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Abstrak  

Dalam masyarakat modern, masyarakat sangat bergantung dengan informasi yang 

tersedia secara online melalui berbagai sumber, seperti situs web (websites), media 

sosial dan portal web. Contohnya seperti mencari harga produk, berita, cuaca dan 

pekerjaan. Artikel ini berfokus pada area ekstraksi informasi dalam rekrutmen 

elektronik (e-recruitment), pencarian pekerjaan, dimana semakin banyak digunakan 

oleh pengguna di seluruh dunia. Mengingat banyaknya informasi yang berkaitan 

dengan deskripsi pekerjaan dan profil pengguna, hal ini menjadi rumit untuk 

menyesuaikan profil pengguna dengan deskripsi pekerjaan, dan sebaliknya. Teknik 

ekstraksi informasi yang ada tidak mampu untuk mengekstrak entitas kontekstual. 

Sehingga, informasi domain spesifik tidak berhasil untuk diekstraksi dan 

mempengaruhi pencocokan profil pengguna dengan deskripsi pekerjaan. Artikel ini 

bertujuan untuk mengeskstrak entitas dari deskripsi pekerjaan menggunakan kamus 

domain spesifik. Entitas informasi yang diekstraksi diperkaya dengan pengetahuan 

menggunakan Data Terbuka Tertaut (Linked Open Data). Selanjutnya, informasi 

konteks pekerjaan diperluas menggunakan ontologi domain deskripsi berdasarkan 

informasi kontekstual dan pengetahuan. Pendekatan yang diusulkan cocok dengan 

profil pengguna dan deskripsi pekerjaan.  Pendekatan yang diusulkan diuji 

menggunakan berbagai eksperimen pada data dari portal pekerjaan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan memperkaya data yang diekstraksi 

dari deskripsi pekerjaan, dan dapat membantu pengguna menemukan pekerjaan yang 

lebih relevan. 

Kata Kunci: Web semantik; pencarian informasi; ekstraksi informasi; rekrutmen 

elektronik 

 

1. Pendahuluan 

Dengan kemajuan teknologi saat ini, ketergantungan manusia pada internet telah 

meningkat pesat. Sebagian besar informasi tersedia dan dibagikan melalui internet 

melalui sumber, seperti situs web, media sosial dan portal web. Kemajuan teknologi 

internet ini juga berdampak pada perekrutan pekerja potensial dalam suatu organisasi. 

Berbagai sistem e-rekrutmen telah berkembang seperti Indeed 



(https://www.indeed.com), Monster (https://www.monster.com/), Person force 

(https://www.personforce.com/), dan Angel.co (https://angel.co/). E-rekrutmen 

memfasilitasi pemberi kerja dan pengguna dalam hal mencari pekerjaan yang relevan 

secara efisien.  Sistem e-rekrutmen yang ada menggunakan kata kunci atau 

pencarian segi (https://www.indeed.com; https://www.monster.com/; 

https://www.personforce.com/; https://angel.co/) untuk memberikan hasil pencarian 

yang lebih baik bagi perusahaan dan pengguna. Proses rekrutmen dimulai dengan 

mengiklankan deskripsi pekerjaan; Gambar 1 menunjukkan sampel deskripsi 

pekerjaan dengan segmennya. 

 
Perusahaan  : XXX 

Lokasi   : St. Louis, MO  Lokasi              Persyaratan 

Jabatan  : Java Software Engineer   Nama Jabatan 

 
Persyaratan pekerjaan : 

• S1/S2 Ilmu Komputer atau yang setara. 

• 5 Tahun atau lebih pengalaman pengembangan perangkat lunak (software) profesional 

• Memahami dasar yang kuat (OO, algoritme, dan struktur data) 

• Mahir dalam pemrograman yang berorientasi Java dan Groovy + Grails untuk aplikasi 
berbasis web. 

• Memahami setidaknya OO lain (misalnya C++, C#) atau bahasa skrip pemograman 
(misalnya Phyton, Ruby) 

• Memiliki pengalaman sebelumnya menggunakan teknologi web 2.0 (misalnya ajax dan 
HTML 5.0) 

• Memiliki pengetahuan terkait biologi molekuler/genetika/bioinformatika merupakan nilai 

tambah tetapi tidak diharuskan. 

 

Deskripsi pekerjaan: 

• Sebagai bagian dari tim perangkat lunak multi-disiplin, anda akan memberikan ekstensi 

baru dan inovasi atau menerapkan produk baru dalam rangkaian solusi perangkat lunak 
PierianDx. 

• Mengembangkan, menguji dan mempertahankan perangkat lunak yang kuat, dapat diukur, 
berkualitas tinggi untuk platform teknologi dan rangkaian produk lengkap kami. 

• Berkolaborasi dengan para ahli, analis bisnis, pengembang lain, spesialis jaminan kualitas 
dan desainer UI untuk membuat pengalaman pengguna yang berkualitas tinggi.  

• Berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dalam praktik terbaik pengembangan 

perangkat lunak di bidang alat pengkodean, bahasa dan APIs, serta proses desain dan 
pengembangan perangkat lunak. 

• Variasi tanggung jawab spesifik lainnya menurut ruang lingkup proyek dan pengalaman 
sebelumnya. 

 

 

Tanggung Jawab 

Gambar 1. Contoh deskrispi pekerjaan dengan segmen yang ditandai. 

 

Pada gambar 1, deskripsi pekerjaan menguraikan lokasi, jabatan, persyaratan 

dan tanggung jawab. Beberapa fitur dalam deskripsi pekerjaan, seperti lokasi, jabatan, 

https://angel.co/
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https://www.monster.com/
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keterampilan dan tingkat keahlian dijelaskan sebagai entitas. Entitas ini secara 

kontekstual terkait satu sama lain untuk menghasilkan entitas kontekstual seperti 

persyaratan pekerjaan. Penekanan utama pemberi kerja dalam penyaringan calon 

pekerja adalah persyaratan pekerjaan karena persyaratan ini menentukan dasar 

pemilihan calon pekerja potensial. Dengan demikian, deskripsi pekerjaan/profil calon 

pekerja menjadi sangat penting. Namun, informasi yang diberikan dalam deskripsi 

pekerjaan/profil pengguna memberikan tantangan untuk ekstraksi, karena kontennya 

tidak terstruktur; tidak ada format standar untuk mendefinisikan konten, dan ada 

perbedaan nomenklatur teks untuk mendefinisikan konten yang sama. Proses 

rekrutmen memprioritaskan pencocokan/relevansi antara deskripsi pekerjaan dan 

kueri calon pekerja untuk menyaring calon pekerja yang tidak relevan, atau pekerjaan 

yang paling cocok untuk calon pekerja tersebut. Melakukan proses pencocokan ini 

secara manual membutuhkan waktu dan menantang[1], dibandingkan dengan proses 

pencocokan yang dilakukan secara otomatis dalam sistem  e-rekrutmen. Namun, 

proses ini tidak hanya mencocokan teks karena dapat terjadi heterogenitas semantik 

dalam teks. Sebagai contoh  pada gambar 2, ilustrasi teks deskripsi pekerjaan dan 

kueri pengguna. Tidak ada kecocokan di dalamnya secara leksikal; namun keduanya 

cocok secara semantik karena ‘pengembangan android’ adalah jenis dari ‘aplikasi 

seluler’. Proses pencocokan kompleks dan perlu memahami konteks (yaitu, informasi 

domain spesifik) dari teks untuk menyelesaikan heterogenitas semantik dalam 

pencocokan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh perbedaan sistematik antara deskripsi pekerjaan dan profil/kueri pengguna. 

 

Sistem e-rekrutmen yang ada [2,3] tidak mengekstrak informasi domain 

spesifik, seperti ‘aplikasi seluler’ dalam contoh diatas dari teks persyaratan pekerjaan 

untuk dicocokkan dengan kueri calon pekerja ‘Pengembangan Android’. Entitas 

domain spesifik ini secara kontekstual terkait satu sama lain. Sistem yang ada 

mengekstrak entitas dari teks secara independen satu sama lain, tanpa 

mempertimbangkan konteks yang terkait dengan entitas. Misalnya, persyaratan 

pekerjaan ke-3 pada Gambar 1 'Dasar-dasar yang kuat' (OO, algoritme, struktur data)' 

memiliki entitas 'kuat' sebagai tingkat keahlian dan 'OO, algoritme, struktur data' 

Persyaratan 

Pekerjaan 

Profil/Kueri 

Pengguna 

Pengembangan Android 

Keahlian dalam membangun aplikasi web dan seluler 



sebagai keterampilan, tetapi sebenarnya keahlian 'kuat' diperlukan dalam 'OO, 

algoritme, struktur data'. Entitas ini bergabung untuk menghasilkan entitas 

kontekstual, yaitu, persyaratan pekerjaan. Kelemahan lain dari sistem yang ada 

adalah ketersediaan informasi yang terbatas [4,5] yang terkandung dalam basis 

pengetahuan (knowledge base) untuk pengayaan baik melalui data internal atau 

dengan sumber eksternal yang statis sehubungan dengan pertumbuhan data. Di sisi 

lain, Data Terbuka Tertaut (Linked Open Data) [6] tidak mengalami kedaluwarsa data 

dan data dapat berkembang seiring waktu. Berbagai sumber secara aktif berkontribusi 

untuk itu, seperti Wikipedia (https://www.wikipedia.org/), Getty 

(http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/), dan GeoNames (https://lod-

cloud.net/dataset/geonames-semantic-web). Pendekatan yang ada [7,8] tidak 

menerapkan prinsip-prinsip Data Terbuka Tertaut dengan benar. 

Sistem e-rekrutmen yang diusulkan dalam artikel ini, adalah SAJ, yang 

membahas semua masalah yang disebutkan di atas. Pertama-tama, sistem ini 

membagi deskripsi pekerjaan menjadi segmen-segmen, seperti lokasi, jabatan, dan 

persyaratan. Kemudian, mengekstrak entitas domain spesifik, seperti jabatan, lokasi, 

tingkat keahlian, dan tingkat karir, dari deskripsi pekerjaan, dan membangun 

hubungan antar entitas untuk mengekstrak entitas kontekstual, seperti persyaratan 

pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan. SAJ memperkaya entitas menggunakan 

Data Terbuka Tertaut agar mampu menyelesaikan heterogenitas semantik, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2. Informasi kontekstual disimpan dalam basis 

pengetahuan (knowledge base) yang dibangun menggunakan prinsip-prinsip Data 

Terbuka Tertaut. Sistem yang diusulkan meningkatkan pengalaman pengguna untuk 

pemberi kerja dan calon pekerja. Ini telah dievaluasi terhadap beberapa sistem dan 

alat ekstraksi informasi yang terkenal. SAJ berkinerja baik terhadap sistem dan alat 

ekstraksi informasi lainnya ini. 

Artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian 2 menguraikan penelitian terkait 

dalam ekstraksi informasi dan e-rekrutmen, Bagian 3 menyajikan sistem e-rekrutmen 

yang diusulkan (SAJ), Bagian 4 menjelaskan proses ekstraksi dan pengayaan dengan 

contoh, Bagian 5 membahas evaluasi dan akhirnya Bagian 6 menyimpulkan artikel. 

 

2. Penelitian Terkait 

Fokus SAJ adalah pada ekstraksi otomatis entitas kontekstual, seperti 

persyaratan pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan, dari deskripsi pekerjaan yang 

tidak terstruktur. Entitas yang diekstraksi kemudian diperkaya dan terhubung 

menggunakan ontologi deskripsi pekerjaan untuk membangun konteks. Ekstraksi 

entitas dari deskripsi pekerjaan membutuhkan pemahaman yang komprehensif  

tentang struktur dan semantiknya. Ini melibatkan pengetahuan mendalam tentang 

berbagai domain yang berkisar dari ekstraksi informasi, basis pengetahuan 

(knowledge base) populasi, Data Terbuka Tertaut dan yang paling penting sistem e-

rekrutmen. Masing-masing domain ini memiliki peran penting dalam SAJ. E-rekrutmen 

adalah domain keseluruhan yang mendefinisikan batas-batas [3,9] penelitian kami 

dan pengetahuan tentang e-rekrutmen sangat penting dalam definisi keseluruhan 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/


SAJ. Topik-topik yang relevan ini akan dieksplorasi di bagian berikut untuk 

dimasukkan ke dalam konteks pendekatan mutakhir. 

2.1 Ekstraksi Informasi 

Ekstraksi informasi adalah teknik untuk mengidentifikasi entitas dari teks yang 

tidak terstruktur [10]. Deskripsi pekerjaan berisi entitas dan kata majemuk, seperti 

jabatan, persyaratan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, tingkat karir dan entitas 

lain yang perlu diekstraksi. Teknik ekstraksi, untuk memenuhi format dokumen yang 

tidak terstruktur, terutama berfokus pada aturan dan pola [11], pembelajaran mesin 

(machine learning)[12] dan pendekatan berbasis ontologi [13]. 

Teknik berbasis aturan dan pola mengidentifikasi fitur tersembunyi dalam teks 

dengan memanfaatkan aturan yang telah ditentukan atau pola yang diketahui [11], 

misalnya, ekstraksi nomor telepon seseorang mungkin memerlukan kemunculan 

frasa, seperti “di”, “dapat (dicapai | disebut) di" dan "nomor x adalah". Tidak adanya 

frasa ini akan mengakibatkan non-ekstraksi nomor telepon orang tersebut. Teknik 

berbasis aturan telah diterapkan di beberapa domain, seperti ekstraksi aspek ulasan 

produk dengan memanfaatkan common-sense knowledge dan sentence dependency 

trees [14], ekstraksi relasi menggunakan pengetahuan latar belakang (knowledge 

background) [15], ekstraksi data klinis pasien dari teks medis [16] dan banyak lainnya. 

Metode ini dapat memproses teks tidak terstruktur beberapa kali untuk mendapatkan 

informasi yang berguna. Selain itu, teknik berbasis aturan telah diterapkan dalam 

ekstraksi entitas senyawa dari domain bio-medial [17] menggunakan BioInfer dan 

korpus GENIA. Kelemahan ekstraksi kata majemuk menggunakan teknik ini yang 

disebutkan oleh Cartic Ramakrishnan et al. [17] adalah bahwa setiap konsep yang 

hilang dalam tubuh BioInfer dan GENIA tidak akan diidentifikasi sebagai kata 

majemuk. Metode ini tidak dapat mengidentifikasi aturan atau pola baru yang belum 

ditentukan. Teknik berbasis pembelajaran mesin (machine learning) dapat mengatasi 

masalah seperti itu.  

Teknik berbasis pembelajaran mesin (machine learning) membantu dalam 

ekstraksi informasi yang ada dan baru dari teks tidak terstruktur. Teknik pembelajaran 

mesin menggunakan Hidden Markov Models (HMM) [18] dan Conditional Random 

Fields (CRF) [19] untuk mengekstrak informasi dari teks tidak terstruktur. Teknik 

berbasis pembelajaran mesin memerlukan kumpulan data yang besar untuk tujuan 

pelatihan dan evaluasi. Teknik ini gagal untuk menghubungkan informasi bersama 

dengan konteks. Kurangnya konteks dapat mengakibatkan hilangnya informasi.  

Teknik berbasis ontologi menutupi celah dalam ekstraksi informasi, dan 

menggunakan pengetahuan domain spesifik untuk mengekstraksi informasi yang 

bermakna dari teks yang tidak terstruktur [20]. Beberapa sistem eksisting yang 

terkenal yang menggunakan ontologi domain adalah KIM [21] dan TextPresso [22]. 

Sistem ini hanya menggunakan informasi yang ada dalam ontologi domain untuk 

memfasilitasi ekstraksi entitas. TextPresso berfokus pada ekstraksi entitas dalam 

domain bio-medis. TextPresso menggunakan Gene Ontology (GO) selama ekstraksi 

yang terdiri dari sekitar 80% dari leksikon. Setiap informasi baru yang diekstraksi akan 

mengakibatkan hilangnya informasi. Keterbatasan ini diatasi dengan teknik yang 



diusulkan oleh Vincent et al. [13]. Menurut teknik mereka, pengetahuan yang baru 

diekstraksi digabungkan dengan pengetahuan domain yang ada menghasilkan 

pengetahuan domain yang ditingkatkan. Lebih jauh, ekstraksi informasi juga telah 

didukung dengan ontologi fuzzy [23] dan digunakan dalam mengekstrak ulasan 

wisatawan tentang hotel, membangun dan merancang sistem intelijensi bisnis untuk 

mengumpulkan intelijen perusahaan dan informasi negara/wilayah [24], membangun 

dan merancang sistem untuk mengekstrak informasi dari dokumen klinis seperti 

laporan masuk, temuan radiologi dan surat keluar [25], dan kerangka kerja untuk 

pengambilan gambar dari data web [26]. 

Teknik yang diusulkan oleh Vincent et al. [13] memiliki keterbatasan hanya 

menggunakan database leksikal bahasa Inggris WordNet 

(https://wordnet.princeton.edu/) sebagai sumber eksternal untuk meningkatkan 

informasi. Peningkatan ini terbatas pada WordNet yang mengalami masalah 

kedaluwarsa data. Masalah ini telah dibahas dalam penelitian lain oleh [27-29], yang 

telah memperbarui ontologi domain independen dari WordNet, sehingga 

meningkatkan presisi ekstraksi. Mereka telah menggunakan pendekatan berbasis 

pola dan ontologi untuk mengekstraksi konsep baru yang tidak dimodelkan dalam 

ontologi domain, sehingga memperkaya ontologi. 

 

2.2. Konstruksi Basis pengetahuan (knowledge base) 

Basis pengetahuan (knowledge base) menyimpan entitas yang diekstraksi 

bersama dengan relasinya dari deskripsi pekerjaan. Konstruksi Basis pengetahuan 

(knowledge base) mengeksplorasi teknik untuk mengisi basis pengetahuan 

(knowledge base) dengan informasi yang kaya baik dari dokumen tidak terstruktur, 

semi-terstruktur atau terstruktur. Konstruksi basis pengetahuan (knowledge base) 

merupakan proses iteratif [7] yang menciptakan keterkaitan antar entitas, seperti 

keterampilan: Berorientasi Objek dan tingkat keahlian: kuat.  

Sistem yang diusulkan oleh Gregoet et al. [8] secara otomatis mengisi basis 

pengetahuan (knowledge base) dari teks terstruktur dan tidak terstruktur 

menggunakan ontologi. Teknik ini dapat diterapkan ke bidang apa pun asalkan 

ontologinya. Sistem lain KELVIN [30] mengekstrak entitas dan relasi dari   Fitur inti 

KELVIN adalah (1) referensi bersama entitas lintas dokumen, (2) rantai referensi 

bersama antar dokumen, (3) konsolidator nilai slot untuk entitas, (4) penerapan aturan 

inferensi untuk memperluas jumlah fakta yang ditegaskan dan (5) seperangkat alat 

analisis dan penelusuran yang mendukung pengembangan. 

Deepdive [7,31] juga merupakan upaya untuk mengisi basis pengetahuan 

(knowledge base) dari data gelap [32]. Pendekatan deep-dive menggunakan 

database dan teknik pembelajaran mesin. Deepdive mengekstrak data terstruktur dari 

data gelap tidak terstruktur yang mencakup kumpulan teks, tabel, dan gambar yang 

dikumpulkan dan disimpan tetapi tidak dapat ditanyakan menggunakan alat basis data 

relasional tradisional. Dari perspektif pembelajaran mesin, bahasa pemrograman 

Deepdive mewarisi Markov Logic Networks [33].  



Fokus lain untuk konstruksis basis pengetahuan (knowledge base) adalah 

mengekstrak entitas email organisasi dari kumpulan data Enron 

(https://www.cs.cmu.edu/~./enron/) [34]. Kumpulan data ini berisi sekitar 0,5 juta email 

dari sekitar 150 pengguna manajemen senior, yang dipekerjakan oleh Enron. Fokus 

teknik ini adalah untuk mengisi basis pengetahuan (knowledge base) organisasi dari 

kumpulan email, dan memperluas kumpulan evaluasi penautan entitas yang ada. Ini 

menautkan penyebutan email organisasi yang terdeteksi dari sampel pesan email 

Enron ke Wikipedia dan basis pengetahuan (knowledge base) domain spesifik baru. 

Teknik-teknik yang disebutkan di atas, seperti yang disebutkan dalam Ref. 

[7,8,34], belum dikembangkan dengan menggunakan prinsip Data Terbuka Tertaut ( 

) dan juga mungkin tidak dapat memfasilitasi penyimpanan data menggunakan 

prinsip-prinsip Data Terbuka Tertaut 

(https://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/linkeddata-linked-open-data/). 

 

2.3. Pengayaan Data dan Data Terbuka Tertaut 

Pengayaan data adalah proses memperbanyak, menyaring atau memperbaiki 

data yang ada. Proses pengayaan meningkatkan nilai data [35]. Penelitian telah 

dilakukan di berbagai domain, seperti warisan budaya [5], publikasi ilmiah [36], 

menjawab pertanyaan [37], halaman web [38] dan bidang lain untuk memperbanyak, 

menyaring atau memperbaiki data yang ada dengan menambahkan lebih banyak 

pengetahuan dari sumber eksternal. Proses ini semakin populer [4]. Penelitian yang 

signifikan telah dilakukan pada data eksperimen [4]. Sejumlah besar data ilmiah dan 

eksperimental dihasilkan dalam kegiatan kampanye internasional berskala besar. 

Data-data tersebut merupakan pilar fundamental dari kemajuan teknologi pencarian 

informasi [4]. Sistem yang kami usulkan secara semantik membuat anotasi dan 

menghubungkan data. Data tersebut kemudian diekspos sebagai Data Terbuka 

Tertaut. Interkoneksi data dalam Data Terbuka Tertaut menyediakan sarana 

pengayaan data, yaitu kedalaman dan keluasan grafik Data Terbuka Tertaut 

meningkat. Penelitian lain telah dilakukan hanya semata-mata untuk memperkaya 

data yang berkaitan dengan warisan budaya [5]. Lembaga warisan budaya sekarang 

berkembang menuju berbagi pengetahuan melalui Data Terbuka Tertaut. Berbagi 

data menggunakan Data Terbuka Tertaut meningkatkan nilai data. Sistem saat ini 

menghubungkan catatan Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (200.000 entitas) ke 

sumber data lain di web. Saat ini, fokusnya adalah memperkaya informasi lokasi dan 

tanggal dengan pengetahuan tambahan; sistem saat ini menggunakan GeoNames 

API untuk menautkan data. 

Data Terbuka Tertaut  [39] adalah area penelitian yang sedang berkembang 

dengan sejumlah besar penelitian yang dilakukan di domain ini. Penelitian ini terutama 

berfokus pada pembangunan sumber data pada Data Terbuka Tertaut yang dapat 

digunakan untuk berbagi data, pengayaan data dan menjembatani kesenjangan 

antara interoperabilitas data dan heterogenitas. Yamaguchi dkk. [40] telah 

menggunakan Data Terbuka Tertaut untuk menghitung hubungan kelas-kelas dan 

Koho et al. [41] telah menggunakan data terbuka tertaur untuk membangun kumpulan 

data korban sejarah perang. Ini direpresentasikan sebagai model terkait sehingga 



warga negara dapat menyelidiki apa yang terjadi pada kerabatnya dan model tersebut 

dapat digunakan untuk penelitian dalam humaniora digital. Upaya lain telah dilakukan 

oleh Maulik dkk. [42] untuk Analisis Grafik Tertaut dalam Farmakologi. Komunitas web 

semantik telah menautkan dan menerbitkan beberapa kumpulan data dalam domain 

ilmu kehidupan sebagai Life Science Linked Open Data (LSLOD) menggunakan 

aturan W3C yang telah ditetapkan. 

Teknik data terbuka tertaut dan pengayaan, seperti yang disebutkan sebelumnya, 

terutama difokuskan pada konstruksi sumber Data Terbuka Tertaut. Pemanfaatan 

Data Terbuka Tertaut akan memungkinkan lebih banyak ruang terbuka untuk 

memperkaya informasi yang diekstraksi dari sumber data daripada pengetahuan 

eksternal terbatas yang diberikan kepada mereka. 

 

2.4. Sistem E-rekrutmen 

Beberapa sistem telah dikembangkan untuk mendukung proses e-rekrutmen. 

JobOlize [9] adalah salah satu sistem yang mengekstrak informasi terstruktur dari 

dokumen pekerjaan tidak terstruktur, seperti jabatan, detail kontak, dan lainnya. Ini 

menggunakan pendekatan hibrida untuk menggabungkan teknik Pemrosesan Bahasa 

Alami (Naturan Language Processing) yang ada dengan bentuk baru teknik ekstraksi 

berbasis konteks untuk mengekstraksi informasi tata letak, struktur, dan konten dari 

deskripsi pekerjaan. Owoseni dkk. [2] membangun teknik 3-tier menggunakan model 

semantik. Teknik ini melakukan analisis menggunakan document retrieval dan teknik 

Natural Language Processing untuk human-like assessment. Selain sistem ini, 

terdapat berbagai teknik lainnya, seperti penyaringan kolaboratif, penyaringan 

berbasis konten, berbasis pengetahuan (knowledge base), dan pendekatan hibrida 

[43], diadaptasi untuk calon pekerja dan rekomendasi pekerjaan. Proyek SEEMP [3] 

mengkoordinasikan antara layanan ketenagakerjaan publik dan swasta di sekitar 

negara-negara anggota Uni Eropa. Ini menggunakan pendekatan campuran untuk 

layanan dan semantik. Pendekatan yang diadopsi oleh SEEMP menggabungkan 

rekayasa perangkat lunak dan metodologi dan alat web semantik untuk arsitektur TI, 

memungkinkan komunikasi berbasis layanan yang bermakna antara layanan 

ketenagakerjaan. Tujuan utama proyek SEEMP di antara negara-negara anggota Uni 

Eropa (UE) adalah untuk meningkatkan interoperabilitas untuk layanan 

ketenagakerjaan y., 8ang lebih baik. Untuk mencapai interoperabilitas, SEEMP 

mengadaptasi Web Services Modeling Ontology (WSMO) [44] untuk layanan web 

semantik, Web Services Modeling Language (WSML) [45] untuk mengkodekan 

deskripsi dan METHONTOLOGY [46] sebagai metodologi untuk mengembangkan 

dan memelihara semantik deskripsi. Penelitian lain telah dilakukan oleh Malherbe et 

al. [47] untuk mengkategorikan tawaran pekerjaan. Ini mengadopsi pendekatan 

bottom-up untuk kategorisasi pekerjaan; metode ini mendeteksi karakteristik istilah 

dalam kumpulan tawaran pekerjaan yang mengarah ke klasifikasi yang lebih efektif 

dan pendekatan tersebut dievaluasi pada data dunia nyata dengan multi-posting, 

pada platform e-rekrutmen Prancis yang cukup besar. SCREENER[48] adalah sistem 

e-rekrutmen lain yang memfasilitasi proses rekrutmen dengan mengekstrak informasi 

hanya dari resume. Ini mengidentifikasi segmen teks yang memiliki kemungkinan 

memiliki informasi spesifik termasuk keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan 



informasi terkait lainnya. Korpus yang telah ditentukan sebelumnya membantu dalam 

ekstraksi data. Informasi yang diekstraksi kemudian diindeks menggunakan Lucene 

(http://lucene.Apache.org/) untuk mencari dan memeringkat semua pelamar untuk 

lowongan pekerjaan tertentu. Penulis mengklaim bahwa sistem otomatis ini membuat 

tugas penyaringan lebih mudah dan lebih efisien. 

 

2.5. Analisis Kritis 

Setelah meninjau sistem yang ada, jelas bahwa poin-poin berikut perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan sistem rekrutmen pekerja. 

1. Hilangnya informasi dalam ekstraksi entitas e-rekrutmen domain spesifik untuk 

deskripsi pekerjaan karena tidak tersedianya konteksnya, atau keterkaitan 

antar dan intra dokumen. 

2. Kehilangan informasi karena tidak adanya ontologi domain level skema yang 

komprehensif dalam e-rekrutmen untuk membangun hubungan (hierarki dan 

asosiatif) di antara entitas yang diekstraksi untuk deskripsi pekerjaan. 

3. Penggunaan sumber statis untuk pengayaan (ekspansi) data yang 

mengakibatkan data kedaluwarsa. 

 

3. Sistem SAJ 

Sistem e-rekrutmen yang diusulkan, adalah SAJ, mengeksploitasi Data Terbuka 

Tertaut, ontologi domain deskripsi pekerjaan, dan kamus khusus domain untuk 

ekstraksi entitas. Entitas yang diekstraksi diperkaya dan dihubungkan untuk 

meminimalkan hilangnya informasi dalam proses ekstraksi. SAJ menggabungkan 

berbagai operasi untuk mencapai ekstraksi dan pengayaan dari deskripsi pekerjaan 

dalam sistem e-rekrutmen. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, teks deskripsi 

pekerjaan tidak terstruktur yang diekstraksi dari format dokumen apa pun, seperti MS 

Word atau PDF yang diinput. Teks mentah diekstraksi menggunakan Apache Tika 

(https://tika.apache.org/). Kemudian, teks tersegmentasi ke dalam kategori yang telah 

ditentukan menggunakan kamus yang dibuat sendiri. Natural Language Processing 

(NLP) dan kamus membantu dalam mengidentifikasi entitas. Entitas diteruskan ke dua 

proses paralel, pembangunan konteks dan pengayaan entitas. Output dari kedua 

proses ini terintegrasi dan disimpan dalam basis pengetahuan (knowledge base). 

Mengekstrak entitas dari teks tidak terstruktur adalah pekerjaan yang tidak sepele dan 

menantang [49]. SAJ tidak hanya mengekstrak entitas dari deskripsi pekerjaan, tetapi 

juga memperkaya sistem yang bertentangan dengan sistem e-rekrutmen yang ada 

[9,44]. Entitas yang diekstraksi oleh SAJ dan koneksi mereka dapat memfasilitasi 

dalam pencarian dan pengambilan, penilaian dan peringkat calon pekerja terhadap 

deskripsi pekerjaan. Sub-bagian berikut menyajikan komponen SAJ secara rinci. 
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Gambar 3. Sistem e-rekrutmen yang diusulkan SAJ. 

 

 

3.1. Kamus (Dictionary) 

Tujuan kamus adalah untuk membantu dalam segmentasi teks dan ekstraksi 

entitas. Kamus adalah kombinasi aturan dan daftar yang dirancang untuk 

mengidentifikasi segmen dan entitas dalam deskripsi pekerjaan. Aturan disusun 

dalam Java Annotation Pattern Engine (JAPE) [50]. Tabel 1 menunjukkan aturan 

sampel untuk segmentasi dan ekstraksi entitas beserta deskripsinya. 

 

Tabel 1. Aturan sampel yang dirancang untuk segmentasi dan ekstraksi dengan deskripsi. 



 

Biasanya, setiap aturan memiliki dua bagian, Kiri (L.H.S) dan Kanan (R.H.S). 

L.H.S berisi input (pola anotasi yang teridentifikasi). Mereka mungkin berisi expression 

operator reguler (mis., *, ?, +). R.H.S adalah hasil aturan yang merupakan satu atau 

beberapa anotasi yang akan dibuat berdasarkan L.H.S. Tidak semua aturan dalam 

kamus diterapkan sama; sebaliknya, aturan diterapkan dalam urutan prioritas. Aturan 

ekstraksi yang ditunjukkan pada Tabel 1 mengekstrak nomor kardinal (CD), misalnya, 

2 menggambarkan tingkat pengalaman kandidat untuk keterampilan tertentu. Proses 

ini mengurangi kemungkinan positif palsu dan juga menyediakan cara untuk 

memverifikasi kesalahan yang muncul selama identifikasi batas persyaratan. 

 

3.2. Segmentasi (Segmentation) 

Segmentasi adalah proses yang mengkategorikan teks dalam deskripsi 

pekerjaan. Tujuan utama dari segmentasi adalah untuk memastikan bahwa entitas 

yang diekstrak sudah benar, dan termasuk dalam segmen teks yang benar. Segmen 

teks dalam deskripsi pekerjaan ditandai dengan lokasi indeks awal dan akhir.  

Teks ditempatkan dalam kategori yang telah ditentukan, seperti jabatan, 

persyaratan, tanggung jawab, dan tingkat karir, antara lain. Saat ini, pendekatan 

berbasis kamus [48] diadopsi untuk identifikasi kategorisasi teks. Kamus berisi daftar 

kemungkinan aturan dan nilai heading yang dapat muncul dalam deskripsi pekerjaan. 

Aturan-aturan yang disebutkan dalam kamus memastikan bahwa pemisahan benar 

bersama dengan kategorinya. Gambar 1 menunjukkan kategori deskripsi pekerjaan 

yang diidentifikasi oleh proses segmentasi. 

 

3.3. Ekstraksi Entitas (Entity Extraction) 

Deskripsi pekerjaan tersegmentasi diteruskan untuk ekstraksi entitas. Dengan 

bantuan teknik NLP, komponen ini pertama-tama mengekstrak semua kalimat dari 

teks dan kemudian menandai setiap token/kata dengan tag Part of Speech (POS) 

masing-masing seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Penn TreeBank 

(http://www.anc.org/oanc/penn.html) digunakan untuk menandai, dengan label, 

seperti, JJ untuk kata sifat, NN untuk kata benda tunggal, CD untuk nomor kardinal. 



Tag POS diperlukan untuk mengekstrak kata majemuk [29], seperti 'pengembangan 

perangkat lunak'. 

Ekstraksi kata majemuk menggunakan seperangkat aturan. Aturan dirancang 

menggunakan pengetahuan tentang konstruksi kata dari kamus bahasa Inggris dan 

analisis mendalam dari teks bahasa Inggris ilmiah dan teknis. Aturan divalidasi oleh 

ahli sastra Inggris, beberapa aturan sampel ditunjukkan pada Tabel 2 dengan 

penjelasan, dan aturan rinci tersedia di Ref. [51]. 

Tabel 2. Aturan identifikasi dan ekstraksi kata majemuk. 

 

Selain identifikasi kata majemuk, tag POS juga membantu dalam mengidentifikasi 

kardinal, seperti '1' atau 'tiga'. Identifikasi kardinal berdampak pada hasil pencarian 

teks, misalnya, Java dengan dua tahun pengalaman. Di sini, dua adalah kardinal 

yang mewakili tingkat pengalaman untuk keterampilan java. Identifikasi kardinal 

membantu mencocokkan pengalaman yang disebutkan dalam deskripsi pekerjaan 

dengan permintaan/profil pengguna. Setelah menandai teks dengan tag POS, kata 

majemuk, kardinal, dan langkah selanjutnya adalah ekstraksi entitas. 

Ekstraksi entitas adalah proses mengekstraksi informasi penting dari teks yang 

tidak terstruktur, seperti tempat, organisasi, nama, atau uang. Gambar 4 menunjukkan 

entitas domain-khusus untuk e-rekrutmen dari deskripsi pekerjaan, seperti tingkat 

keahlian, keterampilan, dan persyaratan pekerjaan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Entitas dasar dan kontekstual yang diambil dari deskripsi pekerjaan menggunakan SAJ. 

 

Selain mengekstraksi entitas dasar, Gambar 4 menunjukkan ekstraksi entitas 

kontekstual, seperti persyaratan pekerjaan. Ekstraksi entitas kontekstual didasarkan 

pada kemunculan entitas dasar dalam beberapa urutan yang telah ditentukan, 



misalnya tingkat keahlian dan keterampilan dalam konteks tertentu membentuk suatu 

persyaratan. 

Kamus domain digunakan dalam ekstraksi entitas domain spesifik. Kamus domain 

berisi pola/aturan tindakan untuk ekstraksi entitas dari teks. Pola/aturan tindakan ini 

dikembangkan menggunakan tata bahasa JAPE (Java Annotation Pattern Engine) 

(https://gate.ac.uk/sale/tao/splitch8.html). Tata bahasa JAPE menggunakan fitur 

untuk membangun pola/aturan tindakan. Kumpulan fitur berisi aspek, seperti tag POS, 

kamus kata, dan aturan pola/tindakan sederhana. Aturan JAPE juga memasukkan 

prioritas untuk menentukan urutan eksekusi. Perintah eksekusi mempengaruhi  

input/output untuk aturan pola/tindakan selanjutnya. Contoh aturan pola/tindakan 

untuk entitas disebutkan dalam Tabel 1. Bagian 4 membahas ekstraksi entitas 

bersama dengan contoh aturan JAPE secara lebih rinci. 

 

3.4. Pembuat Konteks (Context Builder) 

Entitas yang diekstraksi diteruskan ke pembuat konteks dan modul pengayaan 

secara paralel. Pembuat konteks menciptakan hubungan (baik hierarkis dan asosiatif ) 

di antara entitas yang diekstraksi menggunakan ontologi deskripsi pekerjaan seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 5. Ontologi deskripsi pekerjaan dirancang 

menggunakan skema posting pekerjaan (https://schema.org/JobPosting) dari 

schema.org dan studi domain deskripsi pekerjaan dari berbagai portal pekerjaan yang 

ada yang dibahas di atas. Konsep skema ontologi dan hubungan dievaluasi oleh pakar 

domain HR untuk memvalidasi cakupan domain deskripsi pekerjaan. Rincian Ontologi 

Deskripsi Pekerjaan dibahas di [52]. 

Ontologi deskripsi pekerjaan menyediakan skema untuk menyusun dan 

membangun konteks entitas yang diekstraksi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

6. Kelas skema inti adalah Deskripsi Pekerjaan, Persyaratan Jabatan, Pendidikan, 

Tingkat Karir, dan Jenis Pekerjaan. Beberapa properti inti adalah deskripsi pekerjaan, 

persyaratan, jenis pekerjaan, pendidikan, dan jabatan. Ontologi tidak hanya 

mendefinisikan hubungan hierarkis tetapi juga mendefinisikan hubungan asosiatif  

seperti skos:altlabel, owl:sameAs dan lain-lain. Gambar 6 menampilkan persyaratan 

deskripsi pekerjaan dalam model ontologis bersama dengan semua semantiknya. 

Hubungan dibuat antara keterampilan dan tingkat keahlian dalam persyaratan. 

Hubungan tidak secara otomatis diekstraksi dari teks deskripsi pekerjaan melainkan 

ontologi deskripsi pekerjaan sudah mendefinisikan hubungan ini. Pembuat konteks 

menggunakan tipe entitas, seperti keterampilan, persyaratan pekerjaan, tingkat 

keahlian, tingkat karier, dan lainnya untuk mengidentifikasi hubungan.  

Misalnya, S1 adalah turunan dari kelas Keterampilan yang merupakan simpul 

perantara untuk menghubungkan contoh Keterampilan Pemrograman Berorientasi 

Objek dengan Keahlian misalnya Tingkat Kecakapan. Node perantara S1 kemudian 

terhubung ke R1, yang merupakan turunan dari kelas Persyaratan, terhubung ke 

instance Deskripsi Pekerjaan JD1. 

 

 

https://schema.org/JobPosting


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ontologi deskripsi pekerjaan yang diusulkan dengan kelas dan properti yang 
digunakan dalam SAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur grafik menunjukkan entitas dan koneksi antara entitas yang diekstraksi untuk 
membangun konteks di SAJ. 

 



3.5. Pengayaan (Enrichment) 

Seperti disebutkan sebelumnya, entitas yang diekstraksi juga diteruskan ke 

proses pengayaan SAJ. Pengayaan adalah proses yang menambahkan pengetahuan 

tambahan untuk informasi yang ada. Penambahan informasi akan menghasilkan hasil 

pencarian yang lebih baik [53] dan pencocokan profil pekerjaan. Proses saat ini 

mencapai pengayaan dalam dua cara yang mungkin: (1) koneksi antar-dokumen dan 

(2) penambahan pengetahuan dari Data Terbuka Tertaut (Linked Open Data). Koneksi 

antar dokumen adalah hasil dari penyimpanan data sebagai struktur grafik dalam 

basis pengetahuan (knowledge base). Gambar 6 menunjukkan konsep pemrograman 

berorientasi objek yang terkait dengan dua deskripsi pekerjaan dengan judul 

pekerjaan yang berbeda. Pencarian yang perlu menemukan semua pekerjaan yang 

memiliki pemrograman berorientasi objek sebagai persyaratan akan mendapatkan 

hasil yang tepat. Cara lainnya adalah dengan memperkaya informasi melalui Linked 

Open Data. Selama pengayaan dengan Linked Open Data, istilah tambahan diambil 

dengan kondisi bahasa, misalnya lang=en. Alasan untuk menentukan bahasa adalah 

untuk mendapatkan hanya istilah bahasa Inggris, bukan istilah dalam bahasa lain—

sistem saat ini tidak memiliki dukungan multibahasa. Skor kesamaan dihitung 

menggunakan kesamaan kosinus melalui DISCO API antara entitas yang diekstraksi 

dari deskripsi pekerjaan dan yang diambil dari LOD. 

 

3.6. Basis pengetahuan (Knowledge Base) 

Basis pengetahuan (knowledge base) bertanggung jawab untuk menyimpan data 

yang telah diteruskan dari pembuat konteks dan proses pengayaan setelah integrasi. 

Basis pengetahuan (knowledge base) menyimpan informasi sebagai struktur grafik 

menggunakan ontologi deskripsi pekerjaan. Saat ini, GraphDB 

(http://graphdb.ontotext.com/) digunakan sebagai basis pengetahuan (knowledge 

base) untuk menyimpan informasi. Cuplikan terkini dari basis pengetahuan 

(knowledge base) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6 memvisualisasikan dua 

deskripsi pekerjaan JD1 dan JD2. Kedua deskripsi pekerjaan tersebut memiliki 

pemrograman berorientasi objek yang sama sebagai persyaratan keterampilan 

dimana tingkat keahliannya berbeda. Representasi struktur grafik dari basis 

pengetahuan (knowledge base) sekarang akan menghubungkan contoh yang sama 

dari Pemrograman Berorientasi Objek ke semua contoh Keterampilan dengan tingkat 

keahlian yang berbeda. Struktur basis pengetahuan (knowledge base) ini lebih 

mampu saat menjelajahi kueri dalam grafik seperti menemukan semua pekerjaan 

yang memiliki persyaratan pemrograman berorientasi objek. 

Tujuan Bagian 3 adalah untuk menggambarkan SAJ secara tepat. Diskusi utama 

pada arus informasi secara keseluruhan di SAJ. Diskusi tentang SAJ sangat penting 

untuk pemahaman yang lebih baik. Fokus utama dari pekerjaan ini adalah pada 

ekstraksi dan pengayaan entitas, yang dibahas selanjutnya secara rinci. 

 

4. Ekstraksi dan Pengayaan dalam SAJ 

Ekstraksi dan pengayaan entitas dari deskripsi pekerjaan adalah tugas tidak 
mudah dan menantang karena informasi serupa dapat dijelaskan dengan berbagai 

http://graphdb.ontotext.com/


cara deskripsi, misalnya, persyaratan untuk keterampilan java dengan dua tahun atau 
lebih pengalaman diwakili dengan berbagai kata-kata di Tabel 3. Jenis variasi dalam 
teks ini membuatnya menjadi tantangan untuk mengekstrak informasi dengan 

kehilangan informasi yang minimal. Selain itu, pengayaan entitas menggunakan 
Linked Open Data akan membantu dalam menyelesaikan disambiguasi kontekstual 
informasi. Misalnya, Java adalah sebuah pulau di Indonesia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Java), tetapi, dalam konteks saat ini, itu adalah bahasa 

pemrograman yang disebut sebagai keterampilan. Proses ekstraksi dan pengayaan 
membantu dalam memenuhi semua tantangan tersebut dalam teknik e-rekrutmen. 

 

Tabel 3. Contoh teks untuk menunjukkan variasi kata dalam deskripsi pekerjaan 

1. 2+ tahun pengalaman dibutuhkan di Java . 

2. Diutamakan sudah bekerja minimal 2 tahun dalam pengembangan Java. 
3. Pengalaman 2+ tahun dibutuhkan dalam pengembangan Java. 

 

Proses ini terdiri dari berbagai langkah untuk menangani tantangan dalam 

mengekstraksi informasi dari deskripsi pekerjaan. 

 

4.1. Ekstraksi Informasi Dasar 

Entitas, seperti jabatan, lokasi, tingkat karir, dan organisasi adalah entitas dasar 

untuk deskripsi pekerjaan. Tabel 4 menunjukkan masing-masing entitas ini dengan 

contoh. 

Tabel 4. Entitas beserta contoh deskripsi pekerjaan di SAJ. 

  

  

 

 

 

Suatu pekerjaan harus memiliki jabatan pekerjaan sebagai entitas wajib, tetapi 

yang lain bersifat opsional. Ekstraksi informasi dasar dilakukan dengan pendekatan 

hybrid menggunakan heuristik dan aturan dari kamus. Dalam kasus jabatan, ketika 

lebih dari satu jabatan terdeteksi, maka heuristik baris pertama seperti yang 

disebutkan sebelumnya pada Tabel 1 diterapkan. Posisi jabatan memainkan peran 

penting. Aspek lain yang membutuhkan banyak pertimbangan adalah penggunaan 

karakter khusus dalam jabatan, sehingga menimbulkan masalah dengan deteksi 

batas yang salah dari entitas jabatan. 

 

4.2. Ekstraksi Persyaratan 

Persyaratan adalah entitas kontekstual yang menentukan keterampilan atau 

kemampuan penting yang dicari oleh pemberi kerja pada calon pekerja potensial. 

Misalnya, segmen Persyaratan Pekerjaan pada Gambar 1 menunjukkan persyaratan 

Entitas Contoh 

Jabatan Ahli Teknik Perangkat Lunak Java 
Lokasi St. Louis. MO 

Tingkat Karir Tingkat Menengah 
Organisasi Google, Inc. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Java


dalam deskripsi pekerjaan. Ekstraksi persyaratan sangat penting karena 

signifikansinya bagi pemberi kerja dan calon pekerja. Persyaratan bukan hanya 

entitas dasar; sebaliknya, mereka adalah asosiasi entitas dasar dalam konteks 

tertentu, misalnya, keterampilan Java memiliki berbagai tingkat keahlian, seperti 

pemula dan mahir. Di sini, keterampilan dan tingkat keahliannya membuat 

persyaratan tunggal karena terjadi dalam konteks tertentu seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4. Dalam proses ini, ada dua langkah utama: (1) identifikasi batas 

persyaratan, dan (2) identifikasi entitas .  

Batas persyaratan adalah awal dan akhir dari persyaratan pekerjaan. Tabel 5 

menunjukkan aturan sampel yang menandai batas untuk persyaratan. Aturan 

menggunakan tag POS dalam kombinasi dengan kata-kata dalam kalimat untuk 

menandai batas persyaratan. 

 

Tabel 5. Contoh rule untuk deteksi batas kebutuhan menggunakan Java Annotation Pattern Engine 
(JAPE) di SAJ. 

 

Setelah batas kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya. Aspek penting dari aturan ini adalah 

menetapkan prioritasnya. Prioritas ditetapkan dalam aturan menggunakan Prioritas 

properti bawaan JAPE. Tujuan utama dari pengaturan prioritas adalah untuk 

menentukan urutan eksekusi aturan. Hasil yang diperoleh dari satu aturan menjadi 

masukan untuk aturan berikutnya. Nilai prioritas yang lebih tinggi menentukan urutan 

eksekusi aturan yang lebih tinggi. Aturan yang ditunjukkan pada Tabel 5 memiliki 

prioritas yang ditetapkan ke 100 makna; ini adalah aturan pertama yang akan 

dieksekusi dan akan membuat batas awal dan akhir untuk suatu persyaratan.  

Persyaratan entitas kontekstual diekstraksi dari deskripsi pekerjaan 

menggunakan aturan pola/tindakan yang didefinisikan dalam kamus. Aturan 

mengidentifikasi entitas dari teks tidak terstruktur yang merupakan persyaratan untuk 

deskripsi pekerjaan. Pertimbangkan persyaratannya, Kemahiran dalam 

Pemrograman Berorientasi Objek di Java dan Groovy+Grails untuk aplikasi berbasis 

Web. Aturan pada Tabel 5 akan menandai batas persyaratan, Kemahiran dalam 

Pemrograman Berorientasi Objek di Java, karena merupakan aturan prioritas tinggi 

Aturan Deskripsi 
Rule:requirementboundarymarker 

Priority: 100 

{Lookup.majorType==Req_BeginKeywords} 

({SpaceToken})[0,2] 
({Token.category==IN}| {Token.category==TO}| 

{Token.category==VBG}| {Token.category==VB}| 

{Token.category==VBZ}|{Token.category==DT})? 

((({SpaceToken})[0,3] ({Token.kind==word, 
!Lookup.majorType==Req_NotAfterKeywords} 

|{Token.kind==symbol}| {Token.kind==number}| 

{Token.kind==punctuation,!Token.string==‘‘.’’}) )+) 
: req --> :req.Requirement = 

{rule = ‘‘requirementboundarymarker’’} 

 
 
Aturan menandai batas persyaratan. Ini 
mendeteksi token kategori sebagai Part 
of Speech (POS). Token adalah kata 
kerja (VBZ, VBG, VB), penentu atau 
preposisi. 
Selain persyaratan POS, penempatan 
kata kunci dalam kalimat diverifikasi. 



dengan nilai 100. Tabel 6 menunjukkan aturan pola/tindakan dengan prioritas 50—ini 

mengekstrak keterampilan, seperti Java, dan akan dieksekusi setelah aturan dengan 

prioritas 100. 

Tabel 6. Contoh aturan untuk ekstraksi pekerjaan persyaratan menggunakan JAPE di SAJ. 

 

 

Kamus mendefinisikan pengetahuan domain (domain knowledge) untuk 

identifikasi kebutuhan. Aturan sampel yang ditunjukkan pada Tabel 6 memiliki prioritas 

50 dan menggunakan berbagai daftar, seperti keterampilan, database, kursus, dan 

pengetahuan teknis untuk mengekstraksi persyaratan. Sebuah kalimat dihapus jika 

tidak memenuhi aturan apapun. 

 

4.2.1. Ekstraksi Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah tugas yang dilakukan seorang karyawan selama mereka 

bekerja di sebuah organisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Ini adalah 

segmen teks deskripsi pekerjaan yang tidak wajib. Terkadang, tanggung jawab 

dijelaskan bersama dengan persyaratan pekerjaan, dan ditentukan menggunakan 

entitas serupa, seperti harus memiliki pengetahuan tentang AWS cloud dan akan 

mengelola AWS cloud.  

Dalam contoh, pernyataan pertama adalah persyaratan pekerjaan dan 

pernyataan kedua adalah tanggung jawab pekerjaan. Sulit untuk menarik garis 

perbedaan yang jelas antara tanggung jawab pekerjaan dan persyaratan pekerjaan. 

Setelah analisis dan eksperimen mendetail pada real-world data-sets, SAJ berhasil 

memisahkan persyaratan pekerjaan dari tanggung jawab pekerjaan. 

Tabel 7 menunjukkan aturan untuk mendeteksi tanggung jawab dari deskripsi 

pekerjaan. Aturan sampel mengekstrak tanggung jawab menggunakan pengetahuan 

latar belakang domain dari kamus dan struktur kalimat morfologis. Aturan memiliki 

Aturan Deskripsi 
Phase: requirementSubParts 

Input: RequirementsBeg Token 
RequirementsNot RequirementsMid RequirementsEnd 

Skill Split ToolsAndTechnology OperatingSystem 

Database Course TechnicalLanguage Protocol  
ExpertiseLevel MandatoryConditionTrue 

MandatoryConditionFalse ExpDuration 

Options: control = appelt 

Rule:requirementSubPartsStart 
Priority: 50 

{RequirementsBeg} (((({Token})* | {Skill} 

| {ToolsAndTechnology} | {OperatingSystem} 

| {Database} {Course} | {TechnicalLanguage}| 
{Protocol} |{ExpertiseLevel}| 

{MandatoryConditionTrue} | 

{MandatoryConditionFalse}| 

{ExpDuration} |{ExpertiseLevel}))+{Split} ) 
:req --> :req.Requirements = 

{rule =‘‘requirementSubPartsStart’’} 

 
 
Aturan tersebut menggunakan berbagai 
kamus ToolAndTechnology, 
OperatingSystem, Database, Course, 
Technical Language dan lain-lain untuk 
mendeteksi entitas. Selain entitas ini, 
aturan juga mendeteksi 
durasi pengalaman dan tingkat keahlian. 
Aturannya dinamis, yaitu penempatan 
entitas ini dalam kalimat tidak akan 
mempengaruhi aturan. 



prioritas rendah 10. Aturan ini menggunakan kamus responsibilty_BeginKeywords 

bersama dengan tag POS untuk mengidentifikasi batasan tanggung jawab. 

 

Tabel 7. Contoh aturan untuk deteksi tanggung jawab deskripsi pekerjaan menggunakan JAPE di 
SAJ. 

 

 

4.2.2. Ekstraksi Pendidikan 

Pendidikan adalah kualifikasi wajib atau minimal yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan. Pendidikan memiliki empat kategori: gelar, diploma, pelatihan, dan 

sertifikasi. Selain mengidentifikasi pendidikan, juga diklasifikasikan ke dalam salah 

satu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian ini berguna selama job 

matching. 

Gambar 7 menunjukkan persyaratan pendidikan, S1/S2 di bidang Ilmu Komputer. 

Tabel 8 menunjukkan aturan untuk mengekstraksi gelar persyaratan pendidikan. 

Aturan sampel mengidentifikasi entitas pendidikan yang memiliki token "dalam". 

Kamus gelar digunakan dengan tag POS untuk mendapatkan identifikasi persyaratan 

pendidikan yang benar. 

 

S1/S2 dalam bidang Ilmu Komputer atau yang setara. 

 

 

Education Degree 

 

Gambar 7. Contoh persyaratan pendidikan dalam deskripsi pekerjaan. 

 

 

 

Aturan Deskripsi 
Phase: Responsibility 

Input: Lookup Token SpaceToken 

Options: control = appelt 
debug=true 

Rule:keywordResponsibility 

Priority: 10 

{Lookup.majorType== Responsibilty_BeginKeywords} 
({SpaceToken})[0,2] ({Token.category==IN}| 

{Token.category==TO} | {Token.category==VBG}| 

{Token.category==VB} | {Token.category==DT} | 

{Token.category==NN}| {Token.category==NNS})? 
((({SpaceToken})[0,3] ({Token.kind==word, 

!Lookup.majorType==Res_NotAfterKeywords} | 

{Token.kind==symbol}|{Token.kind==number}| 

{Token.kind==punctuation,!Token.string==‘‘.’’}))*) 
:req --> :req.Responsibility = 

{rule = ‘‘keywordResponsibility’’} 

 
 
Aturan menandai batas tanggung jawab. 
Ini mendeteksi kategori token sebagai 
POS. Token adalah kata kerja (VBZ, 
VBG, VB), penentu atau preposisi. 
Selain persyaratan POS, penempatan 
kata kunci dalam kalimat diverifikasi. 



Tabel 8. Contoh aturan ekstraksi gelar pendidikan menggunakan JAPE di SAJ. 

 

 

4.3. Pengayaan Entitas 

Pengayaan adalah proses menambahkan pengetahuan tambahan ke entitas yang 

ada. Pengayaan entitas deskripsi pekerjaan akan membantu meningkatkan ruang 

pencarian dan pencocokan profil pekerjaan yang lebih baik. Proses pengayaan 

mendapatkan masukannya dari proses ekstraksi entitas sebagai daftar entitas. Proses 

pengayaan hanya memproses entitas keterampilan saat ini. Tujuan dasar dari 

pemrosesan keterampilan adalah untuk mendapatkan semua bentuk alternatif , 

misalnya, Pemrograman Berorientasi Objek yang juga disebut OOP. Pengayaan ini 

akan membantu SAJ dalam mengidentifikasi Pemrograman Berorientasi Objek dan 

OOP sebagai keterampilan yang sama. Proses ini dicapai dengan menggunakan 

Linked Open Data (LOD) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8. Tujuan utama 

menggunakan Linked Open Data untuk pengayaan adalah untuk mendapatkan 

informasi terkini terkait dengan istilah yang diperkaya. Proses pengayaan melalui 

Linked Open Data tidak akan mengalami masalah data kedaluwarsa tradisional. 

Komunitas sumber terbuka (httpsmanagethem://opensource.com/resources/w hat-

opensource) bertanggung jawab untuk memperbarui data LOD. 

Proses pengayaan mendapatkan label tambahan dari LOD berdasarkan properti 

rdfs:label, rdfs:altLabel dan kondisi lang=en. Filter rdfs:label, rdfs:altLable dan lang=en 

adalah standar Properti Web Ontology Language (https://www.w3.org/OWL/). Data 

diambil secara real time saat kami mengubah teks tidak terstruktur menjadi format 

terstruktur yang dapat dipahami mesin. Tidak ada kueri real time yang dikirim ke LOD 

saat data ditampilkan kepada pengguna. 

Kesamaan dihitung di antara label tambahan yang diambil dari LOD dan entitas 

yang diekstraksi dari deskripsi pekerjaan. Jika jumlah entitas yang dikembalikan dari 

LOD kurang dari lima, maka semua entitas yang dikembalikan disimpan, tetapi jika 

jumlahnya melebihi 5, maka kesamaan dihitung dengan menggunakan Persamaan 

Cosinus [54] antara istilah seperti yang ditunjukkan pada Persamaan (1) : 

  

 

 

DISCO API [55] memfasilitasi perhitungan kesamaan kosinus. Selain kesamaan 

cosinus, kesamaan distribusi juga dihitung menggunakan DISCO API. DISCO API 

Aturan Deskripsi 
Rule:degreeextractioninfull  

Priority: 40 

({Degree} 
{Token.string==‘‘in’’}({Token.category==NNP,  

!Lookup.majorType==date})+ {Token.string==‘‘and’’} 

({Token.category==NNP,!Degree})+ ):Degree 
--> :Degree.FullDegree 

={rule=‘‘degreeextractioninfull’’} 

Aturan tersebut mengekstrak 
persyaratan pendidikan yang 
dikategorikan sebagai Gelar. 
Penggunaannya tag POS (NNP) dan 
kamus gelar. Aturan ini juga 
memverifikasi keberadaan token 
"dalam". 

https://www.w3.org/OWL/


memungkinkan untuk menghitung kesamaan semantik antara kata dan frasa yang 
berubah-ubah. DISCO API menghitung kesamaan menggunakan kumpulan data 
Wikipedia (https://www.wikipedia.org/). Kumpulan data yang digunakan adalah dari 

April 2013 
(https://www.linguatools.de/disco/disco\protect\discretionary{\char\hyphenchar\font}{}
{}download_en.html) dan versi API yang digunakan adalah DISCO API v3.0. 
Kumpulan data yang digunakan adalah tipe SIM, yaitu kesamaan kata dihitung. 

Entitas disimpan dalam basis pengetahuan (knowledge base) menggunakan 
skos:altLabel. SKOS adalah prefiks yang merupakan singkatan dari Simple 
Knowledge Organization System dan altLabel digunakan sebagai standar untuk 
merepresentasikan label alternatif dalam skema ontologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses pengayaan Entitas menggunakan Linked Open Data (LOD) pada SAJ. 

5. Evaluasi 

Dasar pemikiran untuk evaluasi sistem yang diusulkan berasal dari tujuan 

utamanya, yaitu memiliki sistem yang mengekstrak informasi kontekstual dan 

menyimpannya dalam basis pengetahuan (knowledge base). Informasi yang 

diekstraksi oleh SAJ harus memiliki kehilangan informasi (information loss) yang 

minimal, ruang pencarian yang lebih besar, dan mematuhi prinsip-prinsip Data 

Terbuka Tertaut. Evaluasi saat ini mempertimbangkan semua aspek ini. 

5.1. Akuisisi Kumpulan Data (Data-Set Acquisition) 

Saat ini, tidak ada gold standard data-set untuk deskripsi pekerjaan. Sistem e-

rekrutmen SAJ yang diusulkan dievaluasi pada kumpulan data yang dikumpulkan 

sendiri dari 860 deskripsi pekerjaan dari tahun 2013 dari berbagai sistem e-rekrutmen 

dan milis komunitas. Rincian sumber beserta statistik deskripsi pekerjaan yang 

dikumpulkan dari masing-masing sumber ditunjukkan pada Tabel 9. Data dari Indeed 

dan DBWorld dikumpulkan melalui automatic crawler. Memang, ini menyediakan 

layanan REST untuk mendapatkan data sedangkan data DBWorld dirayapi. Data dari 

Personforce (Islamabad, Pakistan) diperoleh sebagai mitra industri. 

Tabel 9. Statistik pekerjaan yang dikumpulkan dari berbagai sistem e-rekrutmen. 

 

Sumber Deskripsi 

Personforce.com (https://www.personforce.com/) 101 

DBWorld (https://research.cs.wisc.edu/dbworld/browse.html) 139 

Indeed.com (https://www.indeed.com.pk/?r=us) 620 

Total 860 

https://www.personforce.com/


Deskripsi pekerjaan yang dikumpulkan termasuk dalam beberapa kategori seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 10. Kategori ini berkisar dari teknologi informasi, 

manajemen hingga perawatan kesehatan. Deskripsi pekerjaan dikumpulkan secara 

acak dan kemudian ditempatkan dalam kategori yang telah ditentukan ini. Pemilihan 

acak adalah untuk memastikan bahwa kumpulan data tidak bias melainkan berisi 

pekerjaan dari berbagai domain dan disiplin ilmu. 

Tabel 10. Statistik deskripsi pekerjaan dalam berbagai kategori pekerjaan dikumpulkan secara acak. 

 

Kumpulan data yang dikumpulkan dievaluasi oleh para ahli Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang memiliki pengalaman lebih dari lima tahun bekerja di bidang rekrutmen 

dan kepegawaian. Semua entitas dan hubungan diidentifikasi dalam deskripsi 

pekerjaan. Entitas utama yang dipilih setelah berdiskusi dengan pakar SDM untuk 

evaluasi adalah jabatan, tanggung jawab pekerjaan, persyaratan pekerjaan, kategori 

pekerjaan dan tingkat pendidikan. Entitas yang dipilih ini memiliki peran penting dalam 

deskripsi pekerjaan. Hasil ekstraksi entitas dari deskripsi pekerjaan dibandingkan 

dengan data yang diverifikasi secara manual dari pakar SDM. 

 

5.2. Metrik Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik standar recall, presisi dan f -

measure seperti yang ditunjukkan pada Persamaan (2)–(4) serta analisis kesalahan 

(error analysis): 

 

 

 

 

 



 

Selain mengevaluasi recall, presisi dan f-1, akurasi sistem secara keseluruhan 

dan tingkat kesalahan juga dihitung, seperti yang ditunjukkan pada Persamaan (5) 

dan (6): 

 

 

 

 

 

5.3. Hasil Evaluasi 

Tabel 11 menunjukkan hasil untuk proses ekstraksi entitas. Tabel menunjukkan 

nilai recall, precision dan f-measure dari berbagai tipe entitas. Nilai-nilai ini dihitung 

dengan membandingkan dengan gold standard data-set diverifikasi secara manual 

oleh pakar SDM. Pendidikan memiliki recall tertinggi yaitu 100%, sedangkan jabatan 

memiliki presisi tertinggi 100%. Jabatan keseluruhan memiliki nilai f -1 tertinggi 

sebesar 95,60%. Tabel ini hanya menunjukkan hasil evaluasi sistem yang diusulkan 

terhadap gold standard. Pada bagian selanjutnya, perbandingan dengan sistem lain 

disajikan. 

Tabel 11. Hasil evaluasi deskripsi pekerjaan berdasarkan tipe entitas pada SAJ. 

 

 

 

 

 

 

Selain membuat perbandingan berdasarkan parameter standar presisi, recall dan 

f-1, perbandingan akurasi vs. kesalahan juga dihitung untuk SAJ, untuk menyelidiki 

seberapa baik kinerja SAJ. Dari grafik pada Gambar 9 terlihat cukup jelas bahwa 

pendidikan memiliki tingkat kesalahan nol yang rendah. Akurasi 100% hanya karena 

variasi yang rendah dalam entitas pendidikan. Sistem secara keseluruhan memiliki 

akurasi 94% dan tingkat kesalahan 6%.  

Selain mengukur presisi ekstraksi dan akurasi sistem, evaluasi dilakukan dengan 

mengambil pekerjaan dari basis pengetahuan (knowledge base) untuk mengevaluasi 

seberapa baik ekstraksi dilakukan dan konteks dibuat. Tujuan utama dari evaluasi ini 

adalah untuk menunjukkan bahwa, ketika pengguna mencari pekerjaan dari basis 

pengetahuan (knowledge base) deskripsi pekerjaan, mereka akan mendapatkan hasil 

yang sangat tepat dan akurat yang berarti kepercayaan pengguna terhadap sistem 

akan meningkat. Untuk setiap kueri, pekerjaan dihitung secara manual dan kemudian 

diterapkan ke deskripsi pekerjaan di basis pengetahuan (knowledge base). Kueri 

ditulis dalam bahasa SPARQL. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 12 dan dengan jelas 

menunjukkan bahwa SAJ berkinerja baik dalam hal ekstraksi dan pembuatan konteks 

untuk deskripsi pekerjaan di basis pengetahuan (knowledge base). 



 
Gambar 9. Perbandingan Evaluasi Akurasi vs Kesalahan untuk SAJ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabel 12. Ringkasan pengambilan deskripsi pekerjaan pengguna. 

 

 

5.4. Analisis perbandingan 
Bagian ini menyajikan perbandingan hasil antara SAJ, OpenCalais 

(http://www.opencalais.com/about) dan Alchemy API 

(http://www.alchemyapi.com/about-us). Baik OpenCalais dan Alchemy API adalah 
pemimpin industri dalam ekstraksi informasi. 

Semua sistem mampu mengekstrak jabatan. Gambar 10 menunjukkan 
perbandingan ketiga sistem ekstraksi jabatan. Parameter pembandingnya adalah 

presisi, recall, dan f-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Analisis komparatif antara SAJ, Alchamy API dan OpenCalais untuk Jabatan.  

 

Dari grafik, terlihat bahwa SAJ berkinerja baik jika dibandingkan dengan 

OpenCalais dan Alchemy API. SAJ telah mencapai presisi keseluruhan 98,1% 

dibandingkan dengan OpenCalais 39% dan Alchemy API 34,32%. Entitas lain yang 

dapat diekstraksi oleh OpenCalais dan tidak dapat diekstraksi oleh API Alkimia adalah 

persyaratan pekerjaan. Grafik pada Gambar 11 menunjukkan analisis perbandingan 

entitas persyaratan antara SAJ dan OpenCalais. 

 

Gambar 11. Analisis komparatif antara SAJ dan OpenCalais untuk persyaratan.  

 

Dari grafik pada Gambar 11, terlihat bahwa SAJ memiliki presisi yang jauh lebih 

tinggi 90,5% dibandingkan OpenCalais 42,78%. OpenCalais memiliki recall sebesar 

76,1%, sedangkan SAJ memiliki recall yang lebih tinggi yaitu 87,09%. Tidak ada 

perbandingan untuk pendidikan, tanggung jawab, dan kategori pekerjaan karena 

OpenCalais dan Alchemy API tidak dapat mengekstrak entitas tersebut. 

 



6. Kesimpulan dan Pekerjaan Masa Depan 

Dalam penelitian ini, SAJ mengekstrak informasi kontekstual dari deskripsi 

pekerjaan dengan memanfaatkan Linked Open Data, ontologi domain deskripsi 

pekerjaan, dan kamus khusus domain. SAJ memperkaya dan membangun konteks 

antara entitas yang diekstraksi untuk meminimalkan hilangnya informasi dalam proses 

ekstraksi. Ini menggabungkan berbagai proses bersama-sama untuk mencapai 

ekstraksi dan pengayaan informasi context-aware dari deskripsi pekerjaan dalam e-

rekrutmen. SAJ mengelompokkan teks ke dalam kategori yang telah ditentukan 

sebelumnya menggunakan kamus yang dibuat sendiri. Natural Language Processing 

(NLP) dan kamus membantu dalam mengidentifikasi entitas. Entitas yang diekstraksi 

diperkaya menggunakan Data Terbuka Tertaut, dan konteks pekerjaan dibangun 

menggunakan ontologi domain deskripsi pekerjaan. Informasi yang diperkaya dan 

context-aware disimpan dalam basis pengetahuan (knowledge base) yang dibangun 

menggunakan prinsip-prinsip Data Terbuka Tertaut. Evaluasi sudah dilakukan pada 

kumpulan data 860 pekerjaan, diverifikasi oleh pakar SDM. Penilaian awal dilakukan 

dengan perbandingan antara data yang diverifikasi secara manual dan entitas yang 

diekstraksi sistem. SAJ mencapai keseluruhan f-1 sebesar 87,83 %. Dibandingkan 

dengan teknik lain, OpenCalais dan API alkimia, SAJ melakukan yang terbaik. 

OpenCalais dapat mengekstrak jabatan dan persyaratan pekerjaan sementara 

Alchemy API hanya dapat mengekstrak jabatan. SAJ dapat memfasilitasi pencarian 

dan pengambilan, penilaian dan peringkat calon pekerja. Di masa depan, rencananya 

adalah untuk memperluas penelitian ini untuk pembelajaran kamus otomatis 

(automatic dictionary learning). Ini akan meningkatkan kamus dengan penambahan 

aturan baru yang dipelajari dari teks. 

 

Kontribusi Penulis: Conceptualization, M.N.A.A. and K.L.; Methodology, M.N.A.A.; Sof tware, 
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Administration, S.K. and K.L. 
Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari luar. 
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