
I. Pendahuluan

Pariwisata merupakan industri yang menyumbang 
devisa terbesar ke empat setalah migas, batu bara dan 
kelapa sawit yakni sebesar US$10 miliar [1]. Di sisi lain, 
kebutuhan akan teknologi informasi khususnya untuk 
mendorong industri pariwisata sangat sejalan dengan laju 
perkembangan teknologi informasi (TIK) di Indonesia dua 
dekade terakhir. Bidang pariwisata merupakan aktifitas 
bisnis yang sangat tergantung pada informasi [13]. Oleh 
karena itu, pemanfaatan TIK sangatlah krusial dalam 
menyediakan infrasturktur informasi. Bentuk kolaborasi 
pemanfaatan TIK dengan pariwisata dikenal dengan istilah 
e-tourism. Salah satu bentuk konkrit dari pemanfaatannya 
adalah website (webpages) yang digunakan untuk 
mempromosikan atau memasarkan komoditi pariwisata 
ke seluruh penjuru dunia melalui infrastruktur Internet. 
Fitur terpenting dalam situs yang menyediakan informasi 
pariwisata adalah fitur pencarian. Kelemahan dari mesin 
pencari pada situs pariwisata adalah informasi yang 
diberikan terkadang tidak relevan dengan kata kunci 
yang digunakan serta memiliki keakuratan yang rendah, 
sehingga memberikan hasil yang tidak sesuai dengan 
harapan pengguna [14]. Informasi yang terkandung di 
dalam web pages pada awalnya dirancang agar mudah 
dibaca oleh manusia. Meningkatnya kompleksitas serta 
ukuran dari web, mendorong T. Barness Lee dan koleganya 
untuk mengembangkan Semantic Web guna meningkatkan 
kemampuan di dalam memproses dan mengelola konten 
web, sehingga informasi tersebut memiliki arti yang 
dapat dimengerti tidak hanya oleh manusia namun oleh 
komputer [12]. Ontologi hadir sebagai mekanisme 
standar representasi dari pengetahuan guna mendukung 
implementasi semantic web [10, 12]. Meskipun hasil 

pencarian informasi pariwisata yang diberikan dari mesin 
pencari ontology-based semantic web search menunjukkan 
hasil yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi, di sisi 
lain, performa mesin pencarian ini masih rendah karena 
dukungan feature inference masih sangat terbatas [5].

Upaya untuk mengatur serta mengelola informasi 
tentang pariwisata di Indonesia sudah ditempuh  melalui 
berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan 
menggunakan ontology sebagai sumber pengetahuan 
(knowledge) yang mendeskripsikan pariwisata di 
beberapa provinsi di Indonesia. Menurut Tanaamah, 
pengorganisasian informasi menggunakan ontology guna 
mendukung layanan akomodasi dan travel agent di kota 
Medan (Provinsi Sumatera Utara) sangatlah penting. 
Salah satu manfaatnya adalah dengan struktur ontology 
yang komprehensif dapat mengurangi missing informasi 
mengenai akomodasi, destinasi, pesawat, dan harga [11]. 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanaamah, 
pada tahun 2012, Kuntarto dan Gunawan berhasil 
mengorganisasikan informasi tentang pariwisata Bali 
ke dalam ontology yang diberi nama DWIPA. Ontology 
yang dihasilkan terdiri dari empat class utama yaitu 
attraction, event, accomodation, dan regency [5]. Seiring 
dengan terus bertambahnya informasi tentang pariwisata 
di Indonesia dari tahun ke tahun baik yang tersaji dalam 
bentuk dokumen web (semi structure) ataukah dalam 
format yang lainnya, perlu dipertimbangkan cara untuk 
dapat mempopulasi serta memperkaya ontology yang 
telah dibangun. Banowasari dkk. pada tahun 2012 telah 
mencoba melakukan pengayaan (populasi) terhadap 
ontology pada domain pariwisata. Namun, proses 
populasi yang dilakukan hanya sebatas menambahkan 281 
instances dan 29 properties terhadap ontology pariwisata 
yang sudah dibangun sebelumnya secara manual dan tidak 
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melakukan perpanjangan konsep ontology [2].

II. OntOlOgy enrIchment

Ontologi merupakan “spesifikasi eksplisit dari 
sebuah abstraksi” yang diaktualisasikan melalui konsep, 
relasi, dan obyek. Pada prinsipnya, proses konstruksi 
ontologi dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara 
yaitu: pembangunan ontologi secara manual dengan 
menggunakan alat bantu (editor) dan konstruksi ontologi 
yang menggunakan machine learning (ML). Pada metode 
ML, proses ekstraksi data dari format terstruktur (basis 
data) maupun tidak terstruktur (teks) dapat dilakukan 
secara otomatis atau semi-otomatis (Gambar 1). Ontology 
learning adalah proses konstruksi atau integrasi ontologi 
yang menerapkan metode ML. Proses ini dibagi menjadi ke 
dalam tiga pendekatan utama yaitu: 1) mengintegrasikan 
ontologi yang ada, 2) memperluas (memperkaya) ontologi 
yang ada, 3) membangun generik ontologi sesuai dengan 
domain yang spesifik [3]. Petasis dkk. pada tahun 2011, 
mengusulkan metodologi ontology learning. Secara 
umum, proses ontology learning meliputi persiapan intial 
ontology dan multimedia corpus (1) untuk di populasi 
melalui ontology population process (2). Setelah melewati 
proses populasi, ontologi yang berhasil dipopulasi 
selanjutnya akan diperkaya melalui proses ontology 
enrichment (3). Hasil proses ini adalah enriched ontology. 
Tahapan selanjutnya yang diusulkan oleh Petasis dkk. 
adalah proses pemeriksaan dan resolusi terhadap ontology 
yang inkonsitensi, proses ini dikenal sebagai inconsistency 
resolution process (4). Tahapan akhir dari proses ontology 
learning adalah proses evaluasi (5), hasil akhirnya adalah 
evolved ontology [4].

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengembangan 
ontologi secara cepat dengan tingkat kepercayaan yang 
tinggi. Tantangannya adalah bagaimana informasi yang 
berasal dari berbagai macam sumber (seperti teks yang 
relevan, dokumen web (eXtensible Markup Language 
(XML), Document type definition (DTD), dan Resource 
Document Framework (RDF), basis data, dictionaries, 
semi-structured documents, email, wikis, dan existing web 
ontologies) diekstrak menggunakan beberapa pendekatan 
seperti natural language processing (NLP), machine 
learning, atau analisis statistik untuk selanjutnya dipelajari 
terms, synonyms, concepts, taxonomy, relations, rules dan 
axioms sehingga dihasilkan ontology secara cepat dan 
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi [8, 9]. Ontology 
learning merupakan jawaban dari tantangan tersebut [7]

Pada tahap awal konstruksi ontologi, ontologi 

perlu diinstansiasi. Teknik ini dikenal dengan istilah 
populasi ontologi. Namun, ada keterbatasan dalam hal 
penambahan konsep dan relasi baru. Hambatan ini tejadi 
karena pengetahuan dasar (initial ontology) tidak mampu 
mengakomodasi proses populasi [4, 9]. Dengan demikian, 
dibutuhkan pengayaan ontologi (Ontology Enrichment) 
[9]. Aktivitas ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan 
latar belakang dengan menambahkan konsep dan relasi 
baru melalui proses ekstraksi informasi. Tidak seperti 
proses populasi ontologi yang dapat dilakukan secara 
otomatis, proses pengayaan ontologi biasanya dilakukan 
secara semi-otomatis. Pada tahun 2011, proyek BOEMIE 
[9] mengusulkan pendekatan metodologi pengayaan 
ontologi secara semi-otomatis. Metode ini dikenal dengan 
isitilah Ontology Enrichment Methodology (Gambar 2).

Secara umum, proses pengayaan ontologi melalui 
tiga tahapan utama yaitu identifikasi konsep, konstruksi 
taksonomi dan ekstraksi relasi semantik dari sumber 
data yang digabungkan dengan initial ontology. Langkah 
terakhir dari dari proses ontology enrichment adalah tahap 
evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi di kategorikan ke dalam 
dua tahapan yaitu inconsistency resolution dan evaluation 
process. Kedua metode ini dilakukan secara semi-
otomatis, yakni dengan menerapkan salah satu metode  
berikut: Golden Standard, application-based, data-drive 
dan human atau ahli guna memastikan konsep, hubungan 
dan aturan telah sesuai.  Evaluasi “Golden standard” 
membandingkan ontologi hasil ontology learning dengan 
pre-define (biasanya ontology yang dibangun secara 
manual). Evaluasi berbasis aplikasi digunakan pada sistem 
yang terintegrasi dan secara implisit dibandingkan melalui 
sistem yang terpadu. Evaluasi berbasis data dilakukan 
dengan cara membandingkan ontologi hasil proses 
learning dengan sumber data pada domain yang sama. 
Tipe evaluasi yang terakhir adalah melalui evalusi dengan 
bantuan manusia. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria, 
dipersyaratkan atau standar. Variable yang dievaluasi 
meliputi 1. Lexical, vocabulary dan data layer 2. Relational 
layer dan 3. struktur ontologi (untuk pengembangan) [9].

III. KajIan teKnIK OntOlOgy enrIchment

Kularbphettong berhasil mengembangkan 
ontology untuk tourist information di Thailand. 

Gambar 1. Tahapan konstruksi ontology [9]

Gambar 2. Tahapan Ontology Enrichment [9]
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Metode pengembangan pengetahuan yang berkaitan 
dengan wisata budaya dengan memanfaatkan teori 
ontologis untuk mengkategorikan informasi wisata dan 
menggunakan teknik data mining untuk membantu 
mengkategorikan informasi dan mengklasifikasikan 
minat wisatawan terhadap wisata budaya. Sumber 
data yang digunakan di dalam unstructured data (teks/ 
website). Hasil menunjukkan bahwa pengurangan fitur 
dan teknik Support Vector Machine (SVM) menghadirkan 
keakuratan tertinggi. Namun, penelitian ini belum secara 
tuntas menerapkan alat untuk memperluas konsep dalam 
percobaan [8].

Imsombut, A. & Kajornrit, J. pada tahun 2017 
telah berhasil menghasilkan ontology untuk pariwisata 
di Thailand. Sumber data yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah tourism website di Thailand. Metode 
yang digunakan untuk pengayaan ontology adalah metode 
statistik (Conditional Random Fields/ CRF) dan metode 
data mining (klasifikasi kNN berbobot fitur). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa teknik CRF memberikan 
nilai presisi dan recall yang lebih besar daripada fitur 
weighted. Metode kNN lebih sesuai digunakan untuk data 
sekuensial dan data yang tidak seimbang.[7].

Pada tahun 2014 Bacciu dkk., telah berhasil 
menghasilkan Resources Description Framework (RDF). 
Sumber data yang digunakan adalah The OpeNER Linked 
Dataset. Ini merupakan sumber data untuk pariwisata 
di Tuscany. Namun konstruksi ontologi/ RDF masih 
dilakukan secara manual. OpeNER Linked Dataset 
menyediakan fitur: akomodasi, ruang bagasi atau bar 
makanan ringan.[2].

Dennai, A. & Benslimane, S. M. pada tahun 2015 
telah berhasil membangun Ontology. Penelitian ini 
menggunakan sumber data halaman HTML atau dokumen 

XML. Data tersebut selanjutnya diekstrak ke dalam domain 
ontologi pariwisata. Tahap ekstraksi yang digunakan 
adalah reverse engineering pada aplikasi berbasis web; 
Selain itu, penelitian ini juga berhasil melakukan indexing 
terhadap ontologi yang dibangun [6].

Pada tahun 2014, Lisi dkk. berhasil mengembangkan 
Ontology Web Language-Service (OWL-S) untuk 
mendukung layanan Pariwisata Terpadu di wilayah 
Apulia dalam proyek Puglia @ Service. Sumber data yang 
digunakan adalah OnTourism dan WIE-OnTour. Data 
yang ada di OnTourism adalah data yang secara otomatis 
diambil dari situs Web Tri-pAdvisor dan Google Maps. 
Penelitian ini belum mengimplementasikan machine 
learning: Foil-DL untuk meningkatkan komposisi otomatis 
layanan OWL-S. Foil-DL digunakan untuk menghilangkan 
komposisi yang tidak mencerminkan preferensi / harapan / 
kebutuhan profil pengguna tertentu [11].

Soualah-Alila dkk. pada tahun 2016 berhasil 
menghasilkan ontology pariwisata yang diberi nama 
DataTourism. Ontologi ini dibangun untuk pengelolaan 
data pariwisata yang memecahkan banyak kunci teknis 
yang dihadapi saat bekerja dengan data pariwisata: 
heterogenitas, kualitas, interoperabilitas, usabilitas 
dan standarisasi. Penelitian ini menggunakan beragam 
sumber, seperti jaringan seluler atau sosial, survei lokasi 
wisata atau survei kepuasan, dan dalam jumlah besar. 
Selain itu, digunakan pula database touristic CDT17 dan 
CDT 10. Mereka adalah sumber penting bagi industri 
pariwisata, namun heterogenitas mereka membuat sulit 
untuk digabungkan dan dianalisis. Data ini digunakan 
untuk memetakan pelaku pariwisata, profesional atau 
politik, adalah mengelola dan mengoperasikan informasi 
pariwisata tentang wilayah mereka secara efektif. Teknik 
ontology enrichment yang digunakan adalah Anotasi 

Tabel 1. Kajian teknik ontology enrichment
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semantik dan teknik mining menggunakan machine 
learning. Namun penelitian ini belum membahas tentang 
isu evaluasi ontology [16].

Pada tahun 2015 Tachapetpaiboon, N. & 
Kularbphettong, K. berhasil mengembangkan pengetahuan 
(ontology) tentang informasi wisata budaya dalam hal 
Kabupaten Dusiti. Penelitian dimulai dari mengumpulkan 
semua masalah dan isu yang digunakan dalam sistem. 
Informasi digunakan berdasarkan interview pakar 
linguistik dan management kultural. Dari hasil publikasi, 
belum ditemukan adanya teknik ontology enrichment dan 
evaluasi. Namun, penelitian ini berhasil mengembangkan 
prototipe informasi wisata budaya berbasis ontologi 
dikembangkan hanya untuk digunakan di Dusit [17].

IV. KesImPulan

Penelitian ini berhasil merangkum beberapa hasil 
penelitian terkait pengembangan/ pengayaan ontology 
(ontology enrichment) khusus pada domain pariwisata 
mulai tahun 2014 sampai dengan 2017. Saat ini, beberapa 
pendekatan pengayaan ontologi menggunakan machine 
learning seperti support vector machine (SVM), 
Conditional Random Fields (CRF) dan kNN. Beberapa 
penelitian juga telah berhasil untuk melakukan evaluasi 
hasil pengayaan ontologi dengan beberapa parameter 
seperti precision, recall dan f-measure.
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