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ABSTRAK 

Sistem rekomendasi merupakan million dolar investment. Sistem rekomendasi 
juga sangat bermanfaat disekitar kita. Untuk membangun sistem rekomendasi yang 
bagus banyak hal yang perlu diperhatikan dan masih ada banyak cara untuk 
improvisasi. Kenapa youtube bisa mengerti video apa yang kita suka? Atau pernah 
penasaran kenapa amazon bisa merekomendasikan buku yang tepat untuk kita? 
Karena sistem rekomendasi sangat berdampak pada perilaku pembaca sehingga 
semakin tepat sistem rekomendasi pembaca juga akan semakin nyaman. 
Berdasarkan featurnya sistem rekomendasi ini terdapat dua macam tipe yaitu contet-
based atau collaborative filtering. Content-based ini merupakan sistem rekomendasi 
menggunakan konten atribut untuk menentukan rekomendasi sistem yang masih kecil 
(belum mempunyai banyak user) metode ini merupakan pilihan yang sangat tepat dan 
paling sederhana untuk menghitung kemiripan pada data yang terakhir dilihat dengan 
semua data pada datebase. Collaborative filtering itu sendiri yang digunakan bukan 
konten tetapi tingkah laku user contohnya kita merekomendasikan suatu item 
berdasarkan dari riwayat rating user tersebut maupun user lain. Dengan sistem 
rekomendasi ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam menentukan 
rekomendasi untuk memilih buku mana yang akan dibaca. 
Kata Kunci : rekomendasi, collaborative filtering, item-bases cf, content-based 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan internet yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan 
dalam perilaku mahasiswa. Banyak pihak memandang teknologi internet sebagai 
peluang yang sangat besar untuk melakukan pembelajaran elektronik. Saat ini ada 
beberapa Universitas yang perpustakaannya sudah dilengkapi dengan peminjaman 
buku secara online. Aplikasi yang saya buat ini akan dilengkapi kemampuan untuk 
memberikan rekomendasi sesuai dengan preferensi pembaca, dengan tujuan supaya 
pembaca tertarik untuk membaca buku yang direkomendasikan, contohnya 
Amazon.com 
 Salah satu jenis web yang saat ini semakin marak dan banyak peminatnya 
adalah web penyedia buku. Web ini biasanya menyediakan berbagai jenis buku untuk 
mahasiswa. Untuk beberapa jenis buku tertentu, umumnya disediakan fasilitas bagi 
pengunjung untuk membaca buku tersebut secara online dengan fitur yang terbatas. 
Untuk membaca buku dengan fitur yang lengkap, pengunjung harus meminjam buku 
yang diinginkan terlebih dahulu. Beberapa buku memungkinkan pengunjung untuk 
men-download versi e-book dari buku yang diinginkan. Pembaca biasanya hanya 
menggunakan web ini untuk mencari informasi buku yang menarik bagi mereka, 
kemudian mereka meminjamnya langsung di perpustakaan. Informasi dan jenis buku 
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yang disediakan oleh web perpustakaan ini terlalu banyak sehingga  membuat 
mahasiswa menjadi bingung, tidak tahu harus memilih buku yang mana. Mahasiswa  
biasanya justru akan bertanya pada teman atau bergabung dalam forum-forum diskusi 
untuk meminta rekomendasi buku apa yang kira-kira cocok baginya. Baru setelah itu 
dia akan mengunjungi web perpustakaan untuk mencari atau membaca buku tersebut.  

Tentunya akan jauh lebih mudah bagi mahasiswa jika web perpustakaan yang 
dikunjungi dapat langsung merekomendasikan beberapa buku yang dianggap cocok 
bagi dirinya. Selain memudahkan pencarian mahasiswa, mungkin saja sistem dapat 
merekomendasikan buku baru yang sama sekali belum dikenal oleh mahasiswa dan 
ternyata cocok dengan selera mahasiswa tersebut. Fokus utama dari paper ini adalah 
merancang sebuah sistem rekomendasi untuk membantu mahasiswa memilih buku 
yang ditawarkan di web perpustakaan kampus. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi adalah sistem yang dirancang dengan tujuan untuk 
membantu pengguna dengan cara memberikan rekomendasi kepada pengguna ketika 
pengguna dihadapkan dengan jumlah informasi yang besar. Rekomendasi yang 
diberikan diharapkan dapat membantu pengguna dalam proses pengambilan 
keputusan, seperti barang apa yang akan dibeli, buku apa yang akan dibaca, atau 
musik apa yang akan didengar, dan lainnya. 

 
2.2. Data Mining 
 Secara sederhana, data mining atau penambangan data dapat didefinisikan 
sebagai proses seleksi, ekplorasi, dan pemodelan dari sejumlah besar data untuk 
menemukan pola atau kecenderungan yang biasanya tidak disadari 
keberadaannya. Data mining dapat dikatakan sebagai proses mengekstrak 
pengetahuan dari sejumlah besar data yang tersedia. 
 
2.3. Data Mining dalam Sistem Rekomendasi 
 Sistem rekomendasi yang menggabungkan teknik data mining menggunakan 
pengetahuan yang dipelajari dari tindakan dan atribut pengguna. Sistem ini sering 
didasarkan pada pengembangan profil pengguna yang bisa bersifat persisten 
(berdasarkan Data historis "konsumsi" demografis atau item), bersifat sementara 
(berdasarkan tindakan Selama sesi saat ini), atau keduanya.  
 
2.4. Content Based 
 Berdasarkan namanya, pada sistem rekomendasi content-based sistem 
menggunakan atribut content untuk menentukan rekomendasi. Seperti genre, judul, 
author, dan lain-lain. Untuk sistem yang masih kecil (belum punya banyak user) 
metode ini merupakan pilihan yang tepat. Dalam perhitungan yang paling sederhana 
adalah menghitung kemiripan antar data buku yang terakhir dilihat dengan data semua 
buku pada database. Untuk menghitung kemiripan ada berbagai cara mulai dari 
ecludian distance dan cosine similarity. 
 
2.5. Collaborative Filtering 
 Ide utama dalam collaborative filtering adalah untuk memanfaatkan opini atau 
penilaian pengguna lain yang ada untuk memprediksi item yang mungkin akan 
disukai/diminati oleh seorang pengguna. Kualitas rekomendasi yang diberikan dengan 
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menggunakan metode ini sangat bergantung dari peniliaian pengguna lain terhadap 
suatu item. 
 
2.5.1. Item-based Collaborative Filtering 

Item-based collaborative filtering merupakan metode rekomendasi yang 
didasari atas adanya kesamaan antara pemberian rating  terhadap  suatu  buku  
dengan  buku  yang dibaca. Dari tingkat kesamaan buku, kemudian dibagi dengan 
parameter   kebutuhan pembaca untuk memperoleh nilai kegunaan buku. 

 
2.5.2. User-based Collaborative Filtering 
 User-based CF bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap pengguna 
merupakan bagian dari kelompok yang memiliki kesamaan dengan pengguna lainnya. 
Untuk mencari sesuatu yang akan digemari oleh pengguna A, maka harus mencari 
pengguna lain yang memiliki kegemaran yang sama dengan pengguna A.  
 
3. ANALISA SISTEM  

Universitas Darma Persada sebagai salah satu perguruan tinggi yang terus 
menerus membenahi sistem kelengkapan informasi, juga membutuhkan sistem yang 
dapat mempercepat pengolahan data serta pencarian data. Terutama dalam 
membenahi sistem aplikasi perpustakaan yang ada saat ini. Hanya saja sistem yang 
digunakan Perpustakaan Universitas Darma Persada saat ini mengalami masalah 
sehingga menghambat kinerja dalam pencarian informasi buku pada perpustakaan.  

Dalam masalah yang dihadapi Perpustakaan Universitas Darma Persada 
terhadap aplikasi sebelumnya sebagai program untuk proses pengolahan data buku : 
a. Pengolahan data yang sangat sulit karena aplikasi yang ada mengalami 

kerusakan. 
b. Memerlukan waktu yang lama ketika mengecek ketersediaan salah satu jenis 

barang. 
c. Tidak adanya sistem untuk mahasiswa melakukan rekomendasi terhadap buku 

yang habis dibaca atau dipinjam. 
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   Gambar 1. Use Cse Diagram Admin dan Anggota 
 
 

Gambar 2. Halaman Login 
 

Gambar 2 Merupakan tampilan halaman login. Pada tampilan ini digunakan 
oleh user untuk mengisi username dan password. Ketika admin, mahasiswa, dosen 
dan mahasiswa umum login, maka akan masuk ke halaman dashboard atau home. 
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Gambar 3. Tampilan Halaman Admin 

 
Tampilan halaman admin ini merupakan data yang diinput maka dari itu 

halaman ini menampilkan nama admin, email, telepon dan keterangan. 

 
 

       Gambar 4. Tampilan Halaman Input Anggota 
 
Pada gambar 4 tampilan halaman input anggota ini merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk para pengunjung perpustakaan mengisi tabel ini yang nantinya akan 
diinput pada halaman anggota. 

 



Volume IX. No. 2. September 2019           ISSN 2088-060X 

61 
 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Anggota 

 
Pada gambar 5 tampilan halaman anggota ini merupakan hasil dari 

penginputan orang-orang yang mengisi form input anggota. 
 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Input Buku 

 
Pada gambar 6 tampilan halaman input buku ini merupakan kegiatan admin 

untuk mengisi stok-stok buku yang tersedia agar bisa terlihat buku apa saja yang ada 
diperpustakaan. 
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Gambar 7. Tampilan Halaman Buku 

 
Pada gambar 7 tampilan halaman buku ini merupakan hasil dari penginputan 

form buku yang dapat menampilkan judul buku, gambar buku, dan deskripsi dari buku 
tersebut. 

 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Input Rekomen 
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Pada gambar 8 tampilan halaman rekomen ini merupakan cara user 
memberikan bintang dan pesan pada buku yang telah dibaca atau dipinjamnya. 

 
 

 Gambar 9. Tampilan Halaman Rekomen 
 
Pada gambar 9 tampilan halaman rekomen ini merupakan halaman yang 

memberitahu kita bahwa mana saja buku yang menarik atau bagus untuk dibaca. 
 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Input Ebook 

 
Pada gambar 10 tampilan halaman input ebook ini merupakan kegiatan admin 

untuk mengupload ebook dari buku yang ada pada perpustakaan. 
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 Gambar 11. Tampilan Halaman Ebook 

 
Pada gambar 11 tampilan halaman ebook ini merupakan hasil dari admin 

mengupload dokumen ebook agar bisa diakses atau dilihat atau didownload oleh user. 
 

 
 Gambar 12. Tampilan Halan Input Pinjam 

 
Pada gambar 12 tampilan halaman input pinjam ini dilakukan pada user yang 

akan meminjam buku. Maka dari itu user wajib mengisi form input pinjam buku 
tersebut. 
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Gambar 13. Tampilan Halaman Pinjam 

 
Pada gambar 13 tampilan halaman pinjam ini merupakan tampilan user yang 

telah meminjam buku. 

 
Gambar 14. Tampilan Halaman Input Kembali 

 
Pada gambar 14 tampilan halaman input kembali ini merupakan pengimputan 

oleh user yang telah mengembalikan buku yang dipinjamnya. 
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Gambar 15. Tampilan Halaman Kembali 

 
Pada gambar 15 tampilan halaman kembali ini merupakan hasil pengimputan 

dari user yang telah mengembalikan buku. Namun jika terlambat, merusakan buku, 
dan menghilangkan buku akan dikenakan denda. 
 
 
4. KESIMPULAN 

Pemilihan metode item-based collaboration filtering berdasarkan kemiripan 
item-to-item untuk menghasilkan rekomendasi dalam kasus pemilihan buku dirasa 
sudah tepat dan mampu memberikan hasil yang cukup baik. Rekomendasi yang 
dihasilkan akan jauh lebih memuaskan dibanding rekomendasi berbasis genre yang 
umumnya disediakan oleh situs-situs buku yang ada saat ini. Karena algoritma yang 
digunakan berbasis pada kemiripan item-to-item, maka rekomendasi yang dihasilkan 
pada umumnya akan berkisar pada jenis buku yang serupa dengan buku yang pernah 
dibaca atau di-download oleh pembaca, dan tidak menghasilkan sesuatu yang benar-
benar di luar dugaan. Meskipun demikian, berdasarkan diskusi dengan beberapa 
pembaca , umumnya mereka memang tidak mencari buku yang benar - benar 
berbeda dengan tipe buku yang selama ini mereka baca. Mereka cenderung lebih 
menginginkan rekomendasi buku dari tipe yang memang sudah familiar, namun belum 
pernah mereka baca sebelumnya. Tidak adanya keharusan bagi pembaca untuk 
memberi rating terlebih dahulu juga dipandang sebagai sesuatu yang memudahkan 
bagi pembaca. 
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