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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan setiap orang. Pada 

dasarnya pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktifitas pariwisata itu. 

Aktifitas pariwisata didorong oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya, agama atau sekedar menambah pengalaman. Pariwisata berhubungan 

erat dengan perjalanan pariwisata, yaitu kegiatan berpindah dari suatu tempat ke 

tempat lainnya dengan tujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.  

CV. Zoro merupakan salah perusahaan penyedia layanan perjalanan pariwisata 

yang menawarkan berbagai tujuan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sesuai 

dengan selera dan permintaan pelangganya. Beberapa cara yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mempromosikan paket-paket wisata diantaranya adalah website 

dan social media seperti Instagram dan facebook. Namun, hal itu semua dirasa 

kurang efektif dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan banyak waktu untuk 

berdiskusi dengan pelanggan mengenai pilihan dan rekomendasi paket wisata yang 

diinginkan. Hal inilah yang dirasa menjadi kendala yang sangat besar terhadap 

kemajuan perusahaan. Sebab, perusahaan bekerja dua kali karena ketika pelanggan 

ingin memesan paket wisata, pelanggan diharuskan menghubungi kembali guna 

memastikan harga setiap paket wisatanya. Dan lagi ketika pelanggan ingin 

mengetahui paket-paket wisata yang lain. Perusahaan harus mengirimkan sebuah 

tautan yang berupa file pdf melalui email atau pesan Whatsapp. 

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu sistem berbasis web yang dapat membantu 

mempromosikan serta memanejemen paket-paket wisata yang ada di CV. Zoro dan 

juga dapat mempermudah proses bisnis yang terjadi antara CV. Zoro dengan 

pelanggan, tentunya bagaimana caranya agar sistem dapat membantu pelanggan 
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dalam memilih paket wisata yang diinginkan. Oleh karena itu sistem ini 

menggunakan metode item-based collborative filtering, yakni penyaringan data 

berdasarkan karakteristik konsumen sehingga mampu memberikan informasi yang 

baru kepada konsumen karena sistem memberikan informasi berdasarkan pola satu 

kelompok konsumen yang hampir sama. Collaborative Filtering menghasilkan 

prediksi atau rekomendasi bagi pengguna atau pelanggan yang dituju terhadap satu 

item atau lebih [5]. Dengan penggunaan metode ini pelanggan tidak akan merasa 

bingung dengan pilihan yang ada dan membantu pelanggan untuk lebih mudah dalam 

memilih dan menentukan pilihan paket wisata yang diinginkannnya sehingga 

kepuasan pelanggan menjadi lebih terjamin. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dalam kuliah praktek ini yang 

menjadi rumusan masalah adalah : 

a. Bagaimana merancang sistem reservasi paket wisata pada CV. Zoro 

menggunakan metode item-based collaborative filtering. 

b. Bagaimana mengimplementasikan metode item-based collaborative filtering 

dalam proses reservasi paket wisata yang dilakukan oleh pelanggan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah diatas adalah sebagai berikut : 

a. Reservasi online yang bisa dilakukan adalah reservasi paket wisata. 

b. Kasus yang diambil hanya pada CV. Zoro 

c. Data pelanggan dan produk paket wisata diteliti sesuai dengan data pada CV. 

Zoro. 

d. Peneliti hanya membahas sebatas perancangan  sistem berbasis web dengan 

mengimplementasikan metode Item-based collaborative filtering pada fiturs 

rating dan rekomendasi paket wisata.  
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1.4. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan kemudahan informasi rekomendasi pilihan paket wisata yang 

sesuai dengan kenginginan pelanggan. 

b. Membantu tim promosi di perusahaan CV. Zoro dalam hal menerimaan 

reservasi paket wisata. 

c. Membantu kelancaran CV. Zoro dalam mengembangkan bisnisnya. 

 

1.4.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas diatas, maka 

tujuan penelitian kuliah praktek ini adalah : 

a. Merancang dan membangun sistem rekomendasi dan reservasi paket wisata 

pada CV. Zoro menggunakan item-based collaborative filtering. 

b. Mengimplementasikan metode Item-based collaborative filtering dalam 

proses reservasi paket wisata yang dilakukan oleh pelanggan. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan kuliah praktek ini 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Studi Kelayakan 

Studi kelayakan yaitu melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan 

observasi secara langsung dengan pelaku manajemen CV. Zoro mengenai apa 

permasalahan yang dihadapi oleh mereka saat ini. 

1.5.2. Studi Literatur 
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Mempelajari literatur yang berhubungan dengan konsep dan teori yang relevan 

dengan materi penelitian serta objek penelitian dilakukan melalui buku, jurnal-jurnal 

ilmiah, internet dan lainnya. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam kuliah praktek ini dibagi menjadi lima bab adapun 
sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN, 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  manfaat dan 
tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI, 

Berisi mengenai teori-teori, pendapat dan sumber-sumber lain untuk mendukung 
dalam pembuatan penelitian ini serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam 
pembahasan masalah. 

BAB III : ORGANISASI, 

Berisi profil perusahaan CV. Zoro Tour & Travel, Visi, Misi, Struktur organisasi 

dan lainnya. 

BAB IV : PEMBAHASAN, 

Bab ini menguraikan analisa dan perancangan sistem yang dibangun, meliputi 
perancangan input, perancangan basis data, perancangan proses dan perancangan 
output. 

BAB V : PENUTUP, 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil laporan penelitian kuliah praktek. 


