
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi beberapa tahun terakhir ini 

mengalami peningkatan yang sangat pesat. Salah satu yang paling berkembang 

yaitu layanan internet yang didalamnya menyediakan ribuan bahkan miliaran 

website diakses sesuai dengan apa yang dinginkan oleh user. Pemanfaatan 

informasi dari internet sangat tepat di terapkan di Indonesia, karena masyarakat 

indonesia yang sudah terbiasa dengan internet. Dimana menurut siaran pers yang 

dikemukakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), di 

Tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta atau setara dengan 

51,8% dari jumlah penduduk Indonesia (APJII, 2017). 

Salah satu pemanfaatan informasi dari internet yang dapat diterapkan di 

Indonesia adalah sebagai salah satu sumber informasi pendidikan. Dengan jumlah 

artikel pendidikan di internet yang terus meningkat, maka internet dapat menjadi 

sumber informasi pendidikan yang cost effective atau berbiaya murah. Salah satu 

sumber informasi pendidikan dalam bentuk penelitian ilmiah ialah dalam bentuk 

jurnal.  

Jurnal merupakan sebuah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan secara 

ilmiah (www.e-jurnal.com, 2013). Seiring dengan perkembangan teknologi, kini 

jurnal dengan mudah dapat diakses dan dibaca di komputer atau perangkat digital 

lainnya yang diproduksi dan diterbitkan dalam bentuk digital. Media teknologi ini 

lebih dikenal dengan istilah e-journal atau jurnal elektronik. 

Menurut Reitz (2008) dalam Siswadi mendefiniskan bahwa e-journal sebagai 

versi digital dari jurnal cetak, atau jurnal seperti dalam bentuk publikasi elektronik 

tanpa versi tercetaknya, tersedia melalui email, web atau akses internet. Dengan 

hadirnya e-journal semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses dan 

mendapatkan informasi yang cepat dan murah. E-journal tidak banyak memakan 

tempat, karena sesungguhnya hanya berupa data elektronik. Sifatnya yang digital 

juga memudahkan dalam penyimpanan, pengelolahan, dan perawatannya. Dengan 

http://www.e-jurnal.com/
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keunggulan ini teknologi e-journal lebih dipilih para akademisi ataupun masyarakat 

sebagai salah satu media publikasi dan penyebaran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan (Gardiner, 2010). 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau yang 

merupakan perguruan tinggi agama islam negeri yang berada dibawah Kementrian 

Agama Republik Indonesia. UIN Suska Riau merupakan hasil pengembangan atau 

peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi 

Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun 2005. UIN Suska Riau juga telah 

memanfaatkan e-journal sebagai media publikasi hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan oleh pegawai, dosen maupun mahasiswa. Media publikasi e-journal UIN 

Suska Riau tersedia dalam bentuk web yang beralamatkan di http://ejournal.uin-

suska.ac.id. 

E-journal UIN Suska Riau dikelola oleh Perpustakaan UIN Suska Riau yang 

diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2014. E-journal UIN Suska Riau telah 

menggunakan perangkat lunak bernama Open Journal System (OJS). Sistem OJS 

ini dapat mengindeksasi jurnal-jurnal yang diterbitkan UIN Suska Riau dengan 

baik, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan akreditasi 

secara nasional. Pada saat ini, e-journal UIN Suska Riau telah menampung 41 

jurnal yang diterbitkan oleh fakultas maupun lembaga. Pada saat acara launching 

e-journal tersebut, Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA juga 

menghimbau kepada seluruh pihak terkait agar membuat aturan bagi mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi diwajibkan untuk mengambil sumber dari jurnal 

lokal maupun jurnal internasional, selain itu rektor juga mengharapkan agar seluruh 

aspek-aspek didalam e-journal UIN Suska Riau dapat disempurnakan sehingga 

dapat memberikan kepuasan pada pengguna jurnal (http://lib.uin-suska.ac.id, 

2014).  

Selain UIN Suska Riau, masih terdapat beberapa UIN yang berada dibawah 

kementerian agama yang telah menerapkan e-journal sebagai media publikasi hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh pegawai, dosen maupun mahasiswa. 

Berdasarkan pada menu program studi yang terdapat pada website Seleksi Prestasi 

Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) 

http://lib.uin-suska.ac.id/
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yang beralamatkan di http://span-ptkin.ac.id terdapat 17 UIN di seluruh Indonesia, 

yaitu (1) UIN Sumatera Utara Medan, (2) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (3) UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh, (4) UIN Imam Bonjol Padang, (5) UIN Raden Fatah 

Palembang, (6) UIN Raden Intan Bandar Lampung, (7) UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, (8) UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, (9) UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, (10) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (11) UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (12) UIN Walisongo Semarang, (13) UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, (14) UIN Sunan Ampel Surabaya, (15) UIN Antasari Banjarmasin, (16) 

UIN Mataram, (17) UIN Alauddin Makasar. 

Dengan semakin banyaknya jurnal yang dipublikasikan oleh e-journal UIN 

Suska Riau dan UIN yang ada di Indonesia dari hasil penelitian yang dapat diakses 

secara online melalui website e-journal dari masing-masing unversitas, maka 

penulis tertarik untuk mengimplementasikan web scraping dalam indexing e-

journal UIN Suska Riau dan e-journal UIN yang ada di Indonesia. 

Pengimplementasian web scraping ini dimaksudkan untuk memudahkan user yang 

ingin melakukan pencarian sebuah topik jurnal tertentu dapat mengakses e-journal 

UIN di Indonesia tanpa harus mengunjungi web e-journal UIN tersebut satu 

persatu. Selain itu, user juga dapat membaca abstrak dari jurnal tersebut secara 

langsung tanpa harus mengunjungi link abstrak terlebih dahulu sebelum user men-

download jurnal tersebut secara utuh. 

Menurut Turlan (2010) web scraping itu merupakan proses pengambilan 

sebuah dokumen semi terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman web 

dalam bahasa markup seperti HyperText Markup Language (HTML) atau 

eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), dan menganalisa dokumen 

tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut untuk digunakan bagi 

kepentingan lain. Web scraping sering dikenal sebagai screen scraping dan tidak 

dapat dimasukkan dalam bidang data mining karena data mining menyiratkan 

upaya untuk memahami pola semantik atau tren dari sejumlah besar data yang telah 

diperoleh. Aplikasi web scraping (juga disebut intelligent, automated, or 

autonomous agent) hanya fokus pada cara memperoleh data melalui pengambilan 

dan ekstraksi data dengan ukuran data yang bervariasi. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengajukan judul 

Tugas Akhir Implementasi Web Scraping Pada Indexing  E-Journal 

Universitas Islam Negeri (UIN) Se Indonesia (Studi Kasus : Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

link  e-journal dari web jurnal online UIN Suska Riau dan link e-journal dari jurnal 

online UIN seluruh Indonesia. 

 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan web scraping untuk mengambil data jurnal-jurnal yang ada 

di web e-journal UIN Suska Riau dan data jurnal-jurnal yang ada di web e-journal 

UIN di seluruh Indonesia kemudian dibuatkan sebuah sistem yang mampu 

mengindex data jurnal yang telah didapatkan. 

 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Penelitian berupa implementasi web scraping pada indexing  e-journal UIN  

se-Indonesia. 

2. Sistem dirancang untuk pengumpulan e-journal UIN se-Indonesia untuk di 

index pada sistem. 

3. E-journal yang discraping ialah e-journal yang ada UIN Suska Riau yang 

beralamat di http://ejournal.uin-suska.ac.id dan 16 UIN lainnya yang 

memiliki OJS yang aktif dan menggunakan OJS versi 2. 

4. Tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah PHP v5.4.4, 

CSS3, AJAX, jQuery, Javasript dan Database engine yang digunakan adalah 

MySQL v5.5. 

5. Kata kunci pada search engine sistem yang digunakan multyple keyword. 

6. Analisa dan perancangan sistem informasi menggunakan metode Object 

Oriented Analysis And Design (OOAD). Tools perancangan sistem informasi 

menggunakan pemodelan Unifield Modelling Languange (UML). 
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7. Menggunakan metode Waterfall sebagai metodologi pengembangan 

perangkat lunak, menggunakan Blackbox dalam pengujian dan implementasi 

sistem. 

 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun sistem pencarian e-journal UIN se-Indonesia 

dengan memanfaatkan web scraping sebagai engine untuk menghimpun data 

dan informasi pada e-journal. 

2. Memberikan kemudahan kepada user yang melakakuan pencarian e-journal 

tanpa mengunjungi web jurnal dari masing-masing UIN. 

 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Memudahkan user dalam proses pencarian e-journal tanpa harus 

mengunjungi link jurnal satu persatu. 

2. User dapat membaca abstrak jurnal terlebih dahulu tanpa mengunjungi link 

abstrak jurnal sebelum melakukan download jurnal secara utuh. 

3. Mempercepat proses pencarian e-journal yang diinginkan user. 

4. Meningkatkan visitor terhadap website UIN Suska Riau dan website UIN 

lainnya. 

 Sistematik Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 buah BAB, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan 

Tugas Akhir. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisikan tentang bagaimana menganalisis dan merancang 

sistem web scraping indexing jurnal elektronik. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisikan tentang bagaimana mengimplementasikan dan 

menguji sistem web scraping. 

 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang dibuat. 

 


