
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah Destinasi Pariwisata di Indonesia di era otonomi mengalami

pertumbuhan yang signifikan. Masing-masing daerah otonom atau daerah

pemerintahan baru berupaya mencari dan mengembangkan potensi pariwisata

supaya bisa dijual untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan

meningkatkan ekonomi masyarakat (Care Tourism, 2010).

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan,

wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam

jangka waktu sementara.

Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera,

Indonesia yang memiliki beraneka ragam obyek wisata baik jenis, bentuk,

maupun ciri keunikan tradisional daerah. Provinsi Lampung memiliki luas

35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45’-103°48’ BT dan 3°45’-6°45’ LS.

Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur

dengan Laut Jawa. Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di

sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari

jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran

rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa

terus ke utara, merupakan perairan yang luas. Hal tersebut, sangat realistis apabila

potensi ini sebagai motor penggerak sektor kepariwisataan propinsi ini. Akan
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tetapi dalam penyampaian informasinya masih manual, seperti pemberian brosur,

pamflet, poster, dan buku-buku dilakukan jika ada wisatawan yang datang

berkunjung ke suatu objek wisata yang dikunjunginya.

Informasi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata setempat menjadi sangat

terbatas karena masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi tentang

kepariwisataan. Selain itu,  informasi yang diberikan lewat media booklet atau

brosur kurang menarik Media alternatif ini perlu dibuat untuk menginformasikan

pariwisata Propinsi Lampung agar bisa dinikmati masyarakat luas yaitu dengan

melalui fasilitas internet.

Sistem rekomendasi yaitu sistem berdasarkan penyaringan informasi untuk

merekomendasikan konten ke pengguna (misalnya film, buku, berita, halaman

web, dll). Apabila proses rekomendasi tempat pariwisata dilakukan secara manual

dan jumlah data sedikit tentu proses manual tidak bermasalah. Namun apabila

jumlah data banyak dan proses masih dilakukan secara manual tentu akan

membutukan waktu dan tenaga yang banyak juga. Padahal waktu merupakan

salah satu faktor  yang menetukan efektivitas dan tingkat bermanfaatnya suatu

data atau rekomendasi. Hal ini dikarenakan terdapat banyaknya jumlah tempat

periwisata yang semakin bertambah pada setiap daerah.

Pada penelitian yang sudah dilakukan, oleh Yanuar Firdaus (2009) dari

Fakultas Teknik Informatika Universitas Telkom dengan judul penelitian analisis

dan implementasi algoritma Slope One pada Recommender System berbasis

Collaborative Filtering, dalam penelitian ini disebutkan bahwa hasil rekomendasi

menggunakan algoritma slope one tidak memperhatikan tipe atau konten dari item

yang diprediksi, dalam hal ini rating film yang diprediksi. Dan oleh, Dharma
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Pratama (2017) dari Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara

tangerang dengan judul penelitan aplikasi rekomendasi tempat makan

menggunakan algoritma Slope One pada Platform Android, dalam penelitian ini

disebutkan bahwa Hasil dari perhitungan manual, rancang bangun aplikasi sistem

rekomendasi tempat makan berbasis android telah berhasil dibuat berdasarkan

algoritma slope one, dengan kriteria jarak dan tingkat popularitas dari tempat

makan dalam memberikan rekomendasi. Pada uji coba terhadap pengguna saat

menggunakan aplikasi yang diambil melalui kuesioner yang dibuat berdasarkan

J.R. Lewis dengan jumlah 31 orang dan penilaian dengan skala satu sampai

dengan lima. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna

dalam menggunakan aplikasi dengan nilai 74,26% yang termasuk dalam kategori

positif.

Berdasarkan pemaparan diatas, Maka dalam penelitian ini penulis

merancang “sistem rekomendasi dengan menggunakan pendekatan collaborative

filtering dan mengevaluasi algoritma slope one”. Dengan adanya sistem

rekomendasi, berupaya  untuk memberikan informasi pariwisata lebih mudah

kepada peguna untuk memilih pariwisata yang sedang  dicari  maupun  yang

direkomendasikan oleh sistem.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi dengan

menggunakan pendekatan item-based collaborative filtering dan

algoritma slope one?
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2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma slope one pada Sistem

Rekomendasi pariwisata Lampung sehingga sistem dapat

menghasilkan rekomendasi pariwisata kepada pengguna?

1.3 Batasan Masalah

1. Objek penelitian dilakukan pada pariwisata yang ada di Provinsi

Lampung dan objek yang di ambil 6 tempat wisata perkabupaten.

2. Objek penelitian wisata alam, wisata pantai, wisata religi, dan wisata

budaya.

3. Basis rekomendasi menggunakan data rating, tempat pariwisata yang

pernah di rating oleh pengguna.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini

1. Sebagai bahan pertimbangan pemilihan tempat pariwisata di Provinsi

Lampung.

2. Sebagai media promosi pariwisata Lampung di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan wisatawan untuk mencari kelompok pariwisata

berdasarkan rating dan review tertinggi.
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2. Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencarian

tempat wisata yang akan dikunjungi dengan rekomendasi dari

masyarakat lain yang pernah berkunjung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran untuk membuat laporan ini, sistematika penulisan yang

digunakan terbagi atas beberapa bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pertama yang berisi tentang latar belakang masalah,

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan teori-teori yang digunakan sebagai panduan dasar

dalam pengembangan sistem.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Membahas tentang gambaran proyek sistem yang diusulkan, semua analisis

yang digunakan dan studi kelayakannya. Pada bab ini juga dilaporkan secara

detail rancangan tehadap penelitian yang dilakukan, baik perancangan secara

umum dari sistem yang dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap

analisis hingga testing dan hasilnya.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan yang

akan disampaikan dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran untuk

penyempurnaan lebih lanjut, sehingga kesimpulan dan saran dapat bermanfaat

untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


