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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan terus terjadi pada dunia teknologi, yang berdampak besar 

pada bidang komunikasi dan informasi. Hal ini dibuktikan dengan terus 

meningkatnya penggunaan internet pada kehidupan di masyarakat. Survei yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) 

sepanjang tahun 2016 menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah 

terhubung ke internet (APJII, 2016). 

 

Gambar 1.1 Statistik Penetrasi Pengguna Internet Indonesia (APJII, 2016) 

Selain internet, dunia perfilman juga mengalami perkembangan pesat. 

Hingga saat ini, terdapat 4.132.823 judul film internasional (IMDB, 2015) dan 

jumlah tersebut akan terus bertambah. Di Indonesia sendiri, menurut survei yang 

dilakukan oleh SMRC (Saiful Mujani Research Center), 60% dari responden 

menjawab pertanyaan mengenai kesukaan menonton film dengan jawaban ‘sangat 

suka’, dengan 36.4% menjawab ‘cukup suka’, dan 3% sisanya menjawab ‘tidak 

terlalu suka’ (SMRC, 2015). Dengan jumlah film yang semakin banyak setiap 
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tahunnya, hal itu membuat calon penonton menghadapi kesulitan dalam mencari 

dan memilih film mana yang tepat untuk dilihat (Tsalaatsa dkk., 2013). Salah satu 

cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sistem 

rekomendasi. 

Sistem rekomendasi adalah agen perangkat lunak yang menimbulkan 

kepentingan atau preferensi konsumen individu untuk produk, secara eksplisit 

maupun implisit, dan membuat rekomendasi (Xiao dan Benbasat, 2007). Dengan 

sistem rekomendasi, costs yang digunakan untuk mencari dan memilih item yang 

diinginkan dapat berkurang (Hu dan Pu, 2009). Sistem rekomendasi juga terbukti 

meningkatkan proses dan kualitas dalam pembuatan keputusan (Pathak dkk, 

2010). Terdapat beberapa metode dalam membangun sebuah sistem rekomendasi, 

seperti content-based filtering, collaborative filtering, hingga hybrid filtering. 

Secara umum, metode content-based filtering membentuk profil penggunanya 

berdasarkan atribut pembentuk suatu item (Pazzani, 1999). Sedangkan metode 

collaborative filtering melakukan perbandingan pada rating dari users, sehingga 

menghasilkan identifikasi hasil yang similar (Bobadilla dkk., 2010). Hybrid 

filtering merupakan penggabungan lebih dari satu pendekatan sistem rekomendasi 

dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan masing-masing pendekatan, sehingga 

menghasilkan sebuah sistem rekomendasi yang baik (Wahyo dan Anggriawan, 

2015). Penggunaan metode hybrid filtering dapat menghilangkan masalah yang 

terdapat pada metode content-based filtering seperti new user problem, serta 

masalah new item problem pada metode collaborative filtering.  

Sebelum penelitian ini, penelitian mengenai sistem rekomendasi film telah 

banyak dilakukan, salah satunya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi 
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Rekomendasi Film dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 

(Sumarlin, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada pemilihan algoritma yang digunakan. Pada penelitian ini akan digunakan 

metode hybrid filtering yang akan menggabungkan metode content-based filtering 

dengan collaborative filtering, beserta algoritma K-Nearest Neighbor untuk meng-

filter informasi, sehingga sistem rekomendasi ini dapat memberikan rekomendasi 

film tidak hanya dari preferensi user sendiri, namun juga dari user lain. 

Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling 

dekat dengan objek tersebut (Widiarsana dkk., 2011). Metode KNN dipilih untuk 

aplikasi ini karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan pesat 

pada matriks rating milik user (Ricci dkk., 2011). 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan untuk 

menciptakan sebuah sistem rekomendasi berbasis web dengan metodologi hybrid 

filtering dengan taksonomi sequential menggunakan algoritma KNN agar 

menghasilkan rekomendasi yang berdasarkan preferensi item user, dan juga 

preferensi user lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana cara merancang dan membangun sistem 

rekomendasi film menggunakan metode hybrid filtering dengan algoritma K-

Nearest Neighbor? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Berikut batasan masalah dalam penelitian ini. 

a. Sistem ini akan menggunakan Application Programming Interface (API) dari 

The Movie Database. 

b. Film yang direkomendasikan adalah film yang dirilis mulai dari tahun 2000. 

c. Film yang direkomendasikan adalah film dengan tipe movie. 

d. Film yang diambil dan digunakan pada aplikasi hanya film yang setidaknya 

memiliki minimal satu genre. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari sistem rekomendasi pemilihan film dalam 

penelitian ini adalah agar dapat memberikan rekomendasi pilihan film kepada 

user sehingga membantu user dalam menentukan film yang ingin ditonton. 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem 

rekomendasi yang dapat memberikan rekomendasi film kepada user 

menggunakan metode hybrid filtering dengan algoritma K-NN. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyajian laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 

BAB I    PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi teori-teori dan konsep dasar yang mendukung penelitian 

terkait permasalahan yang dibahas, seperti sistem rekomendasi, similarity 

measurement, Algoritma K-Nearest Neighbor, Skala Likert dan cronbach alpha. 

BAB III METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, serta perancangan, dari 

aplikasi yang dibuat. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang implementasi sistem, dan juga data hasil penelitian 

yang dilakukan beserta hasil dari analisis data tersebut. 

BAB V   SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisa dan rancangan sistem 

dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang diajukan, serta saran-saran yang 

penulis berikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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