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BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Extraction Transformation and Loading (ETL) 

Extraction  atau ekstraksi adalah proses dimana data diambil atau diekstrak 

dari satu sumber atau berbagai sumber seperti website menggunakan berbagai 

macam tools.  Tranformation atau transformasi adalah proses dimana data mentah 

hasil ekstraksi disaring dan diubah sesuai kaidah bisnis yang berlaku, dan loading 

atau pengisian data adalah proses data yang sudah di ekstrak lalu disaring dan tahap 

akhir data dimuat pada data warehouse. 

Menurut Verman “ETL memungkinkan perusahaan untuk memindahkan 

data dari berbagai sumber, memformat dan membersihkan lalu memuat data ke 

dalam database, dan data warehouse digunakan untuk analisis sebagai sarana 

mendung proses bisnis, serta menggambarkan lapisan data prosessing dalam data 

yang terintegrasi atau solusi data warehouse” (Erik Veerman, 2008).  

2.2  Web Crawling dan Web Grabbing 

Crawling adalah proses dibalik mesin pencari yang disajikan melalui world 

wide web secara terstruktur, aplikasi yang menjalankan proses crawling adalah web 

crawler juga disebut spider web. Pertumbuhan penyediaan layanan pencarian pada 

mobile berdampak terdapat aplikasi web crawler bisa diakses melalui mobile web 

dan data disimpan pada data store ( Wahyu, B. 2009).Web Grabbing adalah proses 

mengambil data pada website dengan melakukan proses analisa pada kode-kode html 
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web tersebut dan menentukan pola html yang berisikan data spesifik yang akan 

diambil, web grabbing bisa dilakukan menggunakan tools dari BI (Business 

Inteligence) berupa Pentaho, dengan menggunakan pentaho proses grabbing tidak 

memerlukan pengkodean yang rumit seperti PHP. 

 

2.3  PHP Hypertext Processor  

Menurut Didik Prasetyo (2004 : 76), PHP merupakan bahasa pemrograman  

scripting server side, dimana pemrosesan data dilakukan pada sisi server. 

Sederhananya pada sisi server yang akan menerjemahkan  skrip program lalu 

hasilnya akan dikirim kepada sisi client yang melakukan request. 

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan sistem database di 

dalam web. Kelebihan-kelebihan dari PHP diantaranya adalah : 

a. PHP dapat berjalan dalam Web Server dan dalam Sistem Operasi yang 

berbeda pula. 

b. PHP adalah software open-source yang gratis dan bebas didistribusikan 

kembali di bawah lisensi GPL (GNU Public License). 

c. PHP bisa dioperasikan pada platform Linux ataupun Windows. 

d. PHP sangat efisien, karena PHP hanya memerlukan resource system yang 

sangat sedikit dibanding dengan bahasa pemograman lain.  

e. Ada banyak Web Server yang mendukung PHP, seperti Apache, PWS, IIS, 

dan lain-lain. 
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f. PHP juga didukung oleh banyak database, seperti MySQL, PostgreSQL, 

Interbase, SQL, dan lain-lain. 

g. Bahasa pemograman PHP sintaknya sederhana, singkat dan mudah untuk 

dipahami. 

h. HTML-embedded, artinya PHP adalah bahasa yang dapat ditulis dengan 

menempelkan pada sintak-sintak HTML.  

 

2.4 MySQL 

Menurut Didik Dwi Prasetyo (2004 :18) MySQL merupakan salah satu 

database server yang berkembang di lingkungan open source dan didistribusikan 

secara free (gratis) dibawah lisensi GPL. MySQL merupakan RDBMS (Relational 

Database Management System) server. RDBMS adalah program yang 

memungkinkan pengguna database untuk membuat, mengelola, dan menggunakan 

data pada suatu model relational. Dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada 

database memiliki relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. 

MySQL memiliki beberapa keunggulan diantaranya : 

a. MySQL lebih cepat dari database server komersial yang beredar saat ini. 

b. MySQL dapat memunculkan pesan eror pada berbagai bahasa seperti Inggris, 

Prancis, Jerman, Belanda, Portugis, Spanyol, Italia. 

c. Dapat membuat ukuran tabel yang sangat besar dengan ukuran maksimal 

4GB. 

d. Karena open source jadi MySQL didapatkan secara gratis. 

e. PHP dan MySQL sama-sama berbasis open source dan saling terkait maka 

koneksi yang terkait sangat cepat jika dibandingkan dengan database server 
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lain. Modul MySQL dan PHP telah dibuat built-in sehingga tidak 

memerlukan konfigurasi tambahan pada file konfigurasi PHP.in 

 

2.5  Pentaho Data Integration 

Pentaho adalah sekumpulan business inteligence yang bersiafat free open 

source software software (FOSS) dan berjalan diatas platform Java. Aplikasi-

aplikasi Pentaho  dikembangan oleh Pentaho corp yang berpusat di Orlando, 

Amerika Serikar. Selain sifatnya gratis dan adopsi yang semakin hari semakin luas, 

dukungan Pentaho bisa didapatkan dari Pentaho corp dan atau partnernya diselur 

dunnia termasuk Indonesia. Selain Gratis dalam bentuk community edition, lisensi 

Pentaho juga dapat dibeli dalam bentuk Service Level Agreement (SLA) dan 

dipatenkan dalam versi Enterprise Edition yang sifatnya  annual subscription atau 

perlu kontrak tahunan. Pentaho sebenarnya terdiri dari beberapa aplikasi didalamnya 

diantarnya Pentaho Reporting, Pentaho Analysis / Mondrian OLAP Server.( 

http://pentaho.wikia.com/). 

Karena Pentaho merupakan sekumpulan dari software business inteligence 

maka untuk menunjang penelitian penulis menggunakan beberapa tools yang ada 

didalamnya diantaranya spoon dan SQLyog, spoon digunakan untuk melakukan 

proses grabbing data dari sumber data yang penulis pilih yaitu situs 

www.jobstreet.com dan SQLyog digunakan untuk melakuka proses data mining. 

2.6  Penelitian Sebelumnya  

Penelitian yang dilakukan mahasiswa SI UMN angkatan 2010 yang bernama 

David Christianto pada tahun 2014 yaitu berjudul “Penelitian Job Profile ICT 
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Menggunakan Text Mining pada JobsDB” yaitu melakukan proses crawling yang 

datanya diperoleh dari web www.jobsDb.com, yang david lakukan yaitu 

menggunakan software web crawler untuk melakukan proses crawling atau 

mengambil data pada web dan melakukan teks mining menggunakan software 

Rapidminer, lalu menampilkan data berupa grafik menggunakan microsoft excel. 

Cara kerjanya atau prosesnya secara singkat yaitu pertama data diperoleh 

menggunakan web crawler lalu data yang berupa teks txt disimpan dan data dipindah 

ke dalam document microsoft excel secara manual yaitu copy dan paste. Hal tersebut 

dilakukan agar file dapat diproses oleh rapidminer, teks yang sudah diperoleh dan 

dipindak ke dalam rapidminer belum sepenuhnya bersih atau sesuai yang diinginkan 

harus melakukan cleansing data secara manual satu demi satu dalam setiap kata-

katanya dan disimpan berupa document microsoft excel. Dalam menampilkan 

datanya penulis mengunakan microsoft excel dan dibuat grafik-grafiknya sesuai data 

dari rapidminer 

 

2.6.1 Kekurangan dari penelitian sebelumnya 

Dari hasil analisa saya pada penelitian yang dilakukan david christianto 

terdapat beberapa kekurangan yang didapat antara lain : 

1. Web crawler yang digunakan tidak terintegrasi langsung dengan microsoft 

excel, ouput yang ingin diperoleh harus di copy dan paste secara manual. 

2. Pada proses cleansing data sangan menyita banyak waktu karena dilakukan 

secara manual, jika data yang diperoleh banyak maka waktu yang dibutuhkan 

juga banyak. 
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2.6.2 Kelebihan dari penelitian sebelumnya 

Dari beberpa kekurangan yang ada pada penelitian diatas namun terdapat 

beberapa kelebihan dari penelitian tersebut diantaranya : 

1. Dalam proses crawling cukup mudah dilakukan hanya mengisi url situs yang 

dituju dan data pun diperoleh walaupun belum bersih. 

2. Dalam proses data visualisation cukup mudah dilakukan karena hanya 

menggunakan software microsoft excel.   

2.7 Analisa Kebutuhan 

Sistem yang dibangun oleh penulis berkaitan dengan analisa tren pekerjaan 

pada situs lowongan pekerjaan, sistem yang dibangun berupa dashbord berupa tabel, 

tabel tersebut menampilkan data lowongan pekerjaan yang sudah dikategorikan dan 

pada kategori tersebut menampilkan jumlah lowongan yang ada. Pada analisa 

kebutuhan ini menyatakan bahwa terdapat sebuah buku yang terkait penelitian 

penulis, buku tersebut oleh Mary Anne Kennan (School of Information Systems, 

Technology and Management, University of New South Wales, Sydney, Australia) 

yaitu buku yang menganalisa iklan pekerjaan atau lowongan pekerjaan, dan pada 

buku tersebut menyatakan bahwa analisa tren pekerjaan diperlukan, dan yang Mary 

Anne lakukan untuk perpustakan yang digunakan untuk bahan study sebagai 

informasi. Buku yang ditulis olehnya berjudul “Changing workplace demands: what 

job ads tell us” 
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