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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya kebutuhan akan informasi mendorong manusia untuk 

mengembangkan teknologi baru agar pengolaan data dan informasi dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat. Pengguna(user) dapat dengan mudah 

mengoperasikan dan menggunakan internet sepanjang waktu dengan smartphone, 

tablet, notebook dan computer yang dimiliki. Kemudahan yang ditawarkan 

internet memberikan dampak positif bagi peneliti pemula atau mahasiswa untuk 

mencari jurnal/artikel ilmiah online yang tersebar di internet. Salah satu manfaat 

yang diperoleh adalah kita dapat mengetahui atau mencari berbagai macam jurnal 

yang dibutuhkan melalui internet. Hal ini mendorong banyaknya website jurnal 

yang bermunculan di Indonesia dan dengan adanya internet akan mempermudah 

dan mempercepat proses pengolahan data, mencari informasi dan lain-lain. Salah 

satu fasilitas pendukung perkembangan internet adalah search engine (mesin 

pencarian). 

Search engine (Josi et al., 2014) yaitu kombinasi perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer yang disediakan oleh perusahaan tertentu melalui 

website yang telah ditentukan. Search engine mengumpulkan informasi dari web 

melalui program bot (robot) atau web crawler yang secara periodik menelusuri 

web. Proses pengambilan informasi dari website-website yang ada ini disebut 

dengan “web scraping”. 

Web Scraping (Turland, 2010) adalah proses 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 untuk digunakan bagi 

kepentingan lain. Web scraping dapat mengambil teks – teks dari website seperti, 

blog, portal maupun jurnal. 

Jurmal merupakan publikasi periodik yang isinya adalah sejumlah artikel yang 

diterbitkan secara berkala pada interval tertentu. Jurnal biasanya diterbitkan setiap 
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bulan atau ¼ tahun sekali, atau di beberapa kasus jurnal diterbitkan secara 

tahunan. Ada beberapa jurnal yang diterbitkan dan dipublikasikan dalam dunia 

jurnal seperti Professional of Trade Journals, Popular Journals, Scholary 

Journals. Artikel merupakan sebuah karya tulis yang dirancang untuk dimuat 

dalam suatu jurnal atau pun buku kumpulan artikel yang ditulis dengan pedoman 

tata cara ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Sedangkan artikel dibuat 

dari hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka, hasil pemikiran atau pun hasil 

dari pengembangan project dan artikel imiah biasanya berisi hal - hal yang 

termasuk penting saja, seperti temuan penelitian, pembahasan hasil suatu temuan 

penelitian dan terakhir kesimpulan dan artikel disusun secara sistematika 

penulisan yang terdiri atas bagian dan sub bagian. Lalu sitasi itu sendiri adalah 

daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah 

dokumen dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi 

dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya – 

karya lain. 

Jurnal/artikel ilmiah sangat dibutuhkan untuk menjadi sebuah rujukan atau 

referensi ketika kita ingin membuat sebuah jurnal/artikel ilmiah, dan dengan 

banyaknya website penyedia jurnal/artikel ilmiah kita dapat dengan mudah 

mengakses informasi tentang sebuah jurnal/artikel ilmiah yang telah disediakan di 

beberapa website penyedia jurnal/artikel ilmiah. Akan tetapi  kendala yang 

biasanya dialami dalam mencari sebuah jurnal/artikel ilmiah bagi peneliti pemula 

atau mahasiswa adalah karena susahnya menemukan sebuah jurnal/artikel yang 

sesuai dengan kebutuhan dan karena banyak website penyedia jurnal/artikel 

ilmiah maka kita harus melakukan cara manual yaitu dengan mengunjungi satu 

persatu website penyedia jurnal/artikel ilmiah untuk mengetahui apakah di 

dalamnya ada informasi berupa jurnal/artikel ilmiah yang kita butuhkan dan 

memakan waktu yang lumayan lama dalam mencari informasi jurnal/artikel 

ilmiah yang dibutuhkan. 

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan pada alinea sebelumnya, perlu 

dibangun sebuah mesin pencari yang dapat memudahkan dalam pencarian 

jurnal/artikel ilmiah terutama sebagai objek penelititan dalam studi kasus ini 
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adalah jurnal/artikel ilmiah dengan menggunakan metode web scraping, maka 

dari itu penulis mengambil kesimpulan untuk membuat penelitian tentang 

implementasi metode web scraping pada mesin pencari jurnal/artikel ilmiah 

berbasis web. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi search engine 

dengan metode web scraping pada mesin pencari jurnal/artikel ilmiah, dengan 

implementasi metode web scraping pada mesin pencari jurnal/artikel ilmiah yang 

akan dibuat ini diharapkan dapat melakukan pengambilan data dari beberapa 

website penyedia jurnal/artikel ilmiah. Dan diharapkan hasil yang ditampilkan 

berupa data yang diperoleh dari hasil crawling beberapa website penyedia 

jurnal/artikel ilmiah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu bagaimana merancangan dan mengimplementasikan teknologi 

web scraping pada aplikasi pencarian jurnal/artikel ilmiah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi web scraping pada mesin pencarian 

artikel jurnal ini yaitu : 

1. Sumber jurnal untuk sementara hanya bisa diambil maksimal  6 jurnal yang 

terdapat pada sinta2.ristekdikti.go.id yaitu: 

a. journal.portalgaruda.org/index.php/EEI/issue/archiveIJECE (S1) 

b. journal.unnes.ac.id/nju/index.php/sji/issue/archive (S2) 

c. jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar/issue/archive (S3) 

d. ejournal.akakom.ac.id/index.php/jiko/issue/archive (S4) 

e. journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/issue/archive (S5) 

f. e-jurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/mantik/issue/archive (S6) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun sebuah 

mesin pencari jurnal dengan menggunakan teknik web scraping agar 

http://journal.portalgaruda.org/index.php/EEI/issue/archive
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/sji/issue/archive
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar/issue/archive
https://ejournal.akakom.ac.id/index.php/jiko/issue/archive
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/issue/archive
https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jutik/issue/archive
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meminimalisasi waktu dalam pencarian artikel. Sehingga setelah penerapan di 

lakukan, peniliti pemula lebih mudah lagi untuk mencari artikel online dan tidak 

memerlukan waktu yang lama dalam pencariannya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik bagi penulis maupun 

pengguna adalah: 

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang informatika di Universitas 

Teknokrat Indonesia dan menambah ilmu pengetahuan tentang teknik web 

scraping. 

2. Bagi pengguna dengan menerapkan teknik web scraping pada mesin pencari 

artikel seperti yang di bahas di penelitian ini dapat mempermudah pengguna 

mencari artikel yang dibutuhkan. 

 


