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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang individu memiliki berbagai jenis

kebutuhan dimana kebutuhan tersebut tidaklah mutlak sama antar setiap individu.

Tetapi ada satu hal yang tidak dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan mendasar

yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang individu adalah

kebutuhan akan makanan yang dikonsumsi setiap harinya [1].

Masakan  Indonesia  merupakan  suatu  bentuk  pencerminan  terhadap

beragam  budaya dan  tradisi  dari  masing-masing  pulau  yang  berada  di

sepanjang  gugusan  Sabang  hingga Merauke.  Masakan  Indonesia  juga

memegang  peranan  penting  dalam  budaya  nasional Indonesia,  secara  umum

makanan-makanan  ini  memiliki  cita  rasa  yang  khas  serta  kaya  akan bumbu

yang berasal dari rempah-rempah yang berkualitas tinggi khas Indonesia [2].

Pemilihan menu masakan seringkali menjadi masalah bagi seseorang ketika

tidak mengetahui masakan apa yang dapat diolah dan bahan apa saja yang

dibutuhkan. Pemilihan menu masakan tidak akan menjadi masalah jika seseorang

memiliki pengetahuan atau sumber pengetahuan berupa resep masakan, dari buku

atau majalah yang dapat membantu dalam memutuskan menu masakan. Namun,

jika pengetahuan ataupun sumber pengetahuan juga tidak dimiliki maka tentu saja

dibutuhkan seorang ahli yang dapat memberikan saran ataupun bantuan untuk

memutuskan masakan apa yang dapat diolah.

Sejalan perkembangan teknologi, ahli tidak lagi harus berupa seorang

manusia yang dapat dimintai pendapatnya. Keahlian yang dimiliki seseorang

dapat ditransfer menjadi sebuah sistem yang disebut sistem pendukung keputusan

[3]. Terdapat beberapa kategori masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem

pendukung keputusan, salah satunya dengan menggunakan Term Frequency-

Inverse Document Frequency (TF-IDF).
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Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan

metode pembobotan term yang banyak digunakan sebagai metode pembanding

terhadap metode pembobotan baru. Pada metode ini, perhitungan bobot term t

dalam sebuah dokumen dilakukan dengan mengalikan nilai Term Frequency

dengan Inverse Document Frequency [4].

Pada penelitian ini penulis akan membuat sistem pendukung keputusan

resep masakan jika terdapat sejumlah bahan masakan dapat ditarik kesimpulan

masakan apa saja yang dapat diolah, dengan begitu penulis mengangkat judul

“TERM FREQUENCY INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (TF-IDF) UNTUK

MENENTUKAN RESEP MASAKAN BERDASARKAN BAHAN BAKU”

sebagai bahan penelitian tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibuat

dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun

sebuah sistem pendukung keputusan resep masakan menggunakan metode

pembobotan Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk

mengetahui macam masakan berdasarkan input bahan baku yang dimiliki user.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tugas akhir ini adalah

pembuatan sistem pendukung keputusan resep masakan menggunakan metode

pembobotan Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk

mengetahui macam masakan berdasarkan input bahan baku yang dimiliki user.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini dengan beberapa ketentuan

sebagai berikut:

1. Sistem pendukung keputusan yang dibuat digunakan untuk input-an nama

bahan baku yang dimiliki user.

2. Menu masakan yang akan dibuat mencakup masakan Nusantara Indonesia.

3. Sistem yang dibuat berbasis web.
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4. Sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai

database.

1.5 Metodologi

Agar pembuatan sistem pendukung keputusan ini terarah maka diperlukan

metodologi pelaksanaan yang terstruktur. Metode yang akan digunakan dalam

proses pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1.1 Studi Literatur

Studi literatur yang akan dilakukan meliputi beberapa hal antara lain:

a. Mempelajari tentang teori sistem pendukung keputusan.

b. Mempelajari rule term frequency–inverse document frequency (tf-idf)

pada sistem pendukung keputusan.

c. Mempelajari resep masakan.

1.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk pembuatan tugas akhir ini didapatkan

dari beberapa media, antara lain:

a. Mempelajari dan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku

referensi, majalah, koran, tabloid, buku resep masakan yang berkaitan

dengan sistem pendukung keputusan dan resep masakan.

1.3 Perancangan Sistem

Perancangan dari sistem pendukung keputusan yang akan dibuat meliputi

beberapa hal, antara lain:

a. Mempelajari tentang pengolahan data yang berkaitan dalam pembuatan

sistem pendukung keputusan.

b. Proses perancangan rule (aturan sistem pendukung keputusan), struktur

dan penyimpanan data serta user interface yang akan digunakan untuk

mengimplementasikan sistem pendukung keputusan.
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1.4 Implementasi

Setelah melalui tahapan perancangan sistem maka pada tahap implementasi

dilakukan pembangunan sistem pendukung keputusan untuk menghasilkan

perangkat lunak. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan bahasa pemrograman yang

akan digunakan sekaligus penerapannya sampai menghasilkan perangkat lunak

yang diinginkan.

1.5 Pengujian dan Analisa Data

Pengujian dan analisa data yang dilakukan mencakup beberapa hal antara lain:

a. Pengujian rule-rule yang digunakan apakah sesuai dengan konsep

sistem pendukung keputusan yang berlaku.

b. Pengujian perangkat lunak yang dibuat sekaligus menganalisa

keakuratan output yang dihasilkan.

c. Melakukan evaluasi atas pengujian rule-rule yang digunakan apakah

sesuai konsep sistem pendukung keputusan yang berlaku dengan

melakukan pengujian perangkat lunak yang dibuat serta menganalisa

keakruratan output yang dihasilkan untuk melihat sampai sejauh mana

sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat membantu untuk

mengatasi kebingungan yang dialami dalam hal resep masakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan disini berdasarkan urutan pembahasan

yang dilakukan didalam penyusunan tugas akhir. Adapun garis besar penulisan

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dan juga memberikan penjelasan yang

berhubungan dengan sistem pendukung keputusan. Dalam bab ini akan dibahas

mengenai algoritma term frequency–invers document frequency (TF-IDF) dimana

algoritma tersebut akan digunakan sebagai proses dalam pembuatan sistem ini.
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Disamping itu akan dibahas juga mengenai teori yang berhubungan dengan

perihal sistem ini yang nantinya akan dipakai dalam pembuatan sistem pendukung

keputusan.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang analisa mengenai permasalahan yang terkait dalam

pembuatan sistem pendukung keputusan serta desain yang meliputi analisa sistem,

perancangan sistem dan desain antar muka dari sistem pendukung keputusan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang modul-modul perancangan sekaligus pembuatan

sistem pendukung keputusan yang berisi berbagai prosedur maupun fungsi dari

program yang merupakan penerapan dari teori-teori yang telah dipaparkan pada

bab 2 serta bab 3.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari materi

pembahasan dan aplikasi yang telah dibuat dan saran-saran untuk pengembangan

sistem lebih lanjut.


