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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penyedia informasi, sumber 

ilmu pengetahuan, dan sarana penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para 

pengguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (Wandi dkk., 2012). 

Jumlah buku yang banyak pada sebuah perpustakaan universitas membuat pembaca 

kerap kali kesulitan dalam menemukan buku yang diinginkan. Selain itu, mencari 

buku yang memiliki kesamaan dengan buku yang dipilih sebelumnya, akan sulit 

dilakukan di tengah banyaknya buku-buku di perpustakaan tersebut (Rani dkk., 

2014). 

Perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) memiliki visi 

untuk menjadi learning resource center dalam memenuhi kebutuhan informasi dan 

pengetahuan civitas academica yang berbasis ICT (Universitas Multimedia 

Nusantara, 2017). Sistem pencarian buku pada katalog perpustakaan UMN saat ini 

masih menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC) dengan sistem 

Senayan Library Management System (SLiMS) yang diakses melalui website. 

SLiMS adalah sebuah sistem yang dapat digunakan secara open source untuk 

pencarian koleksi buku berbasis PHP dan MySQL (SLiMS, 2017).  

SLiMS memiliki beberapa modul yang membantu pengguna seperti modul 

penelusuran, modul sirkulasi, modul manajemen keanggotaan, modul inventaris 

koleksi, dan modul pengatalogan. Namun, fitur rekomendasi koleksi masih belum 

dihadirkan dalam sistem SLiMS (SLiMS, 2017). 
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Menurut Miraldi (2013), peminjam buku pada perpustakaan membutuhkan 

alternatif informasi buku lain ketika buku yang hendak dipinjam sedang dipinjam. 

Referensi peminjam buku dapat menjadi lebih luas jika sistem pencarian 

ditambahkan fitur rekomendasi buku.   

Sistem rekomendasi merupakan subclass dari sistem information filtering 

yang memprediksi rating atau preferensi oleh pengguna terhadap suatu item 

(Ghadling dkk., 2015). Ghadling dkk. (2015) menyatakan terdapat beberapa metode 

yang dijadikan dasar dari sistem rekomendasi, termasuk metode yang populer, 

seperti Collaborative Filtering, dan Content-based. Menurut Pazzani dan Bilsus 

(2007), Content-based filtering memberikan rekomendasi berdasarkan deskripsi 

dari item. Berbeda dengan pendekatan Content-based Filtering, Collaborative 

Filtering merekomendasikan item dengan mencari kemiripan selera seorang 

pengguna dengan pengguna lain. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan 

pengguna untuk mendapatkan rekomendasi item yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan item yang sesuai dengan preferensinya, tetapi masih berada 

dalam lingkup domain yang sama (Li & Kim, 2002).  

Penelitian mengenai sistem rekomendasi buku sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Lyman (2015) dengan menggunakan algoritma Item-based Collaborative 

Filtering. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa jumlah pengguna yang 

semakin banyak akan semakin menstabilkan akurasi. Namun, semakin luasnya 

variasi buku yang dimasukkan dapat menyebabkan akurasi menurun. Hal itu 

dikarenakan metode Collaborative Filtering yang membutuhkan rating dari 

pengguna sehingga mempertinggi error ketika banyak buku yang belum di-rating. 
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Pendekatan Content-based Filtering bekerja dengan melihat kemiripan item 

baru dengan item yang telah dipilih sebelumnya sehingga sistem tidak memerlukan 

rating dari pengguna lain (Oktoria dkk., 2010). Kemiripan item dapat dianalisis dari 

feature yang dikandung oleh item sebelumnya seperti deskripsi item, audio 

segments (Lehinevych dkk., 2014), genre dan sinopsis film (Zhang dkk., 2015). 

Terdapat beberapa metode yang termasuk dalam pendekatan Content-based, 

salah satunya adalah teknik pembobotan term yang terdapat pada deskripsi item dan 

melakukan perhitungan similarity dengan deskripsi item lain (Leskovech dkk., 

2010). Teknik pembobotan yang umum digunakan adalah TF-IDF dengan Vector 

Space Model sebagai metode untuk melakukan pengukuran kemiripan dengan 

cosine similarity. 

Penelitian yang berkaitan dengan implementasi metode Vector Space Model 

pada sistem rekomendasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Husni (2010). 

Sistem rekomendasi yang dibangun berfungsi untuk memberikan rekomendasi 

karya tulis yang melibatkan judul dari paper selama proses perhitungan kemiripan, 

baik kemiripan antara query dengan daftar paper maupun kemiripan antara satu 

paper dengan paper lainnya. Dalam penelitian tersebut, perhitungan kemiripan 

antar query Q dengan beberapa dokumen Di menggunakan cosine similarity. 

Teknik pembobotan term yang digunakan adalah term frequency (tf) dan inverse 

document frequency (idf). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dikatakan 

bahwa pemanfaatan sistem rekomendasi yang dibangun sangat membantu 

pengguna dalam mendapatkan karya tulis yang sesuai dengan kebutuhan. 

Berdasarkan landasan masalah dan penelitian terkait mengenai masalah 

sejenis di atas, akan diimplementasikan metode Content-based Filtering pada 
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aplikasi rekomendasi buku dengan menggunakan Vector Space Model, algoritma 

TF-IDF, dan cossine similarity untuk menghitung kesamaan deskripsi item.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan kebutuhan yang dijelaskan sebelumnya, masalah yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan metode Content-based Filtering pada 

aplikasi rekomendasi buku menggunakan Vector Space Model? 

b. Bagaimana tingkat precision dan recall dari hasil implementasi metode 

Content-based Filtering pada aplikasi rekomendasi buku menggunakan 

Vector Space Model? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah dari penelitian ini. 

1. Sumber database buku adalah perpustakaan UMN, Google Books dan 

Goodreads yang diakses dengan menggunakan API. 

2. Rekomendasi diberikan sesuai dengan kemiripan deskripsi buku yang telah 

dipilih secara spesifik oleh pengguna setelah melakukan pencarian. 

3. Jika buku tidak memiliki deskripsi, perhitungan kemiripan akan 

menggunakan judul buku. 

4. Rekomendasi buku muncul setelah pengguna membuka laman detail pada 

sebuah buku. 

5. Data stok buku yang tersedia di perpustakaan tidak dimunculkan pada sistem. 
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6. Setiap tahap preprocessing data yang dilakukan dalam penelitian hanya 

sampai tahap lexical analysis sehingga pengertian semantik dari suatu kata 

tidak diperhatikan. 

7. Buku tidak dipisahkan antara yang memiliki bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, tetapi terdapat nilai yang membedakan buku antara buku bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia dari database. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengimplementasikan metode Content-based Filtering pada aplikasi 

rekomendasi buku menggunakan Vector Space Model. 

2. Mengetahui tingkat precision dan recall dari hasil implementasi metode 

Content-based Filtering pada aplikasi rekomendasi buku menggunakan 

Vector Space Model. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari impelementasi metode Content-based 

Filtering pada aplikasi rekomendasi buku menggunakan Vector Space Model dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Membantu civitas academica UMN dalam menemukan buku yang memiliki 

kemiripan konten dengan buku yang dipilih secara spesifik. 

2. Memberikan referensi pencarian berdasarkan deskripsi buku kepada civitas 

academica UMN. 

3. Meningkatkan jumlah peminjaman buku di perpustakaan UMN. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

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

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori dan konsep dasar yang mendukung 

penelitian ini, seperti sistem rekomendasi, Content-based Filtering, text 

mining, tahapan preprocessing data, algoritma porter stemmer, Term 

Frequency-Inverse Document Frequency, Vector Space Model, Cosine 

Similarity, dan precision, recall, dan F-Measure. 

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ini berisi metode penelitian, rancangan aplikasi, data flow diagram, 

flowchart, ERD, database schema, dan struktur tabel pada database yang 

digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi implementasi sistem, diikuti oleh data hasil penelitian yang 

dilakukan beserta hasil analisis data tersebut.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian terhadap tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian lebih 

lanjut. 

 

 

Implementasi Metode Content..., Richard Firdaus Oeyliawan, FTI, 2017




