
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi maka kebutuhan

informasi yang cepat, akurat dan relevan semakin meningkat. Perpustakaan

merupakan salah satu tempat penyedia informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan

sarana penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para pengunjung untuk

mendapatkan informasi yang diinginkan. Perpustakaan UIN Suska Riau sebagai

unit pelakasana teknis di bidang perpustakaan telah memanfaatkan teknologi

informasi dalam proses pencarian buku. Pencarian buku di perpustakaan ini dapat

dilakukan melalui PC standalone yang telah disediakan. Adanya sistem pencarian

buku ini mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai judul

buku, letak buku, ISBN dan pengarang buku.

Meskipun Perpustakaan UIN Suska Riau telah memiliki sistem pencarian

buku, sistem ini mempunyai kelemahan, yakni hanya terdapat fitur untuk mencari.

Tidak ada fitur spesifik lain yang mampu untuk meningkatkan jumlah buku yang

dibaca dan dipinjam oleh pengunjung perpustakaan. Peningkatan jumlah buku

yang dibaca dan dipinjam oleh pengunjung perpustakaan diharapkan dapat

terwujud dengan adanya sistem rekomendasi buku. Sistem ini akan memberikan

rekomendasi buku kepada pengunjung perpustakaan ketika pengunjung melihat

rincian dari buku yang dicari. Sistem rekomendasi buku memberikan pilihan buku

yang lain sesuai dengan buku yang dicari oleh pengunjung perpustakaan.

Sistem rekomendasi (recommender system) memiliki beberapa metode

penyaringan informasi, seperti demographic filtering (penyaringan demografis),

content-based filtering (penyaringan berbasis isi) dan collaborative filtering.

Berbagai penelitian tentang recommmender system telah dilakukan untuk

merekomendasikan berbagai informasi seperti buku, musik dan barang. Beberapa

diantaranya yang berkaitan dengan sistem rekomendasi buku adalah sistem

rekomendasi buku di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
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Kalijaga. Sistem rekomendasi buku ini menggunakan metode collaborative

filtering (Alfian. 2009) dan sistem rekomendasi buku di perpustakaan Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dengan menggunakan metode collaborative

filtering (Aritha. 2013). Hasil rekomendasi buku pada sistem tersebut merupakan

analisa pola peminjaman yang diolah dan dibandingkan dengan profil pengguna

sehingga menghasilkan urutan judul buku untuk pengguna. Rating judul buku

menggunakan rating yang sesuai profil pengguna. Dari penerapan metode

collaborative filtering, terdapat banyak kekurangan. Salah satu contohnya adalah

sparsity, yaitu terjadinya kekosongan data matriks user-item, yang disebabkan

karena user merating dalam jumlah kecil dari jumlah item yang tersedia di dalam

database. Penelitian selanjutnya adalah pengembangan sistem rekomendasi

penelusuran buku berbasis web menggunakan metode association rule dengan

Algoritma Apriori pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan (BAPERSIP) Provinsi

Jawa Timur. Kelemahan yang ditemukan pada penelitian tersebut adalah

rekomendasi yang dihasilkan sedikit karena data yang diuji memiliki persebaran

tidak seimbang (Nugroho. 2012)

Penjelasan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan

penelitian tugas akhir dengan judul “Sistem Rekomendasi Buku Berbasis Web

Retrieval dengan Menggunakan Biword Winnowing Fingerprint”, dengan

harapan sistem ini dapat memberikan rekomendasi buku kepada pengunjung

perpustakaan sesuai dengan buku yang dicari.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan

masalah yang akan dibahas yaitu : “Bagaimana merancang bangun sistem

rekomendasi buku berbasis web retrieval dengan menggunakan biword

winnowing fingerprint”.
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1.3. Batasan Masalah

Agar fokus penelitian ini terjaga, diberikan beberapa batasan sebagai

berikut:

1. Data buku yang digunakan dalam proses pembobotan adalah judul

buku dan sinopsis buku.

2. Buku yang ditambahkan ke dalam korpus adalah buku berbahasa

Indonesia.

3. Algoritma stemming yang digunakan adalah Algoritma Nazief dan

Adriani.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian dan penyusunan laporan ini

adalah merancang bangun sistem rekomendasi buku berbasis web retrieval dengan

menggunakan biword winnowing fingerprint sehingga pengunjung perpustakaan

mendapatkan rekomendasi buku sesuai buku yang dicari.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, penjelasan dari

keenam bab ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori dan konsep mengenai recommender

system, pemrosesan dokumen, algoritma Nazief dan Adriani,

model ruang vektor, evaluasi kualitas retrieval, biword pada

algoritma winnowing dan jaccard coefficient.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan yang dilakukan untuk

menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini seperti tahapan

penelitian, studi pustaka, hipotesa, analisis aplikasi, perancangan

aplikasi, implementasi aplikasi, pengujian aplikasi serta

kesimpulan dan saran.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang deskripsi fungsional sistem, tahapan

pencarian, tahapan rekomendasi buku menggunakan biword

winnowing fingerprint pada sistem yang akan dibangun dan

gambaran umum aplikasi.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem rekomendasi

buku berbasis web retrieval dan melakukan pengujian sistem

dengan menggunakan blackbox, pengujian kualitas retrieval

dengan precision dan pengujian kualitas rekomendasi dengan

menggunakan UAT dan jaccard coefficient.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir yang telah dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca agar sistem

rekomendasi buku berbasis web retrieval ini dapat dikembangkan

lagi.


