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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang komunikasi sedikitnya 

ada dua teknologi yang berkembang pesat. Yang pertama adalah telepon seluler 

dan yang kedua adalah komputer berjaringan internet [1]. Telepon seluler tidak 

lagi hanya digunakan untuk keperluan telepon dan pesan singkat, tetapi telah 

berkembang menjadi perangkat multifungsi atau yang lebih kita kenal sebagai 

ponsel cerdas (smartphone). 

Proses bisnis di bidang perdagangan tidak lepas dari penggunaan ponsel 

cerdas (smartphone) yang berbasis android. Android dikembangkan berdasarkan 

sistem kernel linux sehingga dikategorikan dalam sistem operasi yang bersifat 

terbuka. Sebagian besar 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].  

Sepatu, yang merupakan salah satu kebutuhan manusia telah meningkat 

penggunaannya seiring berjalannya waktu, bahkan menjadi kewajiban dalam 

berbagai bidang pekerjaan, pendidikan serta menjadi tren mode yang 

menyebabkan jumlah model dan merk sepatu dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. 

Proses pencarian sepatu untuk sebagian masyarakat saat ini masih 

dilakukan secara manual. Secara manual berarti pada saat ingin membeli sepatu 

baru, mereka perlu untuk berkeliling dalam mencari toko sepatu yang kira-kira 

akan menjual sepatu yang mereka sukai. Hal ini menyebabkan terjadinya 

pemborosan waktu dan biaya transportasi yang sebenarnya dapat dikurangi jika 

masyarakat tidak kebingungan dalam mencari toko sepatu [3]. 
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Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan di atas adalah dengan 

membuat aplikasi mobile rekomendasi produk sepatu berbasis android. Android 

dipilih karena memiliki berbagai kelebihan dibandingkan platform (desktop, 

website) dan sistem operasi (SO) smartphone (seperti iOS, windows phone, 

symbian) lainnya. Kelebihan android antara lain pangsa pasarnya luas, open 

source, mudah digunakan dibandingkan platform dan SO lainnya, dan mudah 

digunakan kapan saja dan dimana saja [4]. 

Aplikasi yang dibuat nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk 

mengecek rekomendasi produk, harga, dan detail sepatu di Toko Asean yang 

kemudian dapat menjadi referensi bagi pelanggan dalam memilih sepatu yang 

diinginkan. Sistem rekomendasi produk dengan metode CBF (content-based 

filtering) dan algoritma apriori akan ditambahkan ke aplikasi yang dibuat. Sistem 

rekomendasi produk memungkinan aplikasi untuk menampilkan produk yang 

mungkin disukai oleh pengguna, sehingga dapat mengurangi waktu pencarian 

produk. 

Penelitian mengenai sistem rekomendasi produk sudah pernah dilakukan 

sebelumnya dengan metode dan algoritma yang berbeda-beda. Penelitian [5] 

mengenai penerapan metode content based filtering untuk sistem rekomendasi 

produk sepatu. Penelitian [6] tentang penerapan metode content based filtering 

dan algoritma naive bayes untuk system rekomendasi jual beli online. Penelitian 

[7] mengenai penerapan collaborative filtering untuk rekomendasi games 

hardware. Penelitian [8] mengenai penerapan algoritma apriori untuk analisis 

penjualan dengan berbasis web. Penelitian [9] mengenai pengaplikasian algoritma 

apriori untuk perancangan ulang tata letak barang yang ada di toko busana. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Sistem Rekomendasi Produk 

Menggunakan CBF dan Apriori pada Aplikasi Iklan Sepatu Berbasis 

Android pada Toko Asean”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah 

yang ada sebagai berikut: 

a. Bagaimana membuat aplikasi rekomendasi sepatu di Pangkalpinang 

berbasis android pada Toko Asean? 

b. Bagaimana menerapkan metode content-based filtering dan algoritma 

apriori pada aplikasi rekomendasi sepatu yang dibuat? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh pihak-pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini: 

a. Bagi Pemilik Toko 

Membantu mempromosikan produk-produk yang dijual di Toko Asean 

sehingga jangkauan konsumen lebih luas dan meningkatkan kesempatan 

untuk mendapat pelanggan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan 

frekuensi transaksi dan pendapatan Toko Asean. 

b. Bagi Konsumen 

Membantu konsumen memilih produk sepatu yang diinginkan sehingga 

tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya transportasi untuk mencari 

sepatu secara konvensional. 

c. Bagi Peneliti 

Meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan 

metode content-based filtering dan algoritma apriori untuk membuat 

aplikasi sistem rekomendasi produk berbasis android. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan agar penelitian menjadi terarah dan cakupan 

tidak terlalu luas, dimana berikut batasan masalah yang ada di penelitian ini: 

a. Aplikasi hanya merekomendasikan produk sepatu dengan keterangannya 

dan tidak menyediakan fitur transaksi secara online. 
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b. Database yang digunakan adalah MySQL yang di-install pada sebuah 

komputer dan alamat server masih berupa localhost, sehingga server dan 

client harus terhubung dalam jaringan yang sama. 

c. Aplikasi tidak menyediakan fitur pencarian produk sepatu berdasarkan 

kata kunci di aplikasi yang dibuat. 

d. Aplikasi hanya menampilkan  produk sepatu yang dijual di toko Asean. 

e. Aplikasi tidak menampilkan informasi berupa jarak user dan rute 

terpendek menuju Toko Asean. 

f. Masukan untuk content-based filtering adalah jenis sepatu dan jenis 

kelamin user yang diperoleh dari profil user saat mendaftar dan masukan 

algoritma apriori adalah kategori pengguna sepatu. 

g. Pada penelitian ini, jenis sepatu dibagi menjadi 5, yaitu sepatu olahraga, 

sepatu kantor, sepatu sekolah, sepatu fashion, dan sepatu kasual. Kategori 

pengguna sepatu dibagi menjadi 3, yaitu sepatu pria, sepatu wanita, dan 

sepatu anak-anak. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Berikut metode, model, dan tools pengembangan sistem yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

a. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem merupakan metode yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem informasi dengan menggunakan model-

model dan metodologi untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat 

keras sebelumnya. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC). 

1.  Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis mengenai alasan timbulnya ide atau gagasan untuk 

membangun dan mengembangkan sistem informasi. Analisis 

dilakukan untuk melihat berbagai komponen yang dipakai sistem 

yang sedang berjalan meliputi hardware, software, jaringan dan 

sumber daya manusia. Analisis juga mendokumentasikan aktivitas 
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sistem informasi meliputi input, pemrosesan, output, penyimpanan 

dan pengendalian. 

2.  Perancangan (Desain) 

Desain sistem  (system design) menentukan bagaimana sistem akan 

memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas 

desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Desain sistem 

dapat dipandang sebagai desain interface, data dan proses dengan 

tujuan menghasilkan spesifikasi yang sesuai dengan produk dan 

metode interface pemakai, struktur database serta pemrosesan dan 

prosedur pengendalian. 

3.  Implementasi 

Setelah prototype diterima maka pada tahap ini merupakan 

implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi 

proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya 

dengan sistem lama, evaluasi secara teknis dan operasional serta 

interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi. 

4.  Pengujian Sistem 

Pada tahap pengujian sistem, dilakukan pengujian untuk mengecek 

fungsi dari keseluruhan sistem yang dibuat. 

 

b. Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Waterfall. Model Waterfall adalah sesuatu proses perkembangan perangkat 

lunak secara berurutan, di mana kemajuan dari perangkat lunak dipandang 

sebagai terus mengalir ke bawah diibaratkan seperti air terjun yang 

melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), 

dan pengujian. 

 

c. Tools Pengembangan Sistem 

Tools pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara sistem dan 

aktor. 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi 

pada sistem. 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan 

waktu. 

4. Class Diagram 

Class Diagram menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang 

ada pada suatu sistem yang akan penulis gunakan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung serta penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan pembuatan sistem rekomendasi 

produk berbasis android. Teori-teori yang dibahas antara lain aplikasi, 

aplikasi smartphone, android, eclipse, teknologi informasi, sistem 

rekomendasi, content-based filtering, apriori, unified modeling 

language, activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan 

class diagram. 
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BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai tempat riset dilakukan, 

sejarah, struktur organisasi, hak, kewajiban, dan tugas setiap bagian 

organisasi, serta visi dan misi. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang analisis masalah, analisis sistem berjalan, 

analisis sistem usulan, dan rancangan layar beserta penjelasannya. 

 

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. 


