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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang didapat, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Metode Content-based Filtering pada aplikasi rekomendasi buku telah 

berhasil diimplementasikan dengan menggunakan Vector Space Model. Aplikasi 

rekomendasi buku dapat menampilkan buku-buku yang relevan dengan buku yang 

dipilih oleh pengguna berdasarkan kemiripan deskripsi yang dimiliki setiap buku.  

2.  Dalam penelitian ini, dilakukan dua pengujian. Pengujian pertama 

menggunakan 158 sampel buku dengan 10 buku sebagai acuan yang diambil dari 

koleksi buku perpustakaan UMN. Pengujian ini menggunakan 2 bahasa sebagai 

sampel pengujian. Dari hasil pengujian menggunakan 2 bahasa, diperoleh nilai rata-

rata precision sebesar 41,5%, nilai rata-rata recall sebesar 43,1%, dan F-Measure 

sebesar 42,3% menggunakan batas ambang 0,1. Pengujian kedua menggunakan 121 

sampel buku dengan 10 buku acuan yang sama seperti yang digunakan pada 

pengujian pertama. Namun, pengujian ini menggunakan 1 bahasa sebagai sampel 

pengujian. Dari hasil pengujian menggunakan 1 bahasa, diperoleh nilai rata-rata 

precision sebesar 46,5%, nilai rata-rata recall sebesar 67,4%, dan F-Measure 

sebesar 55% menggunakan batas ambang 0,1. Dengan demikian, nilai precision, 

recall, dan F-Measure pada pengujian menggunakan 1 bahasa sebagai sampel 

pengujian lebih tinggi dibandingkan nilai precision, recall, dan F-Measure pada 

pengujian menggunakan 2 bahasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
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perbedaan bahasa menentukan jumlah buku relevan yang terpanggil oleh aplikasi 

rekomendasi. 

3. Deskripsi yang dimiliki buku dapat mempengaruhi terpanggilnya buku yang 

tidak relevan dalam aplikasi rekomendasi. Hal itu disebabkan adanya kata-kata 

yang tidak termasuk stopword, tetapi kata-kata tersebut muncul pada deskripsi buku 

lain yang sebenarnya tidak relevan dengan buku acuan. Oleh karena itu, deskripsi 

yang dimiliki buku juga mempengaruhi nilai precision, recall, dan F-Measure yang 

dihasilkan oleh aplikasi. 

 

5.2 Saran 

Aplikasi rekomendasi buku yang dibuat masih memiliki kekurangan dan 

keterbatasan. Saran untuk pengembagan aplikasi rekomendasi buku ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Dalam penelitian selanjutnya, deskripsi buku yang menjadi data aplikasi 

rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi satu bahasa sehingga buku-buku 

yang berbeda bahasa, tetapi tetap relevan dapat tetap terpanggil oleh aplikasi.  

2. Mengombinasikan Vector Space Model dengan algoritma rocchio untuk 

meningkatkan nilai rata-rata precision. 

3. Mengembangkan sistem rekomendasi berbasis semantik sehingga deskripsi 

pada buku tidak hanya dianalisis pada tahap lexical, tetapi juga dianalisis 

hingga tahap semantik. 
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