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ABSTRAK

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , vaucer adalah kupon atau kartu yang dapat
digunakan oleh penerimanya untuk berbelonja da n mendapatkan diskon atau gratis terhadap
pembelian, iayanan. dan sebagoiny a setelah penerimanya memenuh i syarat yang sudah
ditentukan. Namun sayangny a terkadang voucher yang diberikan oleh merchant melalu i
berbagai cara seperti pembelanjaan jumloh tertentu. undion atau hadiah tida k selalu digunakan
oleh pemb elinya. Pembeli cenderung membiarkan sampai masa kodaluarsa atau membuangnya,
jika mereka me rasa tidak memerlukonnya. Di samping itu, ada pihak yang mencari voucher
potongan hurga f/amlln mereka tidak menemukannya. Sehingga banyok dart mereka mencari
melalui f orum-forum atau sosial media melalui internet. Hal ini bisa dlbuktikan dengan mencari
di google dengan kata kunci "cart voucher ", dapa t dilihat berbagai hasiJ para pencari mencari
voucher yang mereku inginkan. Dart masaloh tersebut. mun cniloh sebuoh ide solusi "website for
voucher " agar pemiJik voucher yang tidak menggunokan voucher-nyc lagi. dapat menjual
voucher-nya di websit e dan pencari voucher dapat mencari voucher yang dicarinya melalui
website tersebut. Sehingga penjual dan pembeli dapa t bertemu di website ini dan voucher
tersebut dapat menjadi berguna ke pencari voucher tersebut dan pemilik voucher mendapatkan
hosil dar i penjuolan voucher yang awalnya tidak berguno. Dengan menggunokon recommender
system di website ini. pembeli dapat menemukan voucher yang dio sukai atoll inginkan dan
barang yang dijual oleh penjual dapat terj ual denga n cepat. Selain itu. aktivitas pembeli dan
penjual di website memberikan pembelajaran kepada recommender sys tem untuk lebih cerdas
dan semakin aku rat dalam menampilkan barang dan menawarkan barang untuk dibeli.

Kata kunci: Item Based Collaborative Filtering. Recommender System. Vouch er
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