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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berjuta keindahan panorama

didalamnya. Kekayaan akan sumber daya alamnya merupakan daya tarik

tersendiri bagi nerga-negara lain. Tentunya pemandangan dan keindahan alamnya

juga banyak dan beragam, mulai dari sabang sampai merauke terdapat keindahan

alam yang tersembunyi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Berwisata sudah

menjadi bagian dari kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia. Tak hanya bagi

kelompok ekonomi mapan, tetapi masyarakat kelas menengah dan bawah pun

mulai memandang penting wisata sebagai momen rekreasi keluarga.

Wisata alam dan wisata religi menjadi destinasi yang paling menarik

publik. Kesimpulan itu tertangkap dari hasil wawancara tatap muka terhadap

1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden mengaku pernah berwisata. Sebagian besar publik dari

beragam latar belakang ekonomi mengaku biasa berwisata sedikitnya sekali

setahun. Bahkan, satu dari lima responden menyatakan rutin berwisata dua hingga

tiga kali dalam setahun. Wisata alam ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi

sebagian publik. Hampir separuh publik lebih tertarik berwisata ke lokasi yang

dekat dengan alam[1].

Wisata pantai atau laut menjadi pilihan utama sebagian besar publik untuk

berlibur bersama teman-teman atau keluarga. Sebagian publik lainya, memilih

udara segar dan sejuk. Berkemah atau camping di pantai, bukit maupun

melakukan berkegiatan mendaki gunung. Camping adalah berkegiatan rekreasi di

luar ruangan. Peserta meninggalkan daerah perkotaan untuk menghabiskan waktu

di luar rumah di yang lebih alami untuk mencari ketenangan. Dianggap sebagai

"berkemah" minimal satu malam dihabiskan di luar ruangan[2]. Berkemah sebagai

kegiatan rekreasi menjadi populer di kalangan elit di awal abad 20. Dalam

berkemah hal terpenting yang harus diperhatikan adalah peralatan untuk

berkemah. Peralatan berkemah adalah peralatan yang dibawa sewaktu akan

berkemah. Berbagai peralatan harus disiapkan terlebih dulu agar kemahnya
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berjalan dengaan baik. Dalam berkemah harus tahu tujuan, kebutuhan, kondisi dan

situasi saat ini. Waktu lama berkemah, dan lokasi tujuan ikut menentukan barang

apa saja yang harus dibawa, jadi sebaiknya disesuaikan, tidak semua barang harus

dibawa. Akhir – akhir ini persewaan alat-alat camping berkembang sangat pesat

seiring dengan maraknya pengguna website untuk berjualan (e-commerce) salah

satu nya adalah Himalayan Adventure Rent. Himalayan adventure adalah jasa

persewaan alat camping yang terdapat di kota malang. Pada bisnis persewaan alat

camping sendriri terkadang mengalami kesulitan bagi para pelanggan untuk

menentukan barang apa saja yang harus mereka sewa untuk melakukan kegiatan

camping tersebut, baik camping di pantai maupun camping di dataran tinggi atau

yang disebut kegiatan pendakian. Bagi para pelanggan yang merasa kesulitan

dalam menentukan barang-barang tersebut, maka dibutuhkan 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 camping Himalayan Adventure,

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 sistem rekomendasi. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah jurnal

bahwa sistem rekomendasi merupakan suatu program yang melakukan prediksi

sessuatu barang, seperti rekomendasi film, musik, buku, berita dan lain

sebagainya yang menarik pelanggan dan sistem ini berjalan dengan

mengumpulkan data dari pelanggan secara langsung maupun tidak langsung.

Di sini penulis mencoba mengimlpementasi suatu sistem accosiation rule

dalam sebuah website rental alat camping Himalayan Adventure untuk

mempermudah pelanggan melakukan sewa barang. Association rule merupakan

suatu metode yang dapat menemukan suatu hubungan antara barang yang satu
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dengan barang yang lainya ketika barang-barang tersebut dilakukan proses

transaksi yang secara bersamaan. Untuk memperoleh aturan atau rule tersebut

maka di butuhkan suatu algoritma apriori. Dengan menggunakan algoritma

tersebut maka diharapkan natinya akan ditemukan suatu pola yang dapat

mengetahui hubungan barang satu dengan barang lainya, sehingga akan terbentuk

pula sebuah sistem rekomendasi persewaan alat camping. Selain dapat membantu

para 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

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di

jabarkan dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem rekomendasi berbasis

data minning untuk Himalayan Adventure?

2. Bagaimana implementasi dan pemanfaatan Algoritma Apriori dan Association

Rule untuk penentuan rekomendasi alat camping?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah yang ditentukan dalam laporan ini antara lain:

1. Data diambil dari data transaksi penyewaan alat-alat camping Himalayan

Adventure (Camping Rent)

2. Data training yang digunakan merupakan data transaksi satu tahun terakhir

(mulai dari tahun 2015 sampai Juli 2016).

3. Pembentukan association rule tidak melihat kuantitas barang yang disewa,

akan tetapi hanya melihat jenis barang yang disewa.

4. Pembuatan aplikasi hanya terbatas untuk implementasi metode dan algoritma

dan tidak mencakup transaksi pembayaran maupun stok barang yang tersedia.

5. Untuk proses persewaan barang hanya dapat di proses setelah pengguna

mendapatkan hasil rekomendasi.
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1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan para pelanggan mendapatkan

rekomendasi barang yang sesuai tanpa harus bertemu secara langsung dengan

pemilik serta dapat lebih menghemat waktu para pelanggan dengan cara

merancang dan membangun sistem rekomendasi persewaan alat-alat camping

dengan menggunakan metode association rule.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah berikut:

1. Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan

dengan skripsi yang dilakukan.

2. Perancangan pembuatan sistem meliputi perencanaan sistem rekomendasi

dalam penyusunan.

3. Data-data penunjang yang didapatkan berupa suatu kesimpulan, fakta-fakta

dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling berhubungan

disimpan ke dalam database MySQL sebagai media penyimpanan.

4. Pembuatan program dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman

PHP.

5. Pengujian sistem rekomendasi yang telah dibuat apakah bekerja seperti yang

direncanakan.

6. Dibuat suatu kesimpulan dari pengujian sistem rekomendasi dengan

membandingkan apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan

sebelumnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami pembahasan dalam perancangan

penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun seperti sebagai berikut ini:
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BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan

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

penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembuatan

aplikasi dalam laporan ini.

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem dan perancangan desain sistem

rekomendasi tempat makan sehat dan penerapan metode Association Rule

terhadap aplikasi tersebut.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan tentang penerapan rancangan sistem rekomendasi

dengan menampilkan antarmuka, cara kerja, penggunaannya dan hasil dari

pengujian.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran

yang berhubungan dengan penyusunan laporan.


