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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Setiap orang pasti 

membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Bahkan sebagian besar orang 

selalu mencari inovasi makanan lain agar tidak bosan dengan menu makanan 

sehari-hari. Kota Malang merupakan salah satu kota menarik di Indonesia yang 

memiliki banyak potensi, antara lain adalah potensi pariwisata. Kota ini dikenal 

sangat kaya akan cita rasa pendidikan, kebudayaan, seni, dan juga pesona 

kulinernya. Tak heran kota yang satu ini menjadi tujuan wisata baik bagi 

wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Akulturasi budaya dan peleburan 

berbagai budaya yang ada justru menjadi aset unggulan tersendiri bagi daya tarik 

pariwisata, khususnya dalam bidang kuliner. Perbendaharaan kuliner di kota ini 

sangat kaya dan beragam. Aneka jajanan dan oleh-oleh khas Malang yang 

merupakan perpaduan seni kuliner Jawa, Sumatra, Madura, Tionghoa, India, 

Timur Tengah, hingga Eropa dan Jepang bisa ditemukan dengan mudah di kota 

ini. Dengan berbagai penyesuaian dengan lidah lokal serta beragam inovasi, aneka 

mahakarya kuliner nan lezat bisa dijumpai di Malang, dengan harga yang murah 

dan terjangkau. Tak heran, pesona wisata kuliner di Malang telah menjadi 

perhatian tidak hanya di lingkup nasional, namun juga menjadi perhatian 

masyarakat dunia. 

Saat ini hampir sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki sistem 

informasi yang dapat menyediakan informasi-informasi melalui internet, 

khususnya yang berbasis rekomendasi terbaik maupun identifikasi lokasi 

mengenai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Oleh karena 

itu diperlukan adanya sistem identifikasi lokasi-lokasi wisata kuliner yang dapat 

memberikan informasi berbasis web yang mudah dicerna dan saling terintegrasi 

baik bagi  masyarakat, investor yang ingin mengembangkan atau pemerintah 

daerah untuk melakukan pembangunan. Data tentang kuliner sudah cukup banyak. 

Salah satunya ada di situs ulasan kuliner seperti TripAdvisor maupun Qraved. 

Data kuliner sudah dilengkapi dengan nama restoran, info, fasilitas, dan review. 
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Berdasarkan uraian masalah tersebut, Sistem Rekomendasi Berbasis Web 

dalam Pencarian Informasi Kuliner berbasis Cosine Similarity muncul sebagai 

penawaran solusi terhadap permasalahan tersebut. Cosine Similarity merupakan 

metode perhitungan jarak antara dokumen A dan B, dengan sumber data dari 

review di situs ulasan kuliner. Nilai sudut kosinus antara dua dokumen 

menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan dimana nilai terkecil 

adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak 

yang dibandingkan tidak mirip sama sekali dan semakin mendekati nilai 1 berarti 

tingkat kemiripannya semakin besar. Dengan didapatkannya hasil pada 

perhitungan, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara perhitungan 

menggunakan TF-IDF dan metode Cosine Similarity dengan penilaian secara 

manual memiliki nilai korelasi linear positif karena berada diantara 0 sampai 1. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pembuatan 

laporan ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem rekomendasi untuk 

pencarian informasi kuliner? 

b. Bagaimana penerapan Metode Cosine Similarity yang digunakan dalam Sistem 

Rekomendasi untuk Pencarian Informasi Kuliner Kota Malang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang ditentukan dalam laporan ini adalah: 

a. Perancangan sistem aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, JavaScript dan HTML/CSS. Dan menggunakan software 

database MySQL sebagai penyimpanan basis data 

b. Dalam pembuatan dan perancangan sistem rekomendasi terhadap aplikasi 

pencarian kuliner ini lokasi atau tempat kuliner dan jumlah makanan akan 

diambil sebanyak 200 sampel. 

c. Ruang lingkup maupun lokasi kuliner yang ditampilkan hanya mencakup 

wilayah kota malang. 
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d. Perancangan sistem rekomendasi berbasiskan teks input dari pengguna 

menggunakan suatu kata kunci tertentu. 

e. Sumber pengambilan data dari situs ulasan kuliner termasuk ulasan bersifat 

negatif maupun ulasan bersifat positif. 

f. Sumber pengambilan data dari situs ulasan di ambil secara manual mulai dari 

tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 18 Juli 2016. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari pembuatan sistem rekomendasi kuliner di Kota 

Malang ini adalah : 

a. Membangun sebuah sistem rekomendasi lokasi kuliner di Kota Malang 

berbasis web. 

b. Menerapkan atau mengimplementasikan metode Cosine Similarity dengan 

sistem rekomendasi kuliner. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Metode Waterfall 

yang terdiri dari 5 tahap yaitu : 

1. Pengumupulan data 

2. Analisis kebutuhan 

3. Perancangan (Desain) 

4. Implementasi (Coding) 

5. Pengujian 

6. Pemeliharaan terhadap sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dan memahami pembahasan penulisan skripsi ini, 

maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 

BAB  I.      PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian,  metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB  II.     LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembuatan Sistem 

Pencarian Informasi Kuliner Kota Malang. 

BAB  III.   ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem dan perancangan desain Sistem 

Pencarian Informasi Kuliner Kota Malang dan penerapan Metode Cosine 

Similarity dalam Sistem Rekomendasi. 

BAB  IV.   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang penerapan rancangan Sistem Pencarian Informasi 

Kuliner dengan menampilkan antarmuka, cara kerja dan penggunaanya. 

BAB  V.    PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi. 


