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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuh kembang balita memang hal yang sangat penting yang harus 

diperhatikan oleh orang tua. Namun tumbuh kembang anak bisa terganggu oleh 

macam-macam penyakit. Maka dari itu, orang tua diharapkan menjadi lebih 

waspada untuk melakukan tindakan preventif dan protektif saat sebelum atau 

ketika anak sakit. Tindakan preventif disini yaitu menentukan tindakan untuk 

mengobati anak agar sakit yang diderita anak bisa lekas sembuh. Sedangkan 

protektif disini yaitu mengantisipasi daya tahan tubuh anak supaya tidak terserang 

penyakit karena cuaca dengan cara memberi asupan makanan yang sehat dan 

memberi vitamin. Maka sebab itu informasi obat sangatlah penting untuk 

mengetahui kebutuhan klinis mereka dengan dosis obat, cara pemberiannya dan 

durasi yang tepat. 

Namun, timbul masalah yang disebabkan oleh terlalu banyaknya informasi 

yang terdapat di internet yaitu sulitnya menemukan informasi yang tepat 

diperlukan dan pemilihan dari informasi yang berlimpah dalam jaringan web 

dimana belum tentu seluruhnya diperlukan pengguna, hal ini tentu tidak efisien 

baik dari segi waktu maupun dari segi keakuratan jawaban yang diinginkan. Maka 

dari itu berkembanglah teknologi question answering  system. Question answering  

system adalah sebuah  sistem  komputer yang dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan dalam bahasa alami  (natural language question) yang dapat 

memberikan jawaban yang spesifik dan jelas sesuai dengan apa yang diperlukan 

oleh user. 

Contohnya seperti user mencari informasi yang sedang dia butuhkan, maka 

sistem akan menerjemahkan kepada bentuk statement yang selanjutnya akan di 

eksekusi oleh sistem pencari. Maka dari itu membutuhkan teknologi pencarian 

(IR) yang merupakan sebuah konsep sederhana dalam pencarian yang dilakukan 

oleh user. 

Untuk metode IR yang digunakan adalah Cosine similarity. Cosine 

similarity merupakan metode yang dapat mebandingkan kemiripan sebuah data, 
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pada system ini cosine similarity membandingkan kemiripan antara pertanyaan 

yang di inputkan dengan data yang obat-obatan yang di simpan pada database 

sehinggan dapat menampilkan hasil jawaban yang relevan dengan pertanyaan 

(Pradnyana, 2012). 

Berdasarkan permasalahan diatas disertai minat masyarakat terhadap 

penanggulangan dini dan penggunaan teknologi yang tinggi  maka diperlukan 

aplikasi/system pencarian obat untuk balita. Sistem ini memanfaatkan metode 

Cosine Similarity yang bermanfaat untuk mengukur kemiripan dokumen dengan 

metode Cosine Similarity atau Pencarian Otomatis ini dapat memperoleh data 

yang diinginkan sesuai dengan pertanyaan yang di inputkan. Aplikasi ini  dikemas 

menggunakan platform web responsive, agar mempermudah pengguna untuk 

mengakses aplikasi pada smartphone.  

Oleh karena itu, untuk membantu dan mempermudah dalam proses 

pencarian informasi mengenai informasi obat untuk berbagai macam penyakit 

secara lebih spesifik dan mendalam, penulis membuat tugas akhir ini dengan judul 

“APLIKASI PENCARIAN OBAT OTOMATIS SEPUTAR OBAT-OBATAN 

PENYAKIT BALITA MENGGUNAKAN COSINE SIMILARITY BERBASIS WEB 

RESPONSIVE” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana membangun sistem pengolahan data seputar pertanyan 

obat-obatan penyakit balita berbasis web responsive. 

b. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Cosine Similarity untuk 

pencarian jawaban obat-obatan penyakit balita berdasarkan pertanyaan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada tugas akhir ini meliputi: 

a. Membangun sistem pengolahan data seputar pertanyan obat-obatan 

penyakit balita berbasis web responsive. 

b. Mengimplementasikan algoritma Cosine Similarity untuk pencarian 

jawaban obat-obatan penyakit balita berdasarkan pertanyaan. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang ada pada tugas akhir ini yaitu : 
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a. Sumber Data obat-obatan penyakit balita yang digunakan adalah obat-

obatan penyakit balita yang ada pada website kesehatan 

(https://www.scribd.com/document/337824845/Obat-Dan-Indikasinya) 

yang di validasi oleh ketua farmasi pada RS. UMM Malang. 

b. Data yang digunakan dalam melakukan pencarian jawaban atas 

pertanyaan adalah data obat-obatan penyakit balita dalam bentuk teks 

bahasa indonesia. 

1.5  Metodologi 

Metodologi yaitu tahapan-tahapan atau cara yang dilakukan peneliti untuk 

tugas akhir ini dari mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang akan 

membentuk sebuah alur yang sistematis sebagai pedoman penelitian. Supaya hasil 

yang dicapai tidak menyimpang dan lebih efisien dari tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Metodelogi penelitian yang di gunakan meliputi :  

1.5.1 Studi Pustaka 

Dalam study pustaka untuk memecahan masalah, penulis 

berpedoman pada rekayasa perangkat lunak (RPL). Yang dapat 

mempermudah proses analisis dan perancangan, maka penulis 

menggunakan metode Classic Life Cycle atau biasa juga disebut dengan 

metode waterfall untuk pengembangan perangkat lunak. 

1.5.2 Studi Literatur   

Pada tahapan ini yaitu tahapan studi literatur untuk pencarian 

informasi yang berhubungan dengan proses-proses yang di kembangkan 

pada sistem. Ada banyak literatur yang dapat digunakan untuk pencarian 

informasi, seperti mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan 

contoh projek yang berhubungan dengan perancangan sistem perangkat 

lunak tentang pencarian otomatis, textmining, cosine similarity dan tentang 

obat anak. Ada beberapa Literatur yang digunakan meliputi buku  

referensi, dokumentasi internet, dan jurnal. 

1.5.3 Analisa dan perancangan 

Pada tahapan analisa dan perancangan ini merupakan tahapan 

dimana tahapan  itu untuk menganalisa data dan konsep yang telah 
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terkumpul untuk membuat desain rancangan dan  desain sistem. Agar hasil 

yang didapat bisa efisien dan akurat. 

1.5.4 Implementasi 

Tahap implementasi yaitu merupakan tahapan untuk 

mengimplementasikan hasil rancangan seperti implementasi antarmuka, 

implementasi basis data dan implementasi sistem lalu transformasi hasil 

desain. 

1.5.5    Uji Coba 

Pada tahapan ini yaitu tahapan uji coba dan evaluasi merupakan 

tahapan untuk memeriksa apakah hasil implementasi yang dibuat itu sudah 

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 . Setelah itu 

aplikasi yang sudah selesai dibuat, harus ditest oleh para pakar 

pengobatan/medis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut meliputi : 

 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan perihal tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi, rumusan masalah, batasan masalah , tujuan , metodologi 

dan sistematika penulisan pada tugas akhir yang berjudul aplikasi 

pencarian obat otomatis seputar obat-obatan penyakit balita 

menggunakan cosine similarity berbasis web responsive. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan perihal tentang  teori – teori, definisi, konsep 

dasar,  serta bagian dari keseluruhan penyusun tugas akhir yang 

menjadi dasar acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam 

laporan tugas akhir. 
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BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab  ini berisikan rancangan aplikasi pencarian otomatis seputar 

obat-obaan penyakit balita dengan menggunakan metode cosine 

similarity dan berbasis web responsive. Rumusan masalah serta batasan 

masalah yang ditentukan, perancangan flow diagram (DFD), analisis 

database, perancangan struktur menu, perancangan antar muka, 

perancangan struktur program dengan menggunakan bahasa php dan 

faktor pendukung lain untuk dijadikan pendukung implementasi pada 

bab selanjutnya.  

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan pengimplementasian dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang sudah dibuat. Dimulai dari pembuatan aplikasi, 

kode – kode pemrograman, database dan kemudian dilakukan pengujian 

pada aplikasi yang sudah selesei dibuat. 

BAB V  Penutup 

Pada bab penutup berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran 

dari hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat. 


