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BAB I PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 Pencarian (searching) merupakan suatu pekerjaan yang sering dikerjakan 

dalam kehidupan sehari – hari. Ada kalanya kita mencari sesuatu dengan tujuan 

hanya untuk mengetahui apakah data tersebut ada dalam sekumpulan data atau tidak, 

sementara di lain waktu mungkin kita menginginkan posisi dari data yang dicari 

tersebut. 

Dalam Algoritma pencarian (searching,) ada Beberapa metoda pencarian 

Seperti: 

 Metode linier (Linear Search.) adalah teknik pencarian data dimana data 

dicari secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir secara 

Sequen 

 pencarian biner (Binary Search) adalah sebuah teknik untuk menemukan nilai 

tertentu dalam sebuah larik (array) , Prinsip pencarian Biner yaitu dengan 

membagi data atas dua bagian kemudian membandingkannya.  

 dan pencarian interpolasi (Interpolation Search) adalah menentukan posisi 

yang diestimasi dari sisa rekaman yang belum diperiksa 

 Masing – masing algoritma memiliki prasyarat dan cara serta waktu pelaksanaan 

yang berbeda. Pemilihan atas metoda pencarian dilakukan berdasarkan keadaan dan 

keinginan pengguna metoda yang biasanya tergantung pada jumlah data, jenis data 

dan struktur data yang digunakan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk merancang perangkat 

sebuah Aplikasi untuk mensimulasikan metoda pencarian linier, biner dan interpolasi 

dari data – data numerik dan text yang di-input sebagai media pembelajaran bagi 

mahasiswa. 
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2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka yang menjadi 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana cara kerja dari metoda pencarian linier, biner dan interpolasi 

secara tahap demi tahap. 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat men-simulasikan metoda pencarian 

linier, biner dan interpolasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic 6.0. 

 

3. Tujuan 

 Tujuan penyusunan tugas akhir (skripsi) ini adalah membuat sebuah aplikasi 

yang dapat men-simulasikan metoda pencarian linier, biner dan interpolasi untuk data 

terurut menaik (ascending) dan terurut menurun (descending) secara tahap demi 

tahap. 

 Tujuan dari penyusunan tugas akhir (skripsi) ini yaitu : 

1. Memahami algoritma searching khususnya metoda pencarian linier, biner dan 

interpolasi. 

2. Menghasilkan sebuah aplikasi untuk menjadi media pembelajaran buat 

mahasiwa yang ingin belajar tentang algoritma searching. 

4. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis, maka ruang lingkup 

permasalahan dalam merancang perangkat lunak ini antara lain : 

1. Input dibatasi hanya pada keyboard sedangkan Output perangkat lunak pada 

layar monitor. 

2. Data yang di- berupa numerik dan text 

3. Jumlah data dibatasi maksimal 100 buah. 

4. Metode yang di gunakan yaitu. Pencarian Linier, Biner Dan Interpolasi 

dengan menggunakan Bahasa Pemograman Visual Basic 6.0. 
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5. Metodologi Penyelesaian 

 Langkah – langkah pembuatan perangkat lunak ini antara lain : 

a. Mencari dan mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk 

pembuatan perangkat lunak baik dari pengetahuan dan pengalaman 

penulis maupun dari sumber – sumber lainnya seperti internet dan buku – 

buku komputer. 

b. Membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan 

metoda – metoda pencarian (searching). 

c. Mempelajari cara pencarian data dan algoritma dari metoda pencarian 

linier, biner dan interpolasi. 

d. Merancang perangkat lunak yang mampu untuk melakukan analisa 

terhadap algoritma dari metoda pencarian linier, biner dan interpolasi dari 

data – data numeric dan text yang di-input dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0. 

 

6. Uji coba dan evaluasi 

 Tahap ujicoba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisis dan rancangan serta akan 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui kesalahan yang akan disempurnakan 

kemudian. 

7. Penyusunan laporan tugas akhir 

 Pada tahap ini akan dilakukan sebuah penyusunan laporan tugas akhir sebagai 

dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut ditujukan agar 

memudahkan pengembangan-pengembangan yang dilakukan dikemudian hari. 
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8. Jadwal kegiatan 

 

No Kegiatan 

Bulan 

November 

Bulan 

Desember 

Bulan 

Januari 

Bulan 

Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahap Pendahuluan : 

- Identifikasi masalah  

- Penetapan Tujuan 

- Studi Pustaka 

                

2. Analisa Kebutuhan                 

3. Implementasi                 

4. Analisa hasil                 

5. Penulisan laporan akhir                 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan 

 


