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ABSTRAK 

Daya baca mahasiswa di Indonesia masih sangat rendah. Banyak faktor yang 
melatarbelakangi hal ini, salah satunya mahasiswa kekurangan referensi 
mengenai buku apa yang sesuai dengan minat maupun kebutuhan mereka. 
Perpustakaan Universitas Brawijaya adalah perpustakaan yang memiliki literatur 
yang cukup lengkap. Namun karena banyaknya koleksi buku tersebut mahasiswa 
sering mendapat kesulitan menemukan buku yang sesuai dengan minat dan 
kebutuhannya. Dengan permasalahan tersebut maka diusulkan penelitian 
tentang sistem rekomendasi pencarian buku dengan menggunakan metode 
Item-based collaborative filtering yang akan memberikan rekomendasi buku 
kepada mahasiswa berdasarkan korelasi peminjaman yang pernah dilakukan user 
dengan yang dilakukan user lain. Data peminjaman akan diubah menjadi nilai 
kemudian dilakukan perhitungan dengan algoritma Adjusted Cossine Similarity 
dan Weight Sum sehingga menghasilkan prediksi nilai rating terhadap buku yang 
belum pernah dipinjam oleh mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan nilai MAE 
terendah didapatkan ketika tingkat Sparsity sebesar 30% yaitu rata-rata 0,44251. 
Sistem dapat mengatasi tingkat Sparsity hingga 60% dengan rata-rata MAE yang 
diperoleh sebesar 0,8376. Dari hasil pengujian  Relevansi dengan nomor DDC 
menghasilkan rekomendasi buku yang relevan dengan user sebanyak 57%. Dari 
pengujian waktu eksekusi sistem yang dibutuhkan ternyata dipengaruhi oleh 
jumlah item dan tingkat Sparsity. Meningkatnya jumlah item diiringi dengan 
peningkatan waktu eksekusi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk tingkat Sparsity 
semakin tinggi tingkat Sparsity-nya waktu eksekusi yang dibutuhkan relatif lebih 
sedikit.  

Kata kunci: Sistem Rekomendasi, Perpustakaan, Item-base Collaborative 
Filtering. 
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ABSTRACT 

Literacy of college student in Indonesia is very low. There are many factors 
behind this case, one of the factor is college students are lack of reference about 
which books that suitable with their interest and needs. Library of Brawijaya 
University is library which has a fairly comprehensive literature. However, the 
numerous collection of books make college students often have trouble finding 
books that match with their interest and needs. Based on this problem. the 
proposed research on a book search recommendation system using the item-
based collaborative filtering which will give book recommendations to students 
based on the correlation of borrowing he had done with the other people do. 
Data loan will be converted into a value and then calculating the Adjusted 
algorithm Cossine Similarity and Weight Sum resulting in a rating of the 
predictive value of a book that has never been borrowed by college students. 
The test results showed the lowest MAE values obtained when the Sparsity rate 
of 30% with an average of 0.44251. The system can cope with the level of 
Sparsity of up to 60% with an average MAE obtained at 0.8376. The relevance of 
the test results with the initial tiaiit DDC numbers resulted in a recommendation 
of books that are relevant to the user as much as 57%. From the test system 
execution time required is influenced by the number of items and the level of 
Sparsity. Increasing the number of items accompanied by an increase in 
execution time required. As for the higher level of Sparsity execution time 
required is relatively less. 

Keywords: Recommendation System, Library, Item-base Collaborative Filtering. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
Daya baca masyarakat Indonesia bisa dibilang cukup rendah. Rata-rata 

secara nasional mengatakan bahwa tak sampai satu buku pun yang dibaca orang 
dalam setahun. Dari survey yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan Nasional 
Dan Arsip Daerah (BPAD) pada tahun 2012, di Yogyakarta BPAD menyatakan 
bahwa indeks baca di kota tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia, 
dengan angka 0.049. Sedangkan rata-rata secara nasional adalah 0.01. Namun ini 
terhitung kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang sudah mencapai 0.45. 
Rendahnya daya baca masyarakat dapat diindikasikan melalui dua hal. Pertama 
adalah rendahnya jumlah buku yang terbit di Indonesia. Jika di Inggris bisa 
mencapai 100.000 judul pertahun, maka di Indonesia hanya bisa menerbitkan 
antara 5000 hingga 10.000 saja buku per tahunnya. Kedua adalah pilihan 
masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui media cetak(23,5%) kalah 
dengan televisi yang mencapai(85,9%), dan radio(40,3%)(Kriswijayanti, 2009). 
Bahkan untuk kalangan mahasiswa yang tergolong kaum mintelektual pun daya 
bacanya masih rendah. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini, seperti 
sistem pembelajaran di Indonesia yang kurang membuat mahasiswanya harus 
mencari informasi melalui buku. Selain itu, mahasiswa juga kekurangan referensi 
mengenai buku apa yang sesuai dengan minat maupun kebutuhan mereka.  

Universitas Brawijaya sebagai salah satu universitas negeri terbesar di 
Indonesia tentu memiliki perpustakaan yang memiliki literatur yang cukup 
lengkap. Semakin banyak koleksi buku di perpustakaan akan semakin membantu 
kegiatan riset dan akademis mahasiswa. Namun karena banyaknya koleksi buku 
tersebut mahasiswa sering mendapat kesulitan menemukan buku yang sesuai 
dengan minat dan kebutuhannya. Karena itu perlu adanya upaya untuk lebih 
meningkatkan lagi daya baca mahasiswa terutama di perpustakaan. Salah satu 
caranya adalah dengan membuat suatu sistem yang memunculkan suatu 
rekomendasi buku. Rekomendasi ini bisa diberikan ketika mahasiswa melakukan 
pencarian di katalog. Jadi, mahasiswa akan diberikan rekomendasi sesuai buku 
yang dipilih ketika melakukan pencarian. Dengan mendapatkan rekomendasi 
literatur lain, maka buku yang dibaca pun semakin banyak dan daya baca 
mahasiswa pun meningkat dan juga akan berguna untuk studinya. Selain itu, 
dengan sistem rekomendasi ini dapat menjadi sebuah stimulus agar mahasiswa 
meminjam lagi buku sesuai dengan minat atau kebutuhannya. 

Sistem rekomendasi mencoba memprediksi sesuatu yang mungkin disukai 
oleh user tentang suatu item berdasarkan informasi yang diberikan oleh user. 
Secara umum ada tiga pendekatan yang digunakan dalam sistem rekomendasi, 
yaitu, Content-based filtering, Collaborative filtering dan Hybrid (Adomavicius, & 
Tuzhilin, 2005). Content-based filtering memberikan rekomendasi berdasarkan 
deskripsi dari item dengan membandingkan karakteristik informasi suatu item 
yang disukai oleh user sebelumnya. Metode ini memiliki kekurangan yaitu item 
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tidak dapat direkomendasikan jika user memilih item yang memiliki konten 
berbeda dengan item-item yang pernah dipilih oleh user sebelumnya dan juga 
ketika jumlahaitem yangaakan direkomendasikanamenjadi bertambahabesar, 
sistem akanamembutuhkan waktu yangalama untuk melakukanaekstraksi pada 
setiap item yang akan direkomendasikan (Pazzani, 2007).  

Berbeda dengan metode Collaborative filtering, metode Collaborative 
filtering menghasilkan rekomendasi berdasarkan keterkaitan antar user yang 
menyukai suatu item tertentu. Collaborative Filtering dibagi menjadi dua 
pendekatan yaitu item-based dan user-based. Perbedaannya, jika user-based 
menghitung kesamaan di antara user sebagai parameter untuk menghasilkan 
rekomendasi. Maka item-based akan menghitung kesamaan di antara item, 
dilihat dari penilaian yang diberikan user untuk item tersebut. Dalam kasus ini 
terdapat juga pendekatan dalam mengkategorikan buku berdasarkan subjek 
menggunakan Dewey Decimal Classificatio(DDC). DDC adalah sebuah sistem 
klasifikasi/pengkategorian buku perpustakaan berdasarkan subjek. Subjek pada 
DDC diklasifikasi pada kesepuluh kelas yang meliputi seluruh ilmu pengetahuan 
manusia. Menurut sistem klasifikasi Persepuluh Dewey, ilmu pengetahuan 
manusia dapat dibagi ke dalam sepuluh kelas utama(Subrata, 2009). Perbedaan 
sistem DDC dengan penelitian ini adalah pada pengkategoriannya. Penelitian ini 
pengkategoriannya berdasarkan prediksi perilaku user terhadap suatu 
item(buku). 

Penelitian tentang sistem rekomendasi sebelumnya telah banyak dilakukan 
dengan metode dan objek yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Aditya membahas tetang perbandingan metode item-based, user-based 
collaborative filtering dengan content-base filtering dalam rekomendasi 
pemilihan matakuliah dengan studi Kasus Universitas Brawijaya (Aditya, 2015). 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dengan judul “Sistem 
Rekomendasi Film Menggunakan Item-Based Clustering Hybrid Method” 
penelitian ini menghasilkan rekomendasi film berdasarkan rating item dan rating 
content dengan menggabungkan metode IBCF dan Content-Base Filtering 
(Rachmat, 2015). Selanjutnya penelitian sistem rekomendasi dengan judul 
“Rancang Bangun Music Recommender System Dengan Metode User-Based 
Collaborative Filtering”(Budianto, 2012). Metode Collaborative Filtering juga 
diterapkan oleh Uyun dengan penelitiannya yang berjudul “Item Collaborative 
Filtering untuk Rekomendasi Pembelian Buku Secara Online” penelitian ini 
menghasilkan rekomendasi pembelian buku kepada user (Uyun, et.al., 2012).  

Dengan menggunakan metode item-base Collaborative Filtering diharapkan 
dapat memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam merekomendasikan buku dan 
bermanfaat bagi mahasiswa dalam membantu mempermudah mahasiswa dalam 
menemukan referensi bacaan yang serupa, dan juga mempermudah pencarian 
suatu referensi bacaan dengan memberikan saran atau rekomendasi buku yang 
sesuai berdasarkan ketertarikan mahasiswa dengan memanfaatkan metode 
Item-based Collaborative filtering. 
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1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkanalatar belakangayang telah dijelaskan, makaadapat diuraikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang dan mengimplementasi aplikasi sistem rekomendasi 

pencarian buku perpustakaan menggunakan metode Item-based 
Collaborative Filtering? 

2. Bagaimana tingkat akurasi dari penerapan metode Item-based Collaborative 
Filtering pada aplikasi sistem rekomendasi pencarian buku perpustakaan? 

1.3 Tujuan 
Adapun Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem rekomendasi 
pencarian buku perpustakaan dengan metode Item-Based Collaborative 
Filtering 

2. Mengetahui hasil uji dari tingkat akurasi sistem rekomendasi yang dibangun 
yang menggunakan metode Item-based Collaborative Filtering.  

1.4 Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menemukan referensi buku 
yang sesuai dengan kebutuhan. 

2. Memberikan gambaran kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Brawijaya  untuk dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya 
tentang sistem rekomendasi. 

1.5 Batasan masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan 

bahwa ruang lingkup pembahasan dibatasi pada: 
1. Penilaian mahasiswa dalam preferensi user terhadap item digantikan dengan 

history peminjaman buku yang dilakukan oleh mahasiswa,  
2. Penilaian mahasiswa menggunakan skala penilaian Guttman. Skala penilaian 

Guttman merupakan skala yang menginginkan tipe jawaban tegas, seperti 
jawaban benar-salah, ya-tidak, pernah-tidak pernah. Pernah melakukan 
peminjaman diberi skor 1, sedangkan untuk jawaban, tidak pernah 
meminjam diberi skor 0 (Babbie, 2012). 

3. Data transaksi peminjaman yang digunakan adalah data Dummy dengan 31 
Data transaksi peminjaman. 

4. Filtering yang digunakan hanya filtering jurusan. 

1.6 Sistematika pembahasan 
Untuk sitematika pembahasan yang diterapkan oleh penulis antara lain : 

BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini Memuat latarabelakang yang menjelaskanapermasalahan yang 

dihadapi mahasiswa terutama dalam menemukan buku yang sesuai kebutuhan. 
serta rumusanamasalah, batasan masalah, manfaatapenelitian, dan sistematika 
penulisan. 
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BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 
Bab ini berisi kajian pustaka, teori-teori sistem rekomendasi dan metode 

Item-based Collaborative Filtering yang diantaranya algoritma Adjusted Cosine 
Similarity dan Algoritma perhitungan prediksi Weighted Sum yang akan 
digunakan pada sistem rekomendasi. 

BAB 3 METODOLOGI  
Membahasatentangametodeayang digunakanadalam penulisan, yang terdiri 

dari studi literatur, pengumpulan data, perancangan perangkatalunak, 
implementasiaperangkat lunak, pengujianadan pengambilan kesimpulan. 

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Membahas tentang analisis kebutuhan dari perancangan sistem 

rekomendasi  pencarian buku perpustakaan seperti analisis kebutuhan data, 
kebutuhan perangkat lunak dan kemudian merancang hal-hal yang berhubungan 
dengan analisis tersebut. 

BAB 5 IMPLEMENTASI  
Membahas tentang hasil perancangan dari analisis kebutuhan dan 

implementasi sistem aplikasi sehingga dapat diketahui efektifitas sistem yang di 
bangun. 

BAB 6 PENGUJIAN 
Memuatatentang hasilapengujian danaanalisis terhadap sistem rekomendasi 

yang telah direalisasikan sehingga didapat penilaianAmengenai akurasi 
perhitunganadari sistem rekomendasiayang dibangun. 

BAB 7 KESIMPULAN 
Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian 

perangkat lunak yang dikembangkan dalam skripsi ini serta saran-saran untuk 
pengembangan lebih lanjut.  
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BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 

Berikut merupakan beberapa landasan kepustakaan yang digunakan penulis 
dalam penelitian untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan yang 
diangkat. Kajian pustaka membahas penelitian sebelumnya tentang metode yang 
sama namun pada kasus yang berbeda. Dasar teori membahas teori penunjang  
yang berkaitan dengan penelitian diantaranya sistem rekomendasi, selanjutnya 
dibahas metode Collaborative Filtering yang diantaranya ada item-based 
collaborative filtering, Skala penilaian, dan evaluasi sistem rekomendasi. 

2.1 Kajian Pustaka 
Sistem rekomendasi saat ini banyak diimplementasikan dalam berbagai 

bidang, diantaranya adalah dalam pemberian rekomendasi produk pada 
pengunjung toko online, rekomendasi video pada mengunjung situs Youtube 
serta rekomendasi film pada Netflix. Maka penelitianausulan iniaakan 
mempelajariabeberapaapenelitianayangatelah dilakukan sebelumnya yaitu 
berisikanabeberapa jurnalayang dijadikanareferensi. Jenis yangadigunakan untuk 
mengkajiadari penelitian sebelumnyaadan penelitian usulanaini adalah dengan 
mendekatkanaobjek penelitian yangaberbeda namun metodenyaasamaadan 
juga objek yang sama dengan metode yang berbeda. Dan untuk penjelasan 
mengenai uraian dari penelitian sebelumnya ditunjukkan pada tabel kajian 
pustaka 2.1. 

 Referensi pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Aditya Fitri 
Hananta Putra pada tahun 2015, dari Universitas Brawijaya Malang telah 
melakukan studi perbandingan metode dalam sistem rekomendasi dengan studi 
kasus pemilihan matakuliah pilihan pada Universitas Brawijaya Malang dengan 
menggunakan metode Content-based Filtering, Item-based Collaborative 
Filtering dan User-based Collaborative Filtering. Hasil penelitian yang dilakukan 
menghasilkan performa rekomendasi bernilai 67,63% untuk content-based 
filtering, 88,69% untuk item-based collaborative filtering, dan 85,71% untuk user-
based collaborative filtering (Aditya, 2015). 

 Referensi yang kedua dari Rachmat Tsalaatsa yang juga dari Universitas 
Brawijaya melakukan penelitian tentang sistem rekomendasi film menggunakan 
Item-Based Clustering Hybrid Method (ICHM) dengan melakukan kombinasi 
antara Collaborative Filtering dan Content-Based Filtering. Didapat nilai MAE 
terendah pada cluster dengan jumlah 100 dan memberikan nilai MAE = 0,739. 
Sistem rekomendasi menggunakan metode ICHM dapat memberikan prediksi 
pada item baru yang belum pernah di-rating sama sekali (Rachmat, 2015). 

Referensi selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan Budianto, dari 
Universitas Komputer Indonesia. Telah melakukan penelitian mengenai sistem 
rekomendasi musik menggunakan metode user-based collaborative filtering, 
dengan menggunakan algoritma tambahan untuk mengatasi data Sparsity atau 
kekosongan dataset sehingga dapat memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi 
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karena meminimalkan data Sparsity. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 
pengujian akurasi rekomendasi berdasarakan pengujian MAE sebesar 0,6713, 
MAE sendiri memiliki rentang nilai 0-1 (Budianto, 2012). 

Aritha Handrico dari UniversitasaIslam NegeriaSultan Syarif Kasim Riau 
Pekanbaru melakukan penelitian mengenai sistem rekomendasiabuku pada 
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultas Syarif Kasim dengan 
menggunakan metode Collaborative Filtering di mana didalam metode itu 
digunakan pendekatan Item-based Collaborative Filtering. Penelitian ini 
menghasilkan hasil pengujian menggunakan teknik pengujian dengan UAT dan 
menghasilkan 30% buku yang relevan dengan kebutuhan user, sedangkan 
pengujian dengan MAE memiliki nilai 0,884307 dengan tingkat Sparsity mencapai 
60%, hasil tersebut kurang akurat karena dipengaruhi banyaknya data Sparsity 
(Handrico, 2012). 

O’Mahony dan Smyth dari University College Dublin telah melakukan studi 
mengenai pengembagan sistem rekomendasi mata kuliah dengan menggunakan 
Collaborative Recommender. Dengan memberikan rekomendasi mata kuliah 
yang sesuai untuk mahasiswa. Hasil dari penelitian O’Mahony dan Smyth ini 
memberikan performa recall sebesar 66% (Michael & Barry, 2007). 
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Tabel 2. 1 Kajian Pustaka 

No Judul Obyek (Input) Metode (Proses) Hasil (Output)  

1 

Sistem Rekomendasi 
Mata Kuliah Pilihan 
Mahasiswa Dengan 
Content-based Filtering 
Dan Collaborative 
Filtering (Studi Kasus: 
Universitas Brawijaya) 
(Aditya, 2015). 

Objek : Rekomendasi 
Mata Kuliah  
Input yang digunakan: 

- Data History pilihan 
matakuliah mahasiswa 

- Data matakuliah 
- Data nilai mahasiswa 

Metode : Content-Based Filtering dan 
Collaborative filtering  
Proses Conten-based Filtering: 
- Mempersiapkan data 
- Membentuk decision tree 
- Membentuk Rules untuk 

memperoleh rekomendasi 
matakuliah 

Proses Item-based Collaborative filtering 
dan User-based Collaborative filtering:  
- Menentukan Matriks user. 
- Melakukan perhitungan kemiripan 

menggunakan Cosine Similarity. 
- Melakukan perhitungan nilai 

prediksi menggunakan weighted 
sum dan herlocker untuk 
memberikan rekomendasi 

Menghasilkan Daftar 
matakuliah yang 
direkomendasikan  

2 

Sistem rekomendasi 
film menggunakan 
item-based clustering 
hybrid method 
(Rachmat, 2015). 

Objek: Rekomendasi Film  
Input yang digunakan: 

- Data Rating user 
terhadap item 
movielens 

 

Metode: Item-based Clustering Hybrid 
Method 
Proses :  

- Pembentukan Matriks 
- Melakukan Clustering k-mean 
- Perhitungan Similarity  
- Melakukan prediksi 

Menghasilkan Daftar film 
yang direkomendasikan 
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3 

Rancang bangun music 
recommender system 
dengan metode user-
based collaborative 
filtering] (Budianto, 
2012). 

Objek: Rekomendasi 
musik  
Input yang digunakan: 

- Rating user terhadap 
item 

- History user 
Sebelumnya 

Metode : Collaborative Filtering dan K-
means Clustering 

Proses :  

- Input data rating 
- Proses Smoothing Pembentukan 

Cluster menggunakan K-mean 
Clustering. 

- Proses perhitungan menggunakan 
User-base collaborative filtering 

- Menentukan nilai prediksi dan 
memberikan rekomendasi  

Menghasilkan Daftar Musilk 
yang direkomendasikan 

4 

Item Collaborative 
Filtering untuk 
rekomendasi pembelian 
buku secara online 
(Uyun, et.al. 2011). 

Objek : Rekomendasi 
Buku  
Input yang digunakan: 

- Data History 
pembelian buku 
(dibeli atau tidak)  

- Penilaian buku 

Metode: Item-Base Collaborative 
Filtering 

 

Menghasilkan Daftar buku  
yang direkomendasikan 

5 

A Recommender System 
for On-line Course 
Enrolment: An Initial 
Study (Michael & Barry, 
2007) 

Objek : Rekomendasi 
Mata Kuliah  
Input yang digunakan: 

- Data History pilihan 
matakuliah 

- Data Mahasiswa 

Metode: Item-Base Collaborative 
Filtering 
Proses : 

- Menentukan matriks user 
- Melakukan perhitungan 

kemiripan. 
- Melakukan perhitungan prediksi  

Menghasilkan Daftar 
matakuliah yang 
direkomendasikan 
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6 

Penelitian yang 
diusulkan: 
Sistem Rekomendasi 
Pencarian Buku 
Pepustakan 
Menggunakan Metode 
Item-based 
Collaborative Filtering  

Objek : Rekomendasi 
Buku 
Input yang digunakan : 
- Data Pinjaman 
- Data Buku 
- Data Mahasiswa 
- Pencarian katalog 

Metode: Item-Base Collaborative 
Filtering 

Proses : 

- Melakukan perhitungan kemiripan 
menggunakan Cosine Similarity. 

- Melakukan perhitungan nilai 
prediksi menggunakan weighted 
sum untuk memberikan 
rekomendasi 

Menghasilkan Daftar Buku  
yang direkomendasikan 
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2.2 Sistem Rekomendasi 
Sistem rekomendasi merupakan sistem yang dirancang untuk memprediksi 

sekumpulan item yang sesuai dengan preferensi user di mana item tersebut akan 
direkomendasikan pada user (Sanjung, 2011). Perkiraan informasi ini diperoleh 
melalui profil user, preferensi item, dan aktivitas yang terjadi pada sistem. Profil 
user dapat berisi tentang informasi user, ketertarikan user pada suatu item dan 
juga history interaksi antara user dengan item. Misalnya ketika user/pelanggan 
melakukan pembelian rumah maka data history pembelian ini akan dicatat dan 
menjadi profil user. 

Pada sistem rekomendasi terdapat sekumpulan item. Item tersebut akan 
disaring (filtering) berdasarkan preferensi item, preferensi user, rating, dll. 
Sehingga menghasilkan beberapa item yang direkomendasikan kepada user. Saat 
ini sudah banyak yang menerapkan sistem rekomendasi pada website untuk 
mempermudah user mencari informasi seperti website penyedia video seperti 
youtube.com, toko online amazon.com dan lain lain. Gambar 2.1 merupakan 
halaman situs youtube.com. Pada halaman tersebut dapat dilihat pada sisi 
sebelah kanan terdapat beberapa video yang direkomendasikan sistem untuk 
user. Video-video tersebut direkomendasikan kepada user berdasarkan history 
pencarian yang pernah dilakukan user pada situs youtube.com. Sistem 
rekomendasi pada youtube dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2. 1 Sistem Rekomendasi pada Youtube.com 

Sumber: youtube.com (2016) 
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2.2.1 Arsitektur Sistem Rekomendasi 
Sistem rekomendasi bekerja dengan melakukan analisis terhadap sumber 

data yang ada. Data yang ada akan dihitung nilai kemiripan antar item maupun 
antar user/profil user. 

 

 
Gambar 2. 2 Arsitektur Sistem Rekomendasi 

Sumber: Bresee (1998) 

Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa sistem rekomendasi pada umumnya 
melakukan dua proses yaitu information filtering dan profile learning. 
Information filtering akan menghasilkan rekomendasi item yang mungkin sesuai 
untuk user untuk kemudian dinilai oleh user dengan memberikan feedback. 
Feedback ini yang digunakan oleh sistem untuk meng-update profil user. Dalam 
perkembangan sistem, feedback yang diberikan user kemudian disimpan dan 
diproses untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih baik. 

Menurut Bresee (1998), Algoritma sistem rekomendasi dapat dibagi menjadi 
dua kelompok umum, yaitu: 
1. Memory-based 

Algoritma memory-based, atau yang dikenal sebagai heuristic-based 
melakukan prediksi nilai rating dengan menggunakan seluruh data yang ada 
pada database nilai rating. 

2. Model-based 
Algoritma model-based melakukan prediksi rating dengan menggunakan 
model. Model yang dimaksud adalah sekelompok data yang biasanya 
diperoleh dari data latih dengan menggunakan teknik data mining. Model 
inilah yang disimpan oleh sistem untuk melakukan prediksi terhadap data 
yang real. 

Secara umum terdapat 2 metode untuk membangun sebuah sistem 
rekomendasi yaitu, Content based filtering dan Collaborative filtering. 

Data Source 
Information 

filtering 

User 

Profile Learning 

User Profile 
Database 

Recommendation Feedback 

Initial Profile 

Append / Update user 
Profile Profile 
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2.2.2 Content Based Filtering 
Content based filtering memberikan rekomendasi suatu item untuk user 

berdasarkan deskripsi dari item yang akan direkomendasikan serta profil dari 
ketertarikan seorang user terhadap item(Pazzani, 2007). Sistem rekomendasi 
dengan metode Content Based Filtering biasa digunakan untuk 
merekomendasikan berita, artikel maupun situs web. Metode tersebut akan 
mengekstrak informasi yang terdapat pada item kemudian membandingkannya 
dengan informasi item yang pernah dilihat atau disukai oleh user. 

2.2.3 Collaborative Filtering 
Metode Collaborative Filteringamerupakan salah satu metode yang 

diterapkan pada sistem rekomendasiauntuk memberikan prediksi otomatis 
terhadap user dengan caraamengoleksi informasiadari banyak user (Ampazis, 
2012). Pada Collaborative filtering, rekomendasi yang diberikan berdasarkan 
keterkaitan (preferensi) antar item satu dengan item lainnya keterkaitan yang 
didapat diantara user yang telah me-rating atau berinteraksi dalam sistem. 

Sistem rekomendasi dengan metode Collaborative Filtering beroperasi di 
dalam sebuah ruang dua dimensi User x Item. Rating yang dapat diberikan oleh 
seorang user terhadap sebuah item dapat direpresentasikan sebagai R dan 
sistem rekomendasi mencoba untuk memprediksi rating yang akan diberikan 
seorang user untuk sebuah item yang belum pernah diberi rating sebelumnya. 
Misalnya, terdapat lima user               dan lima item              . Sebuah 
sistem rekomendasi ingin memprediksi berapa rating yang akan diberikan oleh    
kepada   . Berikut tabel matrix user x item pada sistem rekomendasi 
Collaborative Filterting. 

 

Gambar 2. 3 Proses Collaborative Filtering 
Sumber: Sarwar, at.al (2001) 

Pada Gambar 2.3 merupakan skema dari metode Collaborative Filtering. 
Pada gambar tersebut direpresentasikan sejumlah m user x n item sebagai 
sebuah matriks rating di mana berisi nilai rating dari user untuk setiap item. 



 
 

13 

 

User aktif    pada skema tersebut adalah user yang akan diberikan 
rekomendasi item yang mungkin disukainya. Item tersebut direpresentasikan 
dalam dua bentuk yaitu (Ampazis, 2012): 

1. Prediksi : merupakan nilai numerik, di mana      adalah nilai prediksi rating 

item yang mungkin disukai oleh   . 
2. Rekomendasi : merupakan daftar N item yang mungkin disukai oleh   . 

Dengan catatan bahwa item yang direkomendasikan belum pernah pinjam 
atau di rating oleh   . Hal ini sering juga disebut top-N recomendation. 

 Item-Based Collaborative Filtering 2.2.3.2

PendekatanaCollaborativeaFiltering padaadasarnya dibagiamenjadi dua 
kategoriayaitu item-basedAcollaborativeAfiltering yang disebut juga model-based 
dan user-based collaborative filtering disebut juga memory based (Uyun, et.al., 
2011). 

Pendekatan item-based collaborative filtering memberikan rekomendasi 
berdasarkan kemiripan antar item. Metode iniamerupakanametode rekomendasi 
yang didasariaatasaadanyaakesamaanaantara pemberian rating terhadap suatu 
item dengan item yang pernah di rating user lain. Item yang telah di rating oleh 
user akan menjadi patokan untuk mencari sejumlah item lainnya yang 
berkorelasi dengan item yang telah di rating user. Motivasiakunciadibalik metode 
ini adalahauser akanacenderungamenyukai itemayang sejenisaatau mempunyai 
korelasiadengan itemayang telahadisukainya (Sarwar, at.al., 2001). 

 
Gambar 2. 4 Skema Item-based Collaborative Filtering 

Sumber: Hakim (2010) 

Gambar 2.4 menggambarkan bagaimana item 3 direkomendasikan kepada 
user C yang telah menyukai item 2, di mana item2 yang disukai user C memiliki 
korelasi yang kuat dengan item 3. 

Item-based collaborative filtering melakukan analisis terhadap matriks user-
item untuk mengetahui hubungan antar item, kemudian menggunakan 
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hubungan antar item tersebut untuk melakukan komputasi rekomendasi user 
(Sarwar, et.al., 2001). 

 

 
Gambar 2. 5 Proses Komputasi Similarity 

Sumber: Sarwar, et.al., (2001) 

Salah satu tahap penting dalam item-based collaborative filtering adalah 
menghitung similarity atau kemiripan antar item untuk kemudian memilih 
beberapa item yang paling mirip. Ilustrasi proses ini dapat dilihat pada Gambar 
2.5.  

Secaraaumumaproses pemberianarekomendasi padaacollaborative filtering 
terdiri atas 2alangkah yaitu (Sarwar, et.al., 2001). 

1. Penemuan similarity item, 
2. Penghitungan prediksi. 

1. Penemuan Similarity Item (Adjusted Cosine Similarity) 
Tahapan ini untuk mencari kemiripan antar item. Item yang pernah disukai 

user dibandingkan dengan item lain yang belum pernah disukai user. Hasilnya 
adalah nilai similarity (kemiripan) yang menggambarkan seberapa mirip suatu 
item dengan item lain. Berikut beberapa algoritma untuk menemukan similarity 
item, yaitu  (Sarwar, et.al., 2001): 

Persamaan adjusted cosine similarity digunakan untuk menghitung nilai 
kemiripan antar item. Perhitungan kemiripan ini merupakan penyempurnaan 
dari perhitungan kemiripan berbais vektor. Berdasarkan hasil penelitian Sarwar 
Badrul yang meneliti tentang algortima-algoritma yang dapat digunakan untuk 
menghitung kemiripan, algoritma adjusted-cossine similarity merupakan 
algoritma yang dapat menghasilkananilai MAE (Mean Absolute Error) paling 
rendahadan dengan waktuayang paling cepat (Sarwar, et.al., 2001). 
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Persamaan adjusted cosine similarity dapat dilihat pada Persamaan 2.1. 

   (   )  
∑   (       ̅ ) (       ̅ )

√∑   (       ̅ )
 
√ ∑   (       ̅ )

 
                                   (   ) 

Keterangan: 
   (   ) = Nilai kemiripanaantara itemai dan item j 
      = Himpunanauser u yang me-ratingaitem i dan j 
      = Rating user u pada item i 
      = Rating userau pada itemj 

 ̅   = Nilaiarata-rata rating useru 
Untukamenghitunganilaiakemiripan (similarity) antar item, diperlukan 

himpunan user yang me-rating item tersebut. Nilai yang dihasilkan pada 
persamaan adjusted-cosine similarity adalah berkisaraantara +0.1 dengan -0.1 
Itemadianggap salingaberkolerasi jika nilai similarty antara kedua item tersebut 
mendekati +1, begitu juga sebaliknya item dianggap tidak berkorelasi apabila 
nilai similarty-nya mendekati -1 

2. Perhitungan Prediksi 
Setelah mendapatkan nilai kemiripan, maka langkah selanjutnya adalah 

proses perhitungan prediksi. Proses prediksi yang dilakukan adalah dengan 
memperkirakananilai ratingadari useraterhadapasuatu item yang belum pernah 
di-ratingasebelumnya oleh user tersebut. Algoritma yang dapatadigunakan untuk 
mendapatkan prediksi dari suatu item yaitu Algoritma Wighted Sum(Sarwar, 
at.al., 2001): 

Algoritma ini mendapatkan nilai prediksi dengan menghitung total rating 
yang diberikanaterhadapaitem yangamirip denganaitem yang inginadiprediksi. 
Teknik ini memprediksiaitem j untuk userau dengan menghitungajumlah 
ratingayang diberikanaoleh useraterhadap itemayangaberkorelasi dengan item j. 
Setiap ratingayang diberikan userapada item yangaberkorelasi dengan item j 
akan dikalikan dengananilai kemiripannya. Kemudianadibagi dengan jumlah nilai 
absolut kemiripanaseluruh item yang berkorelasi. 
Persamaan Weighted Sum dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 

 (   )  
∑    (         )

∑    |    |
                                                                                     (   ) 

Keterangan: 
 (   )  = Prediksiauntuk user uapada item j 
      = Himpunanaitemayangamirip dengan item j 
      = Ratingauser uapada itemai 
      = Nilaiakemiripan antaraitem i danaitem j 

Prediksi dengan persamaan weighted sum diperoleh dengan menghitung 
total keseluruhan dari perkalian antara rating user terhadap suatu item dan nilai 
similarity Item tersebut. Selanjutnya menghitung total keseluruhan dari nilai 
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similarity Item yang mirip dengan item yang akan prediksi. Langkah selanjutnya 
yaitu membagi langkah pertama dengan langkah kedua, yang mana akan 
menghasilkan nilai prediksi untuk user terhadap item. 

 User-based Collaborative Filtering 2.2.3.3

Pendekatan user-based collaborative filtering ini merupakan salah satu 
pendekatan yang pertama kali digunakan dalam pembuatan sistem rekomendasi. 
Ide dasar dari pendekatan ini adalah dengan mengidentifikasi user-user yang 
memiliki similar preferences dari user aktif. Kemudian, diapatkan items yang 
dapat ditawarkan kepada user aktif. Masing-masing item tersebut akan dihitung 
prediksi rating-nya berdasarkan rating dari user sebelumnya. 

Tabel 2. 2 Contoh Data Rating Dari User 

User \ Item Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 

User 1 1 5 2 3 2 

User 2 2 3 4 2 2 

User 3 4 4 3 4 3 

User 4 2 4 4 4 1 

User X 4 2 1 5 ? 

Sumber[Aditya, 2015] 

Sebagai contoh, Tabel 2.1 menunjukan matriks hubungan antara user dan 
item beserta nilai rating yang diberikan. Tugas dari sistem rekomendasi adalah 
memberikan prediksi nilai yang akan diberikan oleh user aktif X pada item yang 
belum pernah diberikan nilai rating olehnya. Untuk melakukannya, sistem 
melakukan pencarian user-user lain yang memiliki kesamaan preferences, dilihat 
dari nilai rating yang telah diberikan. Kemudian dari sekelompok user-user 
tersebut, sistem melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah user aktif X 
akan menyukai item tersebut.  

Salah satu cara yang banyak digunakan untuk menghitung kemiripan 
sim(a,b) dari dua vektor user a, b  adalah dengan menggunakan Person’s 
corellation coefisient.  

Persamaan Person’s corellation coefisient  dapat dilihat pada persamaan (2.3).  

    (   )  
∑ (       ̅̅̅̅   )(       ̅̅̅̅ )

√∑ (       ̅̅̅̅   ) √∑ (       ̅̅̅̅   ) 
                                         (   ) 

Keterangan : 

Sim(a,b) = similaritas preferences user a dan b 
  ̅̅̅̅   = rata-rata rating dari user a 
      = rating user a terhadap item i 
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Nilai kemiripan yang dihasilkan pada persamaan 2.3 berkisar antara -0 dan 
+0.1, di mana -0.1 berarti korelasi negatif dan +0.1 korelasi positif, 
mengindikasikan bahwa kedua user yang dibandingkan memiliki tingkat 
kesamaan/preference yang tinggi(Kwon, 2009). 

Untuk memprediksi nilai rating, digunakan persamaan wighted sum (2.2). 
Persamaan tersebut menghasilkan nilai prediksi rating sesuai dengan range dan 
rating yang telah ada pada sistem. 

2.3 Dewey Decimal Classification (DDC)  
DDCaadalahasalahasatu sistem klasifikasi berdasarkan subjek. Pada 

pengembangannya, simbolanotasi padaasistem klasifikasi iniamenggunakan 
sistem desimal angka Arab (Subroto, 2009). Terdapat tiga komponenayang 
penting dalamasistem klasifikasi ini, yaitu bagan (schedules), indeksarelatif dan 
tabel-tabel. Baganadisini adalahapenggunaan bilanganadesimal untuk membagi 
semuaabidang ilmu pengetahuanamenjadi sepuluh kelas utama. Bidang ilmu 
tersebut tertulis pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 KlasifikasiaDewey DecimalaNumber (DDC)  

Kode Keterangan 

000 Komputer, Informasiadan Referensi Umum 

100 Filsafat dan Psikologi 

200 Agama 

300 Ilmu Sosial 

400 Bahasa 

500 Sains dan Matematika 

600 Teknologi 

700 Kesenian dan Rekreasi 

800 Sastra 

900 Sejarah dan Geografi 

  Sumber :[Subroto, 2009] 
Dari sepuluh kelas utama tersebut, nantinya masih akan terbagi-bagi lagi 

menjadi sub kelas untuk mengklasifikasikan suatu buku. Sebagai contoh, buku 
dengan tiga digit awal DDCnya 901 menandakan bahwa buku tersebut termasuk 
buku filsafat dan teori sejarah. 

Pada penelitian ini, DDC akan digunakan untuk melakukan proses pengujian. 
Caranya, hasil rekomendasi yang keluar akan dibandingkan, apakah memiliki tiga 
digit DDC awal yang sama dengan buku yang dipilih sebagai input. Selain itu juga 
akan dilakukan perbandingan dengan satu digit awal buku yang merupakan kelas 
utama dari buku tersebut. Semakin banyak buku hasil rekomendasi yang satu 
kelas dengan buku yang dipilih, maka semakin tinggi pula akurasi yang dihasilkan. 
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2.4 Skala Penilaian 
Banyak peneliti menggunakan skala penilaian untuk mengetahui pendapat 

responden terhadap penelitian yang dilakukan. Dengan cara meminta responden 
untuk memberikan penilain terhadap sekumpulan item. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar kesukaan responden terhadap item tersebut.  

Ada beberapa jenis skala penilaian yang dapat digunakan pada saat 
penelitian, yaitu: skala Likert, skala Guttman dan skala Rating (Babbie, 2012). 

2.4.1 Skala Likert 
SkalaaLikert adalahaskala yangadapat dipergunakan untukamengukur sikap, 

pendapat, dan persepsiaseseorang atau sekelompokaorangamengenaiasuatu 
gejala atau fenomenaapendidikan. Dalamaskala Likert terdapat duaabentuk 
pernyataanayaitu pernyataanapositif yang berfungsi untukamengukur sikap 
positif,adan pernyataananegatif yang berfungsi untukamengukur sikap negatif 
(Babbie, 2012). Skalaayang digunakan pada skalaalikert yaitu antara 1 sampai 5 
di mana tiap nilai diartikan sebagai berikut(Babbie, 2012): 
1. Sangatatidakasetuju, 2. Tidakasetuju, 3. Netral, 5. Setuju, 6. Sangat setuju 

2.4.2 Skala Guttman 
SkalaaGuttman merupakan skalaayangamenginginkanatipe jawabanategas, 

sepertiajawaban benar-salah,aya-tidak,apernah-tidakapernah, positif-negative, 
tinggi-rendah, baik-buruk, danaseterusnya. Pada skalaaGuttman, hanyaaada dua 
interval, yaituasetuju danatidak setuju (Babbie, 2012). 

Skala Guttmanadapatadibuatadalam bentukapilihan ganda maupunadaftar 
checklist. Untuk jawabanapositif sepertiabenar, ya, tinggi, baik, dan semacamnya 
diberiaskor 1; sedangkanauntuk jawaban negativeaseperti salah, tidak, rendah, 
buruk, danasemacamnya diberi skor 0 (Babbie, 2012). 

2.4.3 Skala Rating (Rating Scale) 
Rating scale merupakan skala penilaian yang lebih fleksibel, skala penilaian 

ini tidak hanya untukamengukur sikapatetapi dapat jugaadigunakan untuk 
mengukurapersepsi respondenaterhadap fenomenaalingkungan, sepertiaskala 
untuk mengukur status sosial, ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. 

Pada skala penilaian rating scale menurut Wimmer & Joseph, (2012) 
keputusan peneliti yang menentukan skala mana yang digunakan untuk penilaian 
yang digunakan, apakah 0 sampai 5, 0 sampai 10, atau 0 sampai 100. Memilih 
jenis skala rating sebagian besar merupakan masalah preferensi pribadi. 

2.5 Evaluasi Sistem Rekomendasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa bagus hasil rekomendasi 

yang diberikan sistem kepada user. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 
mengevaluasi sistem rekomendasi yaitu dengan menguji tingkat akurasi sistem 
dengan menghitung tingkat error pada hasil rekomendasi dan juga menghitung 
nilai relevansi presisi dari hasil perbandingan dengan nomor DDC(Dewey Decimal 
Clasification). 
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2.5.1 Mean Absolute Error (MAE) 
Dari beberapa jenis perhitungan error, MAE merupakan persamaan 

perhitungan nilai error yang paling sering digunakan untuk menghitung nilai error 
dari hasil rekomendasi. Mean Absolute Error (MAE) merupakan persamaan yang 
termasuk jenis statistical accuracy metrics di mana MAE akan menghitung nilai 
rata-rata selisih antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya(Sarwar, at.al., 
2001). 
Persamaan MAE dapat dilihat pada Persamaan 2.4. 

    
∑ |     | 
   

 
                                                                                                (   ) 

Keterangan: 
MAE  = nilai rata-rata kesalahan hitungan 
N  = jumlah item yang dihitung 
pi  = nilai predisksi item ke i 
qi  = nilai rating sebenarnya item ke i 
Semakin rendah nilai MAE yang didapat, maka sistem semakin akurat dalam 
memprediksi rating untuk setiap user. 

2.5.2 Presisi (Precision) 
Sistem rekomendasi akan memberikan sekumpulan item sebagai hasil 

rekomendasi untuk user. Dari beberapa item-item tersebut tentu tidak semua 
item yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan user. Untuk mengetahui 
kualitas hasil rekomendasi, dapat menggunakan rumus relevansi presisi yang 
membandingkan antara item yang relevan dengan total item yang dihasilkan 
atau yang direkomendasikan kepada user (Sarwar, at.al., 2001). 

Persamaan Persisi dapat dilihat pada Persamaan 2.5. 

          
                         

                
  (        |         )         (   ) 

Relevant items retrieved adalah jumlah item relevan yang direkomendasikan 
sedangkan retrieved items adalah jumlah total item yang direkomendasikan. 

2.5.3 Sparsity 
Sparsity merupakan kondisi di mana terdapat banyak kekosongan rating 

pada item sehingga nilai rating user terhadap item menjadi jarang/renggang. 
Masalah Sparsity merupakan kendala yang ada pada sistem rekomendasi dengan 
metode collaborative filtering karena pada metode collaborative filtering rating 
merupakan hal yang paling penting dalam pemberian rekomendasi. Semakin 
banyak rating yang terkumpul maka semakin baik hasil rekomendasi yang 
diberikan. Semakin tinggi Sparsity data rating maka akan memberikan poor 
accuracy (akurasi yang rendah) terhadap hasil rekomendasi (Sanjung, 2011). 

Jumlah user dan jumlah item yang besar akan sangat membantu proses  
perekomendasian, namun tidak mungkin semua user akan aktif menggunakan 
sistem dan memberikan penilaian pada setiap item. Terkadang user merasa 
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malas untuk memberi nilai rating pada item setelah memberi rating terhadap 
beberapa item saja.  Pada umumnya user hanya melakukan rating terhadap 
item-item dalam jumlah yang lebih kecil dari jumlah item yang tersedia di 
database, sehingga menyebabkan matriks user-item mengalami kekosongan data 
yang sangat tinggi (Budianto, 2012). 

Banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah Sparsity ini salah 
satunya yaitu dengan mengumpulkan data penilaian rating user secara implisit. 
User tidak perlu memberikan penilaian secara langsung dengan memilih rating 
penilaian yang disediakan. User hanya cukup melakukan aktivitas terhadap 
sistem seperti melakukan klik, copy, drag, save dan lain-lain di mana aktivitas-
aktivitas ini dicatat sistem kemudian dikonversikan menjadi data rating. Selain 
itu ada juga teknik smooting, teknik ini mengizinkan sistem untuk mengisi rating- 
rating yang masih kosong sehingga kekosongan rating tersebut dapat teratasi 
(Budianto, 2012). 

2.6 Perpustakaan Universitas Brawijaya 
Perpustakaan Universitas Brawijaya didirikan tanggal 5 januari 1963. Pada 

tahun 1965 perpustakaan pindah kekampus Universitas Brawijaya dengan 
menempati gedung seluas 400 m2. Perpustakaan dilakukan perluasan hingga 
pada tahun 2008 luas perpustakaan mencapai 8.520 m2(Khoir, 2014). 

Perpustakaan adalah salah satu tempat yang bisa kita gunakan untuk 
menemukan buku. Dengan semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
membaca, kini setiap daerah memiliki perpustakaannya sendiri. Belum lagi 
adanya sekolah dan universitas yang memiliki perpustakaan untuk menunjang 
pembelajaran para siswa dan mahasiswanya. Terlebih lagi perpustakaan di 
universitas, yang memilki banyak sekali pengguna karena besarnya universitas 
tersebut. Tentu dengan banyaknya, tingkat transaksi yang terjadi terbilang tinggi, 
meskipun mungkin belum mencapai potensi maksimalnya(Khoir, 2014). 

Perpustakaan Universitas Brawijaya menyediakan beberapa pelayanan 
untuk memudahkan mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan diantaranya 
jasa pelayanan penelusuran informasi mengenai koleksi baik, majalah, buku, 
laporan skripsi, tesis dll. Informasi tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan 
jasa muatan lokal Universitas Brawijaya yaitu Brawijaya Knowladge Garden(BKG). 
BKG ini menyediakan koleksi skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, pidato 
pengukuhan, prosiding dan lainnya yang dihasilkan oleh civitas akademika 
Universitas Brawijaya. Perpustakaan UB juga memberikan jasa penelusuran 
informasi yang dinamakan OPAC(Online Public Acces Catalogue). OPAC adalah 
katalog komputer untuk mencari koleksi buku dan informasi BKG. Dengan 
informasi tersebut ketersediaan buku dapat tersampaikan. Jasa yang lain yang 
diberikan oleh Universitas Brawijaya adalah koleksi elektronik, koleksi E-book, E-
journal seperti Proquest, ScienceDirect, EBSCO, IEEE, ASCE, ASME(Khoir, 2014). 
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BAB 3 METODOLOGI 

Pada bab metodologi ini dijelaskanalangkah-langkah yang akan dilakukan 
dalam pembuatan sistem rekomendasi pencarian buku perpustakaan 
menggunakan metode Item-base Collaborative Filtering. Tipe penelitian pada 
penelitian iniaadalah tipeapenelitian implementatif-perancangan, karena pada 
penelitian ini menitikberatkan padaaluaran penelitianaberupa produk baik 
softwareaatau hardwareasebagai solusiaterhadap suatu permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian.  

3.1 Diagram Alir Penelitian 
Diagram alir penelitian ini menjelaskan tahap-tahap yamg dilakukan selama 

pembuatan penelitian dalam pembuatan aplikasi sistem rekomendasi. 
 

 
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Studi Literatur 
Studi literatur sebagai dasar teori yang digunakan selama penelitian, dan 

sebagai acuan dalam penulisan penelitian serta memberikan penjelasan 
terhadap penelitian dalam pengembangan sistem rekomendasi. Beberapa teori 
dan pustaka yang berkaitan dengan penulisan penelitian diantaranya: 
1. Kajian Pustaka 
2. Sistem Rekomendasi 
3. Collaborative Filtering 

a. Item-based Collaborative Filtering 
b. User-based Collaborative Filtering 

4. Evaluasi Sistem Rekomendasi 
a. Penghitungan error MAE 
b. Presisi (Precision) 

3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat 

Universitas Brawijaya Malang. Data yang dibutuhkan sesuai dengan surat 
permohonan data yang dilampirkan pada lampiran B.1. Pengumpulan data 
sebagai awal dari penelitian dalam mengembangkan aplikasi rekomendasi. Data 
yang diperlukan Data Mahasiswa, data buku, dan data peminjaman buku pada 
perpustakaan universitas Brawijaya. Caranya dengan melakukan observasi di 
perpustakaan Universitas Brawijaya.  

Pengumpulan data untuk kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara 
observasi yaitu data yang didapatkan langsung dari objek  penelitian. Metode 
pengumpulan data ini yang bersifat kuantitatif. Pada Tabel 3.1 dapat dilihat 
kebutuhan data pada penelitian ini. 

Tabel 3. 1 Penentuan Kebutuhan Data Penelitian 

No. Kebutuhan Data Sumber Data Metode Kegunaan Data 

1. Data Buku 
Pepust 

Universitas 
Brawijaya 

Observasi 
Sebagai data buku 
dan rekomendasi 

2. Data Mahasiswa 
Pepust 

Universitas 
Brawijaya 

Observasi 

Sebagai data user 
untuk melakukan 
penilaian 

3. 
Data transaksi 
peminjaman 
buku 

Perpust 
Universitas 
Brawijaya 

Observasi 

Data yang didapat 
akan digunakan 
sebagai data latih 

3.4 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan ini meliputi analisis permasalahan, analisis kebutuhan 

pada perangkat lunak, dan perangkat keras yang akan digunakan pada sistem 
yang akan dirancang. Analisis kebutuhan diperlukan untuk menyesuaikan 
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kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional. Berikut analisis kebutuhan dalam 
penelitian ini. 
1. Kebutuhan perangkat keras, meliputi: 

 Laptop dengan Processor Intel® Core™ i3-2350M CPU @ 2.30GHz 
2. Kebutuhan perangkat lunak, meliputi: 

 Sistem Operasi Windows 8 

 MySql DBMS 

 Visual Studio 2010 dengan bahasa pemrograman C# 
3. Kebutuhan data, meliputi: 

 Data transaksi peminjaman buku oleh mahasiswa 

 Data buku sebagai item yang direkomendasi kepada mahasiswa 

 Data mahasiswa 
4. Kebutuhan Fungsional, Meliputi: 

 Sistem dapat menerima input dari buku yang dipilih dari daftar 
pencarian yang dilakukan oleh user 

 Sistem membutuhkan NIM dari user untuk mengetahui jurusan dari user 
tersebut 

 Sistem membutuhkan data user, data transaksi yang pernah dilakukan 
dan data buku 

 Sistem dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan metode 
Item-Based Collaborative Filtering 

 Sistem dapat mengeluarkan output berupa beberapa rekomendasi buku 
sesuai dengan buku yang dicari oleh pengunjung perpustakaan 

5.  Kebutuhan Non Fungsional, Meliputi: 

 Tampilan interface yang digunakan dikenal oleh user. Artinya user tidak 
merasa asing dengan penggunaan fitur-fitur tampilan seperti button, 
label, textbox. 

 Monitor, Mouse, Keyboard. 

3.5 Perancangan 
Perancangan merupakan tahap lanjutan dari analisis kebutuhan sistem, di 

mana pada tahap ini digambarkan rancangan sistem yang akan dibangun 
sebelum dilakukan pengkodean pada bahasa pemrograman. Perancangan sistem 
dilakukan setelah semua kebutuhan sistem didapatkan melalui tahap analisis 
kebutuhan. Proses perancangan perangkat lunak ini diantaranya: Perancangan 
diagram blok sistem digunakan untuk menerangkan tahapan proses sistem, 
diagram alir perancangan sistem, perancangan perhitungan, perancangan 
database diantaranya perancangan tabel data, pemodelan Entity Relationship 
Diagram (ERD) yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam 
database, perancangan antarmuka bertujuan untuk menampilkan tampilan 
antarmuka dari sistem yang akan dibangun. Tahapan perancangan bertujuan 
untuk mempermudah implementasi dan pengujian dalam sistem rekomendasi. 
Langkah kerja dalam sistem akan disesuaikan dengan diagram blok sistem 
rekomendasi. 
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3.6 Implementasi 

Implementasi aplikasi sistem rekomendasi yang menerapkan metode Item-
base Collaborative Filtering. Implementasi perangkat lunak dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman berorientasi object yaitu dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C# dengan manajemen basis data 
menggunakan MYSQL. Implementasi aplikasi yaitu meliputi : 
a. Spesifikasi sistem 
b. Implementasi basis data dengan menggunakan DBMS MySql yang bertujuan 

untuk memudahkan melakukan memanipulasi dan menyimpan data. 
c. Implementasi Algortima Collaborative Filtering ke dalam bahasa 

pemrograman C#, dengan melakukan perhitungan untuk menentukan  
rekomendasi yang sesuai, dengan menggunakan metode Item-Based 
Collaborative Filtering. 

d. Implementasi interface sistem. 
e. Output yang diperoleh berupa hasil rekomendasi dari sistem dengan 

memberikan saran atau rekomendasi buku yang sesuai berdasarkan 
ketertarikan mahasiswa menggunakan metode Item-base Collaborative 
Filtering. 

3.7 Pengujian 
Pengujian ini merupakan pengujian terhadap sistem yang sudah 

dimplementasikan sebelumnya, pengujian ini menggunakan beberapa teknik-
teknik pengujian, dengan tujuan untuk menilai seberapa baik kualitas 
rekomendasi yang dihasilkan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 
beberapa teknik pengujian yang pertama fungsi perhitungan error (MAE) 
pengujian ini bertujuan menguji tingkat akurasi rekomendasi, pengujian 
Relevansi presisi dengan DDC(Dewey Decimal Clasification), dan pengujian waktu 
eksekusi proses rekomendasi.  
a. Fungsi perhitungan error yang digunakan adalah Mean Absolute Error (MAE). 

Perhitungan MAE dengan mencari selisih antara rating asli dengan rating 
prediksi kemudian membaginya dengan jumlah item yang dihitung. 
Berdasarkan sumber-sumber yang ada, rata-rata untuk pengujian sitem 
rekomendasi dengan metode Item-based collaborative filtering 
menggunakan MAE. 

b. Pengujian Relevansi Presisi dengan DDC(Dewey Decimal Clasification), sistem 
diuji tingkat akurasinya dengan membandingkan nomer DDC buku yang 
dicari/atau dipilih dengan buku yang direkomendasikan. 

c. Pengujian waktu eksekusi sistem rekomendasi, pengujian ini bertujuan 
untuk melihat seberapa besar waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
rekomendasi buku. Sistem akan diuji dengan memasukkan data -buku dalam 
jumlah tertentu kemudian dihitung waktu yang diperlukan untuk 
memperoleh hasil rekomendasi. 



 
 

25 

 

3.8 Pengambilan Kesimpulan 
Kesimpulan dilakukan setelah semua tahapan dilakukan. Tahap 

perancangan, implementasi, dan pengujian yang diterapkan telah selesai 
dilakukan. Kesimpulan diambil dari hasil pengujian dan analisis. Tahap terakhir 
dari penulisan adalah saran yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang terjadi dan menyempurnakan penulisan serta untuk memberikan 
pertimbangan atas pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 
Pada bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan aplikasi 

sistem rekomendasi pencarian buku di perpustakaan menggunakan metode 
Item-based Collaborative Filtering. Pada subbab Analisis dan perancangan 
membahas mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras, 
dan analisis kebutuhan data. Kemudian untuk subbab perancangan ada 
perancangan sistem rekomendasi terdiri dari 6 bagian, yaitu perancangan 
diagram alir sistem, perancangan perhitungan, perancangan tabel data, 
Perancangan Entity Relationship Diagram dan perancangan antarmuka. Pohon 
perancangan sistem rekomendasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 

 

Gambar 4. 1  Pohon Analisis dan Perancangan 

4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 
Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras yang harus disediakan oleh sistem 
rekomendasi yang akan dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan user. 

Agar dapat bekerja dengan baik, sistem membutuhkan dukungan perangkat 
keras dan perangkat lunak untuk menjalankan sistem tersebut. Berikut analisis 
perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun dan 
mengimplementasikan sistem rekomendasi buku. 

4. Analisis dan Perancangan 

4.1 Analisis kebutuhan perangkat 
lunak dan perangkat keras 

4.2 Analisis kebutuhan Data 

4.3 Perancangan sistem 
rekomendasi 

4.3.1 Diagram Blok Sistem 

4.3.2 Perancangan Diagram Alir Sistem 

4.3.3 Perancangan Perhitungan 

4.4.4 Perancangan Tabel Data 

4.4.5 Perancangan Entity Relationship 
Diagram 

4.4.6 Perancangan Antarmuka 
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1. Perangkat lunak 

 Sistem Operasi : Windows 8.1 

 Basis Data : MySql Database Management System (DBMS) 

 Tools : Visual Studio 2010 dengan Bahasa Pemrograman C# 
2. Kebutuhan Perangkat keras meliputi : 

 Komputer Laptop : Processor core i3 2.40 GHz 

 Memori : 4 GB 

4.2 Analisis Kebutuhan Data 
Data buku dan data mahasiswa yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan data yang terdapat di perpustakaan Universitas Brawijaya namun 
untuk data peminjaman yang digunakan pada penelitian ini adalah data dummy. 
Dikarenakan data peminjaman buku oleh mahasiswa, dari data yang diberikan 
oleh pihak perpustakaan Universitas Brawijaya memiliki banyak ketidakcocokan. 
Banyak buku yang ada di data peminjaman tidak ada di data buku. Begitupun 
data mahasiswa. Karena itu, untuk data peminjaman digunakan data dummy 
dengan berbagai kondisi. Data yang digunakan adalah data buku, mahasiswa 
(angkatan 2013-2014), dan histori peminjaman. Data-data buku, mahasiswa dan 
peminjaman diperoleh dengan meng-export data excel ke database sistem. 

Jumlah data yang terhimpun sebanyak 4000 data buku, data mahasiswa 
yang terhimpun sebanyak 4131 data, peminjaman sebanyak 31 Data transaksi. 
Untuk detail data transaksi peminjaman dapat dilihat pada lampiran C.1. Pada 
pembuatan aplikasi sistem rekomendasi ini keseluruhan data yang dibutuhkan 
dapat dijabarkan secara umum pada tabel 4.1.   

Tabel 4. 1 Analisis Kebutuhan Data 

Data Keterangan 

Mahasiswa 
Mahasiswa yang menggunakan sistem untuk memperoleh 
rekomendasi buku. Data ini mencakup nomor mahasiswa/NIM 
(Nomor Induk Mahasiswa, nama, jurusan, dan program studi. 

Buku 

Buku berisi data buku-buku yang akan direkomendasikan dan 
dipinjam oleh mahasiswa. Data ini mencakup id buku, judul 
buku, jumlah eksemplar, tanggal input, ISBN, penerjemaah, 
editor, penulis, cetakan, penerbit, tahun terbit, kota, jumlah 
halaman, panjang lebar, subjek, daftar isi/pembahasan dan 
catatan umum, dan nomor rak. 

Transaksi 
Peminjaman 

Peminjaman berisi catatan peminjaman mahasiswa terhadap 
suatu buku. Data ini nantinya akan dikonversi sebagai data 
penilaian. Data peminjaman ini akan dijadikan penilaian 
mahasiswa terhadap suatu buku. 
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4.3 Perancangan Sistem Rekomendasi 
Pada tahap ini akan dijelaskan perancangan sistem rekomendasi yang akan 

dibangun. Perancangan ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya 
perancangan diagram blok sistem, diagram alir sistem, dan perhitungan manual. 

4.3.1 Diagram Blok Sistem Rekomendasi Pencarian Buku Perpustakaan 
Diagram Blok sistem Rekomendasi adalah diagram yang berbentuk blok-blok 

yang menggambarkan aliran proses dari komponen-komponen sistem yang 
memuat fungsi matematis. Diagram blok sistem menjelaskan cara kerja sistem 
yang dimulai dari masukan sampai keluaran yang dihasilkan. Diagram blok sistem 
yang akan digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Diagram Blok Sistem Rekomendasi Pencarian Buku Perpustakaan 

Pada Diagram di atas terdiri dari tiga proses utama, yaitu: 

 Input 
Input pada sistem rekomendasi ini adalah Data Item(Buku), Mahasiswa, data 

Pinjaman Buku, dan data pencarian atau data buku pilihan mahasiswa. 

 Proses 
Proses perhitungan pada penelitian ini menggunakan metode Item-Based 

Collaborative Filtering untuk menentukan rekomendasi buku. Tahap-tahap 
perhitungan menggunakan metode Item-base Collaborative Filtering, antara lain 
sebagai berikut. 

1. Pembentukan matriks penilaian mahasiswa terhadap buku. 
2. Menghitung nilai rata-rata penilaian mahasiswa terhadap buku. 
3. Menghitung nilai kemiripan buku mengunakan adjusted cossine 

similarity. 

Input Data 
Item(Buku),Da
ta Mahasiswa,  
dan transaksi 

pinjaman, data 
pencarian. 

Pembentukan matirks 
penilaian mahasiswa 

terhadap buku  
Hasil 

Rekomendasi 

Buku 

Berdasarkan 

nilai prediksi 

tertinggi 

Input Proses Output 

Menghitung nilai kemiripan 
item(buku) menggunakan 
adjusted cossine similarity 

Menghitung nilai prediksi 
menggunakan weighted sum 
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4. Menghitung nilai prediksi menggunakan weighted sum, nilai tertinggi 
akan dijadikan hasil rekomendasi. 

 Output 
Keluaran dari sistem rekomendasi ini adalah rekomendasi berupa buku yang 

sesuai berdasarkan perhitungan dengan metode item-based collaborative 
filtering dengan nilai terbesar dari nilai Prediksi. 

4.3.2 Alir Perancangan Sistem 
Sistem rekomendasi buku menggunakan metode Item-Based Collaborative 

Filtering ini sendiri memiliki alir perancangan sistem seperti yang akan 
ditunjukkan pada Gambar 4.2 

Start

Input Data 

Mahasiswa, Data 

Buku, Transaksi 

peminjaman, dan 

Buku yang dipilih

Pembentukan Matriks Nilai 

Mahasiswa Terhadap 

Item(Buku)

Perhitungan Nilai Kemiripan 

Item Menggunakan 

Adjusted Cosine Similarity

Perhitungan Nilai Prediksi 

Menggunakan Weghted 

Sum

Stop

Hasil Rekomendasi 

Buku Berdasarkan 

Nilai Prediksi 

Tertinggi

 

Gambar 4. 2 Diagram Alir Sistem Rekomendasi Buku Perpustakaan Dengan 
Metode Item-Based Collaborative Filtering 

Tahapan-tahapan dalam sistem rekomendasi buku dengan mengunakan 
item-base collaborative filtering dimulai dengan menginputkan buku, data 
mahasiswa, data peminjaman, dan data buku yang dipilih. Kemudian dilanjutkan 
dengan proses membentuk matrik penilaian mahasiswa terhadap buku yang 
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berisikan data buku dan data mahasiswa yang satu jurusan. Kemudian disimpan 
kedalam database. Nantinya data dari matriks ini akan digunakan untuk 
menghitung kemiripan antar item. Karena metode yang digunakan adalah Item-
Based Collaborative Filtering, maka nantinya sistem akan menghitung kemiripan 
berdasarkan kesamaan buku yang pernah dipinjam oleh mahasiswa lain dengan 
menggunakan persamaan (2.1). Setelah menemukan kemiripan antar buku, 
maka sistem akan menghitung nilai prediksi untuk menentukan buku apa saja 
yang sesuai untuk direkomendasikan dengan menggunakan persamaan (2.2) 
sehingga menghasilkan nilai prediksi yang paling tinggi. Sistem selesai ketika 
sistem mengeluarkan output berupa hasil rekomendasi yang akan terletak di 
bawah detail buku yang dicari. 

 Alir Perancangan Pembentukan Matriks 4.3.2.1
Proses yang dilakukan pertama adalah pembentukan matriks dari input 

tersebut. Diagram alir dari pembentukan matriks tersebut akan ditunjukkan pada 
gambar 4.3. 

Start

Input Data Buku, 

Data Mahasiswa, 

Data Transaksi 

Peminjaman

Buku Pernah 

dipinjam?

n=1 n=0

ya tidak

Matriks penilaian 

mahasiswa 

terhadap buku 

terbentuk

End

Pembentukan Matriks Nilai 

Mahasiswa Terhadap 

Item(Buku)

Simpan nilai ke data 

rating

Cek data buku yang 

pernah dipinjam oleh 

mahasiswa

 

Gambar 4. 3 Diagram Alir Peranangan Pembentukan Matrik 
Penyusunan matriks membutuhkan dua atribut, yakni mahasiswa dan buku. 

Nantinya pada kolom-kolom matriks tersebut akan terisi oleh angka 1 atau 0. 
Angka 1 menunjukkan bahwa buku tersebut pernah dipinjam oleh mahasiswa, 
dan angka 0 menunjukkan buku tidak pernah dipinjam oleh mahasiswa tersebut. 
Pengisian data dengan cara mengkonversi data peminjaman sebagai data 
penilaian mahasiswa terhadap buku berupa matriks penilaian mahasiswa 
terhadap buku. 
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 Alir Perancangan Perhitungan Nilai Kemiripan(Similarity) 4.3.2.2
Setelah matriks terbentuk, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 

menghitung nilai kemiripan antar buku menggunakan algoritma Adjusted Cosine 
Similarity. Diagram alir dari proses perhitungan nilai kemiripan ditunjukkan pada 
gambar 4.4 berikut. 

Start

Input data matrik 

penilaian mahasiswa 

terhadap item(buku), 

NIM, Data buku yang 

dipilih(Pencarian)

Jurusan = nim

tidak

Menghitung Rata-rata penilaian 

mahasiswa terhadap buku

Menghitung nilai kemiripan dengan 

membandingkan buku yang dipilih 

dengan buku yang dipinjam 

menggunkan persamaan 2.1

Nilai kemiripan antar 

item(Buku)

End

Melakukan filter 

jurusan

ya

Perhitungan Nilai Kemiripan 

Item Menggunakan 

Adjusted Cosine Similarity

 

Gambar 4. 4 Diagram alir Perhitungan Nilai Kemiripan 

Terdapat 3 input yang dibutuhkan dalam tahap perhitungan kemiripan, yakni 
matrik penilaian mahasiswa terhadap item, Nim, dan buku yang dipilih. Proses 
awal yang dilakukan adalah melakukan filtering jurusan terhadap mahasiswa, 
sehingga perhitungan hanya akan dilakukan terhadap mahasiswa yang satu 
jurusan dengan user. Setelah itu barulah dihitunga nilai kemiripannya dengan 
menggunakan persamaan (2.1) untuk menghitung kemiripan karena menurut 
dari penelitian yang dilakukan (Sarwar,2001), algoritma yang dapat menghasilkan 
nilai error (MAE) terkecil adalah algoritma adjusted cosine similarity. 
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 Alir Perancangan Perhitungan Nilai Prediksi 4.3.2.3
Setelah menghasilkan nilai kemiripan antar buku, langkah selanjutnya adalah 

menghitung nilai prediksi menggunakan persamaan 2.2. Diagram alir dari 
perhitungan nilai prediksi akan ditunjukkan pada gambar 4.6 sebagai berikut. 

Start

Input nilai 

kemiripan antar 

item(Buku)

Cek nilia kemiripan

Nilai Kemiripan > 0 

tidak

Menghitung nilai prediksi 

menggunakan persamaan 2.2

ya

Nilai Prediksi 

item-item

Mengurutkan nilai prediksi 

tertinggi

Hasil rekomendasi 

buku berdasarkan 

nilai prediksi tertinggi

End

Perhitungan Nilai Prediksi 

Menggunakan Weghted 

Sum

 

Gambar 4. 5 Diagram Alir Perhitungan Nilai Prediksi 

Perhitungan nilai prediksi menghasilkan output nilai prediksi yang nantinya 
akan direkomendasikan kepada mahasiswa dengan memberikan rekomendasi 
dengan nilai prediksi item(buku) tertinggi. 

4.3.3 Perancangan Perhitungan 
Perancangan perhitungan akan menjelaskan mengenai manualisasi 

sistem rekomendasi buku menggunakan metode Item-Based Collaborative 
Filtering. Disini akan dijelaskan secara bertahap bagaimana metode tersebut 
akan membuat rekomendasi. Tahapan-tahapan metode Item-Based 
Collaborative Filtering sendiri adalah pembentukan matriks, perhitungan nilai 
similarity dan perhitungan nilai prediksi.  
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 Pembentukan Matriks Penilaian Mahasiswa Terhadap Buku 4.3.3.1
Matriks disini digunakan untuk mengetahui apakah suatu buku pernah 

dipinjam oleh mahasiswa atau tidak. Buku yang pernah dipinjam bernilai 1 dan 
buku yang tidak pernah dipinjam bernilai 0. Angka 1 dan 0 ini berfungsi sebagai 
rating atau penilaian dari buku tersebut. skala penilaian ini dinamakan skala 
penilaian Guttman, Skala Guttman merupakan skala yang menginginkan tipe 
jawaban tegas, seperti jawaban benar-salah, ya-tidak, pernah-tidak pernah, 
positif-negative, tinggi-rendah, baik-buruk, dan seterusnya (Babbie, 2012). 

Sebagai contoh terdapat tabel matriks antara mahasiswa dengan buku yang 
pernah dipinjam atau tidak. Tabel tersebut bersis 6 buah buku/item A,B,C,D,E,F 
dan 6 buah user/mahasiswa 1,2,3,4,5,6. Buku A merupakan perwakilan buku 
Sistem Operasi, Buku B adalah perwakilan buku ‘Algoritma Pemrograman C++’, 
Buku C merupakan perwakilan dari buku ‘Just XML’, Buku D merupakan 
perwakilan buku ‘Membuat Sendiri Aplikasi Android Untuk Pemula’, Buku E 
merupakan perwakilan buku ‘Bahasa Pemrograman C#’ dan Buku F merupakan 
perwakilan buku ‘Belajar PHP’. Dengan membuat matriks penilaian mahasiswa 
terhadap  buku sehingga dapat dilakukan perhitungan kemiripannya. 
Pembentukan matriks penilaian terhadapa buku dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Matriks Hubungan Mahasiswa Terhadap Buku 

 Buku A Buku B Buku C Buku D Buku E Buku F 

Mahasiswa 1 1 0 1 0 1 0 

Mahasiswa 2 1 1 1 1 0 1 

Mahasiswa 3 1 1 1 1 1 0 

Mahasiswa 4 1 1 1 0 1 0 

Mahasiswa 5 1 1 1 1 1 0 

Mahasiswa 6 1 1 1 1 1 0 

Mahasiswa X 1 ? 1 1 1 ? 

 Perhitungan Nilai Kemiripan 4.3.3.2
Setelah pembentukan matriks mahasiswa terhadap buku Kemudian 

dilakukan proses menghitung nilai kemiripan menggunakan persamaan adjusted 
cosine similarity (2.1). sebelum melakukan perbandingan antar item/buku untuk 
mencari nilai kemiripan langkah pertama mencari rata-rata penilaian mahasiswa  
terhadap buku. Jika semua telah dihitung, maka hasilnya akan tampak pada tabel 
4.3. 
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Tabel 4. 3 Tabel Rata-rata penilaian Mahasiswa terhadap Buku 

 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C 
Buku 

D 
Buku 

E 
Buku 

F 
Rata-Rata 
Penilaian 

Mahasiswa 1 1 0 1 0 1 0 0,50 

Mahasiswa 2 1 1 1 1 0 1 0,83 

Mahasiswa 3 1 1 1 1 1 0 0,83 

Mahasiswa 4 1 1 1 0 1 0 0,67 

Mahasiswa 5 1 1 1 1 1 0 0,83 

Mahasiswa 6 1 1 1 1 1 0 0,83 

Mahasiswa X 1 ? 1 1 1 ? 0,67 

Dalam menghitung nilai kemiripan, nilai yang akan dihasilkan oleh 
persamaan adjustedcosine similarity adalah berkisar antara +1.0 dengan 1.0, 
Item dianggap saling berkolerasi jika nilai similarty antara kedua item tersebut 
mendekati +1, begitu juga sebaliknya item dianggap tidak berkolerasi apabila 
nilai similarty-nya mendekati -1 

Sebagai contoh akan dihitung nilai kemiripan antara Buku B (Algoritma 
Pemrograman C++) dan Buku C (Just XML) dapat dilihat pada perhitungan 
dibawah ini perhitungan kemiripan menggunakan persamaan 2.1. 

   (   )  
∑   (       ̅ ) (       ̅ )

√∑   (       ̅ )
 
√ ∑   (       ̅ )

 
 

   (    ) 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      )

√(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  √(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
 

   (   )  
      

√           √           
 

   (   )                

Setelah menghitung semua kemiripan nilai yang lainnya menggunakan 
rumus yang sama seperti diatas, maka diperoleh tabel kemiripan nilai antar buku 
sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Tabel Hasil Perhitungan Kemiripan Antar Buku 

BUKU 1 BUKU 2 Nilai Kemiripan 

Buku B Buku A -0,058823529 

Buku B Buku C -0,058823529 

Buku B Buku D 0,225188675 

Buku B Buku E -0,265143907 

Buku F Buku A -0,748129097 
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Buku F Buku C -0,748129097 

Buku F Buku D 0,203251144 

Buku F Buku E -0,574975194 

Setelah memperoleh nilai kesamaan antar buku, nilai yang lebih besar dari 0 
akan digunakan untuk mendapatkan nilai prediksi, karena nilai tersebut dianggap 
sebagai batas bawah keterhubungan antar item. Untuk memperoleh nilai 
prediksi digunakan persamaan weighted sum (2.2). 

 Perhitungan Nilai Prediksi 4.3.3.3
Tahap selanjutnya setelah didapatkan nilai kemiripan (Similarity) adalah 

menghitung prediksi menggunakan persamaan Weighted Sum (2.2). Pertama 
sekali yang dilakukan dalam menghitung prediksi adalah membaca nilai similarity 
yang lebih dari 0, di mana nilai yang lebih besar dari 0 dianggap berkorelasi. 
Setelah itu menghitung prediksi untuk masing-masing buku/item dengan 
persamaan (2.2). 

Berikut contoh perhitungan prediksi dari tabel similarity diatas yang 
sebelumnya sudah dilakukan perhitungan kemiripan. Sebagai contoh untuk 
memprediksi kecendrungan Buku B untuk Mahasiswa X dengan melakukan 
perhitungan menggunakan persamaan weighted sum (2.2) maka dilakukan 
perhitungan sebagai berikut: 

 (   )  
∑    (         )

∑    |    |
 

 (                   ) 
(       )

| |
 

 (                   )             

Setelah menghitung nilai prediksi menggunakan persamaan (2.2) maka 
diperoleh hasil perhitungan prediksi yang ditunjukan pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Perhitungan Nilai Prediksi 

MAHASISWA BUKU Nilai Prediksi 

Mahasiswa X B 0,225188675 

Mahasiswa X E 0,203251144 

Dari Tabel hasil perhitungan nilai prediksi pada tabel 4.5 diatas dapat kita 
lihat bahwa prediksi Mahasiswa X mendapatkan rekomendasi Buku B, karena 
Buku B lebih tinggi dari pada nilai prediksi Buku E. Dapat dilihat tabel top N 
prediksi pada tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Tabel Nilai Top N Prediksi 

MAHASISWA Nilai top N prediksi BUKU Yang direkomendasikan 

Mahasiswa X 0,225188675 B Algoritma Premrograman C++ 

Mahasiswa X 0,203251144 E BELAJAR PHP 

4.3.4 Perancangan Tabel Data 
Pada perancangan tabel data ini menjelaskan pengelolaan data dengan 

menampilkan rancangan tabel data yang menampung data pada sistem 
rekomendasi buku. 

 Tabel Mahasiswa 4.3.4.1
Tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa sebagai 

anggota perpustakaan yang dapat meminjam buku dan mendapatkan 
rekomendasi buku. 

Tabel 4. 7 Tabel Mahasiswa 

Nama Field Tipe dan lebar Keterangan 

id_mahasiswa INT(11) Primary key 

nama_mahasiswa Varchar(20) - 

Jurusan Varchar(20) - 

Fakultas Varchar(20) - 

 Tabel Buku 4.3.4.2
Tabel Buku berfungsi untuk menyimpan data-data buku yang ada di 

perpustakaan Universitas Brawijaya dan juga sebagai rekomendasi. 

Tabel 4. 8 Tabel Buku 

Nama Field Tipe dan lebar Keterangan 

id_buku Int(20) Primary key 

Judul Varchar(250) - 

Printing Varchar(10) - 

Edisi Varchar(10) - 

Volume Varchar(10) - 

dewey_no Varchar(10) - 

kota_pub Varchar(20) - 

Publikasi Varchar(20) - 
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tahun_pub Date - 

Copies Varchar(10) - 

Creator Varchar(20) - 

Subject Varchar(20) - 

ISBN Varchar(10) - 

phys_description Varchar(50) - 

Index Varchar(20) - 

Bibliography Varchar(20) - 

Language Varchar(20) - 

Cover Binary  - 

 Tabel Peminjaman 4.3.4.3
Tabel pinjaman berguna untuk menyimpan data setiap trasaksi peminjaman 

yang data ini nantinya dikonversi menjadi data penilaian (rating) terhadap suatu 
item(buku). 

Tabel 4. 9 Tabel Peminjaman 

Nama Field Tipe dan lebar Keterangan 

id_peminjaman INT(11) Primary key 

id_mahasiswa INT(11) - 

tgl_pinjam Date and time - 

tgl_kembali Date and time - 

 Tabel Detail Peminjaman 4.3.4.4
Tabel Detail pinjaman berguna untuk menyimpan data detail setiap trasaksi 

peminjaman buku yang data ini berfungsi sebagai data penilaian mahasiswa 
terhadap suatu item. 

Tabel 4. 10 Tabel Detail Peminjaman 

Nama Field Tipe dan lebar Keterangan 

id_detail INT(11) Primary key 

id_peminjaman INT(11) - 

id_buku INT(11) - 

 Tabel Rating 4.3.4.5
Tabel rating(penilaian) digunakan untuk menyimpan data penilaian pada 

setiap item(buku), tabel ini menyimpan data id_buku, id_mahasiswa, rating dan 
jenis penilaian. 
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Tabel 4. 11 Tabel Rating 

Nama Field Tipe dan lebar Keterangan 

id_buku INT (20) Primary key 

id_mahasiswa INT (11) Primary key 

Rating INT(10) - 

Jenis INT(10) - 

4.3.5 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang dipakai untuk 

mendokumentasikan data dengan mengidentifikasikan jenis entitas dan 
hubungannya. ERD berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan 
relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang merepresentasikan 
seluruh fakta yang ditinjau dari keadaan nyata. Pada ERD dapat dilihat terdapat 5  
tabel di mana tabel buku berelasi dengan tabel mahasiswa yang akan  
menghasilkan tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini akan di konversikan 
menjadi nilai rating yang disimpan kedalam tabel rating. Rancangan ERD sistem 
rekomendasi pencarian buku ditunjukkan pada Gambar 4.6 

mahasiswa
Peminjam an Detail Peminjaman
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Buku

id_mhs

nama_m hs jurusan
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tgl_kem bali

melakukan
1 n

id_buku

id_mhs rating

mem punyai
1 n

id_det_pem j

id_peminjam an

id_buku

mem punyai

n

1

publikasi

kota_pub

id_buku

judul
printing

edisi
volume

dewey_no

tahun_pub

copiescreator

subject

ISBN

phys_desc

index

bibliography

language

menghasilkan

n

n jenis

 
Gambar 4. 6 Rancangan ERD Sistem Rekomendasi Pencarian Buku 

Dalam rancangan ERD di atas terdapat 5 entitas, yaitu mahasiswa, buku, 
peminjaman, detail peminjaman, dan rating. Entitas mahasiswa memiliki atribut 
id_mahasiswa (primary key), nama_mahasiswa, jurusan, dan faakultas. Entitas 
buku, memiliki atribut id_buku (primary key), judul, dan seterusnya. Entitas 
peminjaman memiliki atribut id_peminjaman (primary key), id_mahasiswa, 
tgl_pinjam, dan tgl_kembali. Entitas detetail peminjaman memiliki atribut 
id_de_peminjaman (primary key), id_peminjaman, id_buku. Entitas rating 
memiliki atribut id_rating (primary key), id_buku(primary key), 
id_mahasiswa(primary key), nilai_rating dan jenis. Entitas mahasiswa dapat 
melakukan peminjaman sehingga entitas mahasiswa berelasi dengan entitas 
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peminjaman. Entitas det_pinjam berelasi dengan entitas buku. Entitas 
peminjman berelasi dengan entitas rating yang berfungsi sebagai data rating 
yang bersal dari entitasi peminjaman. 

4.3.6 Perancangan Antarmuka 
Pada sub bab ini, hanya menjelaskan rancangan antarmuka pada proses-

proses utama dari sistem rekomendasi buku perpustakaan seperti tampilan 
pencarian buku, tampilan detail dan rekomendasi buku dan tampilan analisis 
perhitungan. Antarmuka yang dibangun adalah sebagai berikut: 

 Tampilan Utama Pencarian Buku 4.3.6.1
Tampilan pada halaman pencarian buku ini adalah tampilan dari sistem saat 

mahasiswa melakukan pencarian buku. Pada tampilan ini terdapat sebuah 
tombol pencarian yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mencari buku 
yang diinginkan di mana hasil pencarian ini akan menjadi nilai rating mahasiswa. 
Tampilan pencarian dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Halaman Pencarian Buku 

 Tampilan Detail Buku dan Hasil Rekomendasi 4.3.6.2
Tampilan pada halaman detail buku ini berfungsi untuk menampilkan detail 

buku dari buku yang dicari oleh mahasiswa dan hasil rekomendasi buku terhadap 
mahasiswa yang melakukan pencarian buku. Dengan menekan list buku pada 
tampilan menu utama pencarian buku, akan muncul detail buku. Tampilan detail 
buku dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

CENTRAL LIBRARY 
CATALOG 

BUKU 
REKOMENDASI 

SEARCH by Judul Tahun 

Kata kunci SEARCH 

HASIL PENCARIAN 

Masukan  NIM 
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Gambar 4. 8 Tampilan Detail Buku dan Hasil Rekomendasi 
 

 Tampilan Hasil Rekomendasi  4.3.6.3
Pada tampilan ini akan ditampilkan buku-buku yang direkomendasi dengan 

diurutkan dari nilai prediksi tertinggi kepada mahasiswa. Tampilan hasil 
rekomendasi dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 9 Halaman Hasil Rekomendasi 

 

 

DETAIL BUKU 

Judul Buku : 

Pengarang :  

 

ISBN : 

Subject : 

Dewey No :  

Tahun terbit : 

Edisi : 

Penerbit : 

Cover : 

HASIL RECOMENDASI 

Rekomendasi Buku: 

HASIL REKOMENDASI 

Rekomendasi Kepada mahasiswa yang bernama : 

LIST REKOMENDASI BUKU 

Judul Buku : 

Pengarang :  
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 Tampilan Analisis perhitungan 4.3.6.4
Antarmuka Analisis perhitungan pada gambar di bawah ini merupakan 

antarmuka untuk menampilkan hasil perhitungan dari proses penentuan 
kemiripan hingga nilai prediksi. Tampilan ini berfungsi untuk mengetahui proses 
perhitungan dari sistem rekomendasi pencarian buku di perpustakaan. Analisis 
perhitungan dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10 Tampilan Analisis Perhitungan 

ANALISIS PERHITUNGAN 

HASAIL ANALISIS PERHITUNGAN 
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BAB 5 IMPLEMENTASI 

Bab ini akan membahas tentang implementasi sistem rekomendasi yang 
dibangun untuk merekomendasikan buku kepada mahasiswa menggunakan 
metode Item-based Collaborative Filtering. Bab ini juga akan membahas tentang 
spesifikasi dan lingkungan sistem, implementasi algoritma dalam sistem serta 
implementasi antarmuka sistem berdasarkan perancangan yang telah dilakukan 
sebelumnya. Berikut pohon implementasi ditunjukkan pada Gambar 5.1 sebagai 
berikut. 

 

Gambar 5. 1 Pohon Implementasi 

5.1 Spesifikasi sistem 
Sub bab ini akan menjelaskan tentang spesifikasi perangkat lunak dan 

perangkat keras yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem yang akan 
dibuat pada penelitian ini. 

5.1.1 Lingkungan Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi 

pencarian buku menggunakan metode Item-based Collaborative Filtering 
ditunjukkan pada Tabel 5.1.  

5. Implementasi 

5.1 Spesifikasi Sistem 

5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

5.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

5.2 Batasan Implementasi 

5.3 Implementasi Basis Data 

5.4 Implementasi 
Antarmuka 

5.4.1 Halaman Utama / Halaman 
Pencarian 

5.4.2 Halaman Detail Buku dan Hasil 
Rekomendasi 

5.4.3 Halaman Rekomendasi Buku 

5.4.4 Halaman Analisa Perhitungan 
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Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat Keras Keterangan 

Processor Prosesor Intel(R) Core i3 CPU M350 @2.27GHz(4 CPUs) 

Memory RAM 4096MB 

Harddisk 265 GB 

Monitor 14” 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi 

peminjaman buku menggunakan metode Item-based Collaborative Filtering 
ditunjukkan ditunjukkan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5. 2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Keterangan 

Sistem Operasi Windows 8.1 64-bit 

Bahasa Pemrograman C# 

Tools Visual Studio 2010 

DBMS MySQL 

 

5.2 Batasan Implementasi 
Berikut ini merupakan batasan implementasi pada pembangunan sistem 

rekomendasi pencarian buku. 

1. Sistem yang dibangun berbasis dekstop dengan menggunakan bahasa 
pemrograman C# dan MySql DBMS. 

2. Data yang digunakan adalah data buku yang terdapat di perpustakaan 
Universitas Brawijaya, tidak termasuk laporan kerja praktek (KP), laporan 
skripsi, laporan thesis dan desertasi. 

3. Data peminjaman yang digunakan adalah data dummy dengan 31 data 
transaksi. 

4. Filtering yang digunakan hanya filtering jurusan. 
5. Menerapkan metode Item-based collaborative filtering pada proses 

perhitungan penentuan rekomendasi buku. 
6. Keluaran yang dihasilkan oleh sistem yaitu berupa rekomendasi buku 

kepada mahasiswa. 
7. User utama pada sistem ini adalah mahasiswa. 

5.3 Implementasi Basis Data 
Implementasi basis data merupakan proses penyimpanan data-data dari 

sistem ke dalam sebuah database. Basis data yang digunakan dalam 
implementasi ini adalah DBMS MySQL. Penyimpanan data dikelompokkan 
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kedalam tabel-tabel kemudian yang digambarkan dalam diagram model 
konseptual Entity Relationship yang ditunjukkan pada Gambar 5.2. 

 

Gambar 5. 2 Implementasi Diagram ER Sistem 

5.4 Implementasi Algoritma 
Dari perancangan implementasi yang telah dibahas pada bab 4, maka disini 

akan dijelaskan mengenai implementasi algoritma dengan metode Item-Based 
Collaborative Filtering sesuai dengan yang ada pada perancangan tersebut. 
Implementasi algoritma menggunakan bahasa pemograman C# dan berbasis 
desktop. 

5.4.1 Implementasi Algoritma Pembentukan Matriks 
Tahap awal dari metode ini adalah penyusunan matriks yang berisikan data 

mahasiswa, data buku, dan transaksi peminjaman. Relasi antara mahasiswa 
dengan buku yang pernah dipinjam digambarkan dengan angka 0 dan 1, di mana 
0 artinya tidak pernah dipinjam dan 1 artinya pernah dipinjam. Pengisian data 
dengan cara mengkonversi data peminjaman sebagai data penilaian mahasiswa 
terhadap buku berupa matriks penilaian mahasiswa terhadap buku. Kode 
program pada tahapan ini dapat dilihat pada Kode Program 5.1. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

void matriks() 
        { 
            workTable.Clear(); 
            dvdiketahui = null; 
            dvdicari = null; 
            dvhasil = null; 
            dtdicaridomain = null; 
            dtdiketahuidomain = null; 
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9.  
10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

            dtdicari = null; 
            dtdiketahui = null; 
            dtrata = null; 
            var koneksi = new ClassKoneksi();         
            jurusan = ""; 
/////// Pembentukan Matrik dan filtering jurusan///////////////// 
            DataSet dus = new DataSet(); 
            dtdiketahuidomain = koneksi.Ctable("Select 
id_buku,id_mahasiswa,rating from trating where 
trating.id_mahasiswa = '" + FormMain.idmhscatalog + "' AND rating 
= 1"); 
            var rowAsString = string.Join(", ", 
dtdiketahuidomain.Rows.Cast<DataRow>().Select(r => 
r.ItemArray[0].ToString())); 
            dtdicaridomain = koneksi.Ctable("Select 
trating.id_buku from trating where trating.id_buku NOT IN (" + 
rowAsString + ") Group by trating.id_buku Order by 
trating.id_buku"); 
            //// jurusan = nim 
            dus = koneksi.getRows("select jurusan from tmahasiswa 
where id_mahasiswa = '" + FormMain.idmhscatalog + "'"); 
            jurusan = 
Convert.ToString(dus.Tables["hasil"].Rows[0][0]); 
            dtdiketahui = koneksi.Ctable("Select 
trating.id_buku,trating.id_mahasiswa,trating.rating from trating 
INNER JOIN tmahasiswa ON trating.id_mahasiswa = 
tmahasiswa.id_mahasiswa where trating.id_mahasiswa <> '" + 
FormMain.idmhscatalog + "' AND tmahasiswa.jurusan = '" + jurusan + 
"' Order by trating.id_buku, trating.id_mahasiswa"); 
            dtdicari = dtdiketahui; 
            //// nilai rata rata 
            dtrata = koneksi.Ctable("Select trating.id_mahasiswa, 
SUM(IFNULL(trating.rating,0))/count(trating.rating) as rata2 from 
trating INNER JOIN tmahasiswa ON trating.id_mahasiswa = 
tmahasiswa.id_mahasiswa where trating.id_mahasiswa <> " + 
FormMain.idmhscatalog + " AND tmahasiswa.jurusan = '" + jurusan + 
"' Group By id_mahasiswa"); 
/////////// Akhir Pembentukan Matrik 
} 

Kode Program 5. 1 Implementasi Algoritma Pembentukan Matriks 

5.4.2 Implementasi Algoritma Perhitungan Nilai Kemiripan(Similarity) 
Tahap selanjutnya adalah perhitungan nilai similarity antara item dengan 

item lainnya. Disinilah inti dari metode Item-Based Collaborative Filtering, di 
mana perhitungan kemiripan dilihat dari perbandingan kemiripan penilaian antar 
item yang diberikan user. Penilaian disini adalah pernah tidaknya user meminjam 
suatu buku. Nilai kemiripan akan dicari melalui berapa nilai buku yang pernah 
dipinjam pada masa lalu, dan juga untuk proses filteringnya dilakukan filtering 
jurusan untuk memaksimalkan efisiensi waktu proses rekomendasi. Kode 
program perhitungan nilai similarity dapat dilihat pada Kode Program 5.2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

            for (int i = 0; i <= dtdicaridomain.Rows.Count - 1; 
i++) 
            { 
                var idbuku2 = 
Convert.ToString(dtdicaridomain.Rows[i][0]); 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41.

42.

43. 

                idbk2 = idbuku2; 
                dvdicari.RowFilter = "id_buku = " + idbuku2; 
                for (int j = 0; j <= dtdiketahuidomain.Rows.Count 
- 1; j++) 
                { 
                    var idbuku = 
Convert.ToString(dtdiketahuidomain.Rows[j][0]); 
                    idbk = idbuku; 
                    dvdiketahui.RowFilter = "id_buku = " + idbuku;                    
                    double hasil = 0; 
                    double hasilpangkat = 0; 
                    double hasilpangkat2 = 0; 
                    double hasilakar = 0; 
                    double hasilakar2 = 0; 
                    double hasilakhir = 0; 
                    for (int k = 0; k <= dvdiketahui.Count - 1; 
k++) 
                    { 
                        var rt = dvdiketahui[k][2]; 
                        var rt2 = dvdicari[k][2]; 
                        //// nilai rata2 
                        var rata = dtrata.Rows[k][1]; 
                        // Menghitung kemiripan 
                        hasil = hasil + 
((Math.Round(Convert.ToDouble(rt2) - Convert.ToDouble(rata), 3)) * 
Math.Round((Convert.ToDouble(rt) - Convert.ToDouble(rata)), 3)); 
                        hasilpangkat2 = hasilpangkat2 + 
(Math.Pow(Convert.ToDouble(rt2) - Convert.ToDouble(rata), 2)); 
                        hasilpangkat = hasilpangkat + 
(Math.Pow(Convert.ToDouble(rt) - Convert.ToDouble(rata), 2)); 
                    } 
                    hasilakar = 
Math.Round(Math.Sqrt(hasilpangkat), 3); 
                    hasilakar2 = 
Math.Round(Math.Sqrt(hasilpangkat2), 3); 
                    hasilakhir = Math.Round(hasil, 3) / 
Math.Round((hasilakar * hasilakar2), 3); 
//akhir perhitungan similarity 
 

Kode Program 5. 2 Implementasi Algoritma Perhitungan Nilai Kemiripan  

5.4.3 Implementasi Algoritma Perhitungan Nilai Prediksi 
Langkah terakhir dari metode Item-Based Collaborative Filtering adalah 

perhitungan nilai prediksi rekomendasi buku yang akan diberikan kepada user. 
Tahap tersebut menggunakan perhitungan Weighted Sum. Buku yang akan 
direkomendasikan adalah buku yang tidak pernah dipinjam oleh user, tapi 
pernah dipinjam oleh user lain yang nilai similarity-nya paling tinggi. Tahapan ini 
akan dijelaskan pada Kode Program 5.3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

//mengisi data 
                    DataRow workRow = workTable.NewRow(); 
                    workRow[0] = idbk2; 
                    workRow[1] = idbk; 
                    workRow[2] = Math.Round(hasilakhir, 3); 
                    workRow[3] = dtdiketahuidomain.Rows[j][2]; 
// menghitung nilai prediksi 
                    workRow[4] = 



 
 

47 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

Math.Round(Math.Round(Math.Round(hasilakhir, 3) * 
Convert.ToDouble(dtdiketahuidomain.Rows[j][2]), 3) / 
Math.Abs(Convert.ToDouble(dtdiketahuidomain.Rows[j][2])), 3); 
                    workTable.Rows.Add(workRow); 
 

Kode Program 5. 3 Implementasi Algoritma Perhitungan Nilai Pediksi 
(Weighted Sum) 

5.5 Implementasi Antarmuka 
Antarmuka aplikasi sistem rekomendasi buku ini digunakan user untuk 

berinteraksi dengan sistem perangkat lunak yang dibangun. Implementasi 
antarmuka terdiri dari halaman-halaman pada sistem yang telah dibangun 
berdasarkan bab perancangan antarmuka. Berikut ini merupakan tampilan 
halaman dari implementasi antarmuka sistem rekomendasi buku Menggunakan 
metode Item-Based Collaborative Filtering. 

5.5.1 Halaman Utama Pencarian Buku 
Halaman utama pencarian pada sistem rekomendasi ini terdapat menu buku 

rekomendasi untuk melihat rekomendasi buku. Halaman pencarian buku ini 
dapat diakses oleh mahasiswa tanpa melakukan proses login hanya dengan 
memasukan nim untuk mendapatkan hasil rekomendasi. Pada halaman ini juga 
terdapat hasil rekomendasi buku terhadap user/mahasiswa aktif. Berikut 
tampilan halaman utama pencarian dan rekomendasi buku ditunjukkan pada 
Gambar 5.3.  

 

Gambar 5. 3 Halaman Utama  Pencarian dan Hasil Rekomendasi Buku 

5.5.2 Tampilan Detail Buku Dan Hasil Rekomendasi Buku 
Tampilan pada halaman detail buku dan hasil rekomendasi buku ini 

berfungsi untuk menampilkan detail buku dan hasil rekomendasi buku terhadap 
mahasiswa yang melakukan pencarian buku. Dengan melihat detail buku bahwa 
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diasumsikan mahasiswa suka dengan buku tersebut sehingga didata sebagai 
penilaian terhadap buku. Dengan menekan list buku pada tampilan menu utama 
pencarian buku, akan muncul detail buku. Tampilan detail buku dapat dilihat 
pada Gambar 5.4. 

 
Gambar 5. 4 Halaman Detail Buku 

5.5.3 Halaman Hasil Rekomendasi 
Pada tampilan ini akan ditampilkan buku-buku yang direkomendasi dengan 

diurutkan dari nilai prediksi tertinggi kepada mahasiswa (user active). Tampilan  
hasil rekomendasi dapat dilihat pada Gambar 5.5. 

 

Gambar 5. 5 Halaman Hasil Rekomendasi 
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5.5.4 Halaman Analisis Perhitungan  
Halaman analisis perhitungan berfungsi untuk menampilkan hasil 

perhitungan dari tahapan metode item-based collaborative filtering yang 
diantaranya perhitungan nilai kemiripan dengan menggunakan adjusted cossine 
similarity, dan untuk perhitungan prediksi menggunakan metode weighted sum. 
Tampilan analisis perhitungan dapat dilihat pada Gambar 5.6. 

 

Gambar 5. 6 Halaman Analisis Perhitungan  
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BAB 6 PENGUJIAN 

Setelah tahap implementasi dilakukan maka tahap selanjutnya adalah 
melakukan pengujian. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui sistem yang 
dibangun apakah sesuai dengan hasil analisis dan perancangan. Sehingga 
diharapkan dapat memberikan kesimpulan akhir yang dapat menjawab rumusan 
masalah yang sudah ditentukan di awal. Pengujian pertama yaitu Pengujian 
akurasi prediksi sistem dilakukan dengan melihat MAE (Mean Absolute Error) 
pengujian ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksi dari sistem 
rekomendasi, selanjutnya pengujian relevansi presisi dengan DCC(Dewey 
Decimal Clasification) pengujian ini berfungsi mengetahui akurasi relevasi 
dengan nomor DDC dan pengujian waktu eksekusi sistem dalam memproses 
rekomendasi pencarian buku, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui waktu 
tempuh dalam melakukan proses perhitungan sistem dalam melakukan 
rekomendasi.  

6.1 Pengujian MAE (Mean Absolute Error) 
Pengujian MAE ini bertujuan yaitu menghitung tingkat error hasil 

rekomendasi yang diberikan sistem dengan menggunakan persamaan 2.4. Data 
yang diuji adalah data uji yang nilai rating-nya dikosongkan dengan tingkat 
Sparsity tertentu. sehingga dapat diketahui tingkat akurasinya berdasarkan 
tingkat  Sparsity data. Data akan diujikan pada 5 user yang diambil secara acak. 
Nilai MAE diperoleh dengan membandingkan rating yang diberikan user dengan 
rating yang diberikan sistem. Nilai MAE diperoleh dengan membandingkan 
rating yang diberikan user dengan rating yang diberikan sistem. Berikut ini 
contoh perhitungan nilai MAE untuk hasil rekomendasi buku yang diberikan 
kepada user Mahasiswa 1. Untuk detail hasil perhitungan tiap mahasiswa dapat 
dilihat pada lampiran C.3. 

Pada saat tingkat Sparsity 30% dari 31 transaksi peminjaman, pengujian 
pada mahasiswa 1 dengan NIM 125150200111116, untuk buku pertama 
diperoleh nilai rating prediksi 0,704 dan rating asli 1. Buku ke 2 nilai rating 
prediksi 0,704 dan rating asli 1. Buku ke 3 nilai rating prediksi 0,495 dan rating 
asli 1. Buku ke 4 nilai rating prediksi 0,495 dan rating asli 1. Buku ke 5 nilai rating 
prediksi 0,403 dan rating asli 1. Berikut contoh perhitungan MAE menggunakan 
persamaan (2.4). 

    
∑ |     | 
   

 
 

            
|       |  |       |  |       |         |  |       |

 
 

            
     

 
 

                  



 
 

51 

 

Pada saat tingkat Sparsity 50% dari 31 transaksi peminjaman, pengujian 
pada mahasiswa 1 dengan NIM 125150200111116, untuk buku pertama 
diperoleh nilai rating prediksi 0,575 dan rating asli 1. Buku ke 2 nilai rating 
prediksi 0,574. Berikut contoh perhitungan MAE menggunakan persamaan (2.4) 

    
∑ |     | 
   

 
 

            
|       |  |       |

 
 

            
     

 
 

                   

Pada saat tingkat Sparsity 60% dari 31 transaksi peminjaman, pengujian 
pada mahasiswa 1 dengan NIM 125150200111116, tidak mendapatkan 
rekomendasi buku dari sistem, sehingga mendaptkan nilai rating prediksi 0 dan 
rating asli 1. Berikut contoh perhitungan MAE menggunakan persamaan (2.4) 

    
∑ |     | 
   

 
 

            
|   |

 
 

            
 

 
 

              

Setelah dilakukan pengujian terhadap kelima user dengan dengan tingkat 
Sparsity yang berbeda, maka didapatkan hasil tingkat akurasi prediksi untuk 
setiap tingkatan Sparsity. nilai MAE keseluruhan pengujian dapat dilihat pada 
tabel 6.1 dan Gambar 6.1 sebagai berikut : 

Tabel 6. 1 Tabel Hasil Pengujian MAE(Mean Absolute Error) 

Tingkat 
Sparsity Data 

% dari 31 Data 
Transaksi 

Percobaan mahasiswa ke- 
 

MHS 1 MHS 2 MHS 3 MHS 4 MHS 5 
Rata-
Rata 

30% 0,4398 0,56475 0,4895 0,267 0,4515 0,44251 

50% 0,4255 0,5485 1 0,295 0,464333 0,546667 

60% 1 0,594 1 1 0,594 0,8376 
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Gambar 6. 1 Grafik Hasil Pengujian MAE (Mean Absolute Error) 

Dari hasil pengujian pada tabel 6.1 dan gambar 6.1 dapat diketahui bahwa 
nilai rata- rata MAE yang terendah adalah 0,44251 pada tingkat Sparsity 30% 
sedangkan nilai rata-rata MAE yang tertinggi adalah 0,8376 pada tingkat Sparsity 
60%. Hal ini menunjukkan bahwa pada pengujian tingkat Sparsity di mana nilai 
MAE akan menigkat ketika tingkat kekosongan data dinaikkan. Peningkatan ini 
disebabkan karena ketika data dalam keadaan sparse yang tinggi jumlah data 
rating yang berkurang akan mempengaruhi proses pertimbangan dalam 
pemberian prediksi. 

6.2 Pengujian Akurasi Relevansi presisi dengan DDC (Dewey 
Decimal Classifications) 
Pada pengujian relevansi presisi dengan DDC, Data latih peminjaman yang 

digunakan data yang memiliki tingkat Sparsity data 30% dari 31 Data Transaksi 
Peminjaman. Untuk detail hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran C.2. 
Pengujian akurasi ini  akan melakukan perbandingan relevansi antara nomor DDC 
buku yang direkomendasikan dengan nomer DDC buku yang dipilih. Pengujian ini 
bertujuan untuk menguji tingkat akurasi. Hasil pengujian akurasi terdapat pada 
Tabel 6.2 dan Gambar 6.2. 

Tabel 6. 2 Tabel Hasil Pengujian dengan Nomor DDC 

N
o 

Mahasiswa 

Jumlah 
Buku Yang 
Direkomen

dasikan 

Jumlah Buku 
Yang 

Relevan 
dengan DDC 

Jumlah Buku 
Yang Tidak 

Relevan 
dengan DDC 

Precision 
relevan 
dengan 

DDC 

1 125150200111116 5 1 4 0,2 

2 125150200111119 4 4 0 1 

3 125150207111011 8 3 5 0,375 

4 125150200111105 7 4 3 0,571429 

5 125150200111130 8 6 2 0,75 
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Dari hasil pengujian  Relevansi dengan nomor DDC menghasilkan kesimpulan 
bahwa nilai rata-rata precision untuk buku yang direkomendasikan sistem 
kepada user dengan rata-rata 0,579286. Dari hasil nilai precision tersebut dapat 
katakan bahwa sistem rekomendasi buku perpustakaan dengan metode item-
based collaborative filtering memberikan hasil rekomendasi buku yang relevan 
dengan user sebanyak 57%.  

6.3 Pengujian Waktu Eksekusi Sistem 
Pada pengujian waktu eksekusi dataset dipilih secara acak dengan jumlah 

tertentu. Pengujian dilakukan berdasarkan dua parameter yaitu pengujian 
berdasarkan jumlah data buku dan pengujian berdasarkan tingkat Sparsity. Pada 
setiap parameter dilakukan percobaan sebanyak 5 kali. Berikut merupakan 
prosedur pengujian untuk tiap-tiap parameter yang digunakan : 
1. Berdasarkan Jumlah Item. 

Proses pengujian ini dilakukan untuk setiap data item/buku yang telah 
ditentukan jumlahnya, yaitu berjumlah 700 item, 1000 item, 2000 item, 4000 
item. 
2. Berdasarkan Tingkat Sparsity. 

Tahapan pengujian dilakukan dengan mengosongkan dataset peminjman 
secara acak dengan tingkat Sparsity sebanyak 30% 50% dan 60% dengan 
menggunakan data item/buku sebanyak 700 buku. 

6.3.1 Hasil Pengujian Waktu Eksekusi Sistem Berdasarkan Jumlah Item 
Setelah pengujian waktu berdasarkan tingkat item dilakukan dengan 

beberapa parameter yang sudah ditentukan, maka diketahui hasil pengujian 
untuk setiap parameter diperoleh durasi waktu dengan dinyatakan dalam satuan 
detik, hasil pengujian berdasarkan jumlah item dapat dilihat pada tabel 6.3 dan 
Gambar 6.2. 

Tabel 6. 3 Tabel Hasil Pengujian Waktu Eksekusi Berdasarkan Jumlah Item 

Jumlah 
Item/Buku 

Percobaan Ke- Rata-
rata 

(detik) 
1 2 3 4 5 

700 4,541 4,583 4,270 4,281 4,578 4,451 

1000 17,700 18,704 18,685 18,938 18,652 18,536 

2000 34,922 35,158 35,044 35,153 35,495 35,154 

4000 70,101 70,131 69,523 70,165 69,550 69,894 
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Gambar 6. 2 Grafik Hasil Pengujian Waktu Eksekusi Berdasrkan Jumlah Item 

Pada Tabel 6.3 dan Gambar 6.2 menjelaskan pengujian waktu eksekusi yang 
dibutuhkan untuk setiap pengujian yang dilakukan. Dari Hasil pengujian secara 
keseluruhan, waktu eksekusi meningkat jika jumlah item yang diolah bertambah 
banyak. Sehingga pengujian ini menghasilkan waktu tercepat yaitu ketika 
memproses data item/buku yang berjumlah 700 item yaitu dengan rata-rata 
4,451 detik dan waktu terlama yaitu ketika memproses data item dengan total 
4000 item yaitu dengan rata-rata 69,894 detik. 

6.3.2 Hasil Pengujian Waktu Eksekusi Sistem Berdasarkan Tingkat 
Sparsity 

Pengujian waktu berdasarkan tingkat Sparsity data transaksi dilakukan 
dengan beberapa parameter yang sudah ditentukan, maka diketahui hasil 
pengujian untuk setiap parameter diperoleh durasi waktu dengan dinyatakan 
dalam detik, hasil pengujian berdasarkan tingkat Sparsity dapat dilihat pada tabel 
6.4 dan Gambar 6.3. 

Tabel 6. 4 Tabel Hasil Pengujian Waktu Eksekusi Berdasarkan Tingkat Sparsity 

Tingkat 
Sparsity % 

dari 31 
Data 

Transaksi 

Percobaan Ke- 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 

30% 13,399 13,342 13,448 13,277 13,300 13,353 

50% 5,110 5,013 4,992 4,980 5,023 5,024 

60% 4,557 4,533 4,549 4,547 4,573 4,552 
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Gambar 6. 3 Hasil Pengujian Waktu Eksekusi Berdasarkan Tingkat Sparsity 

Tabel 6.4 dan Gambar 6.3 menunjukan pengaruh tingkat Sparsity item pada 
waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sistem. Pada pengujian ini diketahui 
bahwa tingkat Sparsity dataset berbading terbalik dengan waktu eksekusi yang 
dibutuhkan berdasarkan jumlah item. Di mana semakin banyak item yang belum 
di-rating (Sparsity tinggi) maka waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi 
semakin kecil. Hal tersebut terlihat pada pengujian ketika tingkat Sparsity-nya 
mencapai 60% waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sistem rata-rata 
4,552 detik. 

6.4 Analisis Hasil Pengujian 
Pengujian tingkat akurasi pada sistem rekomendasi buku perpustakaan 

dengan metode item-base collaborative filtering yang telah dibangun mampu 
mengatasi kekosongan data dengan tingkat Sparsity sebanyak 60%, di mana nilai 
MAE yang dihasilkan rata-rata sebesar 0,8376. Sedangkan hasil terbaik diperoleh 
ketika tingkat Sparsity sebanyak 30%, di mana nilai MAE yang dihasilkan rata-rata 
sebesar 0,4425 

Dari hasil pengujian akurasi presisi dengan membandingkan nomor DDC 
buku yang dihasilkan oleh sistem dengan nomor DDC buku yang dicari 
menghasilkan kesimpulan bahwa nilai rata-rata precision untuk buku yang 
direkomendasikan sistem kepada mahasiswa rata-rata 0,579286. Dari hasil nilai 
precision tersebut dapat dkatakan bahwa sistem rekomendasi buku 
perpustakaan dengan metode collaborative filtering memberikan hasil 
rekomendasi buku yang relevan dengan user sebanyak 57%. 

Dari pengujian waktu eksekusi terlihat bahwa jumlah item mempengaruhi 
waktu eksekusi sistem. Meningkatnya jumlah item akan menghasilkan perbedaan 
waktu yang signifikan. Terlihat pada data uji yang berjumlah 700 item rata-rata 
waktu eksekusi sistem rata-rata 4,451 detik dan ketika jumlah item ditambah 
hingga berjumlah ribuan waktu eksekusi meningkat seperti pada data yang 
berjumlah 1000 item waktu eksekusi yang diperlukan rata-rata 18,536 detik. 
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Waktu pemrosesan yang paling lama yaitu ketika sistem mengolah data 
sebanyak 4000 item di mana waktu eksekusi yang dibutuhkan rata-rata 69,894 
detik. tingkat Sparsity juga mempengaruhi waktu eksekusi sistem. Semakin tinggi 
tingkat Sparsity maka waktu eksekusi yang dibutuhkan semakin kecil dan 
sebaliknya semakin rendah tingkat Sparsity maka waktu eksekusi yang 
dibutuhkan akan semakin meningkat. Dataset dengan tingkat Sparsity rendah 
memang membutuhkan waktu eksekusi yang cukup lama dibandingkan dengan 
tingkat Sparsity yang lain, namun akan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi 
karena banyaknya data transaksi peminjaman yang diproses. Perbandingan 
antara nilai MAE dan waktu eksekusi dapat dilihat pada Tabel 6.5 dan Gambar 
6.4 

Tabel 6. 5 Perbandingan Rata-Rata MAE Dengan Waktu Eksekusi Sistem 

Sparsity MAE Waktu (S) 

30% 0,44251 13,353 

50% 0,546667 5,024 

60% 0,8376 4,552 

 

  

Gambar 6. 4 Perbandingan Rata-Rata MAE Dengan Waktu Eksekusi Sistem 

6.5 Kesimpulan Hasil Pengujian 
Dari hasil pengujian-pengujian yang sudah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan hasil penelitain sebagai berikut : 

1. Dari segi keakuratan hasil rekomendasi, nilai MAE dipengaruhi oleh tingkat 
Sparsity data. Semakin tinggi Sparsity data maka nilai MAE akan semakin 
tinggi. Pada sistem ini dapat mengatasi Sparsity data hingga 60% dengan 
nilai MAE 0,8376.  

2. Dari hasil pengujian akurasi presisi dengan membandingkan nomor DDC 
yang dihasilkan oleh sistem dengan buku yang dicari menghasilkan 
kesimpulan bahwa nilai rata-rata precision untuk buku yang 
direkomendasikan sistem kepada mahasiswa rata-rata 0,579286. Dari hasil 
nilai precision tersebut dapat dkatakan bahwa sistem rekomendasi buku 
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perpustakaan dengan metode item-base collaborative filtering memberikan 
hasil rekomendasi buku yang relevan dengan user sebanyak 57% dari data 
dengan tingkat Sparsity 30% dari 31 transaksi peminjaman. 

3. Dari segi waktu eksekusi, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan rekomendasi dipengaruhi oleh jumlah data yang diproses 
serta tingkat Sparsity data. Semakin tinggi tingkat Sparsity maka waktu 
eksekusi yang dibutuhkan semakin kecil dan sebaliknya semakin rendah 
tingkat Sparsity maka waktu eksekusi yang dibutuhkan akan semakin 
meningkat. 
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BAB 7 KESIMPULAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian sistem 
rekomendasi buku perpustakaan dengan menggunakan metode item-based 
collaborative filtering, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya 
adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 6.1 membuktikan bahwa sistem 
dapat mengatasi tingkat Sparsity data hingga 60% dengan nilai MAE 0,8376. 
semakin tinggi tingkat Sparsity data makan nilai MAE juga akan semakin 
tinggi sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang rendah. 

2. Hasil pengujian yang ditunjukan pada Tabel 6.2 menggambarkan akurasi 
apabila dibandingkan dengan nomor DDC menghasilkan tingkat akurasi 57% 
dari buku yang direkomendasikan dengan data Sparsity 30% dari 31 
transaksi peminjaman. 

3. Waktu eksekusi yang dibutuhkan dipengaruhi oleh jumlah data dan tingkat 
Sparsity. Pada Tabel 6.3 dapat disimpulkan semakin besar jumlah data yang 
digunakan maka semakin besar juga waktu eksekusi yang dibutuhkan. 
Sedangkan untuk tingkat Sparsity pada Tabel 6.4 dapat disimpulkan semakin 
tinggi Sparsity maka waktu eksekusi yang dibutuhkan semakin kecil. 

7.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis untuk sistem rekomendasi 
ini adalah: 

1. Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas bahwa sistem ini masih 
kurang tahan terhadap Sparsity data yang melebihi 60%. Oleh sebab itu, 
penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
teknik smoothing pada dataset, sehingga penerapan teknik smoothing pada 
keadaan ini juga menyebabkan proses prediksi lebih banyak diisi oleh mesin 
rekomendasi dari pada jumlah penilaian yang sebenarnya. 

2. Waktu eksekusi sistem paling tinggi adalah ketika jumlah 4000 buku dengan 
menghasilkan waktu 69 detik. Itu pun dikarenakan adanya proses filtering 
berdasarkan jurusan tiap mahasiswa di awal proses. Kedepannya diharapkan 
adanya solusi yang lebih optimal dalam masalah waktu eksekusi. 

3. Diharapkan adanya penggabungan dua metode atau lebih untuk dapat 
memaksimalkan hasil rekomendasi yang diperoleh. 
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LAMPIRAN A SKRIP PROGRAM 

A.1 Skrip Program Perhitungan pada Sistem Rekomendasi 

 Using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace SistemRekomendasi 
{ 
    public partial class FormDetailBuku : Form 
    { 
        string jurusan; 
        DataView dvdiketahui; 
        DataView dvdicari; 
        DataView dvhasil; 
        DataTable dtdicaridomain; 
        DataTable dtdiketahuidomain; 
        DataTable dtdicari; 
        DataTable dtdiketahui; 
        DataTable dtrata; 
        DataTable workTable = new DataTable(); 
        public static string idpeminjam = ""; 
        public static string rekombuku = ""; 
        public static string rowAsString = ""; 
        Stopwatch stopWatch = new Stopwatch(); 
        string idbk; 
        string idbk2; 
        ClassKoneksi koneksi = new ClassKoneksi(); 
        FormTunggu ft = null; 
         
        public FormDetailBuku() 
        { 
            System.Windows.Forms.Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls 
= false; 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        void rekomendasibuku() 
        { 
            workTable.Clear(); 
            dvdiketahui = null; 
            dvdicari = null; 
            dvhasil = null; 
            dtdicaridomain = null; 
            dtdiketahuidomain = null; 
            dtdicari = null; 
            dtdiketahui = null; 
            dtrata = null; 
            var koneksi = new ClassKoneksi();            
            jurusan = ""; 
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///////////// Pembentukan Matrik dan filtering 
jurusan///////////////////// 
            DataSet dus = new DataSet(); 
//// buku yang pernah di pinjam, sebagai domain buku yang diketahui 
            dtdiketahuidomain = koneksi.Ctable("Select 
id_buku,id_mahasiswa,rating from trating where trating.id_mahasiswa = '" 
+ FormMain.idmhscatalog + "' AND rating = 1"); 
            var rowAsString = string.Join(", ", 
dtdiketahuidomain.Rows.Cast<DataRow>().Select(r => 
r.ItemArray[0].ToString())); 
//// buku yang akan di cari, belum pernah di pinjam 
            dtdicaridomain = koneksi.Ctable("Select trating.id_buku from 
trating where trating.id_buku NOT IN (" + rowAsString + ") Group by 
trating.id_buku Order by trating.id_buku"); 
//// jurusan = nim 
            dus = koneksi.getRows("select jurusan from tmahasiswa where 
id_mahasiswa = '" + FormMain.idmhscatalog + "'"); 
            jurusan = Convert.ToString(dus.Tables["hasil"].Rows[0][0]); 
//// ini detail buku yang diketahui, memuat nilai rating nya yang 
digunakan untuk penghitungan 
            dtdiketahui = koneksi.Ctable("Select 
trating.id_buku,trating.id_mahasiswa,trating.rating from trating INNER 
JOIN tmahasiswa ON trating.id_mahasiswa = tmahasiswa.id_mahasiswa where 
trating.id_mahasiswa <> '" + FormMain.idmhscatalog + "' AND 
tmahasiswa.jurusan = '" + jurusan + "' Order by trating.id_buku, 
trating.id_mahasiswa"); 
//// ini detail buku yang dicari, memuat nilai rating nya yang digunakan 
untuk penghitungan (nilainya sama, yaitu memuat semua buku, nanti akan 
difilter perdomain dalam menampilkan 
//// data dtdicari dan dtdiketahui sama, yaitu semua data pada tabel 
rating yang telah difilter per jurusan 
            dtdicari = dtdiketahui; 
//// nilai rata rata 
            dtrata = koneksi.Ctable("Select trating.id_mahasiswa, 
SUM(IFNULL(trating.rating,0))/count(trating.rating) as rata2 from trating 
INNER JOIN tmahasiswa ON trating.id_mahasiswa = tmahasiswa.id_mahasiswa 
where trating.id_mahasiswa <> " + FormMain.idmhscatalog + " AND 
tmahasiswa.jurusan = '" + jurusan + "' Group By id_mahasiswa"); 
////// dibuat dataview pada dtdiketahui dan dtdicari untuk melakukan 
filtering 
            dvdiketahui = new DataView(dtdiketahui); 
            dvdicari = new DataView(dtdicari); 
//////////////////////// Akhir Pembentukan Matrik 
/////////// Membuat wadah untuk menampung hasil perhitungan dan prediksi 
            if (workTable.Columns.Count == 0) 
            { 
                workTable.Columns.Add("bukuA", typeof(String)); 
                workTable.Columns.Add("bukuB", typeof(String)); 
                workTable.Columns.Add("mirip", typeof(Double)); 
                workTable.Columns.Add("n_rating", typeof(Double)); 
                workTable.Columns.Add("prediksi", typeof(Double)); 
            } 
///////////// dilakukan looping terhadap buku yang akan di cari 
            for (int i = 0; i <= dtdicaridomain.Rows.Count - 1; i++) 
            { 
//// inisialisai idbuku pada dtdicaridomain saat dilakukan looping pada 
row ke i 
                var idbuku2 = 
Convert.ToString(dtdicaridomain.Rows[i][0]); 
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                idbk2 = idbuku2; 
//// ini untuk memfilter buku yang ada pada dvdicari untuk menampilkan 
data buku yang memuat idbuku2 (idbuku2 adalah idbuku yang belum dipinjam) 
                dvdicari.RowFilter = "id_buku = " + idbuku2; 
///////////// Dilakukan lagi looping terhadap buku yang telah diketahui 
                for (int j = 0; j <= dtdiketahuidomain.Rows.Count - 1; 
j++) 
                { 
///// inisialisasi idbuku pada dtdiketahuidomain saat looping row ke j 
                    var idbuku = 
Convert.ToString(dtdiketahuidomain.Rows[j][0]); 
                    idbk = idbuku; 
/////// ini untuk memfilter buku yang ada pada dvdiketahui untuk 
menampilkan data buku yang memuat idbuku (idbuku adalah idbuku yang 
pernah dipinjam) 
                    dvdiketahui.RowFilter = "id_buku = " + idbuku;                     
                    double hasil = 0; 
                    double hasilpangkat = 0; 
                    double hasilpangkat2 = 0; 
                    double hasilakar = 0; 
                    double hasilakar2 = 0; 
                    double hasilakhir = 0; 
//////// dilakukan looping pada data dvdiketahui yang telah difilter 
                    for (int k = 0; k <= dvdiketahui.Count - 1; k++) 
                    { 
//// nilai rating data buku yang diketahui pada row ke k 
                        var rt = dvdiketahui[k][2]; 
//// nilai rating data buku yang dicari pada row ke k 
                        var rt2 = dvdicari[k][2]; 
//// nilai rata2 
                        var rata = dtrata.Rows[k][1]; 
// Menghitung kemiripan 
                        hasil = hasil + 
((Math.Round(Convert.ToDouble(rt2) - Convert.ToDouble(rata), 3)) * 
Math.Round((Convert.ToDouble(rt) - Convert.ToDouble(rata)), 3)); 
                        hasilpangkat2 = hasilpangkat2 + 
(Math.Pow(Convert.ToDouble(rt2) - Convert.ToDouble(rata), 2)); 
                        hasilpangkat = hasilpangkat + 
(Math.Pow(Convert.ToDouble(rt) - Convert.ToDouble(rata), 2)); 
                    } 
                    hasilakar = Math.Round(Math.Sqrt(hasilpangkat), 3); 
                    hasilakar2 = Math.Round(Math.Sqrt(hasilpangkat2), 3); 
                    hasilakhir = Math.Round(hasil, 3) / 
Math.Round((hasilakar * hasilakar2), 3); 
//akhir perhitungan similarity 
//mengisi data 
                    DataRow workRow = workTable.NewRow(); 
                    workRow[0] = idbk2; 
                    workRow[1] = idbk; 
                    workRow[2] = Math.Round(hasilakhir, 3); 
                    workRow[3] = dtdiketahuidomain.Rows[j][2]; 
// menghitung nilai prediksi 
                    workRow[4] = 
Math.Round(Math.Round(Math.Round(hasilakhir, 3) * 
Convert.ToDouble(dtdiketahuidomain.Rows[j][2]), 3) / 
Math.Abs(Convert.ToDouble(dtdiketahuidomain.Rows[j][2])), 3); 
                    workTable.Rows.Add(workRow); 
                } 
            } 
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            dvhasil = new DataView(workTable); 
//// dilakukan filter untuk menampilkan yang nilai prediksinya > 0 saja 
            dvhasil.RowFilter = "prediksi > 0"; 
////di urutkan dari yang nilai prediksi tertinggi 
            dvhasil.Sort = "prediksi  Desc"; 
        } 
        private void FormDetailBuku_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 
        private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, 
DoWorkEventArgs e) 
        { 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            ds = koneksi.getRows("select 
judul,ISBN,subjek,creator,dewey_no,copies,volume,printing,edisi,kota_pub,
publikasi,blibliography,language,cover from tbuku where id_buku = '" + 
FormMain.idbukucatalog + "'"); 
            if (ds.Tables["hasil"].Rows.Count > 0) 
            { 
                txtjudul.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["judul"]); 
                txtISBN.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["ISBN"]); 
                txtsubjek.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["subjek"]); 
                txtpengarang.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["creator"]); 
                txtDewey.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["dewey_no"]); 
                txtcopi.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["copies"]); 
                txtvolume.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["volume"]); 
                txtprinting.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["printing"]); 
                txtedisi.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["edisi"]); 
                txtkotapublikasi.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["kota_pub"]); 
                txtpublikasi.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["publikasi"]); 
                txtbibliography.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["blibliography"]); 
                txtbahasa.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["language"]); 
                pictureBoxcover.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["cover"]); 
                rekomendasibuku(); 
            }    
        } 
        private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, 
RunWorkerCompletedEventArgs e) 
        { 
             
            DataTable dt = new DataTable(); 
            dt = dvhasil.ToTable(); 
            FormMain fm = new FormMain(); 
            var rowAsString = string.Join(", ", 
dt.Rows.Cast<DataRow>().Select(r => r.ItemArray[0].ToString()));    
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            if (rowAsString != "") 
            { 
                koneksi.showToGrid("select id_buku, judul, subjek, 
creator, dewey_no, copies from tbuku where id_buku IN (" + rowAsString + 
") order by field(id_buku," + rowAsString + ")", dataGridView1); 
                dataGridView1.Focus(); 
            } 
             
        } 
        private void FormDetailBuku_FormClosing(object sender, 
FormClosingEventArgs e) 
        { 
            if (backgroundWorker1.IsBusy == true) 
            { 
                backgroundWorker1.CancelAsync(); 
            } 
        } 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            FormAnalisaPerhitungan_Copy fac = new 
FormAnalisaPerhitungan_Copy();     
            fac.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
        private void FormDetailBuku_Shown(object sender, EventArgs e) 
        { 
            labelnim.Text = FormMain.idmhscatalog; 
            labelnama.Text = FormMain.namamhscatalog; 
            backgroundWorker1.RunWorkerAsync();        
        } 
        private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
             
        } 
    } 
} 

A.2 Skrip Program Pencarian Katalog di Menu Utama  

 using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace SistemRekomendasi 
{ 
    public partial class FormMain : Form 
    { 
        public static String userlogin = ""; 
        public static FormMain obj; 
        public string login; 
        public static string idbukucatalog = ""; 
        public static string idmhscatalog = ""; 
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        public static string namamhscatalog = ""; 
        ClassKoneksi koneksi = new ClassKoneksi(); 
        public FormMain() 
        { 
            obj = this; 
            InitializeComponent(); 
        }       
        public void fillrekomen(DataTable dt) 
        { 
        } 
        private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 
        private void toolStripEntriDataPeminjaman_Click_1(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            FormPeminjaman fp = new FormPeminjaman(); 
            fp.Show(); 
        } 
 
        private void toolStripImportData_Click(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            FormImportData im = new FormImportData(); 
            im.Show(); 
        } 
        private void toolStripDataMahasiswa_Click_1(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            FormDataMahasiswa mhs = new FormDataMahasiswa(); 
            mhs.Show(); 
        } 
 
        private void toolStripDataBuku_Click_1(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            FormDataBuku fb = new FormDataBuku(); 
            fb.Show();  
        } 
 
        private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            UseWaitCursor = true; 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            ds = koneksi.getRows("select id_mahasiswa from tmahasiswa 
where id_mahasiswa = '" + textBox1.Text + "'"); 
            if (ds.Tables["hasil"].Rows.Count > 0) 
            { 
                ds = koneksi.getRows("select count(id_mahasiswa) from 
trating where id_mahasiswa = '" + textBox1.Text + "'"); 
                if (Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0][0]) != 
"0") 
                { 
                    idmhscatalog = textBox1.Text; 
                    namamhscatalog = textnama.Text; 
                    FormRekomendasi fr = new FormRekomendasi(); 
                    fr.Show(); 
                } 
                else 
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                { 
                    MessageBox.Show("Anda belum melakukan pencarian buku 
silahkan melihat katalog untuk mencari buku"); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Apabila anda ingin melihat rekomendasi 
buku, Masukan NIM Terlebih dahulu"); 
            } 
            UseWaitCursor = false; 
        } 
 
        private void toolStripLogOut_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (MessageBox.Show("Apakah Anda Yakin Ingin Keluar ???", 
"Konfirmasi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 
DialogResult.Yes) 
                this.Close(); 
            FormPeminjaman fp = new FormPeminjaman(); 
            fp.Close(); 
            FormMain m = new FormMain(); 
            m.Close(); 
            FormDataBuku fb = new FormDataBuku(); 
            fb.Close(); 
            FormDataMahasiswa mhs = new FormDataMahasiswa(); 
            mhs.Close(); 
            FormImportData imp = new FormImportData(); 
            imp.Close(); 
        } 
 
        private void buttoncari_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (textBox1.Text != "") 
            { 
                if (comboBoxtahun.Text == "" || comboBoxtahun.Text == 
"Semua Tahun") 
                { 
                    if (comboBoxberdasarkan.Text == "Judul") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where judul LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                    else if (comboBoxberdasarkan.Text == "Pengarang") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where creator LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                    else if (comboBoxberdasarkan.Text == "Penerbit") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where publikasi LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
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                    else if (comboBoxberdasarkan.Text == "ISBN") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where ISBN LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    if (comboBoxberdasarkan.Text == "Judul") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where judul LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' AND tahun_pub = '%" + comboBoxtahun.Text + 
"%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                    else if (comboBoxberdasarkan.Text == "Pengarang") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where creator LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' AND tahun_pub = '%" + comboBoxtahun.Text + 
"%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                    else if (comboBoxberdasarkan.Text == "Penerbit") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where publikasi LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' AND tahun_pub = '%" + comboBoxtahun.Text + 
"%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                    else if (comboBoxberdasarkan.Text == "ISBN") 
                    { 
                        koneksi.showToGrid("select 
id_Buku,judul,edisi,publikasi,date_format(tahun_pub,'%d %m %Y') as 
tahun_pub,creator,subjek,ISBN from tbuku where ISBN LIKE '%" + 
textBoxkatakunci.Text + "%' AND tahun_pub = '%" + comboBoxtahun.Text + 
"%' Order By id_buku", dataGridView1); 
                    } 
                } 
                dataGridView1.Focus(); 
            }       
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Apabila ingin mencari buku Masukkan NIM 
Terlebih dahulu"); 
            } 
        } 
 
        private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
        { 
            var kon = new ClassKoneksi(); 
            if (e.KeyCode == Keys.Enter) 
            { 
                DataSet ds = new DataSet(); 
                ds = kon.getRows("Select nama_mahasiswa,fakultas,jurusan 



 
 

69 

 

from tmahasiswa where id_mahasiswa = '" + textBox1.Text + "'"); 
                if (ds.Tables["hasil"].Rows.Count > 0) 
                { 
                    textnama.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["nama_mahasiswa"]); 
                    txtjurusan.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["jurusan"]); 
                    label1.Text = 
Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0]["fakultas"]); 
                     
                } 
            } 
        } 
 
        private void dataGridView1_CellContentDoubleClick(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e) 
        { 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            ds = koneksi.getRows("select id_mahasiswa from tmahasiswa 
where id_mahasiswa = '" + textBox1.Text + "'"); 
            if (ds.Tables["hasil"].Rows.Count > 0) 
            { 
                if (idmhscatalog != "" && idmhscatalog != textBox1.Text) 
                { 
                ds.Dispose(); 
                ds = koneksi.getRows("Select count(id_mahasiswa) from 
trating where id_mahasiswa = '" + idmhscatalog + "' AND jenis = 0"); 
                if (Convert.ToInt32(ds.Tables["hasil"].Rows[0][0]) > 1) 
                { 
                    koneksi.exeNonQuery("update trating SET rating = 0 
WHERE jenis = 1 AND id_mahasiswa ='" + idmhscatalog + "'"); 
                    koneksi.exeNonQuery("update trating SET jenis = 0 
WHERE id_mahasiswa ='" + idmhscatalog + "'"); 
                } 
                else if (Convert.ToInt32(ds.Tables["hasil"].Rows[0][0]) 
== 0) 
                { 
                    koneksi.exeNonQuery("delete from trating where 
id_mahasiswa = '" + idmhscatalog + "' AND jenis = 1"); 
                } 
                } 
                ds.Dispose(); 
                idbukucatalog = 
Convert.ToString(dataGridView1.SelectedCells[0].Value); 
                idmhscatalog = textBox1.Text; 
                namamhscatalog = textnama.Text; 
                ds = koneksi.getRows("select rating from trating where 
id_mahasiswa = '" + textBox1.Text + "' AND id_buku = '" + idbukucatalog + 
"'"); 
                FormDetailBuku fdb = new FormDetailBuku(); 
                //fdb.LogicalParent(this); 
                if (ds.Tables["hasil"].Rows.Count > 0) 
                { 
                    if (Convert.ToString(ds.Tables["hasil"].Rows[0][0]) 
== "0") 
                    { 
                        koneksi.exeNonQuery("update trating SET rating = 
1, jenis = 1 WHERE id_buku ='" + idbukucatalog + "' AND id_mahasiswa ='" 
+ textBox1.Text + "'"); 
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                    } 
                    fdb.ShowDialog(); 
                    ds.Dispose(); 
 
                } 
                else 
                { 
                    koneksi.exeNonQuery("Insert Ignore into trating 
(Select tbuku.id_buku, tmahasiswa.id_mahasiswa, '0' as rating,'1' as 
jenis from tbuku,tmahasiswa where tmahasiswa.id_mahasiswa = '" + 
textBox1.Text + "')"); 
                    //idbukucatalog = 
Convert.ToString(dataGridView1.SelectedCells[0].Value); 
                    //idmhscatalog = textBox1.Text; 
                    koneksi.exeNonQuery("update trating SET rating = 1 
WHERE id_buku ='" + idbukucatalog + "' AND id_mahasiswa ='" + 
textBox1.Text + "'"); 
                    fdb.ShowDialog(); 
                     
                } 
                //idbukucatalog = 
Convert.ToString(dataGridView1.SelectedCells[0].Value); 
                //idmhscatalog = textBox1.Text; 
                //FormDetailBuku fdb = new FormDetailBuku(); 
                //fdb.Show(); 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Masukan NIM Terlebih Dahulu"); 
            } 
        } 
 
        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            FormLogin fr = new FormLogin(); 
            fr.Show(); 
        } 
        private void toolStripButtonkeluar_Click(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            if (MessageBox.Show("Apakah Anda Yakin Ingin Keluar ???", 
"Konfirmasi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 
DialogResult.Yes) 
                this.Close(); 
            FormPeminjaman fp = new FormPeminjaman(); 
            fp.Close(); 
            FormMain m = new FormMain(); 
            m.Close(); 
            FormDataBuku fb = new FormDataBuku(); 
            fb.Close(); 
            FormDataMahasiswa mhs = new FormDataMahasiswa(); 
            mhs.Close(); 
            FormImportData imp = new FormImportData(); 
            imp.Close(); 
        } 
    } 
} 
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LAMPIRAN B SURAT PENELITIAN 

B.1 Surat Pengantar Penelitian di Perpustakaan Universitas 
Brawijaya 
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B.2 Surat Balasan Perijinan Penelitian di Perpustakaan Universitas 
Brawijaya 
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LAMPIRAN C DATA DAN HASIL PENGUJIAN 

C.1 Lampiran Data Transaksi Peminjaman 

NIM Kode Buku Judul 

125150207111019 011305614 Algoritma & pemrograman menggunakan Java 

125150207111019 010309363 Java handbook : konsep dasar pemrograman Java 

125150207111019 
011306739 Mobile web programming : HTML5S, CSS3, jQuery 

mobile 

125150207111011 011305614 Algoritma & pemrograman menggunakan Java 

125150207111011 
011305750 Buku pintar robotika : bagaimana merancang dan 

membuat robot sendiri 

125150207111011 010401408 Pemrograman C++  

125150207111011 019800881 Pengenalan komputer 

125150200111131 
010403717 Small Business Solutions for Networking = Membuat 

Jaringan Komputer untuk Perusahaan Kecil 

125150200111131 011614803 Membangun sistem jaringan komputer  

125150200111130 011305614 Algoritma & pemrograman menggunakan Java 

125150200111130 010309363 Java handbook : konsep dasar pemrograman Java 

125150200111130 019800551 Dasar-dasar pemrograman Pascal : teori program  

125150200111130 011306115 Organisasi dan arsitektur komputer 

125150200111124 011305614 Algoritma & pemrograman menggunakan Java 

125150200111124 
010400985 Introduction to web design programming for e-

business and e-commerce 

125150200111124 011305614 Algoritma & pemrograman menggunakan Java 

125150200111124 011306771 Belajar Java secara visual dan interaktif 

125150200111120 
010700856 Java Software solutions : foundations of program 

design 

125150200111119 
011614803 Membangun sistem jaringan komputer untuk 

pemula 

125150200111119 
010403717 Small Business Solutions for Networking = Membuat 

Jaringan Komputer untuk Perusahaan Kecil 

125150200111119 
010306280 Data abstraction and problem solving with Java : 

walls and mirrors 

125150200111117 
010400985 Introduction to web design programming for e-

business and e-commerce 

125150200111117 011306771 Belajar Java secara visual dan interaktif 

125150200111117 011401013 Pro Web project management 

125150200111116 010401408 Pemrograman C++  

125150200111116 019800881 Pengenalan komputer 

125150200111105 011305614 Algoritma & pemrograman menggunakan Java 

125150200111105 010309363 Java handbook : konsep dasar pemrograman Java 

125150200111105 
010400985 Introduction to web design programming for e-

business and e-commerce 
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125150200111105 019800881 Pengenalan komputer 

125150200111105 
011614803 Membangun sistem jaringan komputer untuk 

pemula 

 

C.2 Lampiran Data Hasil Pengujian Relevansi dengan DDC dengan 
30% Sparsity Data 

      

NIM 
Kode Buku 
yang Dipilih 

Kode Buku Yang 
Direkomendasikan 

Nomer 
DDC  
Buku 
yang 

dipilih 

Nomer 
DDC  
Buku 
yang 

direkome
ndasikan 

125150200111116 019800881 11305614 004 005 

125150200111116 
 

11305750 
 

629 

125150200111116 
 

10309363 
 

005 

125150200111116 
 

10400985 
 

005 

125150200111116 
 

11614803 
 

004 

125150200111119 011614803 10400985 004 005 

125150200111119 010306280 10309363 005 005 

125150200111119 
 

19800881 
 

004 

125150200111119 
 

11305614 
 

005 

125150207111011 011305614 10309363 004 005 

125150207111011 011305750 11306115 629 004 

125150207111011 019800881 11306739 004 006 

125150207111011 
 

10400985 
 

005 

125150207111011 
 

10309363 
 

005 

125150207111011 
 

11614803 
 

004 

125150207111011 
 

10400985 
 

005 

125150207111011 
 

11614803 
 

004 

125150200111105 011305614 11306115 004 004 

125150200111105 010309363 11306771 005 005 

125150200111105 010400985 10306280 005 005 

125150200111105 019800881 11305750 004 629 

125150200111105 011614803 11305750 004 629 

125150200111105 
 

11306115 
 

004 

125150200111105 
 

11306739 
 

006 

125150200111130 011305614 10400985 005 005 

125150200111130 010309363 19800881 005 004 

125150200111130 011306115 11614803 004 004 

125150200111130 
 

19800881 
 

004 

125150200111130 
 

11305750 
 

629 
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125150200111130 
 

11306739 
 

006 

125150200111130 
 

10400985 
 

005 

125150200111130 
 

11614803 
 

004 

 

C.3 Lampiran Data Hasil Pengujian MAE dengan 30% Sparsity Data 

NIM Kode buku Penilaian  Penilaian Prediksi Sistem  ERROR MAE 

125150200111116 11305614 1 0,704 0,296 

125150200111116 11305750 1 0,704 0,296 

125150200111116 10309363 1 0,495 0,505 

125150200111116 10400985 1 0,495 0,505 

125150200111116 11614803 1 0,403 0,597 

125150200111119 10400985 1 0,496 0,504 

125150200111119 10309363 1 0,495 0,505 

125150200111119 19800881 1 0,403 0,597 

125150200111119 11305614 1 0,347 0,653 

125150207111011 10309363 1 0,815 0,185 

125150207111011 11306115 1 0,572 0,428 

125150207111011 11306739 1 0,572 0,428 

125150207111011 10400985 1 0,496 0,504 

125150207111011 10309363 1 0,495 0,505 

125150207111011 11614803 1 0,404 0,596 

125150207111011 10400985 1 0,402 0,598 

125150207111011 11614803 1 0,328 0,672 

125150200111105 11306115 1 1 0 

125150200111105 11306771 1 1 0 

125150200111105 10306280 1 0,706 0,294 

125150200111105 11305750 1 0,706 0,294 

125150200111105 11305750 1 0,573 0,427 

125150200111105 11306115 1 0,573 0,427 

125150200111105 11306739 1 0,573 0,427 

125150200111130 10400985 1 0,704 0,296 

125150200111130 19800881 1 0,664 0,336 

125150200111130 11614803 1 0,573 0,427 

125150200111130 19800881 1 0,573 0,427 

125150200111130 11305750 1 0,572 0,428 

125150200111130 11306739 1 0,572 0,428 

125150200111130 10400985 1 0,402 0,598 

125150200111130 11614803 1 0,328 0,672 
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C.4 Lampiran Data Hasil Pengujian MAE dengan 50% Sparsity Data 

NIM Kodebuku Penilaian Penilaian Prediksi WS ERROR MAE 

125150200111116 11614803 1 0,575 0,425 

125150200111116 11305614 1 0,574 0,426 

125150200111119 19800881 1 0,498 0,502 

125150200111119 11305614 1 0,405 0,595 

125150207111011   1 0 1 

125150200111105 11306115 1 0,705 0,295 

125150200111105 11306739 1 0,705 0,295 

125150200111130 11306739 1 0,705 0,295 

125150200111130 19800881 1 0,497 0,503 

125150200111130 11614803 1 0,405 0,595 

C.5 Lampiran Data Hasil Pengujian MAE dengan 60% Sparsity Data 

NIM Kodebuku Penilaian Penilaian Prediksi WS ERROR MAE 

125150200111116 - 1 0 1 

125150200111119 11305614 1 0,406 0,594 

125150207111011 - 1 0 1 

125150200111105 - 1 0 1 

125150200111130 11614803 1 0,406 0,594 

 

 

 


