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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Manusia dan alam merupakan dua komponen ciptaan Allah SWT yang 

saling melengkapi. Saat manusia lelah dan terjatuh sakit, berbagai tumbuhan di 

alam menjadi jawaban akan penawarnya yang sangat ajaib. Alam telah 

menyediakan berbagai jenis khasiat obat herbal untuk pencegahan dan 

penyembuhan berbagai macam penyakit (Tim Afin and Friends, 2013). 

Perkembangan anak merupakan hal yang harus diperhatikan orang tua. 

Tumbuh kembang anak memiliki beberapa fase. Oleh karena itu, orang tua 

diharapkan orang tua menjadi lebih waspada untuk melakukan tindakan preventif 

dan protektif saat sebelum atau ketika anak sakit. Penanganan penyakit anak dapat 

ditangani dengan memanfaatkan tumbuhan tradisional sehingga dapat menjadi 

pertolongan pertama bagi anak sebelum dibawa ke dokter (Wijayakusuma, 2006). 

Adanya pengetahuan-pengetahuan tentang pengobatan tradisioanal sangat 

membantu masyarakat dalam mencari alternatif lain diluar obat-obat modern yang 

umumnya mempunyai efek samping lebih berat dibandingkan obat-obat 

tradisional (Sastroamidjojo, 2001). Hal ini terbukti dari besarnya minat 

masyarakat untuk membeli buku tentang obat tradisional asli Indonesia. Obat 

tradisional secara budaya lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan 

obat konvensional (Vandika, 2008). 

Obat tradisonal telah diteliti Panitia Penyelidik Obat Asli Indonesia. 

Beberapa panitia tersebut mengumumkan beberapa resep obat tradisional kepada 

masyarakat dengan bantuan para tukang penjual jamu. Obat-obat tersebut 

umumnya obat-obat yang terkenal manjur (Sastroamidjojo, 2001). 

Semakin berkembangnya jaman, banyak masyarakat yang sudah 

memanfaatkan teknologi untuk membantu mempermudah menemukan berbagai 

macam informasi. Android adalah salah satu platform yang dipilih banyak 

pengguna teknologi saat ini. Android menempati peringkat pertama diantara 

sistem operasi lainnya yang mendominasi pasar smartphone global dengan 

penyebaran hampir 85% di pertengahan 2014 (Sulistio, 2007). 



2 

 

 Berdasarkan permasalahan diatas disertai minat masyarakat terhadap resep 

obat tradisional dan penggunaan teknologi yang tinggi  maka diperlukan 

aplikasi/sistem. Sistem ini memanfaatkan metode Cosine Similarity yang 

bermanfaat untuk mencari data yang diinginkan oleh penanya dengan menghitung 

tingkat kemiripan antara pertanyaan dan antar dokumen. Metode Cosine 

Similarity merupakan metode yang digunakan untuk menghitung tingkat 

kesamaan antar dua buah objek (misalkan D1 dan D2) yang dinyatakan dalam dua 

buah vektor dengan menggunakan keywords (kata kunci) dari sebuah dokumen 

sebagai ukuran (Pradnyana & ER, 2012). Aplikasi ini  dikemas menggunakan 

platform android, agar mempermudah pengguna mengakses sistem pada 

smartphone. 

Oleh karena itu, untuk membantu dan mempermudah dalam proses 

pencarian informasi mengenai tips-tips tentang obat herbal berbagai macam 

penyakit secara lebih spesifik dan mendalam, penulis membuat tugas akhir ini 

dengan judul “APLIKASI TANYA JAWAB OTOMATIS SEPUTAR RESEP 

OBAT HERBAL BERBAGAI MACAM PENYAKIT DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE COSINE SIMILARITY BERBASIS 

ANDROID”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasikan metode Cosine Similarity dalam 

pencarian jawaban atas pertanyaan tentang resep obat herbal. 

b. Bagaimana membangun sistem tanya jawab otomatis seputar pertanyaan 

tentang resep obat herbal menggunakan metode Cosine Similarity. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam proposal ini 

antara lain: 

a. Algoritma yang digunakan dalam sistem Tanya Jawab Otomatis seputar 

pertanyaan tentang resep herbal berbagai macam penyakit ini adalah Metode 

Cosine Similarity. 
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b. Data yang digunakan dalam melakukan pencarian adalah data teks dalam 

Bahasa Indonesia. 

 

1.4 TUJUAN  

Tujuan dari tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mengimplementasikan metode Cosine Similarity dalam pencarian jawaban 

atas pertanyaan tentang resep obat herbal. 

b. Membangun sistem tanya jawab otomatis seputar pertanyaan tentang resep 

obat herbal menggunakan metode Cosine Similarity untuk mempermudah 

dalam mencari jawaban seputar pertanyaan tentang resep obat herbal. 

 

1.5 METODOLOGI 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari mulai 

perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodologi penelitian yang di 

gunakan adalah:  

 

1.5.1 Studi Pustaka 

Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasa perangkat lunak. 

Untuk mempermudah proses analisa dan perancangan, penulis menggunakan 

metode Classic Life Cycle atau biasa juga disebut dengan metode waterfall. Selain 

itu penulis juga melakukan survey, wawancara kepada berbagai pihak yang 

terkait.  

 

1.5.2 Studi Literatur 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan dengan proses-

proses yang di kembangkan dalam sistem. Ada banyak literatur yang dapat 

digunakan untuk pencarian informasi, seperti mengumpulkan berbagai macam 

jurnal, artikel dan contoh proyek yang berhubungan dengan perancangan sistem 

perangkat lunak tentang tanya jawab otomatis, textmining, cosine similarity dan 

tentang obat herbal dari buku  referensi, dokumentasi internet, dan jurnal. 
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1.5.3 Analisa dan perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang telah 

terkumpul dan membuat desain rancangan desain sistem. 

 

1.5.4 Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu 

implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi sistem lalu 

transformasi hasil desain. 

 

1.5.5 Deployment dan Uji Coba 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan dan dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila terjadi error dan lain 

sebagainya pada program ini maka akan segera dilakukan perbaikan. Pada tahap 

Uji Coba,  aplikasi yang telah selesai dibuat akan dites oleh para pakar 

pengobatan/medis. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan Pengujian 

serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir yang berjudul aplikasi tanya jawab otomatis 

seputar resep obat herbal berbagai macam penyakit dengan 

menggunakan metode cosine similarity berbasis android. 
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BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori–teori, definisi, konsep dasar,  serta 

komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan 

atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan aplikasi tanya jawab otomatis 

seputar resep obat herbal berbagai macam penyakit dengan 

menggunakan metode cosine similarity berbasis android. Rumusan 

masalah serta batasan masalah yang ditentukan, perancangan Data 

Flow Diagram (DFD), analisis database, perancangan struktur menu, 

perancangan antar muka, perancangan struktur program dengan 

menggunakan bahasa php dan faktor pendukung lain untuk dijadikan 

pendukung implementasi pada bab selanjutnya.  

 

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi  dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari pembuatan aplikasi, 

kode–kode pemrograman, database dan kemudian dilakukan pengujian 

pada aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 


