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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rekayasa perangkat lunak merupakan satu disiplin ilmu yang bertujuan 

mengembangkan sistem perangkat lunak yang efektif dari segi biaya. Perangkat 

lunak bersifat abstrak dan tidak nyata. Perangkat lunak tidak terbuat dari unsur, 

mengikuti hukum fisika atau proses manufaktur. Dalam beberapa hal, kenyataan 

ini menyederhanakan rekayasa perangkat lunak karena tidak ada pembatasan fisis 

terhadap potensi perangkat lunak. Akan tetapi, dalam hal lain, tidak adanya 

batasan natural ini berarti bahwa perangkat lunak dengan mudah dapat menjadi 

sangat kompleks dan dengan demikian sangat sulit dipahami (Ian Sommerville. 

2003). 

Rekayasa perangkat lunak masih merupakan disiplin yang relatif muda. 

Istilah rekayasa perangkat lunak pertama kali diajukan pada tahun 1968 pada 

konferensi yang diselenggarakan untuk membahas apa yang pada waktu itu 

disebut ‘krisis perangkat lunak’. Krisis perangkat lunak ini merupakan akibat 

langsung dari lahirmya perangkat keras komputer generasi ketiga yang canggih 

(pada waktu itu). Kecanggihannya membuat aplikasi komputer yang belum 

terealisasi pada saat itu menjadi proposisi yang layak. Perangkat lunak yang 

dihasilkan menjadi beberapa kali lipat lebih besar dan lebih kompleks dari sistem 

perangkat lunak sebelumnya (Ian Sommerville. 2003). 

Rekayasa perangkat lunak di Indonesia dijadikan disiplin ilmu yang 

dipelajari mulai tingkat sekolah menengah kejuruan sampai tingkat perguruan 

tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, jurusan ini sudah memiliki kurikulum materi 

pelajaran sendiri yang sudah ditentukan oleh jurusan. Rekayasa Perangkat Lunak 

di tingkat perguruan tinggi biasanya mempelajari materi seperti bahasa 

pemprograman, desain web, dan sebagainya, tergantung dari kurikulum tiap 

tahunnya. 

Smartphone android merupakan perangkat mobile yang sering di bawa 

oleh masyarakat umum sehingga mempermudah pengguna dalam mencari 

informasi hanya dengan menggunakan smartphone user dapat menggali informasi 
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melalui media internet, atau melalui aplikasi lain yang tertanam dalam perangkat 

tersebut.  

 Berdasarkan hasil permasalahan diatas maka ditemukan ide untuk 

membuat sebuah sistem dengan memanfaatkan metode Cosine Similarity dalam 

menetukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar Software Engineering 

berbasis android. Aplikasi ini dapat membantu dan mempermudah dalam proses 

pencarian informasi mengenai software engineering secara lebih spesifik dan 

mendalam bagi para mahasiswa teknik informatika atau masyarakat umum oleh 

karena itu penulis membuat tugas akhir ini dengan judul “APLIKASI TANYA 

JAWAB OTOMATIS SEPUTAR REKAYASA PERANGKAT LUNAK DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE COSINE SIMILARITY BERBASIS ANDROID”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasikan Metode Cosine Similarity dalam 

pencarian jawaban atas pertanyaan tentang rekayasa perangkat lunak?. 

b. Bagaimana membangun system tanya jawab otomatis seputar 

pertanyaan tentang rekayasa perangkat lunak menggunakan Metode 

Cosine Similarity?. 

c. Bagaimana mengimplementasikan pencarian jawaban otomatis atas 

pertanyaan tentang rekayasa perangkat lunak menggunakan 

smartphone android?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam proposal 

ini antara lain: 

a. Algoritma yang digunakan dalam system Tanya Jawab Otomatis 

seputar pertanyaan tentang rekayasa perangkat lunak ini adalah 

Metode Cosine Similarity. 

b. Data yang digunakan dalam melakukan pencarian adalah data teks 

dalam bahasa Indonesia dari buku yang di karang oleh Ian 
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Sommerville Dengan judul buku Software Engineering.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mempelajari dan mengimplementasikan Metode Cosine Similarity 

dalam pencarian jawaban atas pertanyaan tentang Rekayasa Perangkat 

Lunak. 

b. Membangun system tanya jawab otomatis seputar pertanyaan 

Rekayasa Perangkat Lunak menggunakan Metode Cosine Similarity 

untuk mempermudah dalam mencari jawaban seputar pertanyaan 

tentang Rekayasa Perangkat Lunak dengan memanfaatkan metode 

Cosine Similarity. 

c. Mengimplementasikan aplikasi pada smartphone android untuk 

pencarian jawaban otomatis atas pertanyaan tentang rekayasa 

perangkat lunak. 

 

1.5 Manfaat 

Metode  Cosine Similarity,  sangat bermanfaat untuk digunakan pada  

system pengolah kata, karena dengan metode ini  Tanya Jawab Otomatis 

dapat mencari data yang diinginkan oleh penanya.  

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem diperoleh dari 

pengamatan data-data yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan untuk penelitian 

guna perancangan sistem tersebut secara terstruktur adalah: 

 

1.6.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai 

sumber yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir baik 

bersumber dari buku, artikel, atau tutorial dari internet,dan, serta observasi 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
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tugas akhir. 

 

1.6.2 Analisa data 

Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasilobservasi 

dan menggabungkannya dengan metode yang akan dipakai dalam pembuatan 

program. 

1.6.3 Perancangan sistem 

Memahami rancangan sistem informasi sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikan Model yang diinginkan oleh pemakai menggunakan 

pemodelan sistem berupa Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram dan Class Diagram, serta perancangan database guna mempermudah 

dalam proses-proses selanjutnya. 

 

1.6.4 Implementasi 

Pembuatan  aplikasi  menggunakan  Notepad ++ / Dreamweaver  untuk  

menuliskan program, dan mysql sebagai databasenya. 

 

1.6.5 Pengujian 

Tahapan  terakhir  yaitu  pengujian aplikasi dimana kita membukanya pada 

browser kita yang sudah support dengan html5 bisa pakai browser di 

handphone / smartphone atau di PC / Laptop 

 

1.6.7 Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukandan dari 

hasil program 

 

1.7 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 adalah sebagai 
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berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir yang berjudul aplikasi tanya jawab otomatis 

seputar nutrisi balita menggunakan metode cosine similarity berbasis 

android. 

BAB II Landasan Teori 

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

serta komponen – kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar 

acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan aplikasi tanya jawab otomatis 

seputar nutrisi balita berbagai macam penyakit dengan menggunakan 

metode cosine similarity berbasis android. 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 tentang implementasi  dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari pembuatan aplikasi, 

kode – kode pemrograman, database dan kemudian dilakukan pengujian 

pada aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat. 


