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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Universitas muhammadiyah malang atau yang biasa di singkat UMM adalah 

salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang dengan akreditasi “A” yang 

berpusat di dekat terminal landungsari yaitu  kampus III terpadu. Selain itu, 

Universitas Muhammadiyah Malang sendiri juga merupakan perguruan tinggi 

terbesar se-Jawa Timur, dimana saat ini memiliki mahasiswa aktif sebanyak 33.744 

menurut data dari forlap dikti (2017). Dengan mahasiswa sebanyak itu, jika 

menggunakan atau menginstall aplikasi lost and found tersebut, akanlah sangat 

membantu dalam mempertemukan orang yang kehilangan dan menemukan. 

Kehilangan barang-barang pribadi di UMM merupakan hal yang sudah sering 

terjadi. Sebagian besar mahasiswa yang kehilangan barang-barangnya 

menginformasikannya melalui selembar kertas atau bahkan berlembar-lembar 

kertas yang ditempelkan pada dinding-dinding di gedung kampus. Kertas-kertas 

tersebut berisi tentang pengumuman barangnya yang hilang serta informasi kontak 

dari pemiliknya. Berdasarkan pengamatan penulis, sangat tidak efektif 

menempelkan pengumuman kehilangan di dinding-dinding gedung kampus, karena 

orang yang melewatinya belum tentu melihatnya, sekalipun juga melihatnya belum 

tentu peduli dengan pengumuan tersebut. Selain itu, ditinjau dari nilai estetika maka 

pengumuman tersebut sangat mengurangi nilai estetika dari gedung kampus, serta 

menyebabkan dinding gedung kampus tampak kotor dan kumuh.  

Alternatif lain yang digunakan oleh sebagian besar mahasiswa yaitu 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kehilangan 

seperti facebook atau instagram karena dianggap mudah dalam penyebarannya [5]. 

Di media sosial dianggap mudah karena langsung memperbarui status di media 

sosial tersebut. Tapi kelemahan yang bisa terjadi bahwa status mengenai informasi 

kehilangan tersebut akan cepat hilang dengan status-status baru yang sering di 

update oleh pengguna tersebut. 



2 

 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmatulloh pada tahun 2016 [1] yang 

merancang sebuah sistem informasi pencarian benda hilang berbasis website. 

Penelitian tersebut mampu menangani masalah diatas, namun sistem tersebut masih 

kurang efektif karena pencarian masih dilakukan dengan menggunakan query. 

Kelemahan dari query adalah bersifat key-sensitive atau query dengan dokumen 

harus sama persis [3]. Mengingat keterbatasan tersebut peneliti ingin 

mengembangkan aplikasi “lost and found” dengan menggunakan fitur pencarian 

yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan Cosine Similarity. 

Cosine similarity adalah metode perhitungan kemiripan kata yang paling populer 

untuk diterapkan pada dokumen teks. Kelebihan utama dari metode cosine 

similarity adalah tidak terpengaruh pada panjang pendeknya suatu dokumen. Maka 

dari itu penulis ingin mengembangkan aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur 

pencarian menggunakan cosine similarity.  

Dengan adanya sistem yang terpusat ini, informasi kehilangan di Universitas 

Muhammadiyah Malang dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan 

aplikasi “lost and found”, dan mempercepat pengguna dalam menemukan suatu 

barang yang hilang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana membuat sistem lost and found yang bersifat key-

insensitive? 

b. Bagaimana membuat sistem lost and found yang mempunyai kinerja 

yang bagus dalam proses pengambilan informasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah website “lost and 

found” dengan fitur pencarian menggunakan metode Cosine Similarity yang dapat 

memudahkan pengguna dalam pencarian barang hilang. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penilitian adalah: 

a. Notifikasi menggunakan email 

b. Dokumen menggunakan bahasa indonesia. 
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c. Menggunakan bahasa baku. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Metode Waterfall 

yang terdiri dari 5 tahap yaitu : 

1. Pengumpulan data 

2. Analisa Kebutuhan 

3. Perancangan (Design) 

4. Implementasi (Coding) 

5. Pengujian 

6. Pemeliharaan Terhadap Sistem 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature, referensi yang berkaitan dengan 

permaslaahan yang diangkat sebagai bahan tugas 

BAB III : ANALISIS  DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Pembahasan pada bab ini difokuskan pada perancangan program, 

cara kerja dari program yang telah dibuat dan diuji serta hasil dari 

program tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 


