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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan alam beragam panorama indah, dengan potensi wisata 

alam,budaya,buatan maupun kuliner. Bisnis wisata dan kuliner saat ini telah memberi kontribusi 

besar dari total penghasilan di suatu daerah. Hal ini membuat banyak sekali bisnis atau usaha yang 

menawarkan dibidang wisata dan kuliner dari yang paling sederhana hingga yang paling mewah 

mulai bermunculan. “City Of Mountain” Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu destinasi 

wisata di Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi wisata dengan standar nilai jual cukup tinggi 

baik Wisata Alam,Wisata Budaya, Wisata Agro, dan Wisata Kuliner. Sektor pariwisata Kabupaten 

Pasuruan memiliki kontribusi yang cukup besara kepada Pendapatan Asli Daerah(PAD), semakin 

besar besar PAD yang berasal dari Sektor Pariwisata mengindikasikan semakin berkembangnya 

kegiatan kepariwisataan.  Hal tersebut dapat dilihat dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah pada 

tahun 2016 sebesar RP. 32.012.035.836.59 atau naik sebesar 18% dari tahun 2015 yang nilai 

PADnya sebesar Rp.27.114.820.546.42 Potensi pariwisata Kabupaten Pasuruan sangat besar 

sehingga berpeluang menjadi sektor andalan wisatawan Nusantara dan Mancanegara[4].  

Kabupaten Pasuruan memiliki tempat yang baik untuk wisata dan kuliner, sehingga perlu 

untuk dikunjungi oleh wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Semakin meningkatnya potensi 

wisata dan kuliner sebagai seorang konsumen tentu akan mengalami keragu-raguan untuk memilih 

tempat yang akan dikunjungi serta keterbatasan waktu berkunjung membuat wisatawan tidak 

mungkin mencoba semua tempat wisata dan kuliner satu per satu. Pesatnya perkembangan 

teknologi internet serta teknologi elektronik seperti smartphone tentu dapat membantu wisatawan 

untuk mencar lokasi yang sesuai keinginannya. Dalam keadaan tersebut tentu dibutuhkan sebuah 

sistem rekomendasi yang mampu memberikan prediksi untuk mencari tempat wisata dan kuliner. 

Sistem rekomendasi memerlukan model yang tepat agar sesuai dengan referensi pengguna. 

Collaborative filtering merupakan proses penyaringan atau pengevaluasian item menggunakan 

opini orang lain dimana opini tersebut nantinya dapat digunakan[2]. Collaborative filtering 

melakukan penyaringan data berdasarkan karakteristik konsumen sehingga mampu memberikan 

informasi yang baru untuk para konsumen karena sistem memberikan informasi berdasarkan pola 
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dari suatu kelompok konsumen yang hampir sama. Item Based Collaborative Filtering adalah 

salah satu metode rekomendasi yang dimiliki oleh Collaborative Filtering diasari atas adanya 

kesamaan antara pemberian rating terhadap suatu produk dengan produk yang dibeli. Tingkat 

kesamaan produk, kemudian dibagi dengan parameter kebutuhan pelanggan untuk memperoleh 

nilai kegunaan produk tersebut [6]. Sedangkan Location Based Service (LBS) dapat mengakses 

informasi lokasi berdasarkan attitude dan longitude serta memanfaatkan kemampuan penunjuk 

lokasi yang ada disekitarnya melalui jaringan internet dan seluler. Location Based Serviced mampu 

memberikan informasi secara realtime dengan melakukan komunikasi dua arah. Pengguna 

memberitahu penyedia layanan untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan, dengan refensi 

posisi pengguna tersebut sehingga dapat digunakan pada sistem rekomendasi tempat wisata dan 

kuliner ini. 

Penelitian mengenai pencarian lokasi pernah dilakukan oleh Wisata Di Kota Semarang 

Berbasis Android menggunakan metode Location Based Service berhasil memberikan informasi 

mengenai lokasi wisata yang ada di kota Semarang kepada user beserta dengan rute jalan menuju 

lokasi wisata tersebut[1]. Pembangunan sistem rekomedasi pariwisata daerah istimewa 

Yogyakarta berbasis web dengan metode user based collaborative filtering berhasil digunakan 

melalui pendekatan berdasarkan wilayah dan tipe pariwisata[2]. Perbedaan penelitian yang 

dikerjakan dengan beberapa penelitian tersebut adalah studi kasus penelitian di Kabupaten 

Pasuruan serta menggunakan Metode Item Based Collaborative Filtering dan Location Based 

Service dengan pencarian nilai kesamaan rating antar item serta menambahkan fitur pencarian 

lokasi sesuai yang di inginkan oleh user dan fitur penilaian dalam bentuk rating dan komentar. 

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis membuat sistem rekomendasi untuk pencarian 

tempat wisata dan kuliner berdasarkan jarak terdekat dari user dan kesamaan rating antar item. 

Diimplementasikan menggunakan teknologi android yang memudahkan dalam mengakses 

aplikasi ini. Aplikasi ini memudahkan pencarian tempat, karena adanya fasilitas Google Maps API 

yang menunjukkan titik koordinat lokasi. Dalam penelitian ini, untuk mencari rekomendasi tempat 

wisata dan kuliner akan menggunakan algorithma Adjusted Cosine Similarity sebagai penghitung 

kesaamaan atar item dan Weighted Sum untuk menghitung hasil prediksi karena algorithma ini 

sederhana untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari seluruh data akan diuji menggunakan 

Means Absolute Error (MAE). 

1.2 Rumusan Masalah 
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Dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “Bagaimana membuat sebuah sistem 

menggunakan metode Item Based Collaborative Filtering dan Location Based Service untuk 

menentukan pencarian lokasi tempat wisata dan kuliner berdasarkan jarak terdekat dari user dan 

kesamaan rating antar item?” 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan masalah yang dicakup dalam Aplikasi Rekomendasi Tempat 

wisata dan kuliner, antara lain : 

1. Pengguna harus mengaktifkan jaringan network dan GPS. Dikarenakan aplikasi ini 

terhubung dengan network dan GPS. 

2. Sistem rekomendasi ini hanya merekomendasikan tempat wisata dan kuliner yang ada di 

Kabupaten Pasuruan. 

3. Algoritma yang digunakan pada tahap penemuan kemiripan adalah adjusted cossine 

similarity dan pada tahap penghitungan prediksi menggunakan algoritma weight sum dan 

diuji akurasinya menggunakan Means Absolute Error. 

4. Sistem rekomendasi tempat wisata dan kuliner berbasis android. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Dapat merancang dan membangun aplikasi mobile dengan menggunakan metode Item 

Based Collaborative Filtering dan Location Based Service. 

2. Aplikasi dapat digunakan dan dapat memberikan rekomendasi tempat wisata dan kuliner 

sesuai dengan prefensi user. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi SDLC (Systems Development Life Cycle). Berikut 

alur atau langkah-langkah dalam SDLC :  

Perencanaan

n 
Analisa 

Sistem
Perancangan 
Sistem

Implementasi 

Pengujian 
SistemGambar 1. 1 Diagram Langkah-langkah dalam SDLC 
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a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan untuk mendefinisikan tujuan pengembangan, menentukan 

dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. 

b. Tahap Analisis 

Setelah melakukan tahap perencanaan, melakukan analisa kebutuhan sistem yang akan 

dibuat, menganalisis keperluan yang dibutuhkan dalam membangun sistem. 

c. Tahap Desain/Perancangan 

Proses ini difokuskan pada pembuatan interface pada perangkat lunak, apabila interface 

sudah dibuat maka akan memudahkan untuk di implementasikan pada tahap pembuatan 

program. Desain interface yang dibuat nantinya akan di dokumentasikan agar 

pengerjaannya dapat di monitoring. Selanjutnya desain interface ditranslasikan pada 

perangkat lunak. Hasil akhir dari beberapa tahap yang akan dilakukakn akan menghasilkan 

sebuah aplikasi. 

d. Tahap Implementasi 

Pada tahap ii aplikasi dikerjakan menggunakan Android Studio dan bahasa pemograman 

Java, Google API akan digunakan sebagai layanan untuk menampilkan peta. Sedangkan 

koneksi database memakai bahasa pemograman PHP. Untuk sistem dalam manajemen 

database akan menggunakan MySQL aplikasi pengembang dalam bahasa pemograman 

PHP digunakan menggunakan sublime. 

e. Tahap Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap uji coba dilakukan untuk menguji keefektifan dan kemudahan sistem yang telah 

dibuat. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem apakah 

telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan awal. 

1.6 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 
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 Bab ini mencakup latar belakang penelitian yang berjudul “Sistem Rekomendasi tempat 

Wisata dan Kuliner mengunakan metode Item Based Collaborative Filtering dan Location 

Based Service”, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

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 SISTEM 

Bab ini berisi tentang 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 Means Absolute Error dan Pengujian Black 

Box. 

 BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan skripsi ini, serta 

saran untuk pengembangan sistem. 

 

 


