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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pulau Lombok adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keindahan 

alam yang bagus dan memiliki tempat atau obyek – obyek wisata yang banyak dan 

terkenal dengan pantai-pantai yang sangat indah. Banyak tempat atau obyek wisata 

yang menarik perhatian para wisatawan  local maupun wisatawan asing. Yang 

dimana tempat atau obyek wisata yang memiliki keindahan alam dan berbagai 

fasilitas dan wahana yang tersedia. Wilayah Pulau Lombok memiliki 5 bagian yaitu 

dari kota Mataram, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, 

Kab. Lombok Timur. Setiap bagian dari Pulau Lombok memiliki banyak tempat atau 

obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Untuk di daerah Kota Mataram tempat 

atau obyek wisata yang banyak ditemukan berupa pantai dan water boom. Untuk di 

daerah Lombok Utara terdapat banyak pantai, air terjun, dan masih banyak wisata 

yang lain. Pada daerah Lombok Tengah banyak terdapat pantai, air terjun, kolam 

renang dan masih banyak obyek wisata lagi. Untuk di Kab. Lombok Timur terdapat 

wisata petik buah dan banyak pantai dan air terjun. 

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi merupakan salah satu hal 

yang sangat berperan dalam  masyarakat. Teknologi yang ada banyak menggunakan 

system pakar yaitu salah satu dari bagian kecerdasan buatan yang mengandung 

pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan kedalam komputer untuk 

memecahkan masalah yang biasanya membutuhkan keahlian manusia sehingga setiap 

orang dapat memecahkan masalah serta menentukan solusi yang tepat untuk 

permasalahan yang ada 

Case Base Reasoning (CBR) merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 2 

tipe permasalahan yakni klasifikasi dan sintesis, dengan mengadaptasi solusi dari 

masalah lama di dalam basis kasus guna menjadi solusi bagi masalah baru. CBR 

memiliki 4 tahapan, yaitu retrieve (pengenalan masalah), reuse (pencairan masalah), 

revise (evaluasi kembali) dan retain (penyimpanan permasalahn baru). Kemampuan 
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CBR untuk mengklasifikasikan kasus dan menemukan solusi dari kemiripan kasus 

dapat diterapkan pada tujuan wisata dengan menggunakan metode Sorenson 

Coefficient untuk menghitung kemiripan kasus. 

CBR pada penelitian ini menggunakan metode perhitungan Sorenson 

Coefficient, metode ini menghitung simillaritas dua objek yang bersifat biner. Apabila 

kasus baru dikatakan similar dengan kasus lama maka memiliki nilai similar sama 

dengan 1 apabila tidak sama maka nilai similarnya adalah 0. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi Case Base Reasoning dengan 

menggunakan metode Sorenson Coefficient untuk menentukan tempat wisata tujuan 

yang akan dikunjungi user. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah , 

Membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu  menentukan  tujuan 

lokasi wisata yang di inginkan user berdasarkan umur, jenis kelamin, asal, biaya, 

transportasi, tour guide, tempat menginap dan lama menginap dengan 

mengimplementasikan Case Base Reasoning menggunakan metode Sorenson 

Coefficient . 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang akan dibuat berbasis web dengan menggunankan MySQL 

sebagai databasenya. 

b. Aplikasi hanya menggunakan bahasa Indonesia. 
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1.5 Metodologi  

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan dalam memahami konsep dari system yang 

akan dibangun. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah membaca buku 

pemograman untuk membuat suatu sistem, jurnal yang berhubungan dengan metode 

yang digunakan, serta referensi data pariwisata yang memberikan suatu informasi 

yang dapat diadopsi. 

 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan kuisioner 

kepada wisatawan yang berkunjung ke pulau Lombok. Kuisioner ini berisi beberapa 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan wisatawan. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses metode Case Base 

Reasoning (CBR). 

 

1.5.3 Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 

Sistem yang akan dibangun merupakan system berbasis web, dengan 

menggunakan bahasa pemrograman html. 

 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pengujian ini dilakukan dengan tahapan Recall Percission. Recall Percission 

adalah ilmu mencari informasi dalam suatu dokumen. Metode yang digunakan adalah 

dengan metode perbandingan yang digunkan untuk membandingkan tingkat relevan 

sebuah dokumen terhadap dokumen yang lain untuk query tertentu. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah dokumen yang memiliki relevan sesuai dengan query dari 

pengguna.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori – teori dan konsep algoritma yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang bentuk perancangan system yang akan dibangun dalam 

penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi tentang implementasi dari system yang akan dibangun dan 

melakukan pengujian serta hasil evaluasi dari pengguna metode yang telah digunakan 

dalam penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan tugas akhir yang telah 

dibuat, beserta saran dan penulis untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait dengan 

topic yang dibahas. 

 


