Data Manipulation Language (DML) and Data Definition Language 

(DDL). SQL menyediakan 4 perintah DML yaitu SELECT, INSERT, UPDATE, dan 

DELETE sebagai berikut (Andri, 2010). 

1. Select berfungsi untuk menampilkan data-data pada tabel-tabel yang terdapat 

dalam database. 
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Gambar 2.23 Contoh Sintaks SELECT – ORACLE 
 
 
2. Insert digunakan untuk memasukkan data ke sebuah tabel dalam user 

(schema) tertentu. sintaks Insert dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.24 Contoh Sintaks INSERT – ORACLE  
 

3. Update digunakan untuk mengubah data pada sebuah tabel dalam user 

(schema) tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Sintaks Update dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2.25  Contoh Sintaks UPDATE – ORACLE  

 

4. Delete digunakan untuk menghapus data pada sebuah tabel dalam user 

(schema) tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Sintaks Delete dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

SELECT 
[tb1].[nama_kolom1], 
[ tb2].[nama_kolom2], . . . 
FROM 
[nama_tabel1] [tb1], 
[nama_tabel2] [tb2] 
WHERE 
[kondisi_join] 
[operator_boolean] [kondisi_select] 
ORDER BY [nama_kolom_order] 
GROUP BY [nama_kolom_group]; 

INSERT INTO nama_table ( nama_kolom1, nama_kolom2, . . .) VALUES ( nilai1,  
nilai2, . . .) 

UPDATE nama_table  SET nama_kolom1  =  nilai1, nama_kolom2 = nilai2, 
nama_kolom3 = nilai3 WHERE  kondisi_update ;  
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Gambar 2.26  Contoh Sintaks DELETE – ORACLE  
 

SQL menyediakan 7 perintah DDL yaitu CREATE DATABASE, ALTER 

DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE 

INDEX dan DROP INDEX  sebagai berikut (Refsnes Data SQL, 2008). 

1. CREATE DATABASE merupakan perintah dasar dari pembuatan database. 

 

 
Gambar 2.27 Contoh Sintaks CREATE DATABASE – ORACLE 

 
 

2. ALTER DATABASE merupakan perintah ini digunakan untuk mengubah 

struktur database.  

 

 

Gambar 2.28 Contoh Sintaks ALTER DATABASE – ORACLE  
 

 
3. CREATE TABLE merupakan perintah dasar dari pembuatan tabel baru. 

 

Gambar 2.29 Contoh Sintaks CREATE TABLE – ORACLE 
 
 

CREATE TABLE table_name 
(  
column_name1 data_type, 
column_name2 data_type, 
column_name3 data_type,  
) 

DELETE nama_table WHERE  kondisi_delete;  

CREATE DATABASE database_name 

 

ALTER DATABASE database_name options 
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4. ALTER TABLE merupakan perintah ini digunakan untuk mengubah struktur 

database. Kita dapat menambah data, menghapus kolom, memodifikasi 

panjang kolom, menambah atau menghapus constraints, dan meng-enable-

kan atau men-disable-kan constraints tersebut menggunakan perintah ini. 

 

Gambar 2.30 Contoh Sintaks ALTER TABLE – ORACLE 
 
5. DROP TABLE merupakan perintah digunakan untuk menghapus definisi 

table. Ketika kita menghapus table, database akan kehilangan seluruh data 

dalam table dan seluruh index yang terasosiasi dengannya.  

 

Gambar 2.31 Contoh Sintaks DROP TABLE – ORACLE  
 
6. CREATE INDEX merupakan perintah digunakan untuk membuat index table 

yang berfungsi  untuk mempercepat proses pencarian data dan lebih efisien. 

 

Gambar 2.32 Contoh Sintaks CREATE INDEX – ORACLE  
 
7. DROP INDEX merupakan perintah digunakan untuk menghapus index table 

yang ada. 

 

 
Gambar 2.33 Contoh Sintaks DROP INDEX -  ORACLE  

ALTER TABLE table_name 
ADD column_name datatype 
ALTER TABLE table_name 
DROP COLUMN column_name 
ALTER TABLE table_name 
ALTER COLUMN column_name datatype 

CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name) 

DROP TABLE table_name  

DROP INDEX index_name ON table_name (column_name) 
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2.5.11 Oracle DB XML 

Ada dua tipe XML DB, yaitu: XML-enabled dan Native XML. XML-enabled 

secara sederhana adalah dalam sebuah produk RDBMS terdapat dukungan 

middleware untuk menjembatani dan memetakan antara basis data relasional dengan 

dokumen XML sebagai input (query) dan outputnya. Sedangkan untuk Native XML 

adalah basis data yang murni menerapkan persisten data dalam format XML.  Basis 

data Oracle mendukung keduanya (Susanto, 2009).  

 
 

Gambar 2.34 XMLELEMENT: Generating Nested XML (Oracle® XML DB 
Developer's Guide, 2002) 

 

2.5.12 OWL Validation 

Ontology yang sudah dibangun, pertanyaan pertama yang muncul adalah 

apakah ontology sudah benar. Untuk itu diperlukan tool untuk menvalidasi OWL 

ontology. Berikut Tool yang dapat digunakan untuk validasi OWL (Yu, 2007).  

To produce an Emp element for each employee, with elements that provide the 
employee name and hire date, do the following: 
 
SELECT XMLElement("Emp",  
                   XMLElement("name", e.first_name ||' '|| e.last_name), 
                   XMLElement("hiredate", e.hire_date)) AS "RESULT"  
FROM hr.employees e  
WHERE employee_id > 200 ; 
 

This query produces the following typical XML result: 
RESULT 
----------------------------------------------------------------------- 
<Emp><name>Michael Hartstein</name><hiredate>1996-02-17</hiredate></Emp> 
<Emp><name>Pat Fay</name><hiredate>1997-08-17</hiredate></Emp> 
<Emp><name>Susan Mavris</name><hiredate>1994-06-07</hiredate></Emp> 
<Emp><name>Hermann Baer</name><hiredate>1994-06-07</hiredate></Emp> 
<Emp><name>Shelley Higgins</name><hiredate>1994-06-07</hiredate></Emp> 
<Emp><name>William Gietz</name><hiredate>1994-06-07</hiredate></Emp> 
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1. OWL Validator merupakan tool rekomendasi w3c. Validator OWL dapat 

menvalidasi ontology ditulis dalam RDF / XML, OWL / XML, OWL Sintaks 

Fungsional, Manchester Sintaks OWL, Sintaks OBO, atau Sintaks KRSS 

(University of Manchester, 2009). Hal ini juga dapat memeriksa terhadap 2 

Profil OWL. Tool ini dapat diakses pada alamat http://owl.cs.manchester.ac.u 

k/validator/. 

2. OWL Consistency Checker merupakan tool untuk menvalidasi OWL 

Consistency (Zimmermann, 2011). Tool ini dapat diakses pada alamat 

http://www.mindswap .org/2003/pellet/demo.shtml. 
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