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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini membahas mengenai garis besar Tugas Akhir yang meliputi latar 

belakang, tujuan, rumusan dan batasan masalah, metodologi pembuatan tugas 

akhir, dan sistematika penulisan laporan. 

 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun 

terus mengalami kemajuan yang signifikan dan kebutuhan akan hal tersebut 

sangat penting guna menunjang berbagai aktifitas yang dilakukan umat manusia 

di era ini. Salah satu perkembangan yang paling mencolok adalah teknologi yang 

berbasis informasi.  Sebuah perangkat PC (Personal Computer) tidak hanya dapat 

digunakan di rumah atau kantor dalam membantu kegiatan sehari-hari. Tetapi, 

sebuah perangkat PC (Personal Computer) bisa juga digunakan untuk menjadi 

sebuah pusat layanan informasi dengan bantuan ponsel. Salah satu fasilitas 

telepon seluler yang sangat digemari sebagian besar masyarakat pengguna telepon 

seluler adalah SMS (Short Message Service). 

 Beberapa search engine yang tersedia saat ini masih menggunakan metode 

keyword matching untuk melakukan pencarian. Metode ini bekerja dengan cara 

melakukan pencarian pada setiap dokumen untuk kata-kata yang sesuai dengan 

keyword yang diberikan kemudian menampilkan dokumen-dokumen yang sesuai 

tanpa memperdulikan dokumen-dokumen lainnya dimana tidak terdapat keyword 

yang diinginkan. Dengan metode ini, setiap dokumen tidak saling berhubungan 

satu dengan yang lain selama proses pencarian, karena proses pencarian hanya 

terbatas pada isi dokumen per dokumen. 

 Ketika dilakukan proses pencarian pada BM25 database, search engine 

memperhitungkan bobot kemiripan untuk setiap kata-kata yang merupakan isi dari 

koleksi dokumen dalam database. Nilai ini, yakni similarity values dari kata-kata 

tersebut menentukan kemiripan antara dokumen, dan dua dokumen dapat saja 

semantically close meskipun keduanya tidak memiliki keyword tertentu, sehingga 
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pencarian tidak memerlukan keberadaan kata yang sama untuk mendapatkan 

hasil. 

 Namun dalam pencari perlu memperhatikan ketepatan, Misal : kata kunci 

“Zakatt” maka hasil tidak didapat, padahal yang dimaksud adalah Zakat oleh 

karena  digunakan Metode pengukuran similaritas perkata menggunakan 

levenshtein distance untuk memerikasa kata. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1) Bagaimana mengkoreksi input kata menggunakan algoritma 

Levenshtein distance? 

2) Bagaimana mendapatkan hadits berdasarkan input kata menggunakan 

BM25? 

3) Bagaimana membangun SMS Gateway (sms reply) dengan 

memasukkan kata kunci dan mendapatkan jawaban? 

 

1.3  Tujuan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Merancang sebuah aplikasi SMS auto reply untuk memberikan 

kemudahan dalam pemberian informasi. 

2) Merancang sebuah system  menggunakan algoritma BM25 dalam 

menangani balasan SMS secara otomatis 

3) Menguraikan proses penerapan metode BM25 pada layanan sms auto 

reply berbasis web dengan database Mysql serta pemanfaatan aplikasi 

smslib. 

4) Mengimplementasiakan penerapan metode BM25 pada layanan sms 

auto reply berbasis web dan database . 

5) Mengimplemntasikan  metode Levenshtein Distance pada koreksi salah 

ketik pertanyaan. 
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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 PHP . 

2) Menggunakan metode Levenshtein Distance 

3) Menggunakan metode BM25 

4) SMS yang masuk hanya berkaitan dengan seputar pertanyaan hadits. 

5) Isi dokumen yang digunakan berupa hadits terjermahan Indonesia. 

 

1.5  Metodologi  

 Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, buku-buku, 

artikel maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan 

algoritma Levenshtein Distance,BM25,Programming php, Dreamweaver 

dan Database mysql. 

2. Analisa dan perancangan 

 Pada tahap ini dilakukan analisia terhadap masalah yang ada, yaitu 

membangun aplikasi Pencarian hadits dalam system sms auto reply 

berbasis php dan mengimplementasikan algoritma BM25 dan 

Levenshtein Distance pada aplikasi Pencarian hadits dalam system sms 

auto reply berbasis php. 

 

3. Rancang Sistem dan Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan 

yaitu implementasi antarmuka, implementasi basis data dan 

implementasi sistem lalu transformasi hasil desain. 

4. Pengujian 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa 
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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 ditest oleh user apakah berhasil atau tidak. 

5. Penyusunan Laporan 

 Pada tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil implementasi 

dan analisa dari yang di implementasikan di atas. Serta menyimpulkan 

hasil yang telah dilakukan selama percobaan, pengimplementasian dan 

pengujian. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka 

penulisan dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

  BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang terdiri dari dasar-

dasar teori tentang metode BM25, textmining, hadits, 

Levenshtein Distance  

  BAB III : ANALISIA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diuraikan tentang analisis dan perancangan sistem 

dari sistem yang akan dibuat. Terdiri dari deskripsi masalah, 

spesifikasi sistem, rancangan proses, rancangan data,serta  

rancangan antar muka pengguna yang ditampilkan dalam bentuk 

form-form rancangan. 

   BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi sistem serta analisis 
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hasil dalam program pencarian hadits menggunakan algoritma 

bm25 dan koreksi query levenshtein distance dalam sistem sms 

auto reply. 

  BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab akhir sebagai bab penutup dari seluruh 

penelitian yang telah disajikan. Bagian ini terdiri dari 

kesimpulan dan saran atas aplikasi yang telah di rancang. 

 


