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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Metode Latent Semantic Indexing (LSI) merupakan salah satu solusi 

dari permasalahan aplikasi question unswering dalam pencarian pada object 

teks mining system sehingga dapat diperoleh keterkaitan antara setiap 

dokumen yang ada dengan berbasiskan teks bahasa Indonesia baku. Metode 

ini bekerja dengan prinsip yang cukup sederhana, dimana selain melakukan 

penyimpanan kata-kata ke dalam dokumen metode ini juga memeriksa 

keseluruhan koleksi dokumen dalam database untuk menentukan kemiripan 

antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. LSI menganggap dokumen-

dokumen yang memiliki banyak kata-kata yang sama memiliki kemiripan 

secara semantik semantically close, dan sebaliknya dokumen-dokumen yang 

tidak banyak memiliki kesamaan kata-kata sebagai semantically distant. 

Ketika dilakukan proses pencarian pada LSI database, aplikasi quetion 

answering memperhitungkan bobot kemiripan untuk setiap kata-kata yang 

merupakan isi dari koleksi dokumen dalam database. similarity values dari 

kata-kata tersebut menentukan kemiripan antara dokumen, dan dua dokumen 

dapat saja semantically close meskipun keduanya tidak memiliki keyword 

tertentu, sehingga pencarian tidak memerlukan keberadaan kata yang sama 

untuk mendapatkan hasil. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana membangun system quetion answering untuk obat-obatan 

(tanya jawab obat-obatan). 

b. Bagaimana cara mencari jawaban secara otomatis dari pertanyaan-

pertanyaan mengenai obat-obatan yang lebih efisien dan efektif. 

c. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Latent Semantic Index
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 (LSI) dalam pencarian data obat-obatan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam proposal 

ini antara lain: 

a. Algoritma yang digunakan dalam system pencarian data obat-obatan 

ini adalah algoritma Latent Semantic Index  (LSI). 

b. Data yang digunakan dalam melakukan pencarian adalah data teks 

dalam bahasa indonesia. 

c. Pencarian dokumen pada system akan melalui tahapan-tahapan 

preprosesing teks mining yang meliputi proses Tokenizing, Stopword 

dan Removal  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari permasalahan dari tugas akhir ini meliputi: 

a. Untuk mempermudah dalam proses pencarian data obat-obatan 

yang ada dalam database dengan memanfaatkan algoritma 

Latent Semantic Indexing (LSI). 

b.  Mengimplementasikan algoritma LSI tersebut ke dalam 

 

1.5 Metodologi  

1.5.1 Studi Pustaka 

Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasa 

perangkat lunak. Untuk mempermudah proses analisis dan 

perancangan, penulis menggunakan metode Classic Life Cycle atau 

biasa juga disebut dengan metode waterfall.  

 

1.5.2 Studi Literatur 

     Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi 

sehubungan dengan proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. 
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Seperti mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan buku-buku 

penunjang lainnya. 

 

1.5.3 Analisa dan perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep 

yang telah terkumpul dan membuat desain rancangan design 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 Pengujian 

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 ditest oleh user atau 

konsumen apakah berhasil memberikan jawaban dengan tepat sesuai 

dengan pertanyaan yang ditanyakan. 

 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil 

penelitian dan pengerjaan sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan 

sistem perangkat lunak aplikasi question unswering obat-obatan dengan 

menggunakan metode LSI. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Dalam bab ini berisi analisa dan perancangan system. Analisa yang 

meliputi bobot setiap index dengan frase yang dicari. Perancangan sistem yang 

Meliputi desain konseptuan dan Pisikal dan, perancangan Interface (Interface 

Design). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisi tentang pengembangan dan pengujian sistem yang telah 

dibuat pada Bab sebelumnya. Dari implementasi system, implementasi 

lingkungan pengmbangan dan Implementasi desain interfacenya. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusunan 

laporan aplikasi question unswering obat-obatan dengan menggunakan 

metode LSI (Latent semantic Indexing). 


