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1.1  Latar Belakang 

Teknologi Internet di Indonesia telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Berdasarkan Internet World Stats [1], penetrasi internet Indonesia 

telah mencapai 22.4% atau 55 juta pengguna pada bulan Desember 2011. 

Pemanfaatan internet yang meningkat ini menyebabkan semakin populernya 

bisnis perdagangan online atau e-commerce. Perkembangan e-commerce ini 

berakibat pada tumbuhnya situs-situs web e-commerce di Indonesia.  

Menurut Grigoris Antoniou dan Frank van Harmelen [2], skenario umum 

dalam B2C e-commerce adalah users mengunjungi satu atau lebih online shops, 

mencari penawaran, memilih, dan memesan produk. Idealnya pengguna dapat 

mengumpulkan informasi harga, kondisi, dan stok dari semua atau beberapa 

online shops yang ada. Tetapi manual browsing sangat memakan waktu sehingga 

calon pembeli hanya mengunjungi satu atau sedikit toko online sebelum 

menentukan keputusan. Untuk mengatasi ini terdapat tools dalam bentuk shopbots, 

software agents yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai produk pada 

situs web yang disediakan dengan menggunakan wrapper. Pendekatan ini 

memiliki beberapa kekurangan yaitu informasi disaring menggunakan keyword 

search atau analisis tekstual menggunakan asumsi dari informasi yang ada, 

informasi yang dapat disaring terbatas, dan pengembangan wrapper memakan 

waktu lama dan perubahan pada toko online membutuhkan pengembangan ulang. 
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Selain itu, menurut B. VijayaLakshmi, dkk. [3], penggunaan keyword 

search mengakibatkan pencarian produk tidak hanya memakan waktu tetapi juga 

banyak melibatkan hasil yang tidak relevan dengan kata kunci yang dicari. Hal ini 

disebabkan situs web e-commerce saat ini memiliki keterbatasan dalam hal 

information asymmetry & price dispersion, deficiency in semantic description & 

extension, business attributes, dan interoperability in and inconsistent 

environment. Semantic web hadir sebagai jawaban untuk mengatasi masalah web 

saat ini. 

Menurut Rudi Studer, dkk. [4], penggunaan ontologi dalam melakukan 

publishing dan consuming semantic web dapat memberikan keuntungan antara 

lain 

 Lebih sedikit usaha dalam melakukan publishing dengan melakukan reuse 

URI yang didefinisikan dalam ontologi, 

 Memudahkan integrasi data yang berbasis sebuah ontologi yang 

terstandardisasi, 

 Memisahkan schema dan instance level, dan 

 Memudahkan reasoning untuk implicit knowledge. 

Menurut Jamshaid Ashraf, dkk. [5], pada bidang e-commerce, semantic 

web telah diterapkan dengan mengadopsi ontologi GoodRelations pada beberapa 

website e-commerce seperti BestBuy, OverStock, dan O’reilly dan berhasil 

meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dapat diakses oleh business 

consumer, menggabungkan perspektif stakeholder terhadap ontologi, 

mempermudah maintenance ontologi dengan analisa populasi dan cakupan model 
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ontologi, dan meningkatkan interaksi antara konsep ontologi yang berbeda. Selain 

itu, berdasarkan pingthesemanticweb.com [6], GoodRelations mendapat peringkat 

kedua di bawah FOAF sebagai ontologi yang paling banyak digunakan. 

Menurut Martin Hepp [7], dengan menggunakan ontologi GoodRelations 

dapat dilakukan annotation terhadap  penawaran produk dan jasa pada situs web 

sehingga dapat dilakukan search menggunakan ontologi. Annotation dapat 

dilakukan pada web resources, penawaran yang dilakukan oleh web resources, 

legal entities, harga, terms and conditions, dan ontologi lain untuk produk dan 

jasa. Dengan melakukan annotation markup menggunakan GoodRelations pada 

situs web, informasi semantic rich data dalam web page akan mudah diproses 

oleh komputer dan dapat digunakan untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian 

[8]. 

Jasper mengemukakan tiga kegunaan utama ontologi adalah [9] untuk 

membantu komunikasi antar manusia, mencapai interoperability (komunikasi) 

antar software system, dan meningkatkan desain dan kualitas dari sistem software 

system.  

Kemudian, menurut Thomas Bittner, Maureen Donnelly, dan Stephan 

Winter [10], terdapat dua solusi untuk memungkinkan komunikasi antar software 

application yang berbeda. Pertama adalah aplikasi menggunakan terminologi 

yang umum dalam proses komunikasi. Semantik dari terminologi dispesifikasi 

oleh sebuah standar dan semua aplikasi mengikuti standar untuk berkomunikasi. 

Jika sebuah aplikasi menggunakan terminologi yang berbeda dari standar, maka 

perlu dilakukan mapping. 
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Solusi kedua adalah setiap aplikasi menggunakan sistem terminologi yang 

berbeda dengan semantik yang didefinisikan menggunakan ontologi. Kemudian 

terminologi yang lebih luas, yang secara semantik juga didefinisikan 

menggunakan ontologi, digunakan sebagai interlingua atau terminologi referensi. 

Relationship antara terminologi tidak langsung, setiap terminologi dapat 

dilakukan mapping dari maupun ke terminologi referensi.  

Dengan menggunakan sebuah ontologi umum pada bidang e-commerce 

sebagai terminologi standar, yaitu ontologi GoodRelations, maka dapat dicapai 

interoperability antar software system. 

Di Indonesia, dua situs e-commerce terbesar adalah www.Bhinneka.com 

dan www.Blibli.com. www.Bhinneka.com adalah situs e-commerce dengan 

bidang usaha distribusi hardware dan software komputer yang dikelola oleh PT 

Bhinneka Mentari Dimensi sejak tahun 1999. www.Bhinneka.com telah 

mendapatkan penghargaan sebagai Best E-Commerce dalam Bubu Awards 

sebanyak tiga kali pada tahun 2002, 2003, dan 2005. Menurut Alexa [11], 

www.Bhinneka.com menduduki peringkat 62 sebagai situs paling sering 

dikunjungi di Indonesia.  

Kemudian, www.Blibli.com adalah situs e-commerce yang berdiri sejak 

tahun 2010 dan dikelola oleh PT Global Digital Niaga, anak usaha dari Djarum 

Group. Pada tahun 2012, www.Blibli.com meraih penghargaan The Best E-

Commerce Gadget Award 2012 dari majalah Gadget. Menurut Alexa [12], 

www.Blibli.com berada pada peringkat 196 sebagai situs paling sering dikunjungi 

di Indonesia. 
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Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap kedua situs e-commerce 

tersebut, yaitu situs www.Bhinneka.com dan www.Blibli.com, teknologi semantic 

web menggunakan ontologi GoodRelations belum diimplementasikan sehingga 

informasi semantic dalam sebuah web tidak dapat diproses dan tidak dapat dicapai 

interoperability antar aplikasi tanpa menggunakan wrapper yang harus dibangun 

pada setiap situs web. 

Dari pemaparan di atas, maka terbuka peluang untuk 

mengimplementasikan ontologi GoodRelations pada situs e-commerce di 

Indonesia. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun knowledge base berbasis ontologi GoodRelations 

untuk situs e-commerce www.Bhinneka.com dan www.Blibli.com. 

2. Bagaimana peranan ontologi dalam situs e-commerce sehingga aspek 

interoperability tercapai? 

3. Bagaimana meningkatkan kuantitas pencarian dari kedua situs e-commerce. 
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1.3  Batasan Masalah 

1. Aplikasi yang dibangun tidak mencakup algoritma untuk melakukan ranking 

untuk menentukan relevansi pada hasil pencarian. 

2. Dalam aplikasi, middleware yang digunakan untuk menjembatani antara 

aplikasi dan situs e-commerce adalah OpenLink Virtuoso. 

3. Inference rules yang digunakan adalah sesuai dengan spesifikasi ontologi 

GoodRelations menggunakan file ontologi (.owl) GoodRelations pada 

“http://purl.org/goodrelations/v1.owl” dan file ontologi yang dibuat untuk 

menyamakan entitas merek pada gr:Brand. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dijabarkan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Menghasilkan knowledge base berbasis ontologi GoodRelations untuk situs e-

commerce www.Bhinneka.com dan www.Blibli.com. 

2. Mengimplementasikan teknologi semantic web berbasis ontologi sehingga 

aspek interoperability dapat tercapai.  

3. Mengimplementasikan ontologi GoodRelations pada kedua situs e-commerce 

www.Bhinneka.com dan www.Blibli.com sehingga meningkatkan kuantitas 

hasil pencarian dari kedua situs e-commerce. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan calon consumer dalam mencari informasi produk yang 

ditawarkan dalam situs www.Bhinneka.com dan www.Blibli.com.  

2. Memperlengkap informasi mengenai produk yang dicari dengan menerapkan 

semantic interoperability antar situs yang mengimplementasikan ontologi 

GoodRelations. 

 

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




