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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Web Mining 

Web merupakan kumpulan data dan informasi yang sangat berpotensi untuk 

dilakukan penambangan (mining) agar menghasilkan pengetahuan (knowledge) yang 

dapat berguna bagi masyarakat maupun pihak-pihak tertentu. Data dan informasi 

yang tersimpan di dalam web memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang 

tersimpan dalam penyimpanan konvensional. Web memiliki ukuran yang terlalu 

besar sehingga tidak terlalu efektif jika diterapkan dengan menggunakan data 

warehouse dan data mining biasa. Ukuran data dalam web mencapai ribuan terabyte 

dan akan terus berkembang. Saat ini begitu banyak perusahaan dan organisasi yang 

memublikasikan berbagai informasi perusahaan di sebuah website. Dengan ukuran 

yang begitu besar, akan sangat sulit jika harus membangun sebuah data ware house 

yang akan menyimpan data dan informasi tersebut (Suratno, 2011). 

Web mining merupakan ekstraksi pola-pola penting dan bermanfaat namun 

tersimpan secara implisit pada kumpulan data yang relatif besar pada layanan world 

wide web. Web mining terdiri atas tiga bagian yaitu: web content mining, web 

structure mining, dan web usage mining (Tyagi et al., 2010). Teknik Web Mining 

pertama kali dikenalkan oleh Etzioni Oren pada tahun 1996. Web mining dapat 

didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengemplementasikan teknik data mining 

untuk menggali dan kemudian mengkaji atau mengekstraksi. informasi yang berguna 
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dari data yang tersimpan di web secara otomatis. Dalam implementasinya web mining 

hampir mirip akar terminologinya dengan data mining tetapi pada dasarnya ada 

sedikit perbedaan. Perbedaan web mining yaitu memiliki hubungan sifat data yang 

tidak terstruktur dan sumber data yang tidak tersimpan dalam suatu data warehouse 

melainkan tersebar di berbagai sumber. 

3.1.1  Web Content Mining 

Web Content Mining adalah suatu proses otomatis untuk menemukan 

informasi yang berguna dari dokumen atau data. Pada prinsipnya teknik ini 

mengekstraksi kata kunci yang terkandung pada dokumen. Teknik Web Content 

Mining berfokus pada penggalian informasi dari isi (content) yang ada pada sebuah 

web, seperti teks, gambar, audio, video, metadata dan hyperlink. Ada dua strategi 

yang umum digunakan: pertama langsung melakukan mining terhadap data; kedua 

melakukan pencarian serta mengimprove hasil pencarian seperti layaknya search 

engine (Srivastava et al, 2000). Web Content Mining juga dapat disebut sebagai Web 

Text Mining yang dalam implementasi biasanya penggalian data terletak pada daerah 

teks. Teknik ini juga lebih banyak berhubungan dengan disiplin information retrieval 

(IR), tetapi dengan inovasi yang terus menerus dan seiring dengan perkembangan 

dunia teknologi informasi, secara dramatis akan meningkatkan akurasi dalam analisis 

dan mamp menghemat biaya (Hermanto dan Sartono, _). 
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3.1.2  Web Structure Mining 

Web Structure Mining adalah teknik yang digunakan untuk menemukan 

struktur link dari hyperlink sehingga dapat diketahui keterkaitan antara suatu halaman 

web dengan halaman web lainnya, kemudian akan digunakan untuk membangun 

rangkuman website dan halaman web. Jadi kategori kedua dari Web Mining ini 

berfokus pada penggalian informasi dari isi (content) yang disajikan dalam web. 

3.1.3  Web Usage Mining 

Kategori ketiga dari Web Mining adalah Web Usage Mining. Model ini 

merupakan teknik yang selalu mengedepankan penggalian pada pola (pattern) dari 

pengguna (user) dalam mengakses halaman-halaman web yang ditandai melalui 

informasi dari log, click stream, cookies, dan query. Devi and Sreevani dalam 

Suratno (2011) menyatakan, manfaat web usage mining adalah untuk melakukan 

perubahan halaman berdasarkan profil pengguna, menentukan ketertarikan pelanggan 

terhadap produk tertentu, dan menentukan target market yang sesuai. 

Dalam implementasi Web Usage Mining terdapat tiga (3) tahap/fase yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan pustaka–pustaka maupun sumber informasi 

yaitu: 

i. Tahap Preprocessing

Tahap Preprocessing ini adalah tahapan awal untuk memulai proses keseluruhan 

dari Web Usage Mining. Tahap ini sangat penting dikerjakan untuk melakukan 

standarisasi data dan menghilangkan bagian–bagian data yang tidak diperlukan 
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dalam proses mining. Tahap Preprocessing ini masih terbagi lagi menjadi 

beberapa tahapan, yaitu: 

i. Data Cleaning, yaitu tahapan yang berfungsi untuk membersihkan file log

yang tidak relevan dari data dengan proses mining, seperti data multimedia 

dan script CSS maupun Javascript. 

ii. User Identification, yaitu tahapan yang berfungsi sebagai proses

pengidentifikasian user. Dalam realitanya, beberapa user dimungkinkan untuk 

menggunakan komputer (host) yang sama. 

iii. Session Identification, yaitu tahapan yang dimulai setelah user

terindentifikasi. Halaman yang diakses juga harus dibagi ke dalam sesi 

tertentu agar dapat tercipta sesi tunggal untuk setiap user yang mengakses. 

iv. Path Completion, yaitu tahapan untuk melengkapi path yang mungkin belum

lengkap karena tersimpan pada file log. 

v. Transaction Identification, yaitu tahapan untuk mengindentifikasi sejumlah

sesi tertentu agar dapat menunjukkan proses transaksi yang dilakukan oleh 

user. 

ii. Tahap Pattern Discovery

Tahap kedua dari web usage mining ini berupa pencarian pola akses yang 

dilakukan oleh user (pengguna) aplikasi. Tahap ini adalah tahap yang paling 

penting dan sangat menentukan keluaran dari proses web usage mining. Tahap ini 

juga memiliki beberapa algoritma dan teknik yaitu 
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i. Statistical Analysis (analisis statistik), yaitu teknik yang paling banyak

digunakan dalam mendapatkan informasi atau pengetahuan dari pola akses 

user. Analisis statistik dapat disajikan dalam berbagai bentuk analisis dengan 

beragam variabel yang menjadi parameter analisis. Contoh analisis yang dapat 

dihasilkan adalah pola akses user yang dilihat dari waktu akses untuk setiap 

harinya.  

ii. Association Rules, yaitu teknik yang dapat diterapkan pada Web Usage

Mining, dengan contoh keluaran yang dihasilkan berupa pola akses terhadap 

halaman-halaman web. Dari pola tersebut kemudian dapat diketahui halaman 

mana saja yang selalu diakses secara bersamaan oleh user. Hal tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar untuk perancangan atau penyusunan kembali 

halaman web agar menjadi lebih efektif. 

iii. Clustering, yaitu teknik yang berupa proses pengelompokan sekumpulan

objek fisik maupun abstrak ke dalam kelas tertentu berdasarkan kesamaannya. 

Dalam kaitannya dengan web usage mining, teknik clustering sering 

digunakan untuk menentukan segmentasi pasar pengunjung suatu situs 

ecommerce berdasarkan kesamaan pola akses maupun demografinya. 

iv. Classification, yaitu teknik yang berupa proses pengelompokan berdasarkan

kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Classification terbagi menjadi 

dua, yaitu proses membangun model sesuai dengan kelas yang sudah 

ditentukan dan proses menerapkan model untuk mengklasifikasi sekumpulan 

data.  
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v. Sequential Pattern, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis pola

urutan akses halaman web oleh user. Tren urutan pola akses user dapat 

digunakan untuk memprediksikan tren di masa yang akan datang atau untuk 

mengatur penempatan menu. 

vi. Dependency Modeling, yaitu teknik yang berusaha mencari ketergantungan

antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam web. Hal ini berguna 

untuk memprediksikan pola di masa mendatang. 

iii. Tahap Pattern Analysis

Tahap ke tiga ini merupakan fase terakhir dalam web usage mining. Pada fase ini 

dilakukan proses visualisasi hasil analisis pola yang telah dikerjakan pada langkah 

sebelumnya. Penyajian data menjadi hal yang penting dalam langkah ini, 

tergantung pada kebutuhan user dan bisnis. Dari hasil visualisasi tersebut, dapat 

dibuat suatu keputusan (action) misalnya keputusan untuk mengubah tampilan 

website, melakukan optimasi navigasi website, meningkatkan kemampuan website 

dengan melakukan caching halaman-halaman tertentu yang sering dikunjungi. 

3.2  Server Web Nginx 

Nginx [dibaca: engine x] adalah HTTP dan reverse proxy server, server proxy 

email, dan server proxy TCP / UDP generik, yang aslinya ditulis oleh Igor Sysoev. 

Untuk waktu yang lama, telah berjalan di banyak situs Rusia yang banyak dimuat 
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termasuk Yandex, Mail.Ru, VK, dan Rambler. Menurut Netcraft, nginx melayani 

atau proxied 30,46% situs tersibuk di bulan Januari 2018. Berikut adalah beberapa 

kisah suksesnya: Dropbox, Netflix, Wordpress.com, FastMail.FM.(Nginx 

Foundation, 2018) 

3.2.1  Fitur Dasar Nginx 

Nginx memiliki fitur dasar sebagai berikut 

1. Melayani file statis dan indeks, autoindexing; buka file descriptor cache;

2. Accelerated reverse proxying dengan caching; load balancing dan fault

tolerance; 

3. Dukungan yang dipercepat dengan caching server FastCGI, uwsgi, SCGI, dan

memcached; load balancing dan fault tolerance; 

4. Arsitektur modular. Filter meliputi gzipping, rentang byte, respon chunked,

XSLT, SSI, dan filter transformasi gambar. Beberapa inklusi SSI dalam satu 

halaman dapat diproses secara paralel jika ditangani oleh server proxy atau 

FastCGI / uwsgi / SCGI; 

5. Dukungan SSL dan TLS SNI;

6. Dukungan untuk HTTP / 2 dengan prioritas berbasis bobot dan

ketergantungan. 

Server web Nginx sudah mendukung beberapa sistem operasi. Di antara 

sistem operasi yang sudah diuji menggunakan Nginx adalah sebagai berikut. 
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1. FreeBSD 3 — 11 / i386; FreeBSD 5 — 11 / amd64;

2. Linux 2.2 — 4 / i386; Linux 2.6 — 4 / amd64; Linux 3 — 4 / armv6l, armv7l,

aarch64, ppc64le; 

3. Solaris 9 / i386, sun4u; Solaris 10 / i386, amd64, sun4v;

4. AIX 7.1 / powerpc;

5. HP-UX 11.31 / ia64;

6. macOS / ppc, i386;

7. Windows XP, Windows Server 2003.

Selain fitur dasar yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Server 

nginx juga mempunyai fitur dasar yang berkaitan dengan akses database dam]n akses 

e-mail. Fitur -fitur ini berkaitan dengan kemampuan server Nginx sebagai reverse 

proxy, sehingga dapat digunakan sebagai pelindung pada jaringan private. 

3.2.2  Log Nginx 

Server web Nginx mendukung pencatatan log yang dapat diatur formatnya. 

Pengaturan pencatatan log pada server web Nginx menggunakan tiga pengarah yaitu 

pengarah log_format, access_log dan open_log_file_cache (dokumentasi Nginx). 

Log_format digunakan untuk mengatur format pencatatan log yang dihasilkan, 

sedangkan access_log digunakan untuk menentukan nama file tempat menyimpan 

pencatatan log. 
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Sintaksis cara penggunaan pengarah log_format beserta nilai default dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

Syntax: 

log_format name [escape=default|json] string ...; 

Default: 

log_format combined "..."; 

Gambar 3.1 Sintaksis Log Format 

Parameter escape memungkinkan pengaturan menggunakan format jason atau 

pemisahan karakter dalam variabel. Secara default digunakan escape default. Format 

log dapat mengandung variable umum dan variabel yang hanya ada pada waktu log 

ditulis. Variabel yang bisa ada pada format log antara lain sebagai berikut. 

1. $bytes_sent: Jumlah byte yang dikirim  ke client

2. $connection: connection serial number

3. $connection_requests: jumlah request sesaat yang dibuat melalui suatau

connection 

4. $msec: waktu dalamsecond dengan resolusi millisecond pada waktu penulisan

log yang memerlukan waktu lama. 

5. $pipe: "p"jika request dipipakan, ―.‖ jika request tdak dipipakan

6. $request_length: panjang request (termasuk baris request, header, dan body

request) 
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7. $request_time: waktu pemrosesan requestdalam second dengan resolusi

millisecond; Rentang waktu sejak time diluncurkan denganbytes pertama 

yang dibaca dari client and penulisan log write setelah bytes terakhir yang 

dilirim client 

8. $status: response status

9. $time_iso8601: local time dalam bentuk standar format ISO 8601

10. $time_local: local time dalam format log umum

Header line yang dikirim ke client punyaprefix ―sent_http_‖, misalnya 

$sent_http_content_range.Pada konfigurasi selalu menyertakan predefined format 

"combined" misalnya sebagai berikut. 

access_log logs/access.log combined;ed '$remote_addr - $remote_user 
[$time_local] ''"$request" $status $body_bytes_sent 
''"$http_referer""$http_user_agent"'; 

Gambar 3.2 Log Format 

Pengarah berikutnya dalamkaitannya dengan pencatatan log adalah 

access_log. Sintaksis cara penggunaan pengarah access_log adalah sebagai berikut. 

Syntax: 

access_log path [format [buffer=size] [gzip[=level]] [flush=time] 

[if=condition]]; 

access_log off; 

Default: 

access_log logs/access.log combined; 

Gambar 3.3 Sintaksis Access Log 
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Access_log digunakan untuk pengaturan path, format, dan konfigurasi buffer untuk 

penulisan log. Beberapa log dapat ditentukan pada level yang sama. Logging ke  

syslog dapat dikonfigurasi menggunakan pengarah prefiks"syslog:" pada parameter 

pertama. Nilai khusus pengarah access_log adalah off, cancels atau all berada pada 

level sesaat. Jika format tidak ditentukan, maka nilai format predefined "combined" 

yang digunakan.Nginx Foundation, 2018. Jika salah satu nilai parameter buffer atau 

gzip digunakan, penulisan log akan ditampung dalam buffer. Ukuran buffer harus 

lebih besar dibanding nilai terkecil penulisan ke disk file. Untuk FreeBSD, ukuran 

tersebut unlimited. 

3.3 Situs perpus.akakom.ac.id 

Perpustakaan STMIK AKAKOM, merupakan salah satu unit yang berada di 

kampus, baru menerapkan teknologi informasi yang berbasis internet secara 

menyeluruh terintegrasi mulai tahun 2016 dengan memanfaatkan aplikasi yang 

dikembangan oleh bagian Sistem Informasi sebagai front-end. Aplikasi front-end ini 

diberi nama domain perpus.akakom.ac.id yang berfungsi untuk menampilkan 

halaman utama dengan menu-menu navigasinya dan berfungsi untuk menjembatani 

pengunjung dengan aplikasi perpustakaan lainnya. Menu utama yang terdapat pada 

baris navigasi disediakan dalam situs resmi perpustakaan ini adalah Home, Kontak, 

Tautan, Layanan, Profil, Katalog Online, dan Digital Library. Di dalam setiap menu 
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ini terdapat beberapa sub menu yang menghubungkan pengunjung dengan halaman-

halaman selanjutnya dari situs ini. 

Menu ‗Home‘ adalah tautan yang menampilkan halaman utama dari situs 

perpustakaan ini. Jadi jika pengunjung sedang berada pada satu halaman dalam situs 

tersebut dan ingin menuju kembali ke halaman utama dapat menggunakan menu ini. 

Menu ‗Kontak‘ adalah tautan yang menampilkan informasi identitas perpustakaan 

baik berupa tulisan alamat lengkap maupun tampilan gambar peta lokasi. Menu 

selanjutnya adalah ‗Tautan‘ yang akan menyediakan submenu di bawahnya seperti 

OPAC, Digital Library, Jurnal Dikti, Proquest, Ebsco Host, Jiko AKAKOM, 

Directory of Open Access Journals, Gale dan Cengage, E-resources Perpustakaan 

Nasional, Akses Aplikasi Buku Digital, dan Indonesia Onesearch. Menu berikutnya 

dalah ‗Layanan‘ yang akan menyediakan submenu berupa layanan untuk CD, Pustaka 

Rujukan/Referensi, Buku (Sirkulasi), Majalah dan Koran, Penyerahan Proyek 

Akhir/Skripsi, Bebas Perpustakaan, Penelusuran Informasi, dan Pesan Buku Online. 

Selanjutnya terdapat menu ‗Profil‘ yang berisi submenu Visi Misi, Sejarah, Tata 

Tertib, dan Staf Perpustakaan. Dua (2) menu berikutnya adalah ‗Katalog Online‘ dan 

‗Digital Library‘. Menu ‗Katalog Online‘ ini adalah merupakan tautan yang 

menghubungkan pengunjung menuju aplikasi OPAC (Open Public Access 

Catalogue) atau aplikasi yang lebih dikenal dengan SLiMS, sedangkan menu ‗Digital 

Library‘ akan menghubungkan pengunjung menuju aplikasi Digital Library atau 

eprints. Dalam setiap tampilan dari menu yang ada selalu akan menyediakan tautan 
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navigasi menu Home, Koleksi, Berita, dan Pengumuman untuk memudahkan 

pengunjung. Menu ini dipandang merupakan tautan yang paling sering diakses. 

Selain dari menu utama pada halaman utama ini terdapat juga menu lain yang 

terletak di panel bagian kanan yaitu Koleksi Terbaru dan di bagian bawah terdapat 

panel Berita, Pengumuman, dan Tautan Terkait. Menu ‗Koleksi‘ berguna untuk 

menghubungkan pengunjung dengan halaman informasi daftar koleksi perpustakaan 

yang terbaru. Menu ‗Berita‘ berguna untuk menampilkan panel dan halaman 

informasi tentang aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan atau 

perihal yang terkait dengan pihak luar perpustakaan. Menu ‗Pengumuman‘ berguna 

untuk menampilkan informasi tentang aktivitas atau kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan keberadaan para pustakawan. Menu ‗Tautan Terkait‘ berfungsi 

untuk menyediakan link-link menuju laman-laman yang erat kaitannya dengan 

kebutuhan pustaka, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. 




