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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi yang ditunjang oleh 

perkembangan jaringan internet yang semakin cepat akan memberi pengaruh dan 

perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu dan 

mempermudah masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan 

perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan 

mudah [1]. 

Sekarang ini, proses bisnis di bidang perdagangan tidak lepas dari 

penggunaan perangkat berteknologi canggih, dimana yang paling terkenal adalah 

smartphone (ponsel cerdas) yang berbasis android. Android dikembangkan 

berdasarkan sistem kernel linux sehingga dikategorikan dalam sistem operasi yang 

bersifat terbuka. Semua vendor ponsel ternama saat ini sudah menggunakan android 

sebagai sistem operasi (SO) untuk ponsel cerdasnya. Android telah menjelma 

menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk ponsel cerdas hanya 

dalam waktu beberapa tahun setelah kemunculannya [2]. 

Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan 

utama usahanya adalah membeli dan menyimpan barang dagang kemudian 

menjualnya kembali tanpa didahului proses pengolahan. Persediaan barang 

dagangan merupakan elemen aktiva yang sangat aktif dalam operasi perusahaan-

perusahaan dagang, karena pembelian dan penjualan barang dagangan merupakan 

transaksi yang paling sering terjadi. Persediaan barang dagangan pada umumnya 

dinilai pada harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau nilai yang 

diharapkan dapat direalisasikan [3]. Perusahaan yang digolongkan sebagai 

perusahaan dagang antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, 

toko serba ada, plaza, pusat perbelanjaan, atau pusat barang-barang grosir. 

Toko Menkong merupakan salah satu tempat usaha yang bergerak di bidang 

perdagangan. Toko Menkong memperdagangkan produk berupa sembako dan suku 
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cadang alat berat dimana sistem pemasaran dan penjualannya masih bersifat 

tradisional. Hal ini mengakibatkan frekuensi transaksi yang terjadi per hari tidak 

terlalu sering, sehingga pendapatan yang didapat menjadi kurang maksimal. 

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah membuat 

aplikasi mobile pemesanan barang berbasis android. SO berbasis android dipilih 

karena pangsa pasarnya yang luas, mobilitasnya  yang tinggi, praktis, open source, 

dan mudah digunakan dibandingkan platform dan SO lainnya [4].  

Aplikasi yang akan dibuat nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelanggan 

untuk memesan sembako di Toko Menkong yang kemudian akan diantarkan 

pegawai toko ke lokasi pelanggan tersebut. Sistem rekomendasi produk dengan 

metode content-based filtering dan algoritma apriori selain itu akan ditambahkan 

ke aplikasi pemesanan yang dibuat. Sistem rekomendasi produk memungkinkan 

aplikasi untuk menampilkan produk yang mungkin disukai oleh pengguna, 

sehingga dapat mengurangi waktu pencarian produk. Metode content-based 

filtering dipilih karena dapat merekomendasikan item baru kepada user berdasarkan 

kemiripan fitur pada item sebelumnya yang disukai user tersebut dengan melihat 

positif rating item. Hal ini berbeda dengan collaborative filtering yang sangat 

bergantung dengan perhitungan rating oleh user lainnya [5]. Algoritma apriori 

dipilih karena lebih sederhana, lebih efisien dan lebih dapat menangani data dalam 

jumlah besar dibandingkan algoritma yang lain. 

Penelitian  mengenai sistem rekomendasi produk di aplikasi pemesanan 

barang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan platform, metode, dan 

algoritma yang berbeda-beda. Penelitian oleh [6] mengenai pembuatan sistem 

rekomendasi berbasis web untuk memandu wisata dengan metode collaborative 

filtering dan personalization, serta algoritma K-means clustering. Penelitian kedua 

berjudul penerapan metode content based filtering dan algoritma naive bayes untuk 

sistem rekomendasi jual beli online oleh [7]. Penelitian oleh [8] tentang penerapan 

sistem rekomendasi dengan content-based filtering dan algoritma apriori pada e-

commerce. Penelitian yang dilakukan [9] berhubungan dengan penerapan 

collaborative filtering untuk rekomendasi hardware game pada Toko Pelita Abadi 

Games. Susanto [10] melaksanakan penelitian mengenai perancangan sistem 
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rekomendasi pakaian distro dengan menggunakan metode item collaborative 

filtering. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian berjudul  “Sistem Rekomendasi Produk 

dengan Metode Content Based Filtering dan Algoritma Apriori di Aplikasi 

Pemesanan Barang Berbasis Android pada Toko Menkong”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa 

rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana membuat aplikasi pemesanan barang berbasis android pada Toko 

Menkong untuk memudahkan dan mempercepat transaksi jual beli? 

2. Bagaimana menerapkan metode content-based filtering dan algoritma apriori 

pada sistem rekomendasi produk dari aplikasi? 

3. Bagaimana memperluas pangsa pasar Toko Menkong? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi pemesanan barang berbasis android pada Toko Menkong. 

2. Menerapkan metode content-based filtering dan algoritma apriori pada 

sistem rekomendasi produk dari aplikasi. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan  

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Pemilik Toko 

Membantu mempromosikan Toko Menkong sehingga pangsa pasar menjadi 

lebih luas dan frekuensi transaksi toko meningkat yang mengakibatkan 

pendapatan ikut meningkat. 

2. Bagi Konsumen 

Menghemat waktu dan biaya transport serta memudahkan konsumen dalam 

memilih dan membeli produk sembako yang ada di Toko Menkong tanpa 

harus datang ke toko. 

3. Bagi Peneliti 

Meningkatkan wawasan peneliti dalam membuat aplikasi pemesanan barang 

berbasis android dan penerapan metode content-based filtering dan algoritma 

apriori pada sistem rekomendasi produk. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan 

pembahasan tidak terlalu luas, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat hanya dapat digunakan untuk mendaftar dan login serta 

mencari, memesan, dan memasukkan produk berupa sembako yang ada di 

Toko Menkong ke keranjang belanja.  

2. Penelitian ini tidak membahas otomatisasi pembayaran dengan terintegrasi 

bank. Pembayaran dilakukan secara COD (cash on delivery) dan hanya 

melayani konsumen di sekitar Parit Tiga. 

3. Penambahan, update, dan penghapusan produk serta verifikasi pembayaran 

hanya dapat dilakukan oleh admin pada aplikasi server, bukan pada aplikasi 

android. 

4. Masukan untuk metode content-based filtering adalah hobi yang diperoleh 

dari profil pengguna saat mendaftar dan masukan untuk algoritma apriori 

adalah kategori dan kuantitas produk yang ada di keranjang. 
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5. Pada penelitian ini, hobi pengguna dibagi menjadi 3, yaitu makan, memasak, 

dan minum. Kategori produk dibagi menjadi 3, yaitu makanan ringan, 

minuman, serta sembako dimana setiap kategori terdiri atas 4 produk. 

6. Satu user hanya dapat memiliki 1 hobi yang di sediakan oleh aplikasi. 

7. Hobi di sini hanya makan, minum, dan, memasak. Jika pakai hobi basket, 

tidak bisa di implementasikan di toko sembako yang hanya menjual barang 

dan sembako. 

8. Database yang digunakan adalah MySQL yang di-install pada sebuah 

komputer dan alamat server masih berupa localhost. 

9. Aplikasi pemesanan hanya dapat digunakan pada Toko Menkong, dimana 

server dan client harus terhubung dalam satu jaringan yang sama. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang mendasari kenapa 

penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori berisikan tentang teori-teori pendukung serta 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembuatan sistem 

rekomendasi aplikasi pemesanan barang berbasis android. Teori-teori 

yang dibahas antara lain perdagangan, teknologi informasi, aplikasi, 

sistem rekomendasi dan algoritmanya, basis data dan komponennya, 

website, android, metodologi berorientasi objek, model prototipe, 

UML, HTML, PHP, MySQL, XAMPP, Android Studio, dan pengujian 

perangkat lunak. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian berisikan tentang metode pengembangan 

sistem perangkat lunak, model pengembangan perangkat lunak dan 

tools/ alat bantu pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang tempat riset, analisis masalah dan analisis 

kebutuhan, rancangan layar dan algoritma, cara instalasi aplikasi, 

tampilan layar aplikasi, hasil pengujian blackbox, hasil pengujian 

akurasi dari algoritma sistem rekomendasi usulan, kelebihan dan 

kekurangan program. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran 

yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan dan perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 


