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Abstrak
Dalam berbagai kegiatan saat ini sangatlah banyak membutuhkan suatu informasi. Salah
satu hal yang sangat membutuhkan banyak informasi diantaranya adalah penelitian. Di dalam
melakukan pencarian informasi tersebut yang berasal dari Indonesia sangatlah jarang. Walaupun
telah ada yang menyediakannya tetapi bersifat internasional.
Pada skripsi ini penulis mengembangkan suatu aplikasi web yang dapat menyimpan
informasi bibliografi dalam sebuah file yang berformat bibtex. Di dalam aplikasi web tersebut
terdapat fasilitas untuk mengkonfersi file bibtex menjadi RDF. Selain itu terdapat juga informasi
mengenai bibliografi dari para penulis baik penulis buku maupun penulis paper ilmiah.
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Pendahuluan

Di dalam berbagai kegiatan yang ada saat ini, sangat membutuhkan berbagai
informasi, seperti untuk pengambilan keputusan, perencanaan, bahan untuk penulisan
ilmiah dan lain sebagainya. Sumber informasi pada saat ini telah semakin beragam dan
banyak. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan internet, yang
membuat suatu sistem tidak ada batasan geografis dan waktu. Hal ini yang mendorong
semakin memudahkannya pertukaran informasi, dan menimbulkan keragaman sumber
informasi serta bentuk dari penyajian dari informasi tersebut.
Salah satu hal yang sangat membutuhkan banyak informasi adalah sebuah
penelitian. Baik penelitian yang dilakukan oleh para ahli, pelajar ataupun lainnya. Untuk
melakukan sebuah penelitian dibutuhkan banyak sumber sebagai acuan atau referensi
seperti teori yang digunakan, analisis yang diterapkan serta berbagai hal lainnya lagi yang
diperlukan agar penelitian tersebut dapat telaksana.
Setelah mendapatkan suatu informasi (berupa teori, metode analisis, dan lain
sebagainya) untuk acuan penelitian yang akan dilakukan biasanya akan diambil

bibliografi dari informasi tersebut agar dapat dengan jelas dikeathui bahwa informasi
tersebut adalah benar adanya dan dari sumber yang dipercaya. Kemudian bibliografi itu
akan dituliskan pada laporan sebagai daftar pustaka.
Informasi yang didapat sudah pasti akan disimpan agar dapat digunakan kembali,
akan tetapi belum tentu bibliografi dari informasi tersebut dapat diingat apabila tidak
disimpan. Untuk menyimpan suatu bibliografi diperlikan suatu aplikasi yang disebut
dengan bibtex.
Bibtex sendiri merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk menyimpan
informasi bibliografi dari suatu penulisan yang berupa buku, penulisan untuk mencapai
gelar Phd dan Master, technical report, dan sebagainya.
Selain hal di atas, untuk pencarian referensi suatu paper atau penelitian ilmiah
mengenai teknologi informasi yang berbahasa Indonesia atau yang berasal dari Indonesia
untuk digunakan kembali sebagai bahan referensi penelitian atau penulisan ilmiah belum
ada. Walaupun telah ada penyajian informasi tersebut berupa sebuah web yang
menyediakan informasi tentang suatu penulisan ilmiah atau yang sejenisnya dan bersifat
internasional.
Berdasarkan keadaan itulah akan diperlukan sebuah tool yang dapat menyimpan
informasi bibliografi agar dapat dengan mudah digunakan apabila pengguna ingin
mencari sebuah referensi bibliografi dari teori yang digunakannya untuk sebuah
penelitian atau penulisan ilmiah.
Dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana merancang dan membuat suatu web
aplikasi bibtex yang akan digunakan untuk menyimpan informasi bibliografi yang didapat
dari berbagai sumber seperti penulisan ilmiah, artikel, buku dan lainnya yang dapat
dibuat bibliografinya. Serta dalam penyedian informasi bibliografi hanya berasal dari
beberapa buku yang penulis miliki serta dari beberapa seminar yang pernah
diselenggaarakan di Indonesia baik nasional maupun internasional..
Tulisan ini membahas bagaimana membuat dan menghasilkan suatu aplikasi bibtex
yang digunakan untuk menyimpan informasi dari bibliografi. Sehingga nantinya aplikasi
tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan dan mencari informasi
biblliografi yang telah dibuat dan disimpan apabila diperlukan kembali informasi
tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah: melakukan perancangan aplikasi web
yang akan dibuat dengan menggunakan alat perancangan yang telah ditentukan yaitu
UML, menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat aplikasi
web yaitu ZK, melakukan implementasi rancangan ke dalam coding, sesuai dengan
bahasa pemrograman yang telah ditentukan, melakukan pengujian terhadap aplikasi web
yang telah dibuat dan melakukan perbaikan kesalahan yang terjadi.

Bibliografi dan BIBTEX
Kata bibliografi diambil dari bahasa yunani yaitu bibliographia yang artinya
penulisan buku. Bibliografi merupakan hal yang paling umum didalam pembelajaran dan
pendeskripsian buku. Bibliografi adalah sebuah daftar, baik secara indikatif maupun
komprehensif mengenai penulisan untuk berbagi faktor umum, hal ini dapat berupa
sebuah topik, bahasa, periode, atau hal lainnya [www.wikipedia.org]. Satu hal yang pasti
dalam hal ini adalah merupakan sebuah daftar sumber yang digunakan atau dipakai dalam
mempersiapkan suatu pekerjaan, terkadang disebut pula daftar referensi.
BibTeX adalah sebuah program yang format filenya didesain oleh Oren Patashnik
dan Leslie Lamport pada tahun 1985 untuk persiapan sistem dokumen LaTeX. Secara
keseluruhan memiliki format barbasis karakter, jadi dapat digunakan oleh program
manapun (walaupun set karakter standard untuk aksen adalah Tex). BibTeX berbasiskan
field (tag) dan program BibTeX tidak akan mengacuhkan field yang tidak diketahui, dan
dapat di diperluas. BibTeX merupakan format paling umum untuk bibliografi dalam
internet seperti pada contoh di bawah ini :
@article{Gettys90,
author = {Jim Gettys and Phil Karlton and Scott McGregor},
title = {The {X} Window System, Version 11},
journal = {Software Practice and Experience},
volume = {20},
number = {S2},
year = {1990},
abstract = {A technical overview of the X11 functionality.
update of the X10 TOG paper by Scheifler \& Gettys.}}

This is an

Penelitian Sejenis Aplikasi BibTex
Aplikasi Bibtex yang ada sekarang ini dapat dikatakan cukup banyak baik yang
berbayar ataupun yang gratis. Beberapa penelitian tentang aplikasi bibtex diantaranya
terdapat dalam sebuah paper dengan judul Reference Management : BibTex and Beyond
[Barbara,Jochen:2000] yang meneliti mengenai manajemen referensi, yaitu cara
mengorganisir suatu koleksi referensi (untuk penelitian dan lain sebagainya yang berupa
tulisan seperti buku dan lainnya). Dalam paper tersebut dijelaskan bahwa aplikasi bibTex
merupakan suatu aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk membuat database
bibliografi. Selain itu diberikan tiga sistem manajemen referensi yang telah diketahui
dengan baik dan yang bersifa OS independent.
Paper lainnya yaitu An Introduction to BibTex and Jabref [Lin:2004] yang
menjelaskan tentang apakah bitex serta struktur dari bibtex. Selain dua hal tersebut
dijelaskan pula tool yang digunakan untuk membuat file bibtex yaitu Jabref.
A Bibliographer’s Tool [Beebe:2004] menjelaskan mengenai sebuah tool yang telah
dikembangkan oleh penulisnya untuk memproduksi, mengatur, mentes, dan memvalidasi
file bibliografi yang sangat besar. Dan dalam paper tersebut diberikan semua lokasi dari
sumber daya tersebut, dan ditunjukkan bagaimana dapat menyiapkan dan mengatur
secara lebih produktif dan lebih dapat diandalkan.

Ruang Lingkup Aplikasi
Aplikasi BibTex dan Bibliografi ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan
untuk membuat suatu file bibtex serta di dalamnya terdapat bagian bibliografi. Selain hal
tersebut terdapat fasilitas konversi. Aplikasi BibTex dan Bibliografi ini merupakan
aplikasi yang berbasiskan web di mana untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan suatu
server aplikasi dan web browser. Fasilitas konversi berfungsi untuk mengubah bentuk file
dai file bibtex menjadi file RDF. Fungsi dari hasil konversi dapat digunakan untuk
menjelaskan sumber daya dari data yang akan digunakan sebagai dasar dari web
semantik.
Dasar dari aplikasi Bibtex dan Bibliografi ini adalah sebuah aplikasi yang
digunakan untuk membuat file bibtex yang nantinya file tersebut akan digunakan sebagai
database untuk referensi penulisan dari latex.

Gambar 3.1 Fungsi aplikasi Bibtex

Rancangan Aplikasi Web Secara Umum
Aplikasi web ini mempunyai disain yang sangat sederhana dan user friendly.
Aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman yaitu halaman utama atau Home, halaman
Bibliografi, BibTex dan About. Halaman Home merupakan halaman awal pertama yang
akan tampil pada saat aplikasi web ini pertama kali dibuka yang isinya merupakan
pemberitahuan fungsi dari web ini. Halaman home ini terdiri dari header, menu untuk
menuju halaman lainnya, content serta footer.
Pada halamam BibTex berisi aplikasi untuk membuat sebuah file bibtex yang
berekstensi *.bib dan untuk mengkonversi file. Halaman Bibliografi menyediakan
fasilitas untuk mencari bibliogafi. Untuk halaman About berisi profil dari pembuat. Di
bawah ini merupakan diagram class dari aplikasi web ini :

Gambar 1 Diagram kelas aplikasi

Struktur Navigasi
Struktur navigasi situs web digunakan untuk menggambarkan secara garis besar isi
dari seluruh sebuah situs web dan menggambarkan bagaimana hubungan antara halaman
tiap web pada situs tersebut.
Sebelum menyusun sebuah struktur navigasi sebuah situs, yang harus dilakukan
adalah mengumpulkan seluruh data (halaman dari web) yang akan ada dalam situs.
Melalui struktur navigasi ini maka akan terlihat apa saja isi dari web tersebut dan
susunannya secara menyeluruh. Dengan menggunakan struktur navigasi ini kita akan
sangat terbantu dalam merancang seluruh halaman dari situs. Di bawah ini adalah
struktur navigasi dari situs ini :

HOME

BIBLIOGRAFI

BIBTEX

ABOUT

Pencarian data
Buat file BibTex

Hasil pencarian
dengan Judul

Konversi ke RDF

Hasil pencarian
dengan Nama

Gambar 2 Struktur navigasi

Implementasi Rancangan
Aplikasi web ini dibuat dengan menggunakan bahasa ZUML (ZK). Untuk dapat
menjalankannya dibutuhkan suatu aplikasi server yaitu Tomcat (dapat juga Jetty ataupun
Jboss). Setelah terinstal aplikasi server tersebut dengan web browser yang telah ada
langsung dari sistem operasi bawaan atau dengan web browser lainnya, maka kita dapat
mengetikkan

http://localhost:8080/ untuk membuka server Tomcat atau dengan

mengetikkan

secara

langsung

pada

tempat

http://localhost:8080/BibTexApplication/index.zul.

file
Aplikasi

itu

dibuat,

web

ini

contohnya
dapat

pula

dijalankan langsung melalui NetBeans dengan menekan tombol F6 atau dengan mengklik
Run Project

.

Tampilan Halaman Home
Pada saat dicari (browse) maka file inilah yang pertama kali keluar atau tampil.
Tampilan dari halaman utama aplikasi web dapat dilihat pada gambar 3, tampilan ini
terbilang sederhana namun sangat menarik.

Gambar 3 Tampilan halaman home

Tampilan Halaman Bibliografi
Pada gambar 4 merupakan tampilan halaman yang terdapat database bibliografi
dari beberapa penulis yang dapat diakses dengan mencarinya terlebih dahulu. Setelah
mencarinya maka apabila terdapat sumber atau bentuk pdf dari bibliografi tersebut maka
file tersebut dapat di unduh.

Gambar 4 Tampilan halaman bibliografi

Tampilan Halaman BibTex
Pada halaman ini seperti yang terliat pada gambar 5, hanya tampilan secara umum
untuk pembuatan aplikasi bibtex yaitu berupa menubar, tombol (new, open, save,
newentry, dan edit) dan sebuah daftar berupa tabel.

Gambar 5 Tampilan halaman BibTex

Setelah tombol newentry di tekan maka akan muncul sebuah popup berupa pilihan
entrytype, dapat dilihat pada gambar 6. Setelah dipilih typeentry tersebut maka halaman
akan bertambah panjang karena memunculkan tab panel untuk field yang akan diisi dari
entrytype yang dipilih. Jumlah dari tab panel yang muncul tergantung dari tipe entri yang
dipilih, contohnya seperti terlihat pada gambar 7, misalkan kita pilih entrytipe berupa
Article maka tab panel yang muncul hanya dua yaitu tab panel required dan optional
sedangkan bila dipilih Book maka akan muncul tiga tab panel yaitu required, optional
dan abstract

Gambar 6 Popup window saat tombol new entry ditekan

Gambar 7 Field BibTex setelah dipilih type entry

Untuk mengetahui bagaimana membuat file bibtex dapat dilihat dengan menekan
menu help terlihat pada gambar 8, yang akan menampilkan popup window berupa
instruksi pembuatan.

Gambar 8 Popup window help

Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak
Untuk pembuatan aplikasi web ini diperlukan suatu alat yaitu komputer. Selain alat
tersebut juga dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk membangun atau membuat aplikasi
web ini. Spesifikasi dari Perangkat Keras dan Lunak yang digunakan untuk pembuatan
adalah sebgai berikut: prosesor AMD Athlon 64 3200+, memory DDR 512MB, kartu
grafis PCIE 16x 128MB, sistem operasi Windows XP Professional SP2, apache tomcat
6.0, ZK 2.4.1, NetBeans IDE 5.5.1, web browser: mozila firefox 2.0.0.4, netscape
browser 8.1.2, internet explorer 6
Untuk menjalankan aplikasi web ini juga dibutuhkan suatu komputer dengan
spesifikasi minimum seperti yang tertera di bawah ini: prosesor dengan kecepatan 800
MHz, memory (RAM) 128Mb, kartu grafis 16Mb, sistem Operasi Windows 98, web
browser (IE6). Selain spesifikasi minimum juga dibutuhkan suatu koneksi internet unutk
mengakses aplikasi web ini.

Pengujian Aplikasi
Dalam melakukan pengujian aplikasi web ini dengan membuat file baru dan
menyimpannya, membuka file, mengeditnya dan menyimpannya, mengkonversi file, dan
mencari data bibliografi.
Pertama kali aplikasi ini ditampilkan maka akan muncul halaman index. Untuk
melakukan pencarian database dengan mengklik gambar buku tepat dibawah judul.
Ketika di klik maka akan muncul tampilan halaman bibliografi seperti pada gambar 3 di
atas. Pilih pencarian yang diinginkan kemudian masukkan teks pada textbox sesuai
dengan pilihan. Pada gambar 9 memperlihatkan hasil pencarian dengan menggunakan
pilihan pencarian berdasarkan nama dan berdasarkan judul.

Gambar 3.20 Hasil pencarian berdasarkan nama

Gambar 10 Hasil pencarian berdasarkan judul

Selain untuk mencari juga terdapat sumber pada hasil pencarian yang dapat
digunakan untuk mengunduh sumber file yang berbentuk format PDF atau bentuk digital
lainnya.
Untuk mengakses aplikasi bibtex dilakukan dengan menekan gambar yang
berbentuk potongan puzzle. Setelah itu akan muncul tampilan aplikasi bibtex seperti pada
Gambar 4 di atas. Setelah membuat atau membuka file dan mengeditnya lalu
menyimpannya maka hasil dari aplikasi tersebut adalah file bibtex yang berekstensi *.bib.

Gambar 3.22 Memilih data yang akan di edit

Di bawah ini adalah penggalan hasil dari aplikasi bibtex :
@PROCEEDINGS{ICTS06,
title = {Information and Communication Technology Seminar},
year = {2006}

}

@BOOK{Prasetyo04,
title = {Tips dan Trik Pemrograman Java 2},
publisher = {PT Elex Media Komputindo},
year = {2004},
author = {Didik Dwi Prasetyo}
}

@PROCEEDINGS{KOMMIT04,
title = {KOMMIT 2004},
year = {2004}
}

@INPROCEEDINGS{Luthfi06,
author = {Ahmad Luthfi},
title = {The Use of Grid System on Ontology Education (Ontoedu) in ELearning System},
booktitle = {Information and Communication Technology Seminar},
year = {2006},
month = {August}
}

Hasil dari konversi file bibtex menjadi RDF adalah sebagai berikut :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:my="http://www.cs.vu.nl/~mcaklein/onto/swrcext/2005/05#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:ow="http://swrc.ontoware.org/ontology#">

<ow:InProceedings rdf:ID="ICTS06">
<rdf:type
rdf:resource="http://swrc.ontoware.org/ontology#Publication"/>
<ow:author rdf:resource="#andria_arisal"/>
<my:authorList>
<rdf:li rdf:resource="#andria_arisal"/>
</rdf:Seq>

</my:authorList>
<ow:title>Software Agent Framework For Multi-Purpose And Multi-Agent
System</ow:title>
<ow:booktitle>Information and Communication Technology Seminar, ICTS
06</ow:booktitle>
<ow:month>August</ow:month>
<ow:year>2006</ow:year>
<rdfs:label>Andria Arisal. Software Agent Framework For Multi-Purpose
And

Multi-Agent

System.

In:

Proceedings

of

the

Information

and

Communication Technology Seminar, ICTS 06, August, 2005</rdfs:label>
</ow:InProceedings>
</rdf:RDF>

File bibtex yang dikonversi adalah sebagai berikut :
@INPROCEEDINGS{Arisal06,
author = {Andria Arisal},
title = {Software Agent Framework For Multi-Purpose And Multi-Agent
System},
booktitle = {Information and Communication Technology Seminar},
year = {2006},
month = {August}
}

Penutup
Aplikasi Bibtex dan Bibliografi ini digunakan untuk membuat file bibtex yang akan
dipakai kembali sebagai database untuk referensi pada penulisan LaTex. Selain itu
aplikasi ini juga memberikan pencarian database bibliografi. Database bibliografi yang
digunakan adalah XML.
Untuk menjalankan aplikasi bibtex ini diperlukan sebuah web browser dan aplikasi
server. Dari pengujian yang dilakukan, aplikasi ini telah dapat menghasilkan sebuah file
bibtex yang dapat pula dibuka oleh aplikasi bibtex lainnya serta telah dapat mengkonversi
file bibtex menjadi file RDF.
Aplikasi web ini masih sangat sedehana dikarenakan hanya memberikan fasilitas
dasar yaitu membuat file, membuka file, menyimpan serta mengedit file. Penulis
berharap agar kedepannya dapat ditambahkan fasilitas – fasilitas lain yang mendukung

untuk sebuah aplikasi bibtex seperti pada aplikasi lain yang telah ada. Untuk pencarian
database agar kedepannya dapat dibuat pencarian yang lebih menuju ke semantik dan
tampilan agar dapat dibuat lebih menarik lagi walaupun tampilan dari aplikasi ini telah
mudah digunakan oleh pengguna.
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