
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan akan informasi. Teknologi informasi merupakan hal yang 

sangat penting saat ini, bahkan setiap aktivitas sehari-hari banyak aktivitas yang 

tidak terlepas dari peran serta teknologi informasi. Hal ini mengakibatkan 

meningkatnya jumlah pengguna maupun penyedia informasi yang kemudian 

berimbas terhadap penigkatan jumlah pengguna internet karena internet merupakan 

aspek utama dalam perkembangan teknologi informasi. Menurut data yang dirilis 

oleh We Are Social hingga Agustus 2017 jumlah pengguna internet di dunia 2,8 

miliar dengan jumlah 51% dari jumlah total populasi di dunia. Di Indonesia sendiri, 

data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan ada sekitar 

132,7 juta pengguna Internet atau sekitar 51,5% dari jumlah total penduduk 

Indonesia (256,7 juta), mengalami kenaikan 44,6 juta dari tahun 2014  yaitu 88,1 

juta (APJJI, 2016). 

Perkembangan dan kemajuan internet berimbas terhadap perkembangan 

jejaring sosial yang menghubungkan orang yang satu dengan orang yang lainnya, 

jejaring sosial akan mempermudah komunikasi antara pengguna yang satu dengan 

pengguna yang lain melalui fitur komentar dan pesan guna membangun komunikasi 

dua arah antara pengguna internet yang satu dengan yang lainnya. Facebook 

merupakan jejaring sosial yang yang banyak digunakan yaitu 1,8 miliar dari jumlah 

populasi di dunia (APJJI, 2016), berdasarkan banyaknya  jumlah pengguna 

sehingga akan menyulitkan dalam memilih pertemanan, karena salah satu hal yang 

sangat penting pada jejaring sosial adalah masalah pertemanan ( dengan dan pada 

siapa komunikasi tersebut dijalani), mengingat banyaknya jumlah pengguna 

Facebook maka pertemanan menjadi hal yang sangat penting, berawal dari 

kencenderungan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi akan menjadi 

sulit jika semua pengguna dijadikan teman dalam berinteraksi, karena banyaknya 
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ragam jenis dari pengguna Facebook itu sendiri, banyaknya jumlah pengguna juga 

akan menyulitkan dalam mencari teman yang memiliki kesamaan karakter dan 

kesamaan dalam berkomunikasi, agar terjalin komunikasi dan hubungan yang lebih 

efektif, perlu adanya sebuah saran dalam bentuk rekomendasi antar pengguna yang 

satu dangan pengguna yang lain, hal ini akan menjalin sebuah komunikasi yang 

lebih efisien dan tepat sasaran. 

Banyaknya penelitian terkait diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Budi 

Utomo (2013) tentang Rekomendasi Film Menggunakan Metode K-Nearest-

Neighbor yang terbukti mampu melakukan klasifikasi dangan hasil memuaskan, K-

Nearest Neighbor untuk Penentuan Resiko Kendaraan Bemotor oleh Henny 

Leidiyana di tahun yang sama juga mendapatkan nilai klasifikasi yang baik yakni 

81,46%. Penerapan MKNN Pada Penempatan Jurusan Mahasiswa Baru 

Menggunakan “Metode K-Nearest Neighbor” oleh Ratih Kumalasari Niswatin  

(2015) juga memperoleh hasil akurasi yang sangat baik. Selanjutnya Tri Halomoan 

Simanjuntak, Wayan Firdaus Mahmudy, dan Sutrisno melakukan penelitian dengan 

metode MK-NN dalam klasifikasi tanaman kedelai mamperoleh hasial akurasi 

sebesar 98,83%. Hal ini merupakan suatu nilai yang sangat baik dari sebuah Metode 

klasifikasi. Pada pemelitian Tedy Rismawan  (2008) tentang  Sistem Pendukung 

Keputusan Berbasis Pocket PC Sebagai Penentu Status Gizi Menggunakan Metode 

KNN (K-Nearest Neighbor) mendapati nilai akurasi yang cukup baik yaitu 85%. 

Titania Dwi Andini  (2013) telah melakukan penelitian terkait Rekomendasi Teman 

Terbaik Pada Jejaring Sosial penelitian ini mendapatkan hasil yang cukup 

memuaskan dan memiliki nilai akurasi yang sangat baik, dari beberapa metode 

penggunaan konten sangat berpengaruh besar terhadap rekomendasi pertemanan. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas Metode Modified K-Nearest 

Neighbor terbukti mampu melakukan klasifikasi terhadap data yang memiliki 

pendekatan kesamaan, maka penelitian kali ini akan memanfaatkan Metode 

Modified K-Nearest Neighbor untuk melakukan klasifikasi terhadap item yang 

memiliki fungsi kesamaan. Seiring dengan perkembangan Teknologi penerapan 

Metode telah mengalami beberapa penyempurnaan menjadi Metode Modified K- 
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Nearest Neighbor. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan K-Nearest 

Neighbour (K-NN) yaitu Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) dimana MKNN 

memiliki kelebihan dapat meningkatkan kinerja dari metode KNN dengan 

menambahkan tahap preprocessing pada data latih, yaitu nilai validitas dan 

memprosesnya dengan Modified K-Nearest Neighbor (MKNN). Sehingga 

penerapan Metode ini akan menambah nilai akurasi pada sistem rekomendasi. Oleh 

karena itu penulis mengangkat judul “Rekomendasi Teman Pada Facebook 

Meggunakan Algoritma Modified K-Nearest Neighbor (MKNN)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapat 

rumusan masalah bagaimana menerapkan sistem klasifikasi dengan Metode 

Modified K-Nearest Neighbor dalam  rekomendasi teman pada Facebook. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis melakukan pembatasan yang 

akan dibahas rekomendasi pertemanan berdasarkan data pada data profil pengguna 

Facebook yaitu  : 

1. Data profil pengguna Facebook yaitu nama pengguna, nama akun, umur,  

jenis kelamin, alamat asal daerah, nama alamat asal sekolah,  genre lagu 

yang didengarkan,  genre judul buku yang dibaca,  status dalam hubungan. 

2. Jumlah data sebanyak 100 profil  pengguna Facebook. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah menerapkan Modified K- Nearest Neighbor 

yaitu : 

1. Melakukan klasifikasi pada Facebook berdasarkan data profilnya untuk 

melakukan rekomendasi 

2. Menghitung akurasi klasifikasi pada Facebook berdasarkan data profilnya. 



I-4 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 Bab yang diperinci sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi secara umum dari penelitian ini, yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Memuat penjelasan mengenai teori-teori umum pada pertemanan, jejariang sosial, 

Facebook, sistem rekomendasi, data mining, internet, Jejaring Sosial ( Social 

Network ), text mining,  Modified K-Nearest Neighbor. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian seperti teknik pengumpulan data, 

analisa sistem, perancangan, implementasi, pengujian, kesimpulan dan saran 

penulis. 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Memuat pembahasan mengenai analisa dan perancangan untuk metode text mining 

dan pengklasifikasian sehingga menjadi sebuah klasifikasi rekomendasi teman 

dengan Metode Modified K-Nearest Neighbor. 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat implementasi dari hasil analisa dan perancangan serta pengujian metode 

yang telah diterapkan pada sistem yang telah dibangun. 

BAB VI. PENUTUP 

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah  diimplementasikan dan diuji 

serta saran untuk penelitian lebih lanjut. 


