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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak munculnya teknologi 

internet sangat membantu dalam kemudahan serta kecepatan pengiriman, 

penyampaian dan penerimaan informasi. 

Permasalahan yang ada pada saat ini bagi para masyarakat umum khususnya 

para pelajar adalah tidak mengetahuinya atau mungkin tahu hanya sedikit tentang 

istilah informatika dan komputer. Dalam mencari informasi istilah-istilah 

informatika dan komputer masyarakat mengakses dari media berupa kamus. 

Dalam ilmu informatika dan komputer banyak sekali digunakan kata-kata 

yang mempunyai arti yang khas dan kebanyakan istilah itu berasal dari bahasa 

asing. Bukan seorang ahli informatika saja yang harus bisa mempergunakannya, 

dan orang awampun perlu mengetahui istilah informatika dan komputer. Istilah 

informatika dan komputer sebagian besar berasal dari bahasa Yunani Kuno dan 

bahasa Latin, sebagian kecil dari bahasa Jerman, Perancis, Belanda dan Inggris. 

Istilah yang berasal dari bahasa Indonesia juga ada beberapa.  

Search engine adalah program komputer yang dirancang untuk mencari 

informasi yang tersedia didalam dunia maya. web search engine mengumpulkan 

informasi yang tersedia secara otomatis, dengan search engine tersebut kita dapat 

mencari berbagai informasi yang kita inginkan dari seluruh dunia, jadi dengan 

adanya search engine ini sangat memudahkan bagi kita untuk mencari data. 
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Algoritma TF-IDF (Term Frequenci-Invers Document Frequency) 

merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menghitung bobot hubungan 

kata (term) terhadap dokumen.. TF-IDF (Term Frequenci-Invers Document 

Frequency) ini, kalimat atau teks akan diproses menjadi kata perkata dan diseleksi 

termasuk kata penting atau tidak. Kata – kata tersebut akan diolah untuk 

mendapatkan kata dasar (stem) atau disebut dengen stemming.  Kemudian, hasil 

stem tersebut akan dianalisis dengan mengitung bobot kata dan kesesuaian dengan 

keyword. 

Jaccard Similarity diciptakan oleh Paul de communauté. Jaccard adalah 

statistik yang digunakan untuk membandingkan kesamaan dan keragaman set 

sampel. Koefisien kesamaan antara Jaccard mengukur set sampel dan didefinisikan 

sebagai ukuran dari persimpangan dibagi ukuran persatuan set. Dalam pengukuran 

ini rumus yang digunakan adalah Extended Jaccard Coefficient. 

Menyadari pentingnya penggunaan istilah-istilah informatika dan komputer 

tersebut sebagai program aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah, pencarian 

data dan tidak kesulitan lagi mencari arti istilah-istilah informatika dan komputer, 

maka dari latar belakang di atas dapat menuangkan dalam bentuk judul tugas akhir 

dengan judul “RANCANG BANGUNAN APLIKASI SEARCH ENGINE 

ISTILAH INFORMATIKA DAN KOMPUTER MENGGUNAKAN 

METODE JACCARD SIMILARITY”. 
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1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diselesaikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengelola aplikasi search engine istilah informatika dan 

komputer menggunakan algoritma TF-IDF dengan metode Jaccard 

Similarity ? 

2. Bagaimana menampilkan hasil pencarian istilah-istilah informatika dan 

komputer menggunakan algoritma TF-IDF dengan metode Jaccard 

Similarity? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan Algoritma 

menggunakan algoritma TF-IDF (Term Frequenci-Invers Document Frequency) 

dan metode jaccard similarity  untuk mendukung pencarian pada istilah-istilah 

informatika dan komputer.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah dalam sistem ini, sehingga perlu batasan 

masalah agar dapat diketahui dengan jelas permasalahan yang diangkat, maka 

batasalah masalahnya sebagai berikut: 
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1. Data yang digunakan adalah istilah informatika dan komputer berjumlah 

1000 istilah. 

2. Dalam mengukur bobot frekuensi kemunculan kata, untuk mengetahui 

pengaruh algoritma pembobotannya menggunakan pembobotan term 

frequency- inverse document frequency (TF-IDF) ternormalisasi. 

3. Dalam mencari istilah informatika dan komputer menggunakan metode 

Jaccard similarity  

4. Teks yang akan diinputkan dalam format teks dan merupakan isi dari 

sebuah bacaan.  

5. Aplikasi yang akan dibuat berbasis website dengan bahasa 

pemrograman PHP (Personal Home Page). 

 

1.5.Metodologi Penelitian  

Pembuatan skripsi ini terbagi menjadi beberapa tahap pengerjaan yang 

tertera sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan  

a. Studi Literatur 

Pada metode ini penulis akan melakukan pencarian dari berbagai macam 

literature dan dokumen yang menunjang pengerjaan tugas akhir ini 

khususnya yang berkaitan dengan aplikasi search engine istlah 

infomatika dan komputer menggunakan teknik text mining.  



5 

 

Untuk pembobotan kata menggunakan pembobotan TF-IDF. 

Sedangkan untuk ukuran kemiripan menggunakan metode Jaccard 

Similarity. 

b. Obervasi 

Melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet yang 

menyediakan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam 

pembuatan sistem ini. 

2. Perancangan dan Desain Sistem 

Memahami rancangan kerja search engine sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikan model yang diinginkan oleh pengguna, serta 

perancangan database dengan didukung pembuatan Use Case, Activity 

Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram guna mempermudah dalam 

proses selanjutnya. 

3. Tahap pengembangan perangkat lunak. 

Metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan yaitu model 

Waterfall, yang meliputi beberapa proses seperti yang digambarkan pada 

diagram di bawah ini. 
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Gambar 1.1. Pemodelan Waterfall (Pressman:2010) 

 

Model ini telah lama digunakan untuk pengembangan perangkat 

lunak yang disebut sebagai model atau paradigma siklus hidup klasik. 

Model ini sangat terstruktur dan bersifat linier. Model ini memerlukan 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial di dalam pengembangan sistem 

perangkat lunaknya. Setiap tahap harus terjadi interaksi dan kerjasama yang 

harmonis antara pengembang perangkat lunak dengan pemesannya. Proyek 

akhir yang diterima oleh pengguna merupakan hasil satu siklus 

pengembangan (mulai dari tahap analisis dan perancangan kebutuhan 

sistem hingga integrasi dan pengujiannya) yang terdiri dari satu versi 

perangkat lunak. Adapun uraian lebih jelasnya mengenai pengembangan 

perangkat lunak diatas adalah sebagai berikut. 

1. Rekayasa Sistem 

Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data-data istilah 

informatika dan komputer sebagai pendukung pembangunan system 
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yang akan menjadi database aplikasi search engine istilah-istilah 

informatika dan komputer. 

2. Analisis Sistem 

Mengumpulkan kebutuhan dalam pembuatan aplikasi istilah-istilah 

informatika dan komputer secara lengkap kemudian dianalisis dan 

didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan 

dibangun. 

3. Perancangan Sistem 

Menganalisis sistem yang akan di kerjakan mulai dari pembuatan UML 

diantaranya Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram 

dan Class Diagram aplkasi istilah-istilah informatika dan komputer dan 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh aplikasi yang akan dibangun 

4. Pengkodean Sistem 

Hasil perancangan sistem diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP yang sudah ditentukan. 

Aplikasi yang dibangun langsung diuji baik secara unit. 

5. Pengujian Sistem 

Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan 

menggunakan metode black box testing. 
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6. Pemeliharaan Sistem 

Mengoperasikan aplikasi dilingkungannya dan melakukan 

pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi 

dengan situasi yang sebenarnya. 

 

1.6.State of The Art  

Ahsan (2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development. Tahap-tahap yang dilakukan 

meliputi (1) Analisis Kebutuhan; (2) Desain; (3) Implementasi; dan (4) Pengujian. 

Pengujian functionality dilakukan dengan menggunakan checklist yang dilakukan 

oleh 4 ahli software. Pengujian functionality dilakukan dengan menggunakan 

kuestioner yang berisi aspek-aspek fungsionalitas perangkat lunak diuji oleh ahli 

software. Pengujian usability dilakukan dengan menggunakan Computer System 

Usability Questionnaire (CSUQ) pada 30 calon pengguna. Pengujian Portability 

dilakukan dengan menguji aplikasi pada sistem operasi yang berbeda yaitu 

Windows, Linux, dan Mac. Pengujian maintainability dilakukan dengan 

menggunakan metric dan diuji secara operasional. 

Husnul (2010) Kamus online adalah kumpulan kata-kata yang 

menerangkan kata-kata lain yang diciptakan dalam bentuk perangkat lunak atau 

software dan terhubung dalam jaringan internet. Keunggulan utama dari algoritma 

binary search adalah kompleksitas algoritmanya yang lebih kecil daripada 

kompleksitas  algoritma  sequential search. Hal ini menyebabkan  waktu yang  
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dibutuhkan algoritma  binary search dalam mencari  sebuah record dalam sebuah 

tabel lebih kecil daripada waktu yang dibutuhkan algoritma sequential search. 

Febrianto (2013) Salah satu kamus yang sangat dibutuhkan di jaman 

sekarang ini adalah kamus istilah – Istilah komputer atau informatika (Kamus TI). 

Dunia pendidikan sekarang telah mengenal dunia teknologi komputer yang terus 

berkembang pesat terkhusus di Negara Indonesia. Aplikasi ini dioperasikan dalam 

sistem operasi windows, dan dalam pembuatannya menggunakan pemrograman 

Visual Basic 6.0. 

Ihsan (2013) Kamus istilah kedokteran tersusun dari berbagai bahasa,yang 

apabila dijadikan suatu aplikasi maka pencarian katanya akan memerlukan waktu 

lama, karean mobile tersebut tidak bisa menampilkan semua istilah yang ada, untuk 

mempermudah masalah pencarian kata tersebut, maka kamus ini dirancang dengan 

menggunakan algoritma stirng matching. Algoritma string matching merupakan 

suatu algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah pencocokan suatu teks 

terhadap teks lain.algoritma stirng yang digunakan adalah algoritma brute force.  

Tools yang digunakan untuk merancang aplikasi  ini adalah eclipse galileo dan 

emulatornya adalah emulator android dengan platform 2.2 Froyo.  

Tabel 1.1. State of The Art (Kelemahan dan kelebihan) 

No Peneliti Metode Data Layanan Teknologi 

1 
Riwananto

E  (2009) 

Naïve 

Bayes 

Classifier 

Bahasa dan 

istilah-

istilah 

komputer 

Relatif lebih cepat dalam 

pencarian istilah istilah 

komputer 

Visual 

basic 6 
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Tabel 1.1. State of The Art (Kelemahan dan kelebihan) 

No Peneliti Metode Data Layanan Teknologi 

2 
Ihsan Dedy 

(2013) 

String 

Maching 

Data Kamus 

Istilah 

kedokteran 

Dapat mempermudah 

pencarian bahasa-bahasa 

kedokteran pada mobile 

device 

Android 

3 

Antonius 

Deny 

Febrianto 

(2013) 

- 

Istilah- 

instilah 

informatika 

Dapat mempermudah 

siswa, mahasiswa maupun 

dosen dalam mengetahui 

istilah-istilah informatika. 

Visual 

Basic 6.0 

4 

Martina 

Hustun 

Isnani (2010) 

Binary 

Search  

Istilah-istilah 

kedokteran 

Dapat mempermudah 

pencarian kamus 

Kedokteran secara online  

 

Php dan 

Mysql 

5 

Ahsan 

Prasetyo 

(2014) 

Metode 

Fuzzy. 

Ensiklopedia 

Komputer 

Menyediakan informasi 

tentang istilah komputer 

yang di sajikan dalam 

bentuk teks, gambar dan 

video 

J2ME 

 

1.7.Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan praktek ini terdiri dari 

5 bab, diantaranya:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi 

penelitian dan sistematika pelaporan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. 
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BAB III  PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan analisa terhadap sistem yang akan 

dibangun yaitu spesifikasi kebutuhan, arus system 

pengolahan data dan spesifikasi perangkat lunak yang 

dibuat. 

BAB IV   IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisi tentang perangkat implementasi program, 

implementasi dan pengujian program dari sistem penerjemah 

yang dibangun. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dari penelitian. 


