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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pada saat ini teknologi komputer memegang peran yang sangat penting bagi 

perkembangan di segala bidang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin 

pesat sangat mendorong kinerja sebuah instansis, karena dapat dimanfaatkan 

dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi dan komputerisasi 

merupakan teknologi paling berpengaruh bagi manusia pada saat ini. Maka 

dibuatlah sistem informasi menggunakan komputerisasi. 

Kabupaten Pacitan merupakan daerah di Jawa Timur yang terletak diujung 

barat yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten 

Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa 

Tengah). Kabupaten Pacitan dikenal dengan nama kota seribu gua, karena 

memiliki gua-gua yang indah, diantaranya Gua Gong yang disebut Gua Terindah 

Se-Asia Tenggara. Pacitan tidak hanya memiliki gua-gua indah tetapi juga 

memiliki estetika dan keindahan alam yang begitu memukau.  

Kabupaten pacitan mempunyai banyak potensi salah satunya yaitu  potensi 

pariwisata, banyaknya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan hanya diketahui 

oleh masyarakat sekitar karena minimnya informasi membuat masyarakat luar 

daerah Kabupaten Pacitan belum banyak mengetahui tentang adanya pariwisata 

yang sangat menarik untuk dikunjungi, maka tujuan penelitian ini adalah 

membuat sebuah sistem rekomendasi tempat pariwisata pada Kabupaten Pacitan 

berbasis web dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat luar daerah dalam 

mendapatkan informasi terkait dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten 

Pacitan.  

Potensi desa merupakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau 

digunakan oleh desa, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk 

mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah diperlukannya 

pendataan potensi yang berada di desa untuk menghasilkan data yang spesifik 

bagi keperluan pembangunan wilayah. 

Pariwisata merupakan kegiatan berwisata yang gemar dilakukan oleh 

masyarakat. Kegiatan berwisata bisa dilakukan secara individual maupun 
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berkelompok. Berwisata bertujuan untuk mengunjungi tempat wisata seperti 

pantai, gunung, taman rekreasi dan tempat-tempat yang menurut pengunjung 

menarik.  

Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang menyarankan informasi yang 

berguna yang akan dilakukan pelanggan untuk mencapai tujuannya [1]. Sistem 

rekomendasi mempunyai peranan dalam menduga dan memberikan saran kepada 

user dalam menentukan pilihan suatu objek. Sistem rekomendasi merupakan suatu 

agen perangkat lunak yang mempelajari minat dan preferensi seorang pengguna 

individu terhadap produk–produk, kemudian menyediakan rekomendasi yang 

sesuai kebutuhan pengguna bersangkutan [2]. Rekomendasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sistem rekomendasi berdasarkan kesamaan rating antar item 

dimana pengguna yang telah berkunjung ke wisata di daerah Pacitan memberikan 

rating, wisata yang telah diberi rating oleh beberapa user akan direkomendasikan 

kepada user selanjutnya yang memiliki kesamaan nilai rating. Tempat wisata yang 

memiliki rating tertinggi akan lebih direkomendasikan kepada user yang baru 

mendaftar ke sistem, sehingga user tersebut dapat langsung memilih tempat wisata 

dari rekomendasi sistem. 

Metode Item-Based Collaborative Filtering telah banyak diadopsi dalam 

sistem rekomendasi dalam industri karena memiliki pemodelan yang mudah 

dalam personalisasi online, selain itu juga metode ini sangat sederhana tidak 

terlalu rumit dalam pengaplikasian dalam sebuah sistem rekomendasi [3]. Metode 

item-based collaborative filtering juga memiliki kelebihan diantaranya mampu 

untuk mengeksplorasi asosiasi implisit yaitu asosiasi yang salah satunya bisa 

dihasilkan dari riwayat pilihan pengguna, sehingga dengan kelebihan ini dapat 

meningkatkan ketepatan rekomendasi objek yang dihasilkan [4].  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widianto tentang “Sistem 

Informasi Poteni Desa Wayngison – Pagelaran” menghasilkan sebuah sistem yang 

mempermudah para pengguna atau user khususnya masyarakat Desa Wayngison 

dalam melakukan proses pencarian sebuah informasi yang dibutuhkan [5]. 

Berdasarkan latar belakang diatas dengan begitu peneliti akan melakukan 

pembuatan sistem rekomendasi untuk potensi wilayah Kabupaten Pacitan yang 

bertujuan memberikan informasi terkait dengan potensi wisata yang ada di 
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Kabupaten Pacitan dan sekitarnya yang berjudul “Sistem Rekomendasi Potensi 

Pariwisata Wilayah Kabupaten Pacitan Menggunakan Metode Item Based 

Collaborative Filtering Berbasis Web”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat sistem rekomendasi potensi pariwisata wilayah 

Kabupaten Pacitan berbasis web? 

b. Bagaimana mengimpelementasikan metode Item-Based Collaborative 

Filtering sebagai fitur rekomendasi potensi pariwisata wilayah 

Kabupaten Pacitan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Membuat sistem rekomendasi potensi pariwisata wilayah Kabupaten 

Pacitan berbasis web 

b. Sistem dapat digunakan dan dapat memberikan rekomendasi tempat 

wisata sesuai dengan prefensi user. 

 

1.4 Cakupan Masalah 

Agar penelitian terarah dan memudahkan dalam pembahasan, maka perlu 

adanya pembatasan masalah yaitu : 

a. Penelitian hanya mencakup  potensi pariwisata yang di Kabupaten 

Pacitan  

b. Algoritma yang digunakan pada tahap penemuan kemiripan adalah 

adjusted cossine similarity dan pada tahap penghitungan prediksi 

menggunakan algoritma weight sum. 

Sistem yang dibangun berbasis web. 


