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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan penyiapan bahan merupakan kegiatan awal dalam proses 

pembuatan makanan. tak hanya bahan yang sudah ada namun menu yang pas 

belum didapat maka pencarian resep akan dibutuhkan dengan menggunakan 

media seperti Koran, tabloid, internet, dan buku-buku tentang resep masakan. 

Dengan kebutuhan informasi resep masakan diperlukan aplikasi pencarian yang 

biasa digunakan untuk melihat dan mencari informasi-informasi resep-resep 

makanan. 

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan palette yang di sediakan 

oleh eclipse dan emulator SDK sebagai bahan pokok pembuatan aplikasi android. 

Resep masakan yang dibuat dengan memanfaatkan aplikasi android sebagai GUI 

nya menjadikan peran mobile sebagai wadah informasi resep masakan khas Kota 

Palu dengan menerapkan metode linier search sebagai algoritma pencarian resep 

makanan berdasarkan bahan-bahan yang terdapat pada resep makanan. Metode 

linear search (pencarian berurutan) adalah algoritma pencarian yang paling 

sederhana. Linear search bekerja dengan membandingkan nilai yang dicari 

dengan setiap element pada array (pada umumnya) secara sequen. 

Hasil dari perancangan adalah aplikasi dapat mencari menu sesuai dengan 

bahan yang sudah di miliki oleh user, selain menu yang ditampilkan, resep 

masakan, dan cara memasak. Aplikasi resep masakan khas Kota Palu bersifat read 
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 only dan berisi tentang resep-resep masakan dari kota Palu, yang memudahkan 

bagi pengguna untuk mencoba resep khas Kota Palu.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah  yang akan 

dibahas adalah bagaimana menerapkan linear search untuk mencari kesesuaian 

bahan-bahan masakan dan merancang sistem aplikasi berbasis android yang 

menyediakan fitur pencarian dan rekomendasi resep masakan yang cocok 

berdasarkan bahan-bahan yang diinputkan oleh user. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pembuatan dan perancangan aplikasi masakan khas 

Kota Palu berbasis Android yaitu sebagai barikut: 

1. Aplikasi menggunakan bahasa pemrogaman java dengan Tools 

Android Studio. 

2. Masakan yang disarankan adalah masakan yang memiliki kecocokan 

bahan yang paling banyak. 

3. Aplikasi mampu berjalan pada semua system operasi Android dari 

versi 2.3 sampai 6.0. 

4. Linear search diterapkan pada pencarian menu berdasarkan 5 bahan 

yang di inputkan oleh user. 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah menerapkan linear search untuk pencarian  
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menu makanan berdasarkan bahan yang dimasukkan pengguna sehingga 

dapat menemukan resep makanan berdasarkan kecocokan bahan-bahan yang 

dimasukkan oleh pengguna atau user. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan 

linear search pada aplikasi pencarian masakan khas kota palu, setiap user lebih 

mudah dalam menginputkan masakan yang dicari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian tugas akhir ini terdiri dari 5 Bab, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar penelitian tugas akhir ini. Terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematis penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sumber-sumber pustaka dan penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya kemudian digunakan sebagai dasar tinjauan 

yang juga menjelaskan titik perbedaan penelitian dengan beberapa 

penelitian sebelumnya. Sumber-sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan digunakan sebagai acuan 

didalam pembahasan yang terkait dalam penelitian. 
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Bab 3 Analisis dan Perancangan Sistem 

 Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian, analisis sistem, 

analisis kebutuhan masukan (input), analisis kebutuhan keluaran (Output), 

analisis kebutuhan perangkat keras (hardware), analisis kebutuhan 

perangkat lunak (software), perancangan sistem, rancangan implementasi 

linier search, use case diagram, sequence diagram aplikasi, sequence 

diagram pencarian resep, sequence diagram tutorial, activity diagram 

aplikasi, perancangan database, tabel resep, tabel bahan, relasi tabel, 

perancangan antar muka (interface), tampilan menu utama, tampilan menu 

pencarian, tampilan daftar resep. 

Bab 4 Implementasi dan pembahasan sistem 

Bab ini menjelaskan implementasi program, dan menempelkan beberapa 

source code yang disertai penjelasan. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dikerjakan. 


