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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Kebutuhan manusia akan informasi membuat banyaknya 

penyedia informasi seperti situs berita online. Terlalu 

banyaknya situs berita online membuat pengguna 

kesulitan dalam menyerap informasi yang berbobot. 

Terkadang situs berita yang satu berbeda dengan yang 

lainnya tentang apa yang diberitakan. Berbedanya 

informasi berita di setiap situs membuat pengguna 

membuka banyak situs berita. Kebiasaan pengguna membuka 

lebih dari satu situs berita untuk mendapatkan 

informasinya dapat memakan banyak waktu. Pada 

penelitian ini, akan dibangun sebuah aplikasi yang 

digunakan untuk membaca berita dari berbagai sumber. 

Teknologi web scraping digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengambil data dari berbagai situs berita. Selain 

web scraping, aplikasi yang dibangun ini juga bisa 

melakukan peringkasan berita dengan menggunakan metode 

TF-IDF. 

 Bab tinjauan pustaka ini akan menjabarkan beberapa 

penelitian yang terlebih dahulu dilakukan sebelum 

pembangunan aplikasi web scraper situs berita dan 

peringkas berita. Berikut adalah beberapa penelitian 

lain yang menjadi acuan penulis untuk membangun 

aplikasi ini. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi, 2013) 

dalam tugas akhirnya yang berjudul “Rancang Bangun REST 

Web Service untuk Perbandingan Harga Pengiriman dengan 

Metode Web Scrapping dan Pemanfaatan API”. Dalam 

penelitian ini dibangun aplikasi untuk membandingkan 

Kebutuhan manunusisia akan inforormam si membuat banyaknya 

penyedia inforrmmasi seperti situs beritita online. Terlalu

banyaknya situs beerita online membubuat pengguna

kesulitatan dalal m m menynyererapap iinfnforormamasi yang berbobot.

Terkkaadang situuss beb rita yang satuu bbere bedad  dengagan yang 

laaiinnya a tetentang g apa yang dibibereritakanan.. Berbbede anya

iinfoormmasasii beberita di setiap situs mmeme buuatat ppenggguna

membbukuka baanyak situs berita. Kebiasaan pennggg ununaa mem mbukuka

leebbih ddari satu situs berita untuk mmenndadapapatkann 

ininfof rmmasinya dapat memakan banyak wakttu. PPada

pepenelilitian ini, akan dibangun sebuah aplikasa i yayangg 

digunnakan untuk membaca berita dari berbagai sumbeer.r. 

Teknologi web scraping digunakan dalam penelittian iniig

untutukk mengambil data dari berbaggai situs beritaa. SSelaiainn

web scrapiningg, aplilikakasisi yanng g didibabangunn iini juga biisasa 

mmelakukan peringkasan beriritta dengan menggunakan meetotodede 

TFTF-IDIDF.

BBabab ttininjajauauan  pupuststakakaa ininii akakanan mmenenjajababarkrkanan bbebebererapa

peeneelilititianan yyanngg teterlr ebihih dahahulu diilalakukukakann sesebbelum 

pembanngugunanan aplikasi wew b sscraper situss beberita dan 

peringkas berita. Berrikut addalah beberapa penelitian 

lain yang menjadi aca uan penulis untuk membangun

aplikasi ini.

 Penelitian yang dili akakukan oleh (Riyadi, 2013) 

dalam tugas akhirnya yang berjudul “Rancang Bangun REST
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harga pengiriman dari TIKI, JNE dan POS Indonesia. 

Pengguna tidak perlu membuka situs web penyedia layanan 

pengiriman tersebut satu persatu dan tidak perlu 

menginputkan data berulang-ulang. Pembangunan aplikasi 

pada penelitian ini menggunakan teknologi 

REST(Representational State Transfer) web service, web 

scraping dan pemanfaatan API(Application Programming 

Interface) ongkir.info. Pemanfaatan API ongkir.info 

pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data 

harga pengiriman barang dan layanan kurir JNE.  Teknik 

web scraping pada penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan harga pengiriman barang pada situs TIKI dan 

POS Indonesia. Setelah data harga pengiriman barang 

didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam database. REST 

web service digunakan untuk mengakses data harga 

pengiriman barang pada database. 

 (Utomo, 2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi PHP sebagai Penghasil Konten Otomatis 

pada Halaman Situs”. Dalam penelitian ini dibangun 

sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk 

menghasilkan konten secara otomatis. Sistem secara 

otomatis menghasilkan konten dan ditampilkan pada 

halaman website berdasarkan pada kata kunci. Sistem 

juga akan memasukkan hasil yang berupa judul, isi, 

rangkuman dan kata kunci. Dengan memanfaatkan Web 

scraping aplikasi ini dibuat untuk mengambil konten 

dari wikipedia, yahoo, dan bing berdasarkan keyword 

yang dimasukkan oleh pengguna aplikasi. Jika artikel 

ditemukan maka akan tampil pada halaman web dan jika 

tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan not found. 

Metode pengambilan konten yang digunakan adalah 

menginputkan data bberulang-ulang.g. Pembangunan aplikasi

pada penellititian ini menggunanakan teknologi

REST(Represesentationall State Transfer) webeb service, web 

scrapingng dan ppg ememanfaaatatanan AAPIPI((ApApplplication PrP ogramming 

Inteerrface) onggkikir.r info. Pemanfaaataann APPI ongkgkir.info

paadda peneneleliti ian inini digunakan unntutuk meendndapapatkann data 

hhargga pepenngirrimiman barang dan layanan kuurir r JNJNE.E. Teknk ik 

web sscrapaping pada penelitian ini diggunu akakanan unttuku  g

meenndapattkan harga pengiriman barang pada sittus TTIKIKI dann

POPOSS Inndonesia. Setelah data harga pengirimmana  bararang

dididappatkan kemudian dimasukkan ke dalam databaase.. RER STT

web service digunakan untuk mengakses dataa hargrgaa

pep ngiriman barang pada database.

 (Utomo, 2012)) melakukan ppenelitian denganan juddulul 

“Implementtassii PHPHPP sesebabagag i PePengnghaha isill KoKonten Otomatitiss

ppada Halaman Situs”. Dalalam penelitian ini dibaangnguun 

sesebubuahah aplikasi berbasis web yang digunakakann ununtutuk 

memengnghahasisillkakann kokonttenen ssececarraa ototomomatatisis.. SiSiststemem ssececara

ototommatatisis mmenenghghasasiilkakann kokontenn dann ddititamampipilklkanan pada 

halamaann wwebsite berdasasarkann pada kata kkununcici. Sistem 

juga akan memasukkan hasil yang berupa judul, isi, 

rangkuman dan kata kkunci. Dengan memanfaatkan Web 

scraping aplikasi ini dibuaat untuk mengambil konteng

dari wikipedia, yahoo, daan bing berdasarkan keyword

yang dimasukkan oleh penggguna aplikasi. Jika artikel 
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fetching dan cURL. Menurut penulis agar mendapatkan 

rangking yang bagus oleh mesin pencari dibutuhkan 

sebuah konten yang unik, sedangkan dengan teknik 

pencari konten hasilnya tidak unik. 

 (Rifangi, 2012) melakukan penelitian dalam tugas 

akhirnya dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Dekstop 

Client Transkrip Nilai pada Domain “krs.amikom.ac.id” 

dengan Teknik Web Scraping”. Pada penelitian ini 

dibangun sebuah aplikasi untuk simulasi transkrip nilai 

IPK berbasis dekstop. Penggunaan web scraping pada 

penelitian ini adalah untuk mengambil data yang ada 

pada krs.amikom.ac.id. Dengan data tersebut pengguna 

bisa melakukan akses nilai maupun melakukan simulasi 

IPK menggunakan aplikasi dekstop.  

 (Josi, et al., 2014) melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Teknik Web Scraping pada Mesin Pencari 

Artikel Ilmiah”. Penelitian ini dilakukan pada awal 

Desember 2013 sampai akhir Januari 2014 dengan 

observasi pada portal jurnal gratis. Penelitian, 

perancangan, dan pengimplementasian tentang aplikasi 

pencarian artikel ilmiah dengan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQL sebagai databasenya. Proses pencarian artikel 

dengan menggunakan web scraping. User memasukkan 

keyword yang akan dicari, jika ada maka akan 

ditampilkan pada halaman web dan jika tidak maka akan 

muncul pesan not found. Teknik web scraping adalah 

teknik yang bermanfaat untuk mendapatkan data dari 

halaman–halaman web secara cepat.  

 Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

faktor menggunakan web scraping adalah banyaknya situs 

pencari konten hasililnya tidak unnikik. 

 (Rifangi,i, 2012) melakukan penelilitian dalam tugas 

akhirnya ddeengan judull “Rancang Bangun Applil kasi Dekstop

Client Transkrkripip Nilaiai ppadada a DoDomamainin “krs.amimikom.ac.id” 

denggaan Teknik k WeWeb Scraping”. PPadadaa pepenelititian ini 

diibbangunun ssebebuah apapllikasi untuk simimululasi trtranansks rip nilai

IIPK beberbrbasiss dekstop. Penggunaan webeb scrcrapapining ppadag

peneelilitiann ini adalah untuk mengambil dadataa yyaang adada

paadda krsrs.amikom.ac.id. Dengan data tersebuut pepengnggug naa 

bibisas mmelakukan akses nilai maupun melakukann siimuulalasii 

IPIPK mmenggunakan aplikasi dekstop.

 (Josi, et al., 2014) melakukan penelitiann dengagann

juj dul “Penerapan Teknik Web Scraping pada Mesin Penccariig

Artitikkel Ilmiah”. Penelitian ini dilakukan paadada awawall

Desember 22010133 saampmpaiai akhkhirir JJanuariri 2014 dengganan 

obo servasi pada portal jjurnal gratis. Penelittiaiann, 

peperaancncangan, dan pengimplementasian tentang apaplilikakasi 

pepenccarariaiann arartitikekell ililmimiahah denengagann babahaasasa ppememrorogrgraamanan PPHP

dadan MyMySQSQLL sesebabagagaii datatabasesennya. PProsesess pepencncarariaiann ararttikel

dengann mmeenggunakan webe sscraping. Userer mmemasukkanrr

keyword yang akan dicari, jika ada maka akand

ditampilkan pada halamman web dan jika tidak maka akan

muncul pesan not founnd. Teeknik web scraping adalahg

teknik yang bermanfaat unntuk mendapatkan data dari 

halaman–halaman web secaraa cepat.  
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yang harus dibuka untuk mendapatkan informasi. 

Keuntungan menggunakan web scraping adalah hemat waktu. 

Salah satu keuntungan memanfaatkan web scraping adalah 

data atau konten dari beberapa sumber atau website 

dapat dimasukkan dalam satu aplikasi saja. 

 Penulis mencoba membangun web scraper untuk situs 

berita dengan maksud memudahkan dan menghemat waktu 

pembaca berita dalam mengakses berita. Aplikasi yang 

akan dibangun dibagi menjadi dua yaitu aplikasi untuk 

administrator dan aplikasi untuk user atau pengguna. 

Aplikasi admin berbasis website berfungsi untuk 

pengaturan scraping konten berita berupa URL dan rules. 

Aplikasi untuk user berbasis mobile berfungsi untuk 

membaca berita. Selain berfungsi untuk menampilkan 

berita, aplikasi mobile yang dibuat juga bisa meringkas 

beberapa berita sesuai kata kunci yang dimasukan 

pengguna. Penulis juga membuat web service yang 

berfungsi untuk mengambil data berita pada database 

yang nantinya ditampilkan pada aplikasi mobile. 

Database yang digunakan adalah MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

data atau konten ddari beberapapa sumber atau website

dapat dimasukkkaan dalam satu aplikasi ssaja a. 

 Penulliis mencoba membangun web scrapeerr ur ntuk situs 

berita dengan n mamaksudd mmememududahahkakann dan menghehemat waktu

pembbaaca beritaa ddala am mengakses bberritita. Aplikasasi yang 

akkan dibibanangugun diibabagi menjadi dua yyaitu aaplpliki asi untuk

admiiniiststrratoorr dan aplikasi untukr userr atatauu pepengguuna.rr

Apliikakasi admin berbasis website berfuf nggsisi unttuku  

peenngaturran scraping konten berita berupa URLLg  danan  rur les.

ApAplil kaasi untuk user berbasisr mobile berfungngsii uuntntukk 

memembaaca berita. Selain berfungsi untuk mennampipilkl ann 

beritta, aplikasi mobile yang dibuat juga bisa mmeringkkasas 

beb berapa berita sesuai kata kunci yang diimasuukann 

pengnggguna. Penulis juga membuat web servicece yanangg

berfungsi ununtutukk meengngamambib l dadatata bberititaa pada datababasese

yyang nantinya ditampillkakan pada aplikasi mobibilee.

DaDatatabab se yang digunakan adalah MySQL. 
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Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem 

No Pembanding Riyadi 

(2013) 

Utomo 

(2012) 

Rifangi 

(2012) 

Josi, 

Abdillah, & 

Suryayusra 

(2014) 

*Penulis 

(2015) 

1 Judul Rancang Bangun 

REST Web Service 

untuk Perbandingan 

Harga Pengiriman 

dengan Metode Web 

Scrapping dan 

Pemanfaatan API 

Implementasi PHP 

sebagai Penghasil 

Konten Otomatis 

pada Halaman 

Situs 

Rancang Bangun 

Aplikasi 

Dekstop Client 

Transkrip Nilai 

pada Domain 

“krs.amikom.ac.

id” 

Penerapan 

Teknik Web 

scraping 

pada Mesin 

Pencari 

Artikel 

Ilmiah 

Pembangunan Web 

Scraper Situs 

Berita dan 

Peringkas Berita 

 

2 Tujuan Membangun REST Web 

Service untuk 

perbandingan harga 

pengiriman barang 

dengan Web 

scraping dan 

Pemanfaatan API 

Membangun 

aplikasi 

penghasil konten 

yang dapat 

membangun konten 

pada web yang ber 

CMS wordpres. 

Membangun 

aplikasi 

dekstop Client 

transkrip nilai 

pada domain 

“krs.amikom.ac.

id” 

Membangun 

aplikasi Web 

scraping 

pada mesin 

pencari 

artikel 

ilmiah 

Membangun 

aplikasi web 

scraper situs 

berita untuk 

mengambil data 

berita dan 

peringkas berita 
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Riyadi

(201133)

UtUtomomoo

(2012)

Rifanggii

(2012)

Jo

Abdil

Surya

(20

Ranccang BaBangn un 

RESST Weeb b SServviice

unntuk PePerbanandingan 

HaHargaa PeP nggiiriman 

dedengngan Mettode Web

ScScrappp ingg dan

Peemam nffaaaataan API

Implementasi PHP

sebagai Penghasil

Konten Otomatis

pada Halaman 

Situs

Rancang BaB nggunun  

Aplikasi 

Dekstop Clieent

Transkrip Nillai

pada Domain

“krs.amikom.acc.

id”

Pennera

Teknnik

sscrappi

papada MM

Penccarar

Arrtikeke

Ilmimiaah

Meembmbangun REST WeWeb b

Servrvicice untuk

perbrbanndidingn an harga 

penggiririmimanan bbararanangg 

dengann WeWeb b

scraping dadan n

Pemanfaatan API

MeMembmbana gugunn

aplikasi

penghasil konten 

yayangng ddapapatat 

meembmbanangug n kokontenen 

pada webb yang ber 

CMS worddpres.

MeMembmbanangugun n

aplikasi 

dekstop Client

trtrananskskriripp ninilalaii

papadaa dodomam in

“krs.amimikok m..acac.

id”

Membmbaan

apaplilika

scscrarapi

papadda

ppencar

artike

ilmiah
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3 Basis Data Ya Ya Tidak Ya Ya 

4 Platform Web Web Dekstop Web Web dan Moblie 

5. Bahasa 

Pemrograman 

PHP PHP Actionscript PHP PHP  
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Ya Ya Tidak Ya

Web Web Dekstop Web

PHP PHPHPP AcActitionscript PHP


