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BAB I 

PENDAHULUANB 

 

1.1  Latar Belakang  

Ensiklopediabyaitubketerangan atauburaian tentangbberbagaibhal 

dalambbidangbseni danbilmu pengetahuan, byangbdisusunbmenurut abjad 

yang kemudian dicetak ke dalam bentuk buku. Ensiklopedia merupakan 

kumpulanbdaribpenjelasan kata – katabyang adabyangbberisibtentang 

informasi secara luas, lengkap, danbtentunyabmudahbuntuk kitabpahami 

(Erawati, Indri, and Yuni Yamasari, 2013). 

Ensiklopedia yang khususbmembahasbkebidananbmasihbsedikit 

jumlahnya, untuk membantu pengguna khususnya di bidang kebidanan di 

butuhkan teknologibyang sangatbtepat guna membantu meringankan saat 

pencarian ilmu-ilmu khususnya kebidanan. Tujuan dari ensiklopedia 

kebidanan ini adalah untuk menjaga dokumen khususnya ilmu kebidanan 

agar mudah di askses.  

Tak jarang penggunabsitus ensiklopediabmengalamibkesulitan 

untuk melihatbinformasi yang disediakan. Halbini dikarenakanbinformasi 

yang terdapat dalambsistem tersebutbtidak salingbterkait antarabinformasi 

yang satu dengan yang lain. Untuk mengenalibketerkaitan antara informasi 

yang satu dengan yang lainnya, perlu ditambahkan logikabkhususbdalam 

sistem sehingga mampu memberikan kemudahan terhadap pengunjung 

situs dalam mencari informasi yang dikehendaki. 

DalambbidangbilmubkomputerbmetodebTF-IDF adalah untuk 

memberikan bobot suatu dokumen. Metode ini dengan cara 

mengabungkan dua  konsep perhitungan yaitu memberikan bobot suatu 

kata terdapat dokumen yang memiliki frekuensi kemunculan dalam sebuah 

dokumen tertentu(Intan, 2006) 

Cosine similarity adalah sebuah metode untuk mentukan kemiripan 

suatu dokumen tertentu. Cosine similarity itu dengan cara mengabungkan 

dua vektor yang berbeda. Batasan nilai kemiripan suatu dokomen yang 

dihasilkan antara nilai 0 sampai dengan 1(Firdaus, 2004).  
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Teknologi ini diharapkan khususnya mereka yang dibidang ilmu 

kebidaan dapat mempermudah pencarian ilmu kebidanan dengan 

menggunakan aplikasi ensiklopedia guna mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Dengan pemanfaatan teknologi ini diharapkan penulis dapat 

memanfatkan website, blog kebidanan, wikipedia serta website ikatan 

bidan indonesia. Ada berbagai macam pelayanan yang disediakan dalam 

ensiklopedia kebidanan salah satunya yaitu pencarian dokumen yang 

merupakan studi kasus pada penelitian ini. Dari penelitian inilah penulis 

membuat aplikasi ensiklopedia kebidanan yang bertujuan untuk 

memudahkan pencarian ilmu kebidanan kepada semua kalangan yang 

membutuhkan informasi tentang ilmu kebidanan, dengan judul “Aplikasi 

Pencarian Ensiklopedia Kebidanan Menggunakan Algoritma TF-IDF 

Dan Cosine Similarity Berbasis Web”. 

 

1.2  Rumusan Masalahb 

Dari latar belakang masalahbdi atasbdapatbsimpulkan yaitu:  

a. Bagaimana cara menerapkan algoritma TF-IDF (Term Frequency-

Inverse Document Frequency) dan algoritma Cosine Similarity guna 

mencari ilmu kebidanan pada dokumen web ensiklopedia kebidanan. 

 

1.3   Batasan Masalahb 

a. Dokumen teksbyangbdibandingkanbadalah dokumenbteks seluruhnya 

atau sebagian. 

b. Data pencarianbyang dibangun berdasarkan domain website 

kebidanan, blog kebidanan, wikipedia serta website Ikatan Bidan 

Indonesia. 

c. Data yang digunakan dalam penelitian adalah bahasa Indonesia. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Mengimplementasikan aplikasi pencarian ensiklopedia kebidanan 

dalam domain website dan blog kebidanan. 
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b. Mengetahui keterkaitan suatu artikel dengan artikel lain yang 

dijadikan referensi oleh artikel tersebut. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data guna 

membantu dalam tugas akhir ini yaitu : 

 Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber-sumber di media 

cetak maupun elektronik yang dijadikan pedoman untuk tugas akhir ini. 

Mempelajari bahan-bahan tentang pencarian data di web, TF-IDF (term 

frekuensi-inverse dokument frekuensi), Cosine Similarity, ensiklopedia, 

kebidanan, bahasa pemrograman PHP dan database MySQL serta rekayasa 

perangkat lunak. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab antara 

lain : 

BAB IBPENDAHULUANB 

BabBiniBmenjelaskanBtentangBlatarBbelakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, batasan masalah danBsistematikaBpenulisan. 

BAB IIBKAJIANB PUSTAKAB 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar teori atau konsep dasar 

sebagai acuhan judul tugas akhir. 

BAB III BMETODEB PENELITIANB 

Bab ini akan dijelaskan tentang metodologi peneliatian oleh penulis 

sebagai  acuhan untuk menyelesaikan tugas akhir. Metodologi ini 

berisi tentang langkah-langkah cara memilih metode yang tepat 

guna melakukan penelitian dengan cepat dan ringkas. Hasil dari 

analisis perancangan sistem dibuat sesuai kebutuhan sistem. 

BAB IVBIMPLEMENTASIB 

 Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi yang dirancang 

penulis sesuai kebutuhan sistem. Untuk itu dibutuhkan hasil yang 
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sesuai dengan sistem dengan menentukan apakah tugas akhir ini 

berjalan dengan baik sesuai sistematis berdasarkan hasil pengujian 

yang dilakukan.  

 

BAB VBKESIMPULAN DAN SARANB 

Bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran secara 

singkat dan jelas. Untuk hasil tugas akhir yang diperoleh dari 

penelitian   


