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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekarang ini Banyuwangi telah menjadi daerah wisata. Banyak wisatawan 

yang silih berganti datang ke Banyuwangi untuk berwisata alam, budaya, maupun 

kuliner. Sehingga membuat banyak pengusaha yang menggeluti bisnis dalam bidang 

rumah makan karena banyaknya wisatawan yang datang. Bisnis dalam bidang rumah 

makan masih diyakini sebagai salah satu peluang bisnis yang sang bagus. Ini 

dibuktikan dari meningkatnya perkembangan usaha di bidang ini dari masa ke masa. 

Semakin menjamurnya bisnis rumah makan di Banyuwangi tentunya menu makanan 

yang disajikan beraneka ragam [1]. 

Hal tersebut akan berdampak kepada masyarakat maupun wisatawan yang 

suka melakukan wisata kuliner. Tentunya mereka akan kebingungan untuk memilih 

rumah makan mana yang akan dikunjungi, karena semakin banyaknya ragam rumah 

makan. Namun pesatnya perkembangan teknologi internet serta teknologi elektronik 

yang bertambah murah (seperti tablet, smartphone, dan lain-lain). Tentu  dapat 

membantu masyarakat maupun wisatan untuk mencari lokasi atau tempat makan yang 

sesuai keinginannya. Dalam keadaan tersebut sangat tentu dibutuhkan sebuah sistem 

rekomendasi yang mampu memberikan prediksi rekomendasi untuk mencari rumah 

makan [2]. 

Penelitian mengenai sistem rekomendasi untuk mencari rumah makan yang 

serupa pernah dilakukan sebelumnya.  Prototype sistem rekomendasi rumah makan 

memakai metode K-Nearest Neighbour Berbasis Web, sistem rekomendasi ini 

mengunakan metode collaborative filtering pendekatannya menggunakan algoritma 

k-Nearest Neighbour (k-NN), proses rekomendasi pada sistem ini adalah mencocokan 

kermiripan karakteristik user peminta rekomendasi dengan user calon 

perekomendasi. Karakteristik yang dicocokan adalah nama, jenis kelamin, hobi, 
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makanan favorit, pekerjaan, status hubungan, genre musik, genre film, kota lahir dan 

kota tinggal [1]. Sistem rekomendasi restoran dengan pendekatan ektraksi fitur rasa 

pada menu makanan. Sistem menggunakan pendekatan dengan mempresentasikan 

menu yang memakai set atribut rasa yaitu lima macam rasa dasar asam, gurih, asin, 

pahit, dan manis [2]. Sistem rekomendasi pencarian rumah makan di Yogyakarta 

dengan metode kolaboratif,  pada sistem ini menggunakan pendekatan tempat makan 

berdasarkan penilaian user lain didalam radius tertentu dari tempat user berada [3]. 

Perbedaan penelitian yang mau dikerjakan dengan beberapa penelitian yang sudah 

dikerjakan sebelumnya adalah studi kasus penelitian berada di kota Banyuwangi dan 

menggunakan pendekatan kisaran harga, makanan berkuah, digoreng, dibakar, 

makanan tradisional Banyuwangi, dan lain-lain. Aplikasi diimplementasikan 

menggunakan teknologi android.  

Berdasarkan masalah tersebut maka pada pengerjaan tugas akhir ini, penulis 

mengusulkan suatu aplikasi yang membuat sistem rekomendasi untuk menentukan 

pencarian lokasi makan berdasarkan kategori kisaran harga, makanan berkuah, 

digoreng, dibakar, makanan tradisional Banyuwangi, dan lain-lain. 

Diimplementasikan menggunakan teknologi android yang semakin memudahkan 

dalam mengakses aplikasi ini. Aplikasi ini dapat mempermudah pencarian lokasi, 

karena adanya fasilitas Google Maps API yang dapat menunjukkan titik koordinat 

lokasi. Dalam penelitian ini, rekomendasi untuk mencari rumah makan akan memakai 

Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN), karena algoritma ini sederhana, bekerja 

berdasarkan jarak terdekat dan mendapatkan data yang lebih akurat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana mengumpulkan data rumah makan yang berada di kota 

Banyuwangi? 
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2. Bagaimana membuat sebuah sistem menggunan algoritma k-nearest 

neighbour untuk menentukan pencarian lokasi rumah makan berdasarkan 

kategori kisaran harga, makanan berkuah, digoreng, dibakar, makanan 

tradisional Banyuwangi, dan lain-lain? 

3. Bagaimana membangun sistem agar dapat melakukan pencarian lokasi rumah 

makan dari posisi user berada? 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Aplikasi 

Rekomendasi Rumah Makan, antara lain : 

1. Pengguna harus mengaktifkan jaringan network dan GPS. Dikarenakan 

aplikasi ini terhubung dengan network dan GPS. 

2. Rumah makan pada aplikasi ini terbatas hanya pada Kota Banyuwangi. 

3. Pencarian lokasi menggunakan Google Maps API. 

4. Pengambilan keputusan memakai metode K-Nearest Neighbour berbasis 

android. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan yang menjadi acuan dalam proses pengerjaan 

aplikasi tugas akhir ini diantaranya: 

1. Mengumpulkan data rumah makan  yang ada di daerah kota Banyuwangi. 

2. Membuat sebuah sistem menggunakan algoritma k-nearest neighbour untuk 

menentukan pencarian rumah makan berdasarkan kategori kisaran harga, 

makanan berkuah, digoreng, dibakar, makanan tradisional Banyuwangi, dan 

lain-lain. 

3. Membangun sebuah sistem agar dapat melakukan pencarian rumah makan 

dari posisi user berada. 

1.5 Metodologi 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penelitian, 

diantaranya: 
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1.5.1 Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dari berbagai literatur 

termasuk dari buku, makalah-makalah, artikel ilmiah, maupun bahan-bahan dari 

internet yang sesuai dengan penelitian ini. Sumber pustaka digunakan untuk 

memahami konsep algoritma K-Neareast Neighbour yang akan di aplikasikan pada 

platform android. 

1.5.2 Analisa Sistem 

Kebutuhan sistem yang dirancang sangat ditentukan berdasarkan wawancara 

kepada calon pengguna. Calon pengguna aplikasi merupakan masyarakat umum 

meliputi orang dewasa, mahasiswa, maupun pelajar yang menggunakan smart phone. 

menurut survei yang telah dilakukan maka didapatkan informasi bahwa pengguna 

sebagian besar menggunakan smartphone bersistem operasi Android. 

1.5.3 Desain Sistem (Perancangan) 

Proses ini difokuskan pada pembuatan interface pada perangkat lunak, apabila 

interface sudah dibuat maka akan memudahkan untuk diimplementasikan pada tahap 

pembuatan program. Desain interface yang dibuat nantinya akan didokumentasikan 

agar pengerjaannya bisa di monitoring. Selanjutnya desain interface ditranslasikan 

pada perangkat lunak. Hasil akhir dari beberapa tahap yang dilakukan akan 

menghasilkan sebuah aplikasi. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini Aplikasi akan dikerjakan memakai Android Studio dan juga 

Bahasa Pemrograman Java. Google Maps API akan digunakan sebagai layanan untuk 

menampilkan peta. Sedangkan untuk koneksi  database memakai Bahasa 

pemrograman PHP. Untuk sistem dalam manajemen database akan menggunakan 

MySQL. Aplikasi pengembang dalam bahasa pemrograman PHP dikerjakan 

menggunakan Notepad++. 
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1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari perancangan dan 

implementasi sudah berjalan sesuai dengan penelitian yang dibuat. 

1.5.6 Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan ini akan digambarkan secara menyeluruh 

permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan penulisan sistematika 

penulisan dibuat menjadi lima bagian, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang penelitian yang berjudul “Aplikasi 

Rekomendasi Rumah Makan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbour”, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup teori-teori dan informasi yang berkaitan dengan lingkup 

penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka ini akan digunakan penulis sebagai 

referensi yang menunjang pembuatan tugas akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini mencakup analisis kebutuhan hardware dan software yang digunakan. 

Selain itu dijelaskan beberapa perancangan yang akan dibuat, perancangan tersebut 

meliputi rancangan sistem dan skenario pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini mencakup implementasi dan pengujian terhadap sistem. Tahap ini 

dilakukan setelah sistem didesain dan dianalisis pada perancangan sistem. Teknik 

pengujian yang digunakan pada pengujian ini yaitu pengujian black box. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mencangkup kesimpulan yang bisa diambil berhubungan dengan 

sistem yang dibuat dan saran untuk meningkatkan sistem lebih lanjut. 


