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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Sistem Rekomendasi 

 Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk 

memberikan rekomendasi tempat atau benda yang diperlukan pengguna. Sistem 

ini dipakai unuk  pengguna yang memerlukan bantuan dalam mencarikan 

rekomendasi yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan pengguna (Agung, 

2015). 

Menurut Francesco Ricci (2010), pada sistem rekomendasi, ada beberapa 

teknik yang digunakan untuk mendapatkan rekomendasi yaitu  

1. Collaborative : Rekomendasi terhadap pengguna berdasarkan data 

mengenai pengguna lain yang memiliki preferensi yang mirip dengan 

pengguna saat ini. 

2. Content based : rekomendasi berdasarkan “sesuatu” yang pernah pengguna 

sukai sebelumnya dan sistem memberikan “sesuatu” yang memiliki 

kemiripan dengan “sesuatu” yang disukai pengguna sebelumnya 

3. Demographic : rekomendasi berdasrkan kriteria yang jelas pada seorang 

pengguna sepertia lokasi tempat pengguna atau usia pengguna  
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4. Knowledge based : rekomendasi berdasarkan informasi mengenai 

“sesuatu” yang dapat memnuhi kebutuhan dari  pengguna, preferensi 

pengguna dan betapa pentingnya “sesuatu” tersebut terhadap pengguna 

5. Community Based : rekomendasi yang diberikan pada pengguna 

berdasarkan preferensi yang dimiliki oleh pengguna lain yang memiliki 

hubungan dekat dengan pengguna saat ini 

Pengaplikasian sistem rekomendasi bisa dilihat pada website yang 

memperjualbelikan barang. Biasanya pengguna website semacam rekomendasi 

yang dinginkan berdasarkan sejarah pembelian pengguna. Contoh sistem 

rekomendasi adalah pilihan video yang ingin ditonton di youtube berdasarkan 

sejarah video yang sering ditonton(Oktora & Susanty,2016). 

Selain yang disebutkan tadi rekomendasi sistem yang menggabungkan 

beberapa metode untuk melakukan rekomendasi yang bernama Hybrid 

Recommendation System. Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa cara. 

 Membuat prediksi berbasis konten dan kolaborasi secara terpisah lalu 

mengkombinasikannya 

 Menambahkan kapabilitas berbasis konten pada pendekatan berbasis 

kolaborasi ataupun sebaliknya 

 Menyatukan pendekatan menjadi sebuah model 
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Contoh yang baik dari hybrid system adalah netflix, mereka membuat 

rekomendasi dengan membandingkan apa yang ditonton dan dicari oleh pengguna 

(collaborative filtering) dengan menawarkan film yang memiliki karakteristik 

serupa dengan film yang dinilai tinggi oleh pengguna tersebut atau disebut juga 

content based filtering (Oktora & Susanty,2016). 

Menurut Francesco Ricci (2010), Ada beberapa teknik yang digunakan untuk 

melakukan hybridisasi yaitu, 

a) Weighted: Nilai dari berbagai komponen rekomendasi dikombinasikan 

secara numeris 

b) Switching: Sistem memilih diantara komponen rekomendasi  dan 

mengaplikasikannya pada apa yang dipilih 

c) Feature Combination: Fitur berdasarkan sumber pengetahuan yang 

berbeda dikombinasikan bersama menggunakan satu algoritma 

rekomendasi. 

d) Feature Augmentation: Sebuah teknik rekomendasi yang digunakan untuk 

menghitung fitur atau sekumpulan fitur yang merupakan input untuk 

teknik selanjutnya. 

e) Cascade: Sistem rekomendasi memberikan prioritas yang tegas 
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2.2 Algoritma TOPSIS 

Metode Technique For Order Preference by Similiarity to Ideal Solution 

atau disingkatnya TOPSIS merupakan salah satu metode untuk melakukan 

pengambilan keputusan multi kriteria (Multiple Criteria Decission Making). Pada 

tahun 1981 metode TOPSIS diperkenalkan oleh Yoon dan Wang. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh solusi terbaik berdasarkan kriteria yang menjadi 

bahan pemikiran (Susanto,2016). 

  Prinsip dari metode TOPSIS adalah hasil pilihan yang dipilih memiliki 

jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memilik jarak terjauh dari solusi 

ideal negatif. Solusi ideal poisitif adalah nilai terbaik yang dapat dicapai dari 

semua pilihan yang ada sedangkan solusi ideal negatif adalah nilai terburuk yang 

dapat dicapai oleh semua pilihan (Pramudhita,2015 ). 

 Berdasarkan penelitian dari Yoon dan Hwang (1981), pada metode 

TOPSIS, ada 6 tahap yang perlu dilakukan dalam menggunakan metode tersebut. 

1. Menggambarkan Matriks 

Menggambarkan  alternatif  dan  kriteria   ke  dalam  sebuah  matriks, 

dimana  Xij adalah  pengukuran  pilihan  dari  alternatif  ke-i  dan  kriteria  ke-j. 

Matriks ini dapat dilihat pada persamaan satu. 

                                      

         

         

         

                                               ( 2.1 )   
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Dimana : 

D = Matriks dari kriteria atau pilihan 

Xij = Nilai data dalam matriks pada kolom atau baris tertentu 

2. Membuat matriks keputusan ternormalisasi 

Pada tahap ini, akan dilakukan penghitungan terhadap bobot yang telah 

ditentukan terhadap beberapa pilihan atau rekomedasi. Bobot yang telah dibuat 

akan dihitung dengan rumus berikut. 

                                    
   

√∑    
  

   

⁄
                                            ( 2.2 )                                                              

Dimana : 

Rij = nilai ternormalisasi matriks keputusan 

Xij = nilai asli matriks keputusan 

3. Membuat matriks keputusan ternormalisasi berbobot 

Setelah semua hasil hitungan dimasukan kedalam matriks keputusan 

ternormailsasi. Perlu dilakukan penghitung terhadap  hasil dalam matriks tesebut 

dengan pembobotan terhadap keputusan tersebut. Ini dikarenakan stiap keputusan 

dalam matriks bisa memilki pembobotan yang berbeda. Rumus untuk memperoleh 

nilai keputusan ternormalisai terbobot adalah Yij = Wi * rij , dimana i dan j adalah 

kordinat dari nilai dalam matriks, Y adalah nilai setelah matriks dihitung bobot 

pada rekomendasi ( W ) dan nilai sebelum diberikan bobot ( r ). Hasil Matriks nya 

seperti 
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                                                                            ( 2.3 ) 

Dimana : 

Wi = bobot terhadap kriteria 

Yij = matriks keputusan ternormalisasi berbobot 

4. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif 

Berikut akan ditentukan nilai mana pada matriks yang menjadi solusi ideal 

positif dan solusi ideal negatif. Biasanya solusi ideal positif adalah nilai tertinggi 

yang ada pada rekomendasi tersebut sedangkan solusi ideal negatif adalah nilai 

terkecil yang ada pada rekomendasi tersebut. 

                                                                 
                                                  ( 2.4 ) 

       
                  ( 2.5 ) 

Dimana 

A
+ 

  = nilai Solusi Ideal positif dari kumpulan ym
+
 yang ada pada matriks 

ternormalisasi berbobot 

A
-
   = nilai Solusi Ideal positif dari kumpulan yn

-
  yang ada pada matriks 

ternormalisasi berbobot 
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5. Menentukan jarak antar nilai alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan 

negatif 

Setelah nilai solusi ideal positif dan negatif telah ditentukan, dicarilah nilai 

jarak yang ada pada kedua solusi tersebut. Rumus yang digunakan untuk mencari 

nilai tersebut adalah 

       
   √∑          

     
                                       ( 2.6 ) 

                               
   √∑          

     
                                       ( 2.7 ) 

Dimana : 

Yi
+
 = solusi ideal positif pada pilihan tersebut 

Yi
-
 = solusi ideal negatif pada pilihan tersebut 

Di
+
 =  nilai jarak antara alternatif dengan nilai solusi ideal positif 

Di
-
 =  nilai jarak antara alternatif dengan nilai solusi ideal negatif 

6. Menentukan nilai preferensi setiap alternatif 

Hasil sebelumnya akan dihitung memperoleh hasil akhir ideal salah nilai 

solusi ideal. Hasil dari ini akan dibuat semacam rangking untuk melihat mana 

yang mendekati preferensi. Rumus untuk menghitung hasil akhir tersebut adalah 

sebagai berikut  

                                   
  

 

  
     

 ⁄                                           ( 2.8 ) 
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Dimana : 

Vi = nilai preferensi dari alternatif yang tersedia 

 Hasil dari  preferensi ini akan diurutkan dari yang terbesar hingga yang 

terkecil. Alternatif yang memiliki nilai terbesar merupakan alternatif  yang paling 

direkomendasikan berdasarkan bobot yang telah diberikan untuk rekomendasi. 

2.3 Skala Likert 

 Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur suatu pendapat, 

kegiatan, pertanyaan ataupun fenomena yang terjadi dengan pilihan yang telah 

diberikan oleh peneliti kepada responden. Nama skala ini diambil dari orang 

bernama Rensis Likert yang menerbitkatkan suatu laporan yang menerangkan cara 

penggunaannya (Risnita,2012). 

 Berdasarkan pendapat Robin Hill (1998), penskalaan pada Skala Likert 

didasari oleh dua asumsi, seperti 

1. Setiap pernyataan sikap yang ditulis dapat disepakati sebgai pernyataan 

yang pernyataan yang difavoritkan atau tidak difavoritkan 

2. Untuk pernyataan positif, jawaban yang doiberikan oleh individu yang 

memiliki sikap positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari 

jawababn yang diberikan oleh responden yang mempunyai sikap negatif. 

Demikian sebaliknya untuk pernyataan negatif, jawaban yang diberikan 

oleh individu yang memiliki sikap negatif harus diberi bobot atau nilai  
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yang lebih tiggi dari jawaban yang diberikan oleh responden yang 

memiliki sikap positif 

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan 

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu 

dari pilihan yang tersedia. Biasanya pada Skala Likert disediakan lima pilihan 

skala tetapi  beberapa pakar pskometris menggunakan tujuh sampai sembilan 

pilihan. Respon yang ada pada Skala Likert dapat dibedakan berdasarkan 

pertanyaan positif dan negatif. Berikut adalah Skala Likert baik dalam bentuk 

negatif dan positif (Susanto,2016). 

Tabel 2.1 Tabel Skala Likert 

Pilihan positif Pilihan negatif 

Sangat Setuju Sangat tidak Setuju 

Setuju Tidak Setuju 

Ragu ragu Ragu ragu 

Tidak Setuju Setuju 

Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

 

2.4 Kamera Digital 

Kamera digital adalah adalah kamera yang proses penyimpanan gambar 

menggunakan sensor dan disimpan dalam media digital. Hasil dari gambar perlu 

diolah dengan media elektronik seperti komputer agar dapat diambil. Keuntungan 

dari kamera digital adalah hasilnya dapat dilihat langsung oleh pengguna. Hasil 

gambar pada kamera digital disimpan pada media digital seperti SD card (Tjin 

dkk, 2014). 
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Kamera digital memiliki beberapa fitur yang perlu diperhatikan  untuk 

melengkapi atau menyempurnakan hasil foto yang dibuat. Berikut  adalah 

penjelasan mengenai fitur -  fitur dalam kamera (Yhanna,2016). 

 Resolusi : Kriteria ini mengacu pada hasil foto yang diambil. Hasil foto 

dalam kamera disimpan dalam bentuk pixel atau megapixel. Jika jumlah 

pixel terlalu kecil hasil foto bisa mengalami kerusakan pada saat dibuat 

dengan ukuran lebih besar. 

 ISO : Kriteria ini mengacu pada banyak cahaya yang dapat diambil pada 

saat mengambil foto. Hal ini mempengaruhi kecepatan mengambil gambar 

dan hasil foto dalam keadaan dengan cahaya yang sedikit. 

 Shutter speed : Kriteria ini mengacu pada lama shutter kamera terbuka. 

Kriteria ini dipakai untuk mengambil efek pada saat benda bergerak pada 

kecepatan tinggi sehingga terlihat benda tersebut bergerak lambat atau tidak 

bergerak sama sekali. 

 Ukuran sensor : Ukuran sensor dapat mempengaruhi hasil resolusi dari 

kamera digital yang memiliki resolusi yang sama. Kriteria ini dapat 

memberikan kerusakan lebih sedikit pada saat pengambilan gambar. 

 Autofokus : Kriteria ini mengacu pada titik fokus yang ingin difokuskan 

pada saat mengambil gambar. Makin jumlah titiknya maka makin besar 

ukuran gambar yang bisa difokuskan. 
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 Continues drive : Kriteria ini mengacu pada  kemampuan kamera untuk 

mengambil foto secara berturut turut. Biasanya dihitung dalam frame per 

second. 

Berdasarkan fitur dan bentuknya kamera dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam. Menurut Sri Sadono (2015), ada beberapa macam kamera 

digital yang ada dipasaran. 

 Kamera saku digital : kamera ini memiliki ukuran yang kecil dan muat 

untuk dimasukkan kedalam kantung. Kamera ini diperuntukkan untuk 

kemudahan bagi pemakai dalam mengambil foto dan harganya lumayan 

terjangkau 

 Kamera DSLR : Kamera DSLR memiliki ukuran yang besar dan harga 

yang lebih mahal. Akan tetapi kamera DSLR memberikan kualitas yang 

lebih juga pada foto yang diambil.. Salah satunya adalah fleksibilitas untuk 

pertukaran berbagai jenis lensa pada lensa kamera DSLR. Lensa - lensa 

digunakan agar bisa mengambil gambar yang lebih baik sesuai dengan lensa 

yang dipakai. 

 Prosumer : Kamera yang emiliki ukuran yang lebih kecil dari Kamera 

DSLR tetapi memiliki kualitas yang lebih baik daripada kamera saku. 

Kamera ini seperti kombinasi antara kamera DSLR dan kamera saku. 

Kamera ini terdiri dar 2 jenisi yang dimana  satu lagi lebih menyerupai 

kamera DSLR bernama bridge kamera. 
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 Kamera Mirrorless : kamera mirip DSLR yang tidak dilengkapi dengan 

cermin pada jalur optiknya dan memiliki bentuk yg kecil. Kamera ini 

memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR  dan  lensa juga bisa 

diganti. 
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