
 BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

 2.1 Tinjauan Pustaka

Berikut  ini  beberapa  tinjauan  pustaka  lain  sebagai  acuan  penelitian

sebagaimana pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No. Peneliti Tahun Objek Metode Hasil

1 Priyanto, 

Agung, dkk.

2018 Akuisisi dan 

Kategorisasi 

Informasi.

Web 

Scrapping 

dan Text 

Mining.

berhasil diimplementasikan 

untuk mengakuisisi artikel-

artikel terkait hidroponik 

dari internet dan 

mengelompokkannya ke 

dalam beberapa kategori 

berdasarkan topik artikel 

secara otomatis.

2 Nugraha, 

Chandra, dkk.

2014 Movie. Web 

Scrapping.

Teknik web scrapping sudah

dapat memberikan 

informasi dari film yang 

dicari kemudian informasi 

diubah dalam bentuk JSON 

untuk pengelolaan data.

7



8

Tabel 2.2 Tinjauan Pustaka Lanjutan

3 Popon Dauni, 

Egi Ferdiana, 

dkk.

2017 Informasi 

Beasiswa.

Metode 

grabbing.

Berhasil melakukan metode 

grabbing untuk mendapatkan

informasi dari website 

dengan menggunakan bahasa

pemrograman PHP.

4 Beny Fajar 

Riyanto

2018 Lowongan 

Kerja

Web 

Scrapping 

dan 

Pembobotan 

Kata TF-

IDF

Sistem dapat melakukan 

pencarian dan extract data 

beberapa lowongan dalam 

satu proses cari.

5 Bayu Rima 

Aditya

2015 Tweets pada 

media sosial 

twitter

Penggunaan 

Web 

Crawler

Aplikasi yang dapat 

mengubah tweets yang telah 

dihimpun menjadi data yang 

siap diolah lebih lanjut sesuai

dengan kebutuhan user 

berdasarkan kata kunci dan 

tanggal pencarian.

6 Ahmad Qorib 2019 Data Laptop 

Pada Toko 

Online

Web 

Scrapping

Dapat mengambil data laptop

dari situs toko. online.

Priyanto, Agung, Maarif, Muhammad Rifqi (2018) melakukan penelitian

untuk  mengimplementasikan  teknik  web  scrapping  dan  Text  Mining  untuk

Akuisisi dan Kategorisasi Informasi dari Internet dengan study kasus bercocok

tanam dengan teknik hidroponik. Penelitian ini menggunakan teknik web scraping
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yang  dikombinasikan  dengan  text  mining  untuk  secara  otomatis  mengakuisisi

informasi dari  laman-laman web yang memuat informasi  mengenai  hidroponik

dan mengkategorisasikannya berdasarkan topik  yang lebih  spesifik  dari  artikel

hidroponik yang terdapat  dalam laman web tersebut.  Hasil  penelitian ini  yaitu

berhasil  mengakuisisi  artikel-artikel  terkait  hidroponik  dari  internet  dan

mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan topik artikel secara

otomatis.

Nugraha, Chandra, Astuti, Indah Fitri, Kridalaksana, Awang harsa (2014)

melakukan penelitian untuk merancang sistem pada aplikasi desktop yang dapat

mengimplementasikan  teknik  web scrapping atau  ekstraksi  web  yaitu

mengumpulkan  dan  menyusun  informasi  sebuah  film dari  sumber  data  secara

online dengan format JSON yang diharapkan dapat memudahkan kolektor dalam

memanajemen  informasi  pada  koleksi  film.  Dari  penelitian  tersebut  maka

dihasilkan  aplikasi  manajemen  sistem  informasi  untuk  kolektor  film  yang

menggunakan teknik web scrapping.

Popon Dauni, Egi Ferdiana, Cepy Slamet, Aldy Rialdy Atmadja (2017)

melakukan  penelitian  untuk  mengimplementasikan  metode  grabbing  pada  web

penyedia  informasi  beasiswa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  portal

informasi  yang  dapat  memudahkan  para  pencari  beasiswa  untuk  mendapatkan

informasi  yang  dibutuhkan.  Metode  grabbing  digunakan  dalam  penelitian  ini

untuk mengambil informasi pada suatu halaman website yang dituju, kemudian
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dikumpulkan  dalam satu  portal  website  yang  baru.  Sehingga,  apabila  terdapat

informasi baru terkait beasiswa dapat dengan mudah untuk didapatkan. Aplikasi

ini  menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP  dan  menggunakan  library  cURL

dalam berkomunikasi dengan berbagai internet protokol.

Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  Beny  Fajar  Riyanto  (2018),

penelitian ini membahas tentang  Web Scrapping  dan Pembobotan  Kata  TF-IDF

untuk  mencari  dan  mengekstrak  informasi  lowongan  pekerjaan.  Dengan

menggunakan  metode  TF-IDF  tersebut  berfungsi  untuk  melakukan  pencarian

dengan mencari kemiripan data dengan kata kunci yang dimasukan, sehingga data

yang diperoleh lebih baik karena dilakukan pencarian kemiripan perkata antara

data lowogan dengan kata kunci yang dimasukan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Bayu Rima Aditya(2015) di Universitas

Telkom yang membahas tentang Penggunaan  Web Crawler Untuk Menghimpun

Tweets dengan  Metode Pre-Processing  Text  Mining untuk  mendapatkan  data

tweets pada media  sosial  twitter.  Penelitian  ini  menguraikan hasil  penggunaan

engine web crawel menggunakan metode pre-processing text mining. Penggunaan

engine  web  crawel bertujuan  untuk  menghimpun  tweets melalui  API  twitter

sebagai  data  teks  tidak  terstruktur  yang  kemudian  direpresentasikan  kembali

kedalam bentuk web.  Sedangkan penggunaan metode  pre-processing bertujuan

untuk  menyaring  tweets  melalui  tiga  tahap,  yaitu  cleansing,  case  folding,  dan

parsing.  Hasil  dari  penelitian ini  adalah berupa aplikasi  yang dapat  mengubah
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tweets yang telah  dihimpun menjadi  data  yang siap  diolah  lebih  lanjut  sesuai

dengan kebutuhan user berdasarkan kata kunci dan tanggal pencarian. 

 2.2 Dasar Teori

2.2.1 Web Scrapping

Web  Scrapping  adalah  pengambilan  sebuah  dokumen  semi-terstruktur

dari  internet,  umumnya  berupa  halaman-halaman  web  dalam  bahasa  markup

seperti HTML atau XHTML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil

data tertentu dari halaman tersebut. Secara teknis web scraping tidak termasuk

dalam  bidang  data  mining  karena  data  mining  mengandung  upaya  untuk

memahami pola semantik atau tren dalam kumpulan data yang besar yang telah

diperoleh. Aplikassi web scraping berfokus hanya pada mendapatkan data dengan

cara pengambalian dan ekstrasi.

Langkah-langkah melakukan web scraping yaitu sebagai berikut

a) Mempelajari atau observasi terhadap struktur html halaman web target.

b) Ekstraksi potongan-potongan data yang relevan dari halamannya.

c) Penyaringan, pemrosesan data untuk disimpan dalam database.

2.2.2 Php Hypertext Preprocessor

 PHP  adalah singkatan dari  "PHP: Hypertext  Prepocessor",  yaitu  bahasa

pemrograman  yang  digunakan  secara  luas  untuk  penanganan  pembuatan  dan

pengembangan sebuah  situs web  dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML.
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PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP

merupakan singkatan dari  Personal Home Page.  Sesuai dengan namanya, PHP

digunakan  untuk  membuat  website  pribadi.  Dalam  beberapa  tahun

perkembangannya,  PHP  menjelma  menjadi  bahasa  pemrograman  web  yang

powerful  dan  tidak  hanya digunakan untuk membuat  halaman web sederhana,

tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia,

wordpress, joomla, dll.

PHP  disebut  bahasa  pemrograman  server  side  karena  PHP  diproses  pada

komputer server.

2.2.3 MySql

 MySQL  (My  Structure  Query  Languange)  adalah  “salah  satu  jenis

database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun

aplikasi  web  yang  menggunakan  database  sebagai  sumber  dan  pengelolaan

datanya”. Mysql bersifat open source dan menggunakan SQL (Structured Query

Languange).  MySQL biasa  dijalankan  diberbagai  platform  misalnya  windows

Linux, dan lain sebagainya. Arief (2011e:151)
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