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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Semantic Web 

Istilah Semantic Web digagas oleh Tim Berners-Lee, penemu dari World 

Wide Web (WWW) dan direktur World Wide Web Consorsium (W3C). Tim 

Berners-Lee [13]  mendefinisikan semantic web sebagai “Web of data yang dapat 

diproses secara langsung maupun tidak langsung oleh mesin.” Tim Berners-Lee, 

dkk [13] mengemukakan bahwa semantic web merupakan extension dari web saat 

ini, di mana informasi memiliki makna yang telah didefinisikan dengan baik 

sehingga dapat menampilkan hasil pencarian yang lebih relevan dan dapat 

mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda. Kemudian menurut 

W3C [14], semantic web menyediakan framework umum yang memungkinkan 

sharing dan reusing data antar batas aplikasi, enterprise, dan komunitas dengan 

berbasis pada Resource Description Framework (RDF). Salah satu fungsi dari 

semantic web adalah data integration di mana data di berbagai lokasi dengan 

berbagai format dapat diintegrasikan menjadi satu aplikasi. Sedangkan menurut 

Liyang Yu [15], semantic web adalah kumpulan teknologi dan standar yang 

memungkinkan mesin untuk mengerti makna atau semantik informasi yang ada 

pada web. 

Semantic web bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan semantikal dalam 

sistem perangkat lunak dengan menyediakan machine-interpretable semantics dan 

memahami deskripsi yang ambigu sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 
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otomatisasi proses informasi pada web saat ini [16]. Untuk dapat menjalankan 

fungsinya semantic web memiliki komponen yang terdiri dari [13] 

 Representasi knowledge yang dideskripsikan dengan RDF dan XML. 

 Ontologi untuk mendeskripsikan makna dari istilah atau kode XML. Ontologi 

dapat digunakan untuk meningkatkan keakuratan pencarian web dengan 

menggunakan struktur knowledge dan inference rules. 

 Software agent sebagai program yang mengumpulkan konten web, 

memproses informasi, dan bertukar hasil dengan agent lain. 

Eric Miller menggambarkan arsitektur semantic web dan menunjukkan 

bahwa semantic web merupakan extension dari  web saat ini seperti pada Gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur semantic web 

Sumber : http://www.w3.org/2001/09/06-ecdl/slide17-0.html 

 

2.2 Resource Description Framework 

Berdasarkan W3C [15], Resource Description Framework (RDF) adalah 

bahasa untuk merepresentasikan informasi mengenai resource yang ada dalam 
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World Wide Web. Selain bertujuan untuk merepresentasikan metadata mengenai 

web resources, RDF juga dapat merepresentasikan informasi mengenai hal yang 

bisa diidentifikasikan di web walaupun tidak bisa diambil secara langsung pada 

web. RDF mempermudah informasi diproses oleh aplikasi. 

RDF didasarkan pada pemikiran untuk mengidentifikasi segala hal 

menggunakan Web Identifier yang disebut Uniform Resource Identifiers (URI), 

dan mendeskripsikan resource sebagai properties dan property value sebagai 

graph yang terdiri dari garis dan nodes. RDF menggunakan URI references 

(URIref) sebagai mekanisme untuk mengenali subyek, predikat dan obyek dalam 

statement. Michael C. Daconta [17] menyebutkan model RDF disebut dengan 

triples karena terdiri dari 3 bagian, subyek, predikat, dan obyek. Subyek pada 

RDF merupakan resource yang sedang dideskripsikan oleh predikat dan obyek 

yang mengikutinya. Predikat adalah hubungan antara subyek dengan obyek. 

Obyek adalah resource yang ditunjuk oleh predikat atau berupa nilai literal. 

Kombinasi dari subyek, predikat, dan obyek sebagai sebuah unit disebut dengan 

RDF statement. RDF statement tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan 

directed graph yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Directed graph dari sebuah RDF statement 

Sumber: Hebeler, John, dkk. 2009. Semantic Web Programming.Indianapolis, 

Indiana: Wiley Publishing, Inc. 

 

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



11 
 

 
 

RDF sendiri tidak mendefinisikan makna dari vocabulary yang digunakan 

dalam RDF statement. Definisi makna dari vocabulary dilakukan menggunakan 

RDF Schema (RDFS). RDFS mendefinisikan class dan properties yang 

digunakan untuk mendeskripsikan class, properties, dan resources lainnya.  

 

2.2.1 Resource Description Framework Schema 

Michael C. Daconta [17] mendefinisikan RDF Schema sebagai lightweight 

ontology vocabulary yang berada pada layer atas RDF. RDF Schema merupakan 

sekumpulan standar resource dan properties RDF untuk membuat RDF 

vocabularies. W3C [18] mendefinisikan RDF Schema sebagai bahasa untuk 

mendeskripsikan RDF vocabulary dan merupakan semantic extension dari RDF. 

RDF Schema menyediakan mekanisme untuk mendeskripsikan sekelompok 

resources yang berkaitan dan hubungan antar resources tersebut. 

Menurut John Hebeler dkk. [19],  RDF Schema menyediakan vocabulary 

spesifik untuk RDF yang dapat digunakan untuk mendefinisikan taksonomi dari 

classes, properties, dan simple domain dan range specifications untuk properties. 

 

2.2.2 Resource Description Framework/eXtensible Machine Language 

(RDF/XML) 

W3C [20] menjelaskan bahwa RDF data model menyediakan framework 

abstrak dan konseptual untuk mendefinisikan dan menggunakan metadata. Selain 

itu, syntax yang konkrit juga diperlukan untuk membuat dan bertukar antar 
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metadata. Salah satu cara mendefinisikan RDF adalah dengan menggunakan 

syntax XML yang standar dan interoperable disebut dengan format RDF/XML. 

 

2.2.3 Resource Description Framework in attributes (RDFa)  

W3C [21] mengemukakan bahwa RDF/XML menyediakan fleksibilitas 

untuk merepresentasikan seluruh abstrak konsep pada RDF. Namun, RDF/XML 

memiliki beberapa kekurangan :  

 Sulit atau tidak dimungkinkan untuk memvalidasi dokumen yang 

mengandung RDF/XML menggunakan XML Schemas atau DTD sehingga 

sukar untuk melakukan import RDF/XML ke markup language yang lain, 

 Penambahan RDF/XML langsung ke dialek XML seperti XHTML, akan 

mengakibatkan terdapatnya duplikasi data yang signifikan antara data yang 

dirender oleh browser dan RDF/XML structured data. 

Sebagai alternatif dari RDF/XML, dibuat sebuah format RDFa. RDFa 

memungkinkan penggunaan XHTML attributes untuk melakukan RDF mark-up 

pada halaman web. RDFa berbasis pada atribut HTML, penggunaan atribut baru 

pada halaman web dapat mengakibatkan (X)HTML validators tidak dapat 

memvalidasi kode HTML dengan baik sebelum dilakukan update untuk 

mengenali atribut RDFa. Hal ini tidak menjadi masalah karena dalam prakteknya 

browser mengabaikan atribut yang tidak dikenali sehingga halaman web tidak 

mengalami perubahan secara visual.  

RDFa merupakan mekanisme untuk mempublikasikan semantic data 

dalam halaman web standar. RDFa relatif mudah untuk ditambahkan ke halaman 
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web statis maupun dinamis. Sebagai tambahan dari URI, RDFa menggunakan 

Compact URIs (CURIEs) untuk mengurangi ukuran dari markup. Beberapa 

atribut yang digunakan oleh RDFa adalah : 

 about : URI atau CURIE sebagai subyek dalam RDF triples,  

 rel : CURIE untuk mengekspresikan hubungan atau relationship antara dua 

resources, 

 rev : CURIE mengekspresikan hubungan terbalik antara dua resources, 

 property : CURIE mengekspresikan hubungan antara resource dengan literal,  

 src : URI resource mengekspresikan obyek RDF sebagai inline embedded 

item, 

 content : String merepresentasikan obyek literal RDF, 

 href : URI resource mengekspresikan obyek RDF sebagai inline clickable, 

 resource : URI atau CURIE mengekspresikan obyek RDF yang tidak 

ditampilkan pada web, 

 datatype : datatype dari literal, 

 typeof : type dari subyek. 

 

2.3 Simple Protocol and RDF Query Language 

Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL) merupakan sebuah 

standardized query language untuk RDF graph [22]. SPARQL menyediakan 4 

bentuk query : SELECT, CONSTRUCT, ASK, dan DESCRIBE. Namun, 

tidak semua platform semantic menyediakan dukungan untuk semua bentuk query 

tersebut.  
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Klausa FILTER dapat digunakan pada SPARQL query untuk menyaring  

hasil dari SPARQL query. Klausa FILTER pada SPARQL memiliki fungsi 

REGEX yang dapat mengecek RDF literals. Fungsi REGEX hanya mengecek plain 

literals tanpa language tag. Contoh dari SPARQL query untuk mencari title yang 

diawali dengan kata “SPARQL” dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

PREFIX  dc:  <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 

SELECT  ?title 

WHERE   { ?x dc:title ?title 

          FILTER regex(?title, "^SPARQL")  

        }  

Gambar 2.3 SPARQL query untuk mencari title diawali kata “SPARQL” 

 

2.4 Openlink Virtuoso  

Openlink Virtuoso adalah object relational database system yang scalable 

dan mendukung operasi relasional SQL maupun RDF/SPARQL. Virtuoso 

didistribusikan  dalam bentuk lisensi komersial dan open source. Menurut Erling 

[23] Virtuoso adalah general purpose RDBMS dengan adaptasi RDF yang luas. 

Pada Virtuoso, data disimpan sebagai RDF quads yang terdiri dari graph, subject, 

predicate, dan object tuples. Seluruh quads tersebut disimpan dalam sebuah tabel 

yang dapat memiliki indexing yang berbeda tergantung dari load query. RDF data 

juga dapat dihasilkan secara on demand oleh query SPARQL terhadap virtual 

graph yang dipetakan dari data relasional pada tabel Virtuoso atau tabel yang 

dikelola oleh third-party RDBMS. 

Berdasarkan hasil benchmark Christian Bizer dan Andreas Schultz [24], 

Virtuoso triplestore memiliki beberapa kelebihan di antaranya kecepatan 

performa dalam melakukan load terhadap dataset yang kecil (1 MB) dan 
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mendapatkan best overall performance terhadap 500 SPARQL query pada 

datasets dengan size 25 dan 100MB.  

Administrasi pada Openlink Virtuoso dapat dilakukan dengan 

menggunakan tampilan antarmuka yang disebut dengan Virtuoso Conductor. 

Virtuoso Conductor dapat diakses dengan menggunakan web browser pada 

default port 8890. Virtuoso menyediakan SPARQL Web Services dengan 

menggunakan REST protocol pada halaman “/sparql” dan “/SPARQL”. [25] 

 

2.5 E-Commerce 

E-commerce merupakan pertukaran informasi antara stakeholder yang 

berkepentingan menggunakan infrastruktur telekomunikasi. E-commerce terdiri 

dari 2 skenario: business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C). 

Saat ini, ontologi dan knowledge-based system menjadi fokus sentral untuk 

perkembangan solusi e-commerce dan e-business yang efisien dan profitable [26]. 

Menurut B.Vijayalakshmi, dkk. [3], B2B e-commerce adalah model yang khusus 

dirancang untuk perusahaan untuk melakukan bisnis melalui jaringan internet, 

sedangkan B2C e-commerce model adalah di mana sebuah situs web yang dapat 

diakses publik menawarkan produk yang dijual kepada pelanggan.  

Menurut Heidari Karim [27], teknologi semantic web akan menghasilkan 

asisten digital dan menjembatani agent agar mampu mencari produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Pada bidang ontologi, banyak studi dilakukan tetapi 

hingga saat ini saat ini tidak ada standar bahasa ontologi ataupun standar 

representasi knowledge. Kurangnya standardisasi menghambat komunikasi dan 
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kolaborasi antar agent dan mengakibatkan adanya masalah interoperability. 

Penggunaan ontologi yang umum dibutuhkan untuk menjamin konsistensi dan 

kompatibilitas dari informasi yang ada dalam system [26].  

Tim Berners-Lee [28] mengemukakan bahwa tujuan dari semantic web 

untuk e-commerce adalah mendefinisikan dengan baik makna dari dokumen dan 

menjadikan katalog, harga, tarif, dan spesifikasi sebagai data.  

 

2.6 GoodRelations Ontology 

GoodRelations adalah sebuah ontologi untuk mendeskripsikan penawaran, 

produk dan jasa pada situs web. Ontologi GoodRelations diciptakan oleh Prof. Dr. 

Martin Hepp dari Universität der Bundeswehr München [7] untuk memenuhi 

kebutuhan representasional dari skenario e-commerce di segmen komoditas pada 

umumnya. GoodRelations adalah bagian dari myOntology dan ebSemantic 

initiatives yang merupakan infrastruktur untuk semantic web e-commerce yang 

sedang dikembangkan di Austria. Ontologi ini sangat fleksibel, memiliki size yang 

tidak terlalu besar, dan mendukung pencarian interval value dan perhitungan 

eksistensial dengan dukungan reasoning yang minimal.  

Tujuan dari GoodRelations [29] adalah mendefinisikan struktur data untuk 

e-commerce yang : 

 Industry-neutral, cocok digunakan untuk consumer electronics, otomotif, 

real-estate, dan tipe barang lainnya. 

 Berlaku untuk berbagai tahapan dalam rantai penjualan, dari bahan mentah ke 

retail hingga layanan after-sales, 
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 Syntax-neutral, dapat digunakan dengan microdata, RDFa, RDF/XML, JSON, 

dan syntax lainnya. 

Hal ini dicapai dengan menggunakan empat entity untuk 

merepresentasikan skenario dari e-commerce,  

 Agent (Pelaku atau perusahaan) yang direpresentasikan oleh class 

gr:BusinessEntity, 

 Object (Barang atau jasa yang ditawarkan) direpresentasikan oleh class 

gr:ProductOrService, 

 Promise (Pemindahan hak) direpresentasikan oleh class gr:Offering, 

 Location di mana produk yang ditawarkan ada, direpresentasikan oleh class 

gr:Location. 

Agent-Promise-Object Principle ini dapat digunakan pada hampir semua 

industri dan merupakan fondasi dari GoodRelations.  

 GoodRelations ontologi terdiri dari 29 Classes, 21 object properties, 22 

datatype properties, dan 33 definisi individual. Class diagram dari ontologi 

GoodRelations dapat dilihat pada Gambar 2.3. Beberapa Class yang didefinisikan 

oleh ontologi GoodRelations : 

 gr:BusinessEntity : Class yang merepresentasikan legal agent yang membuat 

atau mencari penawaran. Legal agent dapat berupa badan hukum legal atau 

individu. Sebuah Business Entity setidaknya memilki alamat atau rincian 

kontak yang dapat dihubungi.  

Properties : gr:legalName, gr:name, gr:offers 
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 gr:Offering : Class yang merepresentasikan pemberitahuan kepada umum 

oleh gr:BusinessEntity untuk memberikan atau mencari fungsi bisnis 

(gr:BusinessFunction) untuk produk (gr:ProductOrService) kepada sasaran 

audiens tertentu. Penawaran ditentukan oleh satu jenis atau gabungan dari 

produk atau jasa dengan kumpulan sifat komersial. gr:Offering dapat 

memiliki relationship ke :  

o Individual produk atau jasa yang sebenarnya (gr:Individual),  

o kumpulan dari produk dengan tipe anonim (gr:SomeItems) 

o spesifikasi model produk (gr:ProductOrServiceModel). 

Properties : gr:acceptedPaymentMethod, gr:availableDeliveryMethods, 

gr:eligibleCustomerTypes, gr:eligibleRegions, gr:hasBusinessFunction, 

gr:category, gr:description, gr:hasPriceSpecification, gr:hasStockKeepingUnit, 

gr:name, gr:validFrom, gr:validThrough, gr:hasInventoryLevel. 

 gr:ProductOrService : adalah SuperClass dari dari Class yang 

mendeskripsikan jenis produk dan jasa. Instance Class ini dapat berupa 

produk atau jasa yang sebenarnya (gr:Individual), instance penampung untuk 

sebuah komoditas yang diproduksi massal (gr:SomeItems), spesifikasi model 

atau purwa-rupa (gr:ProductOrServiceModel). 

Properties: gr:category, gr:hasBrand, gr:hasManufacturer, 

gr:hasStockKeepingUnit, gr:isSimilarTo, gr:name, gr:description.  

 gr:SomeItems : merupakan subClass dari gr:ProductOrService. Instance 

penampung untuk sebuah komoditas yang diproduksi massal. Digunakan 
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sebagai solusi yang mudah dikomputasi untuk intances yang tidak 

ditampilkan secara individual tetapi dinyatakan ada.  

 gr:UnitPriceSpecification: merupakan subClass dari gr:PriceSpecification. 

Class ini adalah entitas konseptual yang menentukan harga dari gr:Offering 

tertentu. Sebuah gr:Offering dapat terhubung dengan beberapa spesifikasi 

harga satuan tergantung dari kondisi atau periode validitas harga. Satuan 

pengukuran yang digunakan berdasar pada UN/CEFACT Common Code (3 

karakter). Pada kebanyakan kasus, digunakan satuan pengukuran “C62” 

untuk “satu unit”. Harga per satuan didefinisikan dengan nilai float dari 

gr:hasCurrencyValue dan kurs yang digunakan menggunakan gr:hasCurrency. 

Jika harga berupa range digunakan gr:hasMaxCurrencyValue dan 

gr:hasMinCurrencyValue. Pada saat melakukan query, direkomendasikan 

untuk menggunakan gr:hasMaxCurrencyValue dan gr:hasMinCurrencyValue. 

Properties: gr:hasCurrency, gr:hasCurrencyValue, gr:hasUnitOfMeasurement, 

gr:validFrom, gr:validThrough. 

 gr:Brand: adalah identitas dari produk, jasa, atau bisnis tertentu. Gunakan 

gr:name atau rdfs:label untuk memberikan nama merek. 

Properties: gr:name. 

 gr:BusinessFunction : fungsi bisnis untuk menentukan jenis aktivitas atau 

akses yang ditawarkan oleh gr:BusinessEntity pada gr:ProductOrService 

melalui gr:Offering. Salah satu jenisnya adalah menjual (gr:Sell). 

Penggunaan GoodRelations pada sebuah situs e-commerce menghasilkan 

data terstruktur yang dapat diakses oleh berbagai semantic web applications dan 
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diolah oleh index search engine. Saat ini GoodRelations telah mendapat dukungan 

dari Google, Yahoo, dan Bing untuk melakukan indexing pada mark-up 

GoodRelations sehingga meningkatkan jangkauan pelanggan bagi situs web 

dengan meningkatnya tampilan pada hasil pencarian. Pada bidang e-commerce 

ontologi GoodRelations telah diadopsi oleh BestBuy.com, OverStock.com, dan 

Oreilly.com, Volkswagen.co.uk [30] dan 105 situs e-commerce lainnya [5]. Jai 

Myers mengatakan penggunaan GoodRelations berhasil meningkatkan product 

visibility dan menaikkan traffic pencarian sebesar 30% pada situs BestBuy.com 

[31]. 

Selain itu penggunaan GoodRelations juga dapat membantu 

keterhubungan antar datasets antara entiti yang berbeda untuk mengintegrasikan 

informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Dengan melakukan reasoning 

inference pada query 105 datasets GoodRelations yang berbeda dapat dihasilkan 

peningkatan informasi yang didapat [5]. 
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