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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kota Malang merupakan salah satu tempat pariwisata di Jawa Timur.

banyaknya destinasi wisata yang menarik, para pengunjung yang menghabiskan

akhir pekan untuk berlibur di Kota Malang membutuhkan tempat penginapan

yang memadai yang semakin banyak dan menjamur di seluruh Kota Malang.

Guest House di pilih karena selain murah untuk para backpacker juga

Guest house belum begitu populer di kalangan masyarakat baik berupa lokasi dan

layanan yang diberikan. dibutuhkan layanan penunjang untuk mempermudah

Guest House di Kota Malang. Beberapa metode Sistem Pengambilan Keputusan

(SPK) Dibutuhkan metode untuk memecahkan masalah di atas, salah satunya

adalah metode Case Base Reasoning (CBR).

Metode Case Based Reasoning yang merupakan paradigma penyelesaian

masalah dengan pendekatan Artificial Intelegent (kecerdasan Buatan).  Metode ini

pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah baru dengan

mengingat persamaan situasi atau kasus sebelumnya dan menggunakan kembali

informasi serta pengetahuan pada situasi tersebut sebagai pemecahan masalah

baru. Pada kasus di jurnal sebelumnya case base reasoning telah digunakan untuk

diagnose penyakit kehamilan. juga membandingkan gejala baru dengan gejala

yang ada pada basis data dengan parameter usia Ibu Hamil, Usia Kandungan dan

gejala penyakit. Parameter tersebut yang nantinya akan di hitung dengan rumus

dan di bandingkan dengan basis kasus dan hasilnya berupa rekomendasi kasus

dengan kriteria kemiripan yang paling tinggi. Kriteria kemiripan di bagi menjadi

HIGH, MEDIUM, LOW untuk memudahkan dalam memilih kasus yang memiliki

kemiripan paling tinggi dengan kasus baru.

Pengumpulkan data terkait dengan fasilitas, harga dan lokasi dilakukan

dengan melakukan survey Penginapan di Kota Malang. Metode CBR akan di

Implementasikan untuk membangun sistem informasi tentang lokasi dan fasilitas

Hotel di Kota Malang berbasis Responsive Web. Responsive Web Design adalah

sebuah teknik yang digunakan untuk membuat layout web menyesuaikan dengan
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tampilan device atau perangkat yang digunakan pengunjung web baik ukuran

maupun orientasi, sehingga tampilan yang berada di dekstop komputer dengan

tampilan di perangkat bergerak atau mobile device akan tetap sama nyamannya

dengan tampilan halaman web tersebut saat ditampilkan di dekstop komputer.

agar lebih mudah di akses di semua device, karena responsive web dapat

menyesuaikan dan memudahkan akses web tersebut di perangkat seperti tablet

atau smartphone.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis membuat

tugas akhir dengan judul “Implementasi Metode Case Base Reasoning untuk

Pemilihan Guest House di Kota Malang”

1.2 Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi pemilihan tempat penginapan

berbasis web?

2. Bagaimana penerapan Metode Case-Based Reasoning dalam menentukan

pemilihan tempat penginapan tersebut?

1.3 Batasan Masalah
Beberapa batasan masalah yang ditentukan dalam laporan ini adalah:

1. Parameter yang digunakan dalam penentuan pemilihan tempat penginapan ini

adalah Harga, Fasilitas, dan Lokasi.

2. Data – data yang ada di dalam laporan maupun aplikasi berisi tempat jenis

penginapanGuest Houseyang sudah tersurvei maupun yang sudah terdaftar di

dinas pariwisata Kota Malang.

3. Basis kasus yang digunakan sebagai perbandingan maupun penilaian

ditentukan dan dirancang oleh perancang sistem pada hasil penentuan awal.

4. Pendeteksian minat pelanggan dapat diperoleh melalui masukkan parameter

yang telah disediakan oleh perancang sistem.

5. Penyimpanan data penunjang menggunakan aplikasi basis data MySQL.

6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan JavaScript.
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1.4 Tujuan Penelitian
Beberapa tujuan dari pembuatan sistem pemilihan tempat penginapan di

Kota Malang ini adalah:

1. Membangun sebuat sistem rekomendasi atau penentuan pemilihan Hotel di

Kota Malang berbasis web dengan menggunakan metode Case-Based

Reasoning.

2. Memberikan informasi rekomendasi atau pilihan kepada pengguna yang ingin

mencari ataupun menentukan tempat penginapan di Kota Malang.

1.5 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah

berikut:

1. Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan.

2. Perancangan pembuatan sistem meliputi perencanaan sistem penentuan dalam

penyusunan.

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

dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling berhubungan

disimpan di dalam aplikasi basis data MySQL.

1.6 Sistematika Penulisan
mempermudah dan memahami pembahasan dalam perancangan penelitian

ini, maka sistematika penulisan disusun seperti sebagai berikut ini:

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. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau

model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.
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BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN
Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem dan perancangan desain sistem

pemilihan tempat penginapan dan penerapan metode case-based reasoning.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini menjelaskan tentang penerapan rancangan sistem dengan

menampilkan antarmuka, cara kerja, dan penggunaannya.

BAB V. PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran

yang berhubungan dengan penyusunan laporan.


