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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 

Parameter 

 

 

Penulis  

Obyek Metode 

LBS 

Metode 

Collaborativ

e 

Bahasa 

Pemrogram

an 

Ilham, 2014 Lokasi 

Wisata 

dan 

kuliner 

LBS Tidak 

menggunaka

n 

java  

Vitaloka 

Nuristiyana, 2014 

Bengkel 

Tambal 

Ban 

Lokasi 

terdekat, 

LBS 

Tidak 

menggunaka

n 

java 

Bayu Endira 

Pradana, dkk., 

2014 

Bengkel 

Tambal 

Ban 

LBS, Cloud 

Computing, 

Rute 

Terdekat 

Tidak 

menggunaka

n 

java, PHP, 

MySql 

Fatimah Aljufri, 

2012 

Masjid Lokasi 

terdekat, 

Rute 

Terdekat 

Tidak 

menggunaka

n 

java, PHP, 

MySql 

Dian Pratama 

Putra, 2014 

Agen 

Tour 

Wisata 

Collaborati

ve Item-

based 

menggunaka

n 

PHP(Hyperte

xt 

processor), 

MySql 

Yang diusulkan, 

2016 

Rumah 

makan 

Collaborati

ve Item-

based, LBS 

menggunaka

n 

java,PHP, 

MySql 

 

Berdasarkan tabel 2.1. Penelitian mengenai rute terdekat telah 

dikembangkan Fatimah Aljufri, 2012, menggunakan metode jarak terdekat. 

Penelitian yang dikembangkan juga menggunakan rute terdekat oleh Bayu Endira 

Pradana dkk.,2014 dengan menggunakan teknologi cloud computing. Penelitian 
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yang dikembangkan menggunakan metode LBS dan lokasi terdekat pada tahun 

yang sama oleh Ilham, 2014 dan Vitaloka Nuristiyana, 2014. Penelitian yang 

dikembangkan menggunakan metode collaborative filtering dikembangkan Dian 

Pratama Putra, 2014. Kemudian yang diusulkan yaitu sistem rekomendasi rumah 

makan berdasarkan metode item-based collaborative filtering berbasis android. 

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang di usulkan selain pada obyek 

yaitu terdapat pada metode yang digunkanan dan bahasa pemrograman.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Aljufri pada tahun 2012 hanya 

menggunakan metode lokasi terdekat dengan obyek yang digunakan adalah masjid. 

Penelitian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman java, php dan 

mysql. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pratama Putra pada tahun 2014 

menggunakan metode lokasi terdekat  dan Item-Based Collaborative Filtering 

dengan obyek yang digunakan adalah Agen Tour Wisata. Penelitian 

diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman php dan mysql. 

2.2. DASAR TEORI 

2.2.1. Collaborative Filtering 

Collaborative filtering adalah metode dmana rekomendasi yang diberikan 

didapat dari analisa dan perhitungan informasi yang didapatkan dari tingkah laku 

preferensi dan aktifitas dari user lain. 
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2.2.2. Item-Based Collaborative Filtering 

Metode item-based collaborative filtering memanfaatkan rating atau catatan 

transaksi dalam membuat rekomendasi. Pada metode ini korelasi yang dicari adalah 

pada item yang telah dirating oleh user, kemudian sejumlah item lainnya yang 

berkorelasi dijadikan sebagai top-N daftar rekomendasi. Motivasi kunci dibalik 

metode ini adalah user akan cenderung menyukai item yang sejenis atau 

mempunyai korelasi dengan item yang telah disukainya. 

2.2.3. Algoritma Slope One 

Prinsip utama algoritma Slope One adalah bekerja berdasarkan atas 

“perbedaan popularitas” antara item yang satu dengan yang lainnya dengan cara 

menghitung selisih rating antara 2 item. Dari selisih rating yang didapat kemudian 

digunakan untuk memprediksi berapa besarnya nilai rating yang diberikan terhadap 

suatu item. Untuk dapat melakukan prediksi, algoritma Slope One membutuhkan 2 

masukan, yaitu rating dari user target dan item mana yang akan diprediksi. Oleh 

karena itu, jika user tidak memberi satu rating pun terhadap item, maka prediksi 

tidak dapat dilakukan. 

Tahap awal dari metode item-based collaborative filtering adalah 

menghitung nilai kemiripan diantara item yang telah dirating oleh user, bentuk 

penilaian dari user sendiri biasanya adalah berupa rating dalam skala tertentu.  

Untuk menghitung nilai kemiripan diantara dua item, digunakan rumus 

adjusted-cosine similarity yang menghasilkan nilai MAE (mean absolute error) 

paling rendah dan dengan waktu yang paling cepat.  
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Berikut adalah persamaan adjusted cosine similarity yang digunakan untuk 

menghitung nilai kemiripan diantara item. 

𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) =
∑ 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅𝑢,𝑖 − 𝑅𝑢)(𝑅𝑢,𝑗 − 𝑅𝑢)

√∑ 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅𝑢,𝑖 − 𝑅𝑢)
2

 √∑ 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅𝑢,𝑗 − 𝑅𝑢)
2
 

Keterangan: 

sim(i,j)    = Nilai kemiripan antara item i dan item j. 

u∈U       = Himpunan user u yang merating item i dan item j. 

R(u,i)      = Rating user u pada item i. 

R(u,j)      = Rating user u pada item j. 

Ru           = Nilai rata-rata rating user u. 

 Dalam menghitung nilai kemiripan, nilai yang akan dihasilkan oleh 

persamaan adjusted-cosine similarity adalah berkisar antara +1.0 dengan -1.0, 

sedangkan informasi korelasi antara dua item diketahui jika: 

a. Nilai kemiripan 0 : Kedua item tidak berkorelasi (independen). 

Nilai kemiripan mendekati +1.0 : Kedua item cenderung akan mirip antara 

satu dengan yang lainnya, jadi apabila rating suatu item telah diketahui 

maka rating item yang lainnya dapat diketahui dan disimpulkan dengan 

probabilitas yang tinggi.  

b. Nilai kemiripan mendekati -1.0 : Kedua item saling bertolak belakang dan 

dalam kasus ini juga rating suatu item bisa ditentukan berdasarkan rating 
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dari item lainnya, tapi keadaannya sekarang apabila rating item pertama 

meningkat maka rating item kedua justru akan sebaliknya, yaitu menurun.  

Tahapan selanjutnya yang paling penting dalam proses collaborative 

filtering adalah membuat prediksi. Setelah mendapatkan sekumpulan item yang 

sangat mirip berdasarkan perhitungan kemiripan, dilakukan proses prediksi yang 

nantinya akan memperkirakan nilai rating dari user bagi suatu item yang belum 

pernah dirating sebelumnya oleh user tersebut.  

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan nilai prediksi adalah dengan 

persamaan weighted sum, teknik ini memprediksi item j untuk user u dengan 

menghitung jumlah nilai rating yang diberikan oleh user terhadap item yang 

berkorelasi dengan item j. Setiap rating yang diberikan pada item yang 

berkorelasi, akan dikalikan dengan nilai kemiripannya. Kemudian dibagi dengan 

jumlah nilai absolut kemiripan seluruh item yang berkorelasi. 

Persamaan weighted sum : 

𝑃(𝑢,𝑓) =
∑ 𝑖 ∈ 𝐼(𝑅𝑢,𝑖 ∗ 𝑆𝑖,𝑗)

∑ 𝑖 ∈ 𝐼|𝑆𝑖,𝑗
 

Keterangan : 

P(u,j)      = Prediksi untuk user u pada item j. 

i∈I          = Himpunan item yang mirip dengan item j. 

R(u,i)      = Rating user u pada item i. 

S(i,j)       = Nilai kemiripan antara item i dan item j. 
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2.2.4. Location Based Service (LBS) 

Location based service (LBS) dapat didefinisikan sebagai layanan yang 

mengintegrasikan lokasi perangkat mobile atau posisi dengan informasi lain 

sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi user.  


