
 
 

5 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

1.1  TINJAUAN PUSTAKA 

Beberapa penelitian terkait dengan pencarian dan kecocokan yang 

dilakukan oleh  Ibnu Quaiyum R Serang, (2015). Penelitian ini menggunakan 3 

metode pencarian yaitu linear search, biner, dan interpolasi dengan menggunakan 

bahasa pemrogramman visual basic 6.0. Studi kasus penelitian ini yaitu 

perancangan perangkat lunak yang dapat melakukan pencarian secara bertahap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Purnama Sari, (2012). Yaitu 

menghasilkan solusi dari pemilihan menu makanan harian selama seminggu 

berdasarkan tabel daftar makanan menggunakan Algoritma Genetika dengan 

koefisien persilangan 30 – 70% dan koefisien mutasi 10%. Fungsi fitness 

dibangun berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti nilai kecukupan gizi, 

pantangan makanan, harga rata – rata, dan perulangan yang terlalu dekat. Solusi 

diperoleh setelah proses evaluasi fitness, seleksi, persilangan, evaluasi 

pelanggaran dan mutasi dalam suatu evolusi sekitar 30 detik, ketika tidak terjadi 

pelanggaran apapun dan terjadi konvergensi. Penelitian juga menghasilkan 

koefisien mutasi cukup signifikan terhadap waktu tercapainya solusi, sementara 

koefisien persilangan tidak signifikan mempengaruhi waktu memperoleh solusi. 

Rancangan algoritma genetika dari pemilihan menu makanan diaplikasikan dalam 

perangkat lunak, yang juga dihasilkan dalam penelitian ini. Perangkat lunak yang 
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dibangun menyertakan kriteria yang telah ditetapkan dalam fungsi kecocokan. Penggunaan 

random untuk membangkitkan populasi awal menjadikan masukan yang sama akan 

menghasilkan menu makanan harian yang berbeda. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu 

kebutuhan gizi tubuh pada aplikasi menu makanan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Irawan Chandra, (2013). Yaitu Aplikasi untuk 

mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala-gejala pasien. Adapun dalam sesi konsultasi, pasien 

harus memasukan gejala utama yang paling dirasakan. Selanjutnya aplikasi ini akan merunut 

balik kedalam basis pengetahuannya dan menanyakan gejala-gejala yang belum ditanyakan 

kepada pasien. Masukan pasien mengenai gejala-gejala yang ditanyakan oleh sistem berupa 

bilangan fuzzy yang mengacu pada tingkat frekuensi. Setelah proses konsultasi selesai maka 

aplikasi ini akan menghitung nilai kecocokan yang diisikan oleh pasien mengenai gejala yang 

ditanyakan dengan nilai yang terdapat dalam basis pengetahuan sistem. Setelah nilai kecocokan 

diperoleh maka aplikasi ini akan menghitung nilai total integral dari setiap penyakit yang terpilih 

kemudian akan dilakukan proses perankingan dan nilai total integral yang terbesar diambil 

sebagai nilai kemungkinan pasien menderita penyakit tersebut sehingga akan dihasilkan 

konsultasi kepada pasien dan pasien dapat mencetak hasil konsultasi tersebut. Aplikasi ini 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.NET dan untuk database 

menggunakan SQL Server serta dijalankan pada perangkat tablet PC dengan Sistem Operasi 

Microsoft Windows 8. Studi kasus pada penelitian ini yaitu mendiagnosa penyakit berdasarkan 

gejala-gejala pasien. 

Penelitan yang dilakukan oleh Edo Surya Putra, (2014). Penelitian ini telah dibangun 

sebuah aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh Yogyakarta dengan metode layanan berbasis 

lokasi pada platform berbasis android yang dapat menampilkan lokasi took oleh-oleh terdekat 
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dengan pengguna, menampilkan rute dan jarak menuju took oleh-oleh, serta dilengkapi fasilitas 

call dialler. Studi kasus pada penelitian ini yaitu pencarian lokasi toko oleh-oleh Yogyakarta. 

Penelitan yang dilakukan oleh Syafaruddin, Jumadil Nangi dan Nadjamuddin Harun, 

(2013). Aplikasi yang dibuat adalah kamus penerjemah bahasa Indonesia-Aksara Lontara Bugis 

dengan menggunakan metode binary search dan parsing tree yang dihasilkan bisa digunakan 

dan dijadikan solusi untuk masyarakat yang ingin mempelajari bahasa daerah Bugis beserta 

Aksara Lontara Bugisnya. Aplikasi kamus penerjemah bahasa Indonesia – Aksara Lontara Bugis 

menerjemahkan dalam kalimat yang benbentuk subjek, predikat dan objek (SPO). Pengujian 

basisdata dilakukan untuk menguji beberapa karakter tanda pemisah kosakata pada database, dan 

beberapa karakter yang tidak bias digunakan antara lain “+”,”&”,”%”,”#” tanda tersebut 

menimbulkan kerancuan ketika dilakukan proses pencarian kosakata ke database karena tanda 

tersebut telah digunakan untuk fungsi lain. Studi kasus pada penelitian ini yaitu kamus 

penerjemah bahasa Indonesia-Aksara Lontara Bugis. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

 
No. Penelitian Metode yang 

digunakan 

Studi Kasus 

1. Ibnu Qaiyum R Serang 

(2015) 

Metode pencarian 

linier, biner dan 

interpolasi  

Kamus 

penerjemah 

bahasa 

Indonesia-

Aksara Lontara 

Bugis. 

2. Diyah Ayu Purnama Sari 

(2012) 

Metode 

perbandingan 

dengan Algoritma 

genetika  

Optimalisasi 

komposisi 

kebutuhan gizi 

tubuh pada 

aplikasi menu 

makanan. 
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3. 

 

 

Yudi Irawan Chandra, 

(2013) 

  

Metode Fuzzy 

Decision Making 

(FDM) 

Mendiagnosa 

penyakit 

berdasarkan 

gejala-gejala 

pasien. 

4. Edo Surya Putra, (2014) Metode layanan 

berbasis lokasi. 

Pencarian 

lokasi toko 

oleh-oleh 

Yogyakarta 

dengan metode 

layanan 

berbasis lokasi 

pada platform 

berbasis 

android. 

5. Syafaruddin, Jumadil 

Nangi dan Nadjamuddin 

Harun, (2013) 

Metode binary 

search dan parsing 

Tree. 

Aplikasi 

kamus 

penerjemah 

bahasa 

Indonesia-

Aksara Lontara 

Bugis. 

6. Priska Selvia Tenggeli 

(2016) 

 

Metode linear search Penerapan 

linier search 

pada pencarian 

resep masakan 

khas kota palu 

berbasis 

android. 

 

 

1.2 DASAR TEORI 

1.2.1 Struktur Data 

Struktur data adalah menurut .   (P. Insap Santoso, 1997). Cara menyimpan atau 

merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien Sedangkan data 

adalah representasi dari fakta dunia nyata.Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang 

disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau 

symbol. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan 
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tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam  bentuk tulisan,  suara,  

gambar,  sinyal atau  simbol. 

1.2.2 Linear Search 

Algoritma Liniear Search menurut L.N. Harnaningrum, (2010). Adalah proses 

membandingkan setiap elemen larik satu per satu secara acak, mulai dari elemen pertama sampai 

elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Algoritma pencarian secara 

linear digunakan untuk mencari sebuah nilai pada tabel sembarang.  

Proses pencarian data dengan metode ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Dalam 

pencarian ini proses dilakukan dengan cara mencocokan data yang akan dicari dengan semua 

data yang ada dalam kelompok data. Proses pencarian data dilakukan dengan cara mencocokan 

data yang akan dicari dengan semua data yang ada dalam kelompok data. Proses pencocokan 

data dilakukan secara acak satu demi satu dimulai dari data ke-n hingga data pada ururtan 

terakhir. Jika data yang dicari mempunyai harga yang sama dengan data yang ada dalam 

kelompok data, berarti data telah ditemukan. Tetapi jika data yang dicari tidak ada yang cocok 

dengan data-data dalam sekelompok data, berarti data tersebut tidak ada dalam sekelompok data. 

Selanjutnya kita tinggal menampilkan hasil yang diperoleh tersebut. 

Pencarian beruntun (Sequensial) adalah algoritma pencarian yang menggunakan metode 

beruntun, yang dimana kita akan mengecek satu persatu data yang ingin dicari dari data pertama 

sampai terakhir, atau sebaliknya. Sentinel adalah suatu index larik yang berfungsi menjaga agar 

larik tetap pada index tertentu. Sentinel ini pada penerapannya digunakan untuk menyimpan data 

yang ingin dicari. Dan Sentinel ini menentukan apakah data yang di cari itu ada atau tidak ada. 

Sentinel ini diletakkan di akhir index larik. Misalnya kita memiliki suatu larik, perhatikan tabel 

larik dibawah ini : 
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Apabila data yang dicari berada di index sentinel maka data tidak ditemukan tetapi 

apabila data berada sebelum index sentinel maka data ada. Jadi apabila data ditemukan pada 

(index 1, 2, 3, 4, 5) maka data ada, tapi apabila data ditemukan pada index 6 maka data tidak ada. 

(P. Insap Santoso, 1997). 

1.2.3 Android 

Android menurut Nazruddin safaat, (2012). Adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Awalnya, Google inc. membeli android inc. yang merupakan pendatang baru yang 

membuat piranti lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian untuk mengembangkan 

android, dibentuklah OHA (Open Handset Alliance). Android dan OHA menyatakan mendukung 

pengembangan open source pada perangkat mobile ini.  

1.2.4 Resep Makanan 

Resep makanan menurut Henky Runtuwene (1987). Adalah alat bantu yang penting 

untuk memasak yang merupakan serangkaian catatan yang berisi informasi penting tentang 

masakan tertentu. Pertimbangan dalam memasak  di perlukan. Standar resep adalah satu set 

intruksi yang menjelaskan cara yang spesifik dalam menyiapkan masakan tertentu, dengan 

menggunakan alat tertentu dan di hidngkan sesuai selera tertent 


