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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 

Pada era komputerisasi ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

teknologi berbasis IT sangat bervariatif. Salah satunya kebutuhan akan 

ketersediaan kamus. Jenis kamus ada kamus bahasa hingga kamus istilah-istilah 

dari suatu bidang. Kamus istilah keperawatan merupakan salah satu kamus yang 

di perlukan oleh masyarakat. Kamus istilah keperawatan yang saat ini banyak 

beredar dalam bentuk buku. Dalam pencariannya menyulitkan karena pengguna 

harus mencari arti dan istilah keperawatan secara manual. Dan disisi lain buku 

sangat sulit untuk dibawa. Oleh karena itu di butuhkan ketersediaan kamus istilah 

keperawatan yang dapat memudahkan semua orang mencari dan memahami arti 

kata atau istilah keperawatan dengan mudah dan cepat dimana pun kita berada. 

Mengingat masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan layanan smartphone, maka 

jika salah satu layanannya dapat menyediakan fitur kamus tentunya akan sangat 

bermanfaat dan menarik serta diminati oleh penggunanya. 

Dalam suatu sistem ketatabahasaan, pencarian kata pada kamus seringkali 

tidak ada. Hal itu disebabkan karena kata kunci yang kita ketikkan bukan 

merupakan ejaan yang baku, memiliki suatu imbuhan ataupun salah ketik. Sebagai 

contoh, kita mengetikkan “aburtos”, padahal ejaan yang benar adalah “abortus”. 

Tentunya kita tidak ingin gagal memperoleh informasi yang dari kata yang kita 

ingin cari maknanya tersebut. Selain itu, suatu kamus belum tentu menggunakan 

ejaan yang benar pula. Selain itu, suatu kata juga dapat berubah komponen 

karakter katanya akibat penambahan imbuhan, seperti “rawat” dan “merawat”. 

Tentu saja jika kita bermaksud untuk memperoleh informasi yang mengandung 

kedua kata meskipun kita hanya mengetikkan “rawat”. Bahkan, terkadang kita 

salah mengetikkan kata yang ingin kita cari, seperti “rwat”. Oleh karena itu, 
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diperlukanlah suatu metode pendekatan pencarian string yang dapat memenuhi 

keinginan tersebut. 

Untuk melakukan pencarian kemungkinan kata yang diinginkan tersebut, 

diperlukanlah suatu pendekatan pencarian string khusus yaitu dengan pendekatan 

perkiraan (Approximate String Matching). Dan algoritma yang digunakan dalam 

pendekatan perkiraan (Approximate String Matching) ini adalah Levenshtein 

Distance. 

Algoritma Levenshtein Distance merupakan algoritma pencarian jumlah 

perbedaan string yang ditemukan oleh Vladimir Levenshtein, seorang ilmuwan 

Rusia, pada tahun 1965. Algoritma ini digunakan secara luas dalam berbagai 

bidang, misalnya mesin pencari, pengecek ejaan (spell checking), pengenal 

pembicaraan (speech recognition), pengucapan dialek, analisis DNA, pendeteksi 

pemalsuan, dan lain-lain. 

Dari permasalahan yang ada di atas, dalam tugas akhir ini penulis 

mencoba membuat aplikasi kamus keperawatan berbasis android yang dapat 

dengan mudah digunakan (user friendly) dan dilengkapi implementasi algoritma 

Levenshtein Distance pada aplikasinya untuk pengecek ejaan (spell checking) 

dalam pencariannya.  

 

1.2. Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana perancangan aplikasi kamus keperawatan yang berbasis android? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Levenshtein Distance pada aplikasi kamus 

keperawatan yang berbasis android? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang aplikasi kamus keperawatan yang berbasis android. 

2. Mengimplementasikan algoritma Levenshtein Distance pada aplikasi kamus 

keperawatan yang berbasis android. 
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1.4. Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1. Aplikasi ini menampilkan hasil pencarian dari kata atau istilah yang 

dimaksud. 

2. Aplikasi ini hanya menyediakan pilihan pencarian kata atau istilah 

keperawatan. 

3. Aplikasi ini melakukan pencarian kata bukan kalimat. 

4. Aplikasi ini menampilkan suggestion kata apabila kata yang dicari tidak 

ditemukan. 

5. Penggunaan aplikasi ini hanya dapat digunakan pada smartphone OS Android. 

 

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, Android Programming, Eclipse dan Kamus Keperawatan. 

2. Analisa Masalah 

Pada tahap ini dilakukan analisia terhadap masalah yang ada, yaitu 

membangun aplikasi kamus keperawatan berbasis android dan 

mengimplementasikan algoritma Levenshtein Distance pada aplikasi kamus 

keperawatan berbasis android yang dibangun. 

3. Rancang Sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini dibangun aplikasi kamus keperawatan berbasis android dan 

dilakukan pengimplementasian algoritma Levenshtein Distance pada aplikasi 

kamus keperawatan berbasis android yang dibangun. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibangun dan 

menganalisa dari hasil implementasi algoritma Levenshtein Distance pada aplikasi 

kamus keperawatan berbasis android  
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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 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodelogi dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir ini yang meliputi 

kamus dan algoritma Levenshtein Distance. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi sistem, kebutuhan sistem, dan analisa 

algoritma. Sedangkan perancangan sistem meliputi perancangan 

diagram UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari  use 

case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram dan 

perancangan desain antarmuka (interface) serta perancangan 

database. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang implementasi dan pegujian. Implementasi 

aplikasi yang akan dibangun berupa implementasi perangkat lunak 

dan perangkat keras, implementasi desain antar muka (interface), 

implementasi database dan implementasi algoritma Levenshtein 

Distance pada pencarian kata pada kamus keperawatan. Sedangkan 

pengujian yang akan dilakukan yaitu pengujian pencarian kata yang 

ejaannya salah menggunakan algoritma Levenshtein Distance pada 

aplikasi kamus keperawatan. 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pengujian aplikasi yang berguna untuk pengembangan aplikasi 

selanjutnya. 

 

  


