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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Semakin hari manusia memiliki kebutuhan yang semakin meningkat, 

dengan diimbanginya teknologi yang semakin berkembang maka akan 

mempermudah manusia dalam mencapai kebutuhan tersebut. Sehingga jika 

pada jaman sekarang ini manusia tidak memperluas pengetahuannya 

mengenai kemajuan teknologi maka akan memiliki kerugian yang sangat 

besar, terutama dalam bidang bisnis sendiri perkembangan teknologi 

sangatlah dibutuhkan. Salah satunya yaitu dalam bidang bisnis persewaan 

alat-alat pesta. Pada bisnis persewaan alat-alat pesta sendiri terkadang 

mengalami kesulitan bagi para pelanggan untuk menentukan barang apa saja 

yang harus mereka sewa untuk sebuah acara, baik itu acara pernikahan, pesta 

maupun upacara. Bagi para pelanggan yang merasa kesulitan dalam 

menentukan barang-barang tersebut, maka dibutuhkan untuk bertemu secara 

langsung dengan pemilik agar pemilik dapat menyarankan atau 

merekomendasikan barang apa saja yang sekiranya dibutuhkan. 

Dimungkinkan bahwa tidak semua para pelanggan dapat bertemu langsung 

dengan pemilik, karena beberapa diantaranya memiliki kesibukan masing-

masing. Begitu pula yang selama ini terjadi pada persewaan alat-alat pesta 

Arisona, selama ini para pelanggan yang mengalami kebingungan untuk 

menentukan barang yang akan disewa maka harus bertemu secara langsung 

dengan pemilik untuk mendapatkan rekomendasi barang yang sebaiknya 

disewa. 

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggan 

membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam proses penyewaan 

walaupun tanpa harus bertemu secara langsung dengan pemilik. Sistem 

tersebut dinamakan dengan sistem rekomendasi. Seperti yang telah dijelaskan 

dalam sebuah jurnal bahwa sistem rekomendasi merupakan suatu program 

yang melakukan prediksi sesuatu barang, seperti rekomendasi film, musik, 

buku, berita dan lain sebagainya  yang menarik pelanggan dan sistem ini 
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berjalan dengan mengumpulkan data dari pelanggan secara langsung maupun 

tidak langsung [1]. Beberapa bidang usaha juga telah menggunakan sistem 

rekomendasi, seperti pada peneliatian sebelumnya yang membahas tentang 

sistem rekomendasi, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

Wandi, dkk, didalamnya dijelaskan bahwa penelitian tersebut menggunakan 

algoritma apriori untuk menemukan keterhubungn antar buku dalam tiap 

transaksi yang digunakan sebagai rekomendasi alternatif pilihan buku lain 

bila anggota perpustakaan hendak meminjam [9]. Kemudian terdapat pula 

sebuah karya ilmiah yang mengimplementasikan penggunaan sistem 

rekomendasi yang ditulis oleh Ari Purwanto, didalamnya dijelaskan bahwa 

sistem rekomendasi dapat memberikan rekomendasi tempat wisata / paket 

travel yang diinginkan oleh pelanggannya [6]. Melihat dari beberapa 

penelitian sebelumnya dan permasalahan yang ada pada persewaan alat-alat 

pesta tersebut, oleh karena itu disini akan dibangun sebuah sistem 

rekomendasi pada persewaan alat-alat pesta tersebut dengan menggunakan 

metode association rule, sehingga nantinya sistem tersebut akan 

mempermudah proses penyewaan hanya melalui aplikasi web yang didukung 

dengan adanya sistem rekomendasi. Para pelanggan yang merasa kesulitan 

dalam menentukan barang apa saja yang akan disewa, maka akan 

mendapatkan rekomendasi barang yang sekiranya dibutuhkan oleh pelanggan 

melalui aplikasi web tersebut. Rekomendasi tersebut diperoleh dari hasil 

pengolahan data transaksi persewaan alat-alat pesta yang telah ada 

sebelumnya dan dilakukan dengan menggunakan metode association rule.  

Association rule merupakan suatu metode yang dapat menemukan suatu 

hubungan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya ketika barang-

barang tersebut dilakukan proses transaksi yang secara bersamaan. Untuk 

memperoleh aturan atau rule tersebut maka dibutuhkan suatu algoritma. 

Algoritma yang akan digunakan dalam sistem ini adalah algoritma apriori. 

Dengan menggunakan algoritma tersebut maka diharapkan nantinya akan 

ditemukan suatu pola yang dapat mengetahui hubungan barang satu dengan 

barang yang lainnya, sehingga akan terbentuk pula sebuah sistem 

rekomendasi persewaan alat-alat pesta. Selain dapat membantu para 
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pelanggan, sistem rekomendasi tersebut diharapkan juga dapat membantu 

pemilik untuk memasarkan barang-barang dan memberikan peluang 

keuntungan yang lebih besar lagi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pelanggan menghabiskan banyak waktu untuk menyewa suatu alat pesta, 

dikarenakan harus bertemu secara langsung dengan pemilik agar 

mendapatkan rekomendasi barang yang sesuai, agar pelanggan dapat 

menghemat waktu ketika ingin melakukan penyewaan alat pesta maka 

dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang dapat mempermudah pelanggan 

untuk melakukan penyewaan barang dan mendapatkan rekomendasi barang 

yang sesuai. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembentukan 

sistem rekomendasi adalah association rule, dengan menggunakan metode 

tersebut akan dihasilkan rekomendasi barang yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

1.3 Batasan Masalah 

1 Sistem ditujukan kepada end user. 

2 Data diambil dari data transaksi penyewaan alat-alat pesta Arisona (CV. 

Sinar Jaya Mandiri). 

3 Data training yang digunakan merupakan data transaksi satu tahun terakhir 

(mulai dari tahun 2014 sampai Februari 2015). 

4 Pembentukan association rule tidak melihat kuantitas barang yang disewa, 

akan tetapi hanya melihat jenis barang yang disewa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu para pelanggan mendapatkan 

rekomendasi barang yang sesuai tanpa harus bertemu secara langsung dengan 

pemilik serta dapat lebih menghemat waktu para pelanggan dengan cara 

merancangan dan membangun sistem rekomendasi persewaan alat-alat pesta 

dengan menggunakan metode association rule. 
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1.5 Manfaat 

a. Manfaat bagi Penulis 

1. Penulis dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama 

masa perkuliahan. 

2. Penulis dapat mengimplementasikan metode dan algoritma pada 

permasalahan yang ada dikehidupan nyata.  

b. Manfaat bagi Pengguna 

Sistem dapat memberikan kemudahan dengan adanya rekomendasi 

barang bagi para pelanggan yang ingin melakukan penyewaan alat-alat 

pesta.  

c. Manfaat Bagi Keilmuan 

1. Bagi Pendidik Teknik Informatika 

Aplikasi ini dapat dijadikan contoh implementasi dari sistem 

rekomendasi yang dibangun dengan menggunakan metode association 

rule dan algoritma apriori yang berbasis web. 

2. Bagi Mahasiswa Teknik Informatika 

Penerapan dari metode association rule dan algoritma apriori pada 

sistem rekomendasi dapat menambah pengetahuan mahasiswa terutama 

dibidang Teknik Informatika yang mempelajari tentang Data Mining. 

3. Bagi Dunia Bisnis 

Penggunaan metode association rule dan algoritma apriori dapat 

memudahkan pembentukan sistem rekomendasi yang nantinya akan 

sangat bermanfaat bagi pemilik bisnis untuk memperoleh keuntungan 

lebih dari adanya sistem rekomendasi yang membantu pelanggan untuk 

memilih barang. 

1.6 Metodologi 

a. Studi Pustaka 

Pada studi pustaka akan berisikan mengenai penjelasan dari konsep-

konsep yang akan digunakan dalam pembangunan Sistem Rekomendasi. 

Penjelasan tersebut dapat mempermudah dan membantu pembangunan 

sistem dengan menerapkan teori yang ada. 
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b. Analisis Kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan akan dijelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan 

yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem. Kemudian kebutuhan 

tersebut dapat diolah sehingga akan menghasilkan dokumen yang 

memenuhi spesifikasi keinginan pengguna.  

c. Desain Sistem 

 
Gambar 1.1 Desain Pemrosesan Sistem 

Sistem berjalan sesuai proses yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 

Pelanggan melakukan pemesanan atau penyewaan alat-alat pesta melalui 

aplikasi web, dengan jaringan internet data transaksi penyewaan tersebut 

dapat dilihat dan diterima oleh admin. Kemudian admin melakukan 

pengelolaan data transaksi sehingga menjadi sistem rekomendasi. Dengan 

adanya sistem rekomendasi tersebut maka pelanggan berikutnya dapat 

melakukan pemesanan atau penyewaan alat-alat pesta melalui aplikasi 

web dengan mudah karena sistem rekomendasi akan memberikan 

rekomendasi dan menampilkan barang apa saja yang sering dipesan atau 

disewa oleh pelanggan lain. Sehingga dapat membantu para pelanggan 

dalam pemilihan barang yang akan disewa atau dipesan. 
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b. Implementasi Sistem 

Pada implementasi sistem ini akan dilakukan proses implementasi 

pengkodean program dalam aplikasi web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman yang telah ditentukan yang sesuai dengan analisis dan 

perancangan yang sudah dilakukan. 

c. Pengujian Sistem 

Pada tahap pengujian sistem ini akan dilakukan proses pengujian dan 

percobaan terhadap sistem sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan 

sebelumnya dengan menggunakan parameter support dan confidence 

untuk mengetahui tingkat kedekatan barang, serta memastikan sistem 

yang dibuat akan berjalan sesaui dengan harapan. 

d. Pembuatan Laporan 

Penyusunan laporan akan dilakukan pada semua proses, mulai dari 

proses pembangunan sistem sampai dengan pengujian sistem, dan laporan 

akan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

e. Jadwal Kegiatan 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan 

Kegiatan 
Bulan 

Pertama 

Bulan 

Kedua  

Bulan 

Ketiga 

Bulan 

Keempat 

Studi Pustaka     

Desain Sistem     

Implementasi 

Sistem dan 

Coding 

    

Pengujian Sistem     

Pembuatan 

Laporan 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang menjelaskan tentang sistem rekomendasi persewaan alat-alat 

pesta ini terdiri atas lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi tentang semua teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada dan yang berhubungan dengan ilmu terkait. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan dari pembangunan sistem 

beserta dengan desain dari sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi dari desain yang telah dirancang 

pada bab 3, penjelasan bagaimana sistem tersebut dijalankan, serta hasil dari 

pengujian sistem yang dapat berupa analisis pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti agar dapat 

menjelaskan tentang hasil dari perancangan dan pembangunan sistem yang telah 

dibuat secara jelas dan saran maupun kritik dari para pembaca mengenai hasil 

perancangan dan pembangunan sistem agar sistem tersebut dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik. 

 


