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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN

 

3.1 Metode Penelitian 

Langkah-langkah kerja penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Studi Literatur. 

Penelitian diawali dengan melakukan studi literatur menggunakan 

referensi buku, jurnal, dan artikel mengenai e-commerce, semantic web, dan 

ontologi GoodRelations. 

2. Observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan terhadap situs web www.Bhinneka.com dan 

www.Blibli.com untuk mendapatkan data-data mengenai produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh situs e-commerce tersebut.  Kemudian penulis 

mengirimkan proposal studi kasus skripsi ke kedua perusahaan tersebut untuk 

mendapatkan ijin studi kasus. Setelah itu, dilakukan wawancara terhadap 

pegawai PT Bhinneka Mentari Dimensi dan PT Global Digital Niaga untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membangun knowledge base 

dari semantic web. 

3. Implementasi dan pembangunan Knowlegde Base menggunakan ontologi 

GoodRelations. 

Melakukan implementasi pembangunan knowledge base berbasis pada 

ontologi GoodRelations menggunakan data-data yang telah dikumpulkan.  

Implementasi Ontologi Goodrelations..., Michael Setiawan Suhardjono, FTI UMN, 2012
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Pembangunan pada situs web www.Bhinneka.com diawali dengan 

melakukan penambahan RDFa tag pada halaman web secara dinamis dengan 

akses dari database. Kemudian dilakukan pembuatan sitemap pada situs web. 

Setelah itu dengan menggunakan Openlink Virtuoso Open Source Edition, 

dilakukan crawling kepada situs web sehingga knowledge pada halaman web 

tersimpan pada Virtuoso triplestore. 

Kemudian pada situs web www.Blibli.com pembuatan RDF diawali 

dengan melakukan crawling pada situs web untuk mengambil data berupa 

HTML yang terdapat pada setiap halaman situs web. Data tersebut diolah 

menjadi knowledge base dengan format RDF/XML yang disesuaikan dengan 

ontologi GoodRelations. Kemudian RDF/XML tersebut diunggah ke dalam 

Virtuoso triplestore. 

4. Implementasi dan pembangunan aplikasi. 

Membangun aplikasi pencarian produk yang menerapkan 

interoperabillity pada semantic web untuk mengakses ontologi yang telah 

dibuat. Aplikasi dibangun dengan menggunakan PHP interpreter. PHP akan 

melakukan SPARQL query terhadap Virtuoso SPARQL endpoint 

menggunakan REST API. Hasil dari query berupa JSON/XML yang berisi 

hasil data triples. Kemudian aplikasi diunggah ke server yang terdapat di 

Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong. 

5. Uji coba dan analisis hasil uji coba. 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Kemudian 

melakukan analisis terhadap hasil uji coba.  

Implementasi Ontologi Goodrelations..., Michael Setiawan Suhardjono, FTI UMN, 2012
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6. Penyusunan laporan skripsi. 

Menyusun laporan skripsi dan mempublikasikan hasil yang didapat 

dari penelitian. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

No. Kegiatan Maret 

2012 

April  

2012 

Mei  

2012 

Juni  

2012 

1. Studi Literatur                 

2. Observasi & 

Wawancara 

                

3. Implementasi dan 

pembangunan 

Knowlegde Base 

menggunakan 

ontologi 

Goodrelations 

                

4. Implementasi dan 

pembangunan 

aplikasi 

                

5. Uji coba dan analisis 

data hasil uji coba 

                

6. Penyusunan laporan 

skripsi 

                

7. Sidang skripsi                 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara, 

Gading Serpong, Tangerang, Bhinneka.Com @Gunung Sahari, Jalan Gunung 

Sahari Raya 73C No. 5-6 Jakarta, dan kantor PT Global Digital Niaga, Jalan 

Aipda K.S. Tubun 2C/8 Jakarta. 

Implementasi Ontologi Goodrelations..., Michael Setiawan Suhardjono, FTI UMN, 2012




