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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Rekomendasi 

2.1.1 Pengantar Sistem Rekomendasi 

Proses memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang 

dapat dipercaya, dapat juga merekomendasikan diartikan sebagai menyarankan, 

mengajak untuk bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah disebut sebagai 

rekomendasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan 

rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan dan merekomendasi artinya 

memberikan rekomendasi, menasihatkan, dan menganjurkan.  

Sebuah perangkat lunak yang dibangun guna untuk membantu pengguna 

dengan cara memberikan rekomendasi saat pengguna dihadapkan pada jumlah 

informasi yang besar merupakan garis besar yang menjelaskan sistem 

rekomendasi. Menurut sodari Diah dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem 

Rekomendasi Penyewaan Sound System Pada UD. Dyah Audio Berbais Web 

Menggunkan Euclidean Distance” menyebutkan sistem rekomendasi sebagai 

model aplikasi dari hasil observasi terhadap keadaan dan keinginan pelanggan [3]. 

Menurutnya, perlunya model rekomendasi yang tepat supaya apa yang 

direkomendasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Rekomendasi 

yang diberikan diharapkan dapat membantu pengguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Seberapa baik sebuah sistem rekomendasi memberikan hasil tercermin 

dari kakuratan sistem. Sistem akan memberikan hasil rekomendasi dengan item-

item yang  relevan [4]. 

2.1.2 Jenis Sistem Rekomendasi 

Terdapat tiga jenis sistem rekomendasi berdasarkan metode yang 

digunakan, diantaranya yaitu : 

a. Sistem Rekomendasi Content Based 

Sistem rekomendasi berbasis konten atau biasa disebut dengan fitur. 

Sistem rekomendasi jenis ini menggunakan sebuah item sebagai basis 

rekomendasinya. Metode yang digunakan yaitu mencoba untuk melakukan 

pencocokan antara profil pengguna dengan konten item. Kesamaan item 
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dihitung berdasarkan pada fitur yang berhubungan dengan item yang 

dibandingkan [5]. Sebagai contoh untuk suatu item dokumen, atribut 

pembentuknya adalah kata-kata/term yang terdapat pada dokumen tersebut. 

Parameter pembentuk profil pengguna ini juga diberi nilai bobot 

berdasarkan kriteria tertentu, misalnya untuk kasus dokumen adalah 

frekuensi suatu kata/term dalam dokumen tersebut [6]. Pendekatan content 

based recommendation telah diimplementasikan pada kasus pemberian 

rekomendasi rumah makan. Dalam pemberian rekomendasi, peneliti 

mencocokan antara data baru (calon peminta rekomendasi) dengan data 

beberapa calon perekomendasi [7]. 

Kelebihan Sistem Rekomendasi Content Based : 

- Dapat menjelaskan bagaimana hasil rekomendasi didapatkan 

- Dapat memberikan rekomendasi item-item yang belum 

pernah diberikan rating oleh user 

b. Sistem Rekomendasi Collaborative Filtering 

Collaborative Filtering melakukan penyaringan terhadap semua user 

untuk menemukan user perekomendasi. Kualitas rekomendasi bergantung 

pada opini pengguna lain terhadap suatu item. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Syandra tipe collaborative Filtering digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan rekomendasi film. Peneliti memadukan tipe 

rekomendasi ini dengan pendekatan euclidien distance sebagai pengukuran 

kemiripan rating [8]. Sistem rekomendasi jenis ini beroperasi di dalam 

sebuah ruang dua dimensi User x Item. Rating yang diberikan user 

direpresentasikan sebagai R, dimana R terdiri dari bilang bulat tidak negatif 

atau bilangan real dengan jarak tertentu. Sistem rekomendasi jenis ini 

mencoba untuk memprediksi rating yang akan diberikan seorang user untuk 

sebuah item yang belum pernah diberikan rating sebelumnya oleh user. 

Peggunaan jenis collaborative sangat populer dalam sistem rekomendasi. 

Metode nearest neighbour banyak digunakan dan dirasa cocok dengan jenis 

sistem rekomendasi collaborative filtering [5]. 

Kelebihan Sistem Rekomendasi Collaborative Filtering System : 

- Dapat bekerja di dalam keadaan konten yang sulit dianalisis 



8 
 

- Memiliki kemampuan untuk menghasilkan rekomendasi yang tak 

terduga 

c. Sistem Rekomendasi Hybrid 

Sistem rekomendasi Hybrid ini merupakan metode sistem rekomendasi 

dengan teknik penggabungan. Metode ini merupakan pengembangan dari 

metode-metode sebelumnya. Sistem rekomendasi jenis hybrid 

memungkinkan memperikan rekomendasi yang tepat sasaran karena adanya 

penggabungan jenis rekomendasi yang sebelumnya, sehingga dapat mengisi 

kekurangan beberapa jenis rekomendasi sebelumnya. Pendekatan 

rekomendasi hybrid telah digunakan pada masalah penentuan rekomendasi 

paket wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan Angga 

menggabungkan collaborative filtering dengan conten based untuk 

memproses data histori transaksi, selanjutnya dilakukan proses hybrid untuk 

menghasilkan rekomendasi paket wisata pada wisatawan [9]. 

2.2 Euclidean Distance 

Euclidean Distance merupakan sebuah metode yang digunakan untuk 

menghitung jarak terdekat diantara kesamaan dua vektor. Euclidean Distance 

dianggap sebagai distance matrix yang mengadopsi prinsip Phytagoras. Hal ini 

dikarenakan pola perhitungannya yang menggunakan aturan pangkat dan akar 

kuadrat [3].   

 

Gambar 2.1 Prinsip Phytagoras 

Rumus perhitungan  Euclidean distance untuk ruang berdimensi n[8][10] : 

  (                ) (                )   √∑ (     )
  

                              (2.1) 
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Pada permasalahan sistem rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir 

vektor pertama adalah nilai preferensi dan keahlian setiap dosen dan vektor kedua  

adalah data uji mahasiswa yang akan dihitung jarak kedekatannya untuk n buah 

data. Secara umum Rumus Euclidean Distance sebagai berikut : 

    √∑ (       )
  

                                                                                                (2.2) 

Keterangan : 

X1  : sampel data 

X2  : data uji 

i  : variable data 

d (distance) : jarak 

p  : dimensi data 

 

Contoh kasus : 

Budi akan pergi ke Jakarta. Terdapat 3 jalur yang dapat dilalui olehnya. Jika Budi 

berangkat melalui kota A dia akan menempuh jalur sampai koordinat (5,7). Jika 

melalui kota B menempuh jalur sampai koordinat (4,9), dan jika melalui kota C 

maka jalur yang ia tempuh mencapai koordinat (6,3). Manakah jarak terdekat 

yang dapat ditempuh oleh Budi sampai pada Jakarta jika Budi terletak pada 

koordinat (1,2)? 

Penyelesaian : 

v’ : (1,2) 

vA : (5,7) 

vB : (4,9) 

vC : (6,3) 

Hitung nilai euclidiean pada masing-masing vektor untuk mengukur jarak terdekat 

dengan vektor awal (v’) : 

 
dA = √(1  5) + (2  7)  

 = 6.41 

dB = √(1  4) + (2  9)  

 = 7.62 
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Dapat ditarik kesimpulan Budi dapat memilih melalui jalur kota C karena 

memiliki jarak terdekat sebesar 5.19 dengan koordinat dimana Budi berada. 

Rumus Perhitungan Euclidean Distance dapat digunakan dalam proses 

pengklasifikasian data serta dalam permasalahan clustering data. Pada 

pengklasifikasian data rumus Euclidean Distance dijumpai pada Algoritma k-NN. 

Dalam sebuah sistem rekomendasi, metode Nearest Neigbour sering kali 

digunakan untuk menentukan hasil rekomendasi. Algoritma ini mengadaptasi 

rumus perhitungan Euclidien Distance.  Sesuai dengan prinsip kerja K-Nearest 

Neighbor yaitu mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan k 

tetangga (neighbor) terdekatnya dalam data pelatihan. Pada permasalahan 

clustering data banyak ditemui penggunaan algoritma K-means dalam beberapa 

studi kasus. Algoritma K-means merupakan salah satu algoritma clustering. 

Rumus Euclidean Distance digunakan untuk menghitung jarak antara dengan 

pusat Cluster pada algoritma K-means. 

2.3 Pengantar Preprocessing Data 

Pengolahan data mentah menjadi data yang siap untuk diolah merupakan 

penjabaran dari preprocesing data. Data berupa dokumen ataupun dalam bentuk 

paragraf akan susah diolah dalam suatu sistem. Preprocessing disini berperan 

untuk menyerap kata-kata penting yang akan dikelolah dalam sistem. 

Preprocessing yang  di lakukan pada data yaitu stemming. 

- Stemming 

Proses stemming melakukan pencarian root dari kata hasil pada proses 

filtering. Pencarian root ini dapat memperkecil hasil indeks tanpa menghilangkan 

makna [11]. Pada sebuah dokumen yang akan di stemming, inputan berupa term, 

sedangkan output yang dihasilkan berupa stem. Setiap kata yang memiliki 

imbuhan seperti imbuhan awalan dan akhiran maka akan diambil kata dasarnya. 

dC = √(1  6) + (2  3)  

 = 5.19 



11 
 

- Sastrawi Stemmer 

Sastrawi Stemmer yaitu sebuah library yang digunakan untuk proses 

Stemming berbahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Library ini mempunyai API yang sederhana dan mudah digunakan serta mudah 

diintregasikan dengan framework.  

Proses Stemming  

Kalimat awal : 

Sistem rekomendasi memerlukan model rekomendasi tepat dikarenakan 

hasilnya harus konsisten 

Hasil Proses Stemming : 

memerlukan  perlu 

dikarenakan  karena 

hasilnya  hasil 

Sistem rekomendasi perlu model rekomendasi tepat karena hasil harus 

konsisten. 

2.4 Tinjauan Pustaka 

Telah dilakukan beberapa penelitihan dengan tema yang sama pada kasus 

maupun dengan metode yang berbeda. Sodara Adipradana telah melakukan 

penelitian tentang sistem rekomendasi untuk menentukan pilihan rumah makan 

dengan menggunakan metode k-nearest neighbour. Dalam pemeberian hasil 

rekomendasi peneliti menggunakan metode Collaborative Filtering dimana sistem 

akan mendapatkan informasi pengguna dari akun yang sebelumnya telah dibuat 

pengguna pada fitur pembuatan akun yang ada pada sistem rekomendasi untuk 

dijadikan pertimbangan dari rekomendasi [7]. Pada penelitian dan pengembangan 

sistem rekomendasi dosen pembimbing Tugas Akhir yang dilakukan tidak 

menggunakan metode K-NN hanya memanfaatkan rumus perhitungan Euclidien 

Distance untuk menentukan hasil rekomendasi. Hal ini dilakukan karena pada 

sistem tidak melakukan pengklasifikasian terhadap data, hanya melakukan 

perhitungan jarak terdekat di antara data acuan dengan data baru sehingga 

menghasilkan rekomendasi.  

Tipe sistem rekomendasi yang dikembangkan oleh peneliti yaitu content 

based recommendation, dimana item digunakan sebagai basis rekomendasi yang 
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dihasilkan. Pada sistem rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir item berupa 

data keahlian dosen akan dicocokan dengan profil pengguna berupa data ide tugas 

akhir yang diberikan oleh mahasiswa. Akan dilakukan pencocokan antara setiap 

item dengan profil pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh sodara Bambang Tri 

Wahyo dan sodara Angga Widya Anggriawan juga menggunakan tipe content 

based recommendation dalam memberikan rekomendasi, namun mereka 

mengkolaborasi dengan tipe collaborative filtering. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh sodara Bambang dan Wahyu, kedua tipe rekomendasi ini akan 

sangat cocok bekerja dengan menggunakan algoritma nearest neighbour. 

Algoritma ini melakukan pendekatan dengan cara  mencari kasus dengan 

menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama yaitu berdasarkan 

pencocokan bobot dari sejumlah atribut yang ada [9] . 

Beberapa penelitian tentang sistem rekomendasi dosen pembimbing Tugas 

Akhir telah dilakukan dengan metode yang berbeda. Salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh sodara Ian Septiana, dkk. Peneliti menggunakan metode Fuzzy 

Multiple Attribute decision making dengan Simple Additive Weighting dalam 

membuat sistem pendukung keputusan dosen pembimbing dan dosen penguji 

Tugas Akhir. Proses penentuan rekomendasi dilakukan dengan mencari alternatif 

terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui metode SAW. 

Peneliti menggunakan kedua metode tersebut karena mampu menyeleksi alternatif 

terbaik dari sejumlah alternatif [1]. Sodari Lisa Noor telah melakukan 

pengklasifikasian dosen pembimbing Tugas Akhir dengan menggunakan metode 

Support Vector Machine, data yang digunakan berupa data Tugas Akhir Teknik 

Informatika UMM. Parameter data yang digunakan adalah judul tugas akhir, 

abstrak, keyword. Penelitian yang dilakukan oleh sodari Lisa difokuskan pada 

pengklasifikasian dosen pembimbing, sedangkan pada penelitian yang akan 

dikembangkan akan difokuskan pada pemberian rekomendasi dosen pembimbing 

Tugas Akhir. 

 

 


