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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa sistem rekomendasi yang 

berbasis Item-based Collaborative Filtering berhasil memberikan rekomendasi yang 

lebih variatif tanpa mengolah deskripsi item dan profil user. Disimpulkan juga bahwa 

ontologi movie berhasil melengkapi informasi film untuk kelengkapan data film. 

Uji coba dengan 30 orang yang memberikan rating kepada film yang pernah 

mereka tonton menunjukkan bahwa aplikasi dengan rumus prediksi Item-Item Weighted 

Sum berhasil memperkecil error hingga 0.62 rating dibandingkan saat aplikasi 

menggunakan rumus prediksi Item-Regression Weighted Sum. Pada beberapa kondisi 

yang telah ditentukan, rumus prediksi Item-item Weighted Sum memperkecil error hingga 

0.02 rating dibandingkan saat aplikasi menggunakan rumus prediksi Item-Regression 

Weighted Sum. Hasil tersebut didapat ketika toleransi kesalahan prediksi rating adalah 

toleransi kosong. Dengan toleransi paling banyak satu, aplikasi dengan rumus prediksi 

Item-Item Weighted Sum berhasil memperkecil error hingga 0.67 rating dibandingkan 

saat aplikasi menggunakan rumus prediksi Item-Regression Weighted Sum, dan 

memperkecil error hingga 0.07 rating dibandingkan saat aplikasi menggunakan rumus 

prediksi Item-Regression Weighted Sum pada kondisi tertentu. 

Diketahui juga bahwa penyebaran data dan pengaruh model user yang digunakan 

untuk membentuk similarity mempengaruhi kesalahan prediksi rating pada saat aplikasi 
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menggunakan rumus Item-Item Weighted Sum. Semakin tinggi tingkat penyebaran data 

dan semakin banyak user yang digunakan untuk menghitung similarity, maka tingkat 

kesalahan prediksi rating berkurang. 

5.2 Saran 

Pengembangan aplikasi selanjutnya diharapkan dapat mengatasi keterbatasan 

rekomendasi ketika model user yang memberikan rating tidak ada. Penggunaan 

algoritma yang tepat untuk setiap kondisi yang terjadi juga merupakan hal yang dapat 

diteliti lebih lanjut. Selain itu, user interface dapat diperbaiki untuk aplikasi lebih 

menarik dan lebih mudah digunakan. 
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