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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Landasan teori adalah sebuah pendapat, definisi atau konsep-konsep yang 

berhubungan dengan ruang lingkup dan hal-hal yang dibahas dalam melakukan 

penelitian ini. Selain itu, landasan teori memudahkan peneliti untuk menjelaskan dan 

memprediksi hasil penelitian. 

1.1 Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi sudah digunakan oleh hampir semua area bisnis dimana 

seseorang memerlukan sebuah informasi agar mudah mengambil suatu keputusan [4]. 

Sistem rekomendasi rumah makan atau pencarian menggunakan konsep ini untuk 

menolong para pencari rumah makan untuk memutuskan tujuan rumah makan yang 

sesuai keinginan mereka. 

 Sistem rekomendasi ini adalah model aplikasi berdasarkan hasil yang didapat 

ketika melakukan observasi pada keadaan dan kebutuhan user. Karena hal tersebut 

maka perlu sistem rekomendasi yang sesuai agar sistem dapat merekomendasikan 

sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan, serta mempermudah mengambil 

keputusan dalam menentukan produk yang dikonsumsinya [4]. 

 Ada beberapa teknik atau metode dalam membuat sistem rekomendasi ini. 

Setiap teknik atau metode disesuaikan dengan permasalahan yang dapat 

menghasilkan informasi yang sesuai. Metode atau teknik pendekatan sistem ini harus 

sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan, teknik pendekatan untuk membuat 

sistem rekomendasi berbeda-beda digunakan untuk aplikasi yang berbeda, dasar dari 

suatu tujuan dan objektif dari sebuah aplikasi [4]. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem rekomendasi adalah 

perangkat lunak dan teknik untuk memberikan saran rekomendasi terhadap item yang 

akan dipakai oleh user dan bertujuan untuk mempermudah user untuk mengambil 

sebuah keputusan. Seperti berita yang harus dibaca atau musik yang harus didengar, 
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barang  yang harus dibeli barang  yang harus dibeli. Dalam penelitian ini maka 

penulis akan membuat sistem rekomendasi rumah makan menggunakan algoritma k-

nearest neighbor, dimana penelitian tersebut nantinya bermanfaat bagi user agar 

dapat mempermudah dalam pengambilan sebuah keputusan dalam memilih rumah 

makan yang ingin dikunjungi. 

1.2 Algoritma 

Algoritma dalam pengertian modern dapat diartikan dengan istilah proses, 

resep, rutin, teknik, metode, prosedur. Algoritma merupakan cara yang dipakai untuk 

menyelesaikan jenis masalah yang khusus memakai tahap - tahap tertentu dan 

jumlahnya terbatas [5]. 

1.3 K-NearestNeighbour 

K-Nearest Neighbour (KNN) merupakan kelompok instance based learning. 

Algoritma KNN juga termasuk salah satu teknik dalam lazy learning. KNN bekerja 

dengan cara mencari k-objek yang terdapat di dalam data training terdekat dengan 

objek yang ada pada data testing (data baru). Algoritma KNN adalah sebuah metode 

klasifikasi suatu objek berdasar data pembelajaran yang jaraknya terdekat dengan 

objek tersebut [5]. 

Untuk merumuskan bagaimana jarak diantara titik pada data training (x) dan 

titik pada data testing (y), maka akan menggunakan rumus Euclidean, 

 

D(x,y) =  

  

Keterangan: 

 D merupakan jarak titik data training x dengan titik data testing y yang akan 

diklasifikasikan, dimana x adalah x1,x2,.…,xi dan y adalah y1,y2,….,yi serta 

merepresentasikan nilai atribut dan n adalah dimensi atribut [5]. 
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 Fase training, pada fase ini algoritmanya akan menyimpan vektor-vektor fitur 

serta klasifikasi sampel data training. Sedangkan fase klasifikasi, merupakan fitur - 

fitur sama yang akan dihitung untuk testing data yang klasifikasinya tidak diketahui. 

Jarak dari vektor testing dengan seluruh vektor training sampel akan dihitung serta 

dicari sejumlah k yang paling dekat akan diambil [5]. 

Langkah-langkah menghitung metode KNN adalah: 

1. Ditetapkan jumlah k (jumlah tetangga terdekat). 

2. Dihitung jarak kuadrat euclidean objek pada data training yang diberikan. 

3. Diurutkan hasil pada langkah no 2 secara ascending. 

4. Dikelompokkan kategori Y. 

5. Dengan cara menggunakan kategori nearest neighbour akan dicari paling 

terdekat maka dapat dipredisikan kategori objek. 

(contoh perhitungan manual pada lampiran)  

1.4 Android 

Menurut Kurniawan Teguh Martono & Oky Dwi Nurhayati Android yaitu 

salah satu Operation system yang dimiliki oleh telepon pintar. sistem yang 

mempunyai basis linux dirancang untuk perangkat pintar seperti telepon pintar 

memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasikan secara bebas dan 

didistribusikan oleh pembuat perangkat operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. 

Pengembangan aplikasi yang memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis 

dalam versi custom bahasa pemrograman Java[6]. 

1.5 Global Positioning System 

Global Positioning System (GPS) merupakan layanan sistem untuk 

mensingkronisasi sinyal pada satelit dalam penentuan sebuah posisinya. Dengan 

adanya sebuah GPS seseorang bisa mengetahui keberadaannya secara realtime 

maupun sebuah benda atau objek yang memakai sensor GPS. 
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 GPS dikembangkan oleh sebuah Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. 

Sistem yang serupa dengan GPS  antara lain GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni 

Eropa dan IRNSS dari India [7]. 

 Sistem kerja dari GPS adalah ketika sebuah satelit berada pada titik orbit 

bumi, maka akan dapat memberikan sinyal kiriman ke bumi yang kemudian 

ditangkap menggunakan alat penerima yang nantinya sinyal akan diubah menjadi 

sebuah informasi berupa titik posisi dari alat tersebut. 

 Sinyal dari satelit merupakan suatu hal yang memberikan informasi 

lokasi objek yang berupa titik kordinat. Dikarenakan sinyal dari sebuah satelit sangat 

penting, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang bisa mengganggu sinyal kiriman 

dari satelit yaitu sebuah kondisi geografis, alat yang dapat mengeluarkan gelombang 

elektromagnetik, gedung dan sinyal yang memantul [7]. 

1.6 Google Maps API 

Google Maps API adalah tool atau library dari Google untuk menampilkan 

peta digital di website, penggunaan Google Maps di website dapat melalui 

pemrograman [8]. Dalam perkembangannya Google Maps API dapat digunakan 

untuk mendapatkan gambar peta statis, melakukan geocoding, dan memberikan 

penjelasan tentang suatu arah. Google Maps API bersifat gratis untuk publik. 

Dengan memanfaatkan sebuah layanan Google Maps API yang bisa di embed 

di website eksternal. Aplikasi Google Maps agar dapat di tampilkan, maka 

dibutuhkan sebuah API key. API key adalah sebuah kode unik yang mana google 

berperan aktif dalam menggenerasikan untuk sebuah website, supaya sebuah server 

akan dapat dengan mudah dikenali oleh Google Maps. 

Google Maps API biasanya digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi 

android dengan memanfaatkan Android Studio. Google Maps API masih memiliki 

berbagai kekurangan, yaitu jika ingin mengakses harus terhubung terlebih dahulu 

dengan akses internet pada perangkat yang digunakan. Sedangkan kelebihan dari 

Google Maps API adalah dengan mendapat dukungan dari Google sehingga fiturnya 
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lebih bervariasi dalam mencari sebuah referensi untuk pengembangan sebuah 

aplikasi. 

1.7 MySQL (My Structure Query Language) 

MySQL (My Structure Query Language) merupakan sebuah database yang 

menerapkan SQL (Structured Query Language). MySQL pada saat beroperasi secara 

client-server dengan memanfaatkan server daemon MySQL pada sebuah sisi server 

dan berbagai program yang berjalan pada sisi client. 

MySQL (My Structure Query Language) juga mampu menangani data besar 

dan bisa berjalan dengan menggunakan dua cara, yaitu melalui DOS dan aplikasi 

PhpMyAdmin. Jika menggunakan DOS, kita harus mengetahui dan hafal sintaks 

query pada MySQL. Sedangkan dengan menggunakan PhpMyAdmin kita tidak perlu 

mengetahui sintaks query yang digunakan [9]. 

1.8 Java Script Object Notation (JSON) 

Java Script Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang 

bersifat ringan, disusun oleh Douglas Crockford. JSON dirancang untuk 

memudahkan pertukaran data pada situs dan merupakan perluasan dari fungsi-fungsi 

javascript [10]. 

JSON tidak hanya memanfaatkan pada satu bahasa pemrograman saja tetapi 

menggunakan bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh para programmer, 

diantaranya : Bahasa C, C++, C#, Java, Javascript, Perl dan Phyton sehingga JSON 

sangat ideal untuk digunakan sebagai pertukaran data. 


