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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

deteksi kemiripan dokumen dengan metode Cosine Similarity, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, 

serta metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan internet di 

indonesia dan dunia pada umumnya terus bertambah, bahkan sudah 

menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian penduduk dunia. Hal ini tentu 

memberikan dampak bagi pola hidup manusia, termasuk diantaranya pola 

interaksi jual beli, yang sudah tentu memberikan banyak peluang bagi 

generasi muda untuk terjun dalam usaha jual beli melalui Internet (Online 

Trading) atau yang biasa disebut Online Shop (OS). Online Shop 

terhitung mudah untuk dijalankan, karena tidak memerlukan modal besar. 

Cukup dengan adanya foto produk dan akses internet untuk 

memasarkannya, usaha ini sudah dapat berjalan. Dilain sisi OS 

mempunyai beberapa kelebihan seperti mudah dan murah untuk diakses, 

karena kustomer cukup untuk melihat contoh barang melalui internet, 

tanpa harus datang ke toko seperti jual beli pada umumnya. Oleh karena 

itu tidak heran jika Online Shop sangat cepat berkembang.  

Permasalahan yang sering muncul di situs jual beli online itu 

bermacam-macam, misalnya seperti double posting untuk barang yang 

sama yang diposting oleh seseorang. Contoh pertama, author memposting 

iklan yang akan dijual lalu author tersebut memposting iklan kembali 

berisi iklan yang sama persis dengan isi iklan yang sebelumnya. Dengan 

adanya iklan double posting atau iklan yang mirip ini penulis mencoba 

membuat aplikasi seberapa akurat program yang dibuat penulis bisa 

menghitung nilai kemiripan isi iklan menggunakan metode cosine 
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similarity.  

Dengan itu maka perlunya aplikasi ini dibuat agar mempermudah 

user untuk memilah iklan mana yang mirip dan mendekati penipuan. 

Berdasarkan hasil permasalahan diatas maka ditemukan ide untuk 

membuat sebuah sistem dengan memanfaatkan metode Cosine Similarity 

dalam menetukan kemiripan iklan pada situs jual beli online berbasis 

web. Metode Cosine Similarity Ini cukup ampuh digunakan dalam 

pencarian kemiripan dokumen. Dimana pembuatan web ini bisa di 

jalankan di web desktop dan web mobile. Untuk web mobile dikompres 

ke ukuran web yang tampil pada smartphone supaya proses pengambilan 

data pada situs online berjalan lebih responsive dan tidak memakan 

banyak waktu dan akses data. Disamping itu Algoritma ini dapat 

membantu mendapatkan informasi sesuai dengan data teks inputan. 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan kemiripan iklan. 

Sehubungan dengan hal tesebut diatas maka penulis mencoba untuk 

membuat tugas akhir dengan judul “Pemanfaatan Metode Cosine 

Similarity Dalam Menetukan Kemiripan Iklan Pada Situs Jual Beli 

Online “.   

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sistem deteksi kemiripan dokumen tersebut 

berjalan otomatis?  

2. Bagaimana Implementasi perancangan aplikasi deteksi kemiripan 

dokumen dengan metode Cosine Similarity yang di jalankan secara 

offline? 

1.3 TUJUAN  

Tujuan dalam penelitian ini adalah membangun aplikasi yang bisa 

menghitung kemiripan antar iklan menggunakan metode cosine similarity 

yang datanya diambil dari situs olx.co.id  
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1.4 BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  

parameter pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan 

database mysql dan bahasa pemrograman HTML5, php, javascript 

dan css . 

2. Menggunakan metode Cosine Similarity.  

3. Similarity berdasarkan isi iklan 

4. Output : Build Web  data dari grabbing diambil dari m.olx.co.id 

1.5 METODOLOGI 

Penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem diperoleh dari 

pengamatan data-data yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 

penelitian guna perancangan sistem tersebut secara terstruktur adalah: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data dari 

situs olx dengan cara grabbing kemudian di simpan ke database. 

2. Analisa data 

Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil 

grabbing dan menggabungkannya dengan metode yang akan 

dipakai dalam pembuatan program. 

3. Perancangan sistem 

Memahami rancangan sistem informasi sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikan Model yang diinginkan oleh pemakai 

menggunakan pemodelan sistem berupa Flowchart, Data Flow 

Diagram 

4. Implementasi 

Pembuatan  aplikasi  menggunakan  Notepad ++ untuk  

menuliskan program, dan mysql sebagai databasenya. 
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5. Pengujian 

Tahapan  terakhir  yaitu  pengujian aplikasi dimana kita 

membukanya pada browser kita yang sudah support dengan 

HTML5 bisa pakai browser di handphone / smartphone atau di PC 

/ Laptop. 

6. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukandan 

dari hasil program 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian 

utama sebagai berikut:  

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan 

judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan 

pemanfaatan metode cosine similarity dalam menetukan kemiripan iklan 

pada situs jual beli online. 

 

BAB 3: PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang perancangan pemanfaatan metode 

cosine similarity dalam menetukan kemiripan iklan pada situs jual beli 

online. Berisikan gambaran umum sistem, desan sistem, desain database.  

 

BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi situs 

jual beli online berbasis web mobile, lalu penjelasan – penjelasan dari hasil 
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implementasi dan pengujian yang dilakukan berdasarkan parameter – 

parameter pengujian. 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta 

analisa dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari 

pembuat aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk 

pengembangan. 

 


