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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab landasan teori membahas mengenai hal yang tentang hal yang 

berkaitan dengan tugas akhir yang sedang disusun, pola kerja sistem dan metode 

yang akan dibuat guna menunjang penelitian yang akan dibuat.  

2.1 Pengertian Android 

Android menurut Nazarudin adalah sistem operasi berbasis linux untuk 

telepon seluller dan tablet.  Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat 

pesat membuat android menyediakan platform terbuka bagi pembuat dan 

pemgembang aplikasi android untuk membuat serta menciptakan sendiri aplikasi 

mereka sesuai dengan keinginan untuk digunakan oleh bermacam macam piranti. 

Android mempunyai beberapa kelebihan switching dan multitasking yang 

berfungi berpindah dengan menyentuh, menggeser aplikasi hanya dengan 

menyentuh icon bar pada siystem bar , Kapasitas lebih banyak contoh widget 

untuk email, Gmail yang ada pada google user tidak perlu membuka aplikasi 

gmail untuk melihat isi dari Gmail, kemampuan copy paste google menambahkan 

share it  pada teks yang telah di tandai, fitur notifikasi Google dan layar 

smartrphone membuat ebih leluasa menempatkan notifikasi pada layar[4]. 

 

2.2 MIT APP INVENTOR 

MIT APP Inventor merupakan model baru dalam pemrograman android, 

dimana tidak lagi menggunakan penulisan source code seperti pada umumnya, 

melainkan dengan menggunakan puzzle drag and drop yang memudahkan 

pengguna dalam membangun aplikasi android[4]. 

MIT APP Inventor pertamakali digunakan dalam membuat aplikasi android 

pada tahun 2010, aplikasi berbasis web ini dikembangkan oleh Google dan 

bernaung dibawah MIT’s center for mobile learning. Penggunaan aplikasi ini 

cukup mudah dimana telah disediakan block editor yang berfungsi menyusun loop 

program, decision making dan lain-lain. Fokus utama pada aplikasi ini adalah 

menghadirkan model pemrograman yang intuitif. Dalam MIT APP Inventor 

disediakan dua bagian utama bagi penggunanya yaitu bagian Designer dan Block 
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Editor, pada Designer digunakan pengguna untuk membentuk interface aplikasi 

yang akan dikerjakan, pada bagian ini disediakan berbagai komponen antar muka 

seperti tombol, text box, slider dan lain sebagainya dan pengguna cukup menyeret 

ke kanvas yang disediakan dengan pengaturan tata letak tertentu serta warna 

tertentu guna menambah kesan artistik aplikasi yang sedang dibuat.  Block Editor 

berfungsi untuk menginputkan kode program yang menangani semua inputan dari 

interface yang dimasukan oleh user, pada bagian ini terdapat berbagai fungsi-

fungsi yang tersusun dalam bentuk puzzle unik berwarna yang memudahkan 

pengguna dalam mendefinisikan variabel, membuat suatu fungsi dan loop 

program. Setelah program selesai disusun maka dapat diuji langsung atau dapat 

diunduh ke smartphone Android pengguna dengan menggunakan fasilitas Aia[5].  

2.3 Google Map API 

Sebagai pengembang sistem informasi google mengembangkan sebuah 

layanan peta digital virtual gratis secara online yang munkin biasa kita kenal 

dengan Google Map Service. Google Maps Mampu memberikan peta yang di 

dapat dari satelit yang mampu memetakan dan menampilkan seluruh permukaan 

laut maupun darat di seluruh dunia bahkan melakukan pencarian suatu tempat dan 

rute perjalanan beserta lalu lintasnya [6]. Google Maps Application Programing 

Interface adalah sebuah layanan  yang diberikan oleh Google kepada para 

pengguna dan pengembang aplikasi untuk memanfaatkan Google Map dalam 

mengembangkan aplikasi yang di dalamnya membutuhkan panduan rute dan 

pencarian lokasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur untuk 

memanipulasi peta dan menambah konten melalui berbagai jenis layanan yang 

dimiliki serta mengijinkan kepada pengembang untuk membangun aplikasi. 

Pengguna dapat memanfaatkan layanan-layanan yang ditawarkan oleh Google 

Maps setelah melakukan registrasi dan mendapatkan Google Maps API Key. 

Google memberikan fasilitas ini dengan tanpa biaya kepada user di seluruh 

dunia[6]. 

Global Positioning System (GPS) adalah  sistem yang di miliki oleh Google 

API yang dapat dihubungkan dengan Android dan Google Maps, fasilitas ini dapat 

memberikan informasi pada user mengenai lokasi dan letak secara global di 

seluruh permukaan bumi dari data yg diambil dan dikirim berupa sinyal radio dan 
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data digital, dimana user tersebut berada, maka Global Positioning System (GPS)  

mengakses serta mengarahkan ke tujuan [6]. Ada beberapa metode untuk 

menemukan lokasi, yaitu dengan BTS, IP address, hingga Global Positioning 

System (GPS)  pada telepon seluller. Geolocation memakai data koordinat latitude 

dan longitude yang dimiliki oleh komputer atau telepon seluler [6]. Dengan 

menggunakan GPS suatu pekerjaan yang membutuhkan bantuan dalam panduan 

navigasi dapat dikerjakan dengan mudah karena selain menyediakan koordinat 

pengguna, GPS juga dapat digunakan untuk memandu navigasi pengguna ke 

tempat tujuan yang telah ditandai dengan berbagai anjuran rute.  

2.4 FireBase  

Firebase merupakan suatu fasilitas Database As a Service yang disediakan 

oleh Google sebagai sarana pengembangan aplikasi yang membutuhkan database 

realtime. Firebase adalah platform untuk aplikasi realtime. Ketika data berubah, 

maka aplikasi dengan firebase akan meng-update secara langsung melalui setiap 

device perangkat baik web atau mobile. Firebase mempunyai library yang 

lengkap untuk sebagian besar platform web dan mobile dan dapat digabungkan 

dengan berbagai framework seperti Java Script, AngularJS, dan lain-lain. 

Application Programming Interface (API) untuk menyimpan dan sinkronisasi data 

akan disimpan sebagai susunan data dalam bentuk JSON pada cloud dan akan 

disinkronisasi secara realtime. Layanan pada Firebase meliputi authentikasi user, 

pengaturan keamanan, dan hosting. Perubahan data pada satu client akan 

disinkronisasi pada semua client yang terdaftar ke data tersebut dalam hitungan 

mili detik. Keunggulan Firebase adalah mampu menerima data dari 1 juta 

perangkat secara bersamaan[7]. 

2.5 Definisi Sistem Rekomendasi 

Sistem adalah suatu paduan yang terdiri dari sejumlah beberapa unsur yang 

terhubung satu dengan yang lainnya dan secara bersamayang  bertujuan untuk 

dapat mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem terdiri dari sejumlah unsur yang 

saling berinteraksi, dalam artian bekerja sama untuk menghimpun suatu kesatuan. 

Adapun karakter dan sifat sifat sistem sebagai berikut :  
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a. Komponen.  

b. Batas sistem.  

c. Bagian luar sistem.  

d. Penghubung.   

e. Masukkan (input).  

f. Keluarran (output).  

g. Pengolahan (processing).  

h. Sasaran atau tujuan. 

Unsur sistem atau elemen sistem dapat berupa suatu sub-sistem atau 

bagian dari sistem[8]. Sistem rekomendasi merupakan suatu sistem informasi 

interaksi yang dapat menyediakan pemodelan, pemanipulasian dan informasi 

berupa data yang dapat membantu penggunanya untuk mengambil suatu pilihan 

atau keputusan 

 Sistem rekomendasi bertujuan  untuk menguatkan seseorang atau sistem 

untuk mengambil keputusan Beberapa karakter yang membedakan sistem 

Rekomendas dengan sistem informasi lainnya yaitu: 

a. Sistem rekomendasi dibuat guna membanntu pengambilan keputusan untuk 

memecahkan masalah yang sifatnya semi-terstruktur atau tidak terstruktur. 

b. Proses pengolahan sistem rekomendasi mengkombinasikan model-model 

analisis dengan teknik pemasukan dan konvensional secara fungsi-fungsi 

pencarian informasi. 

c. Sistem rekomendasi dibangun dalam beberapa bentuk sebagai contoh model 

interaktif agar dapat dioperasikan serta digunakan oleh user yang tidak 

mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi. 

d. Sistem rekomendasi dibangun dengan mengedepankan pada unsur fleksibilitas 

serta mampu beradaptasi, hal ini digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna atau user[3]. 

Sistem rekomendasi dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme kerja 

yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam 

situasi situasi tertentu. Sistem rekomendasi dimaksudkan untuk menjadi alat bantu 

bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas, namun tidak untuk 
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menggantikan penilaiannya terhadap suatu keputusan yang akan diambil[9]. 

Proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga Tahap prosses, sebagai berikut: 

a. Tahap intelligence adalah tahap melakukan pencarian berdasarkan situasi yang 

bisa menghasilkan rekomendasi akhir.  

b. Tahap design adalah tahap untuk menentukan, mengembangkan dan 

menganalisa hal – hal  yang akan di kerjakan.  

c. Tahap choice adalah tahap disaat proses seleksi memilih aspek yang tersedia 

untuk menjadi rekomendasi atau keputusan akhir.. 

2.6 Pengertian Metode Profile Matching 

Pengertian Profile Matching dalam penentuan guest house dan villa dapat 

dijelaskan sebagai proses membandingkan antara kompetensi individu ke dalam 

guest house dan villa sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya atau 

yang disebut juga gap, semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya 

semakin besar berarti villa tersebut sangat direkomendasikan. Profile Matching 

merupakan suatu proses yang sangat penting dalam penentuan guest house dan 

villa bagi wisatawan untuk menentukan jarak, harga, fasilitas serta akses dari 

guest house dan villa tersebut[  

Dalam jurnal yang yang berjudul “Pendekatan Logika Fuzzy untuk 

Perhitungan Gap pada Metode Profile Matching dalam Menentukan Kelayakan 

Proposal Penelitian”, disebutkan bahwa “Profile Matching merupakan sebuah 

metode yang pada dasarnya untuk membandingkan nilai dari variabel-variabel 

data tes atau data uji terhadap nilai-nilai minimal untuk setiap variabel yang telah 

ditentukan sebagai standar minimal yang harus dipenuhi” [10],  adapun langkah-

langkah yang harus dilakukan ialah :  

a. Memastikan variabel data yang dibutuhkan. 

b. Menentukan aspek-aspek nilai kriteria yang mencakup tema penelitian. 

c. Menjumlah profil gap (Gap = Profil Villa dan Guest House – Profil Pengguna)  

d. Memberikan bobot untuk masing-masing nilai Gap. 

e. Penjumlahan serta pengelompokan faktor utama core faktor dan faktor 

pendukung secondary factor. Setelah memastikan bobot nilai gap, kemudian 

dikelompokan menjadi 2 kelompok yaitu: 
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1. Core Factor (Faktor Utama), yaitu merupakan kriteria (kompetensi)yang 

paling penting atau menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu penilaian 

yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal[11]. 

NCF = ∑ NC / ∑ IC (1) 

Keterangan: 

NFC : Nilai rata-rata core factor 

NC : Jumlah total nilai core factor 

IC : Jumlah item core factor 

2. Secondary Factor (factor pendukung), yaitu merupakan item-item selain 

yang ada pada core factor. Atau dengan kata lain merupakan faktor 

pendukung yang kurang dibutuhkan oleh suatu penilaian[11]. 

NSF = ∑NS / ∑IS  (2) 

Keterangan: 

NFS : Nilai rata-rata secondary factor 

NS : Jumlah total nilai secondary factor 

IS : Jumlah item secondary factor 

3. Penjumlahan Nilai Total 

Nilai total didapat dari presentase faktor utama (core factor) dan faktor 

pendukung (secondary factor) yang berpengaruh ke nilai profile [11]. 

N = (x) % NCF + (x) % NSF  (3) 

Keterangan: 

N : Nilai Total dari kriteria 

NFS : Nilai rata-rata secondary factor 

NFC : Nilai rata-rata core factor 

(x) % : Nilai persen yang di masukkan 

4. Perhitungan penentuan ranking 

Hasil Akhir dari proses profile matching adalah ranking [12]. 

Ranking = N  (4) 

Keterangan : 

N : Nilai Total 
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Nilai Gap yang diperoleh hasil pengurangan dari nilai minimal terhadap 

data tes yang digunankan. Nilai bobot yang digunakan Selisih Gap yang 

digunakan ditunjukan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Keterangan niali Gap. 

No Selisih Gap Nilai Keterangan 

1 0 6 Kompetensi tidak ada 

2 1 5.5 Kompetensi individu lebih 1 tingkat 

3 -1 5 Kompetensi individu kurang 1 tingkat 

4 2 4.5 Kompetensi individu lebih 2 tingkat 

5 -2 4 Kompetensi individu kurang 2 tingkat 

6 3 3.5 Kompetensi individu lebih 3 tingkat 

7 -3 3 Kompetensi individu kurang 3 tingkat 

8 4 2.5 Kompetensi individu lebih 4  tingkat 

9 -4 2 Kompetensi individu kurang 4 tingkat 

10 5 1.5 Kompetensi individu lebih 5 tingkat 

11 -5 1 Kompetensi individu kurang 5 tingkat 

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa kajian dari penelitian sebelumnya yang 

menggunakan profile matching sebagai penunjang rekomendasi diantaranya 

ditulis oleh Richard Victor yaitu Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi 

Perjalanan Dinas Kerja Karyawan Dengan Metode Profile Matching (Studi Kasus 

pada Pt. Nusantara Turbin dan Propulsi), pada penelitian tersebut metode profile 

matching digunakan untuk membantu perusahaan dalam menentukan siapa saja 

karyawan yang layak untuk mengikuti tugas dinas yang dilakukan melalu proses 

penilaian secara objektif [13].  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nashrullah dengan 

judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Rekomendasi Promosi Jabatan Dengan 
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Metode Profile Matching dan Electre, menjelaskan bahwa metode profile 

matching digunakan untuk mendukung keputusan untuk rekomendasi promosi 

jabatan. Dalam penelitian ini terdapat 4 unsur nilai aspek yang di inginkan dimulai 

dari muali aspek keahlian dasar,  kepribadian, pengetahuan dasar, hingga aspek 

hasil kerja. Dalam hal ini metode Profile Matching digunakan untuk menghitung 

jumlah nilai gap dari 4 kriteria yang yang harus dipenuhi. Untuk perankingan gap 

harus menghitung nilai gap, perhitungan core factor sebagai faktor utama dan 

secondary factor sebagai item pendukung untuk dapat menghasilkan 

perankingan[14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


