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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

1. PENDAIIUL UAN

meme rlukannya. Pemyataan ini didukung

t.l. Lutar Belakang

dengat riset kccil dan 5 1 responden (simple

Oa1am

penelitian

penulis

101

random sampling) dengan responden yang

mengamati bahwa voucher yang diberikan

berusia

oleh mercha nt dan tidak sclalu digunakan

tahun (37%), 26-30 tahun (2%), dan >30

olch

tahun

pembelinya .

mengabaikan

Pembeli

voucher

cenderung

tersebut

atau

membuangnya, jika mereka merasa tidak

16-20

(8%),

tahun

scmuanya

(5 1%)

.. 21-25

berdornisili

di

Surabaya, dengan persentase pria 73% dan
wani ta

27%

mcnghasilkan

bahwa

86%
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voucher yang didapatkan dari merchant tidak

penulis, melih at temannya di social media

terpakai dan rata-rata merck a membuang

menanyakan s iapa yang memiliki voucher di

voucher tersebut karena tidak digunakan dan

salah satu tempat fitness tcrkcna l dan dia mau

84% merek a melihat orang atau keluarga

mcmbe linya.
Dari masa lah tersebut,

mereka mendapatkan vo uche r dan melakukan

muncullah

hal ya ng sarna. Hal tersebut diperkuat dari

scbuab ide solus i "website for vouch er" agar

pengalaman penulis, mengama ti keluarga,

pemilik voucher yang tidak menggunakan

ternan-ternan, dan orang sekeliling penulis

voucber-nya, dapat menjual voucher-nyu di

yang rata-rata seperti itu.

website dan pencari vouc her dapat mcncan

Di samping Iru. ada pihak yang

voucher yang dicarinya melalui website

tidak

tersebut. Penjual dan pcmbeli dapat bertemu

dari

di website ini dan voucher tersebut dapat

mereka mencari me1alui forum-forum atau

menjadi berguna ke pencari voucher dan

sosial media melalui internet. Hal ini bisa

pemilik voucher mendapatkan hasil dari

dibuktikan dengan mencari di Goog le dengan

penjualan voucher yang tidak digunakan .

kata kunci "cari voucher", dapat dilihat

Website adalah scbuah aplikasi berbasi s web

berbagai hasil para pencari mencari voucher

yang

yang

antara satu atau lebih pihak pcmbcl i dengan

menca n

voucher

mcnemuka nnya.

mereka

namun

mereka

Sehingga

inginkan.

banyak

Pemyataan

uu

diduku ng dengan hasil riset kecil dari 51

mem fasil itasi

perdagangan

online

beberapa pihak pema sok.
Recommender

responden (sim ple random sampling) dengan

system

merekomendasikan

digun akan

responden yang berusia 16-20 tahun (5 1% ),

untuk

21-25 tahun (37%) , 26-30 tahun (2%), dan

tersembu nyi atau ja rang dijangkau dalam

>30 tahun (8%) , semuanya berdomisili di

pencarian yang dilakukan user lalu kemud ian

Surabaya, dengan persen tase pria 73% dan

disajikan

ata u

bisa

hal-hal

juga

yang

membantu

mengh asilkan bahwa 41 %

memberika n saran kepada pengguna sesuai

mereka pemah mencari atau menanyakan ke

dengan behaviour dari user tersebut. Dengan

orang akan voucher yang ingin mcreka

menggunakan

miliki, dan 27% mereka pcmah melihat orang

diharapkan

atau ke1uarga mereka yang me1akukan hal

voucher yang disukai atau diinginkan. Selain

seperti itu. Adanya pasar di sisi pencari

iru, aktivitas pembcli dan penjual di website

voucher,

membcrikan

wanita 27%

didukung

dengan

pengalaman

recommender
pembel i

dapat

pembelujaran

system,
menemukan

kepada
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6 ) Merchant

recommender system untuk lebih ccrd as dan
semakin akurat dalam rnenampilkan barang

dan menawarkan barang unruk dibeli seperti
di

amazon.com

pengunjung

sehingga

menemukan

memudahkan
sesuar

barang

adal ah

yang

mengeluarkan voucher diskon.
7) Data rating dari user adalah data yang

digun akan

untuk

pcn golahan

untuk

menghasilkan rek omendas i item.
8) Pre-kondisi

dengan kcinginan mereka.

pih ak

rekomendas i

item

diperlukan minimal du a user dengan
1.2. Rumusan Masalah

kondisi :

Rerd asarkan dcngan lata r belakang

a. User pertama me -rating minimal lima

yang telah dipapark an, maka perumusan

bua h voucher.

masalah

:

b. User kedua me-rating min imal sa lah

website

satu dan lima voucher yang di-rating

dal am

"Hagaimana

penel itian

merancang

"Golekvoucher.com"

ini

adalah

ban gun

menggunakan

Filtering

Collabo rative

Based

Item

recomm endation algorithm. "

oleh user pertama.

9) Golekvoucher menggu nakan konsep eeconomic: C2C (Cus tomer to Custome r)
d imana voucher yan g dij uaJ merupa kan
milik member Golekvoucher dan dibeJi

1.3. Batasan Masalah
I ) Kategori

voucher

han ya

kul iner,

shopp ing , hotel dan penginapan , jalan-

o leh member Golekvoucher.

J0) Golekvoucher merupakan perantara atau

jalan dan rekreasi, perawatan tubuh,

pihak

hordwares, games, dan services.

pembeli .

2) Ti dak menangan i pembayaran secara

berkonsentrasi

penuh

pada

keamanan website.
4) Mata

11) Ta rge t penggun a

antara

penju al dan

website ini adalah

pcmilik voucher yang tidak digun akan

online.
3) Tidak

penen gah

uang yang

Indonesia.
digunakan

Rupiah

(Rp.).

5) Tidak mcnanggani pengiriman pesanan.
Pengiriman menggunakan pihak ketiga
(kurir lokal).

dan pencari voucher di skon di Surabaya,

12) Dirancang ban gun den gan menggunakan

bah asa pemrograman PHP dan database
MYSQL.

13) Uj i coba menggunakan browser mozilla

fire/ox minimal vers i 8.0 dan peran gkat
notebo ok/PC

screen

reso lution
19 1T I M
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yang

terhubung

dengan

maupun eksplisit yang kemudian dianalisa

untuk m enghasilkan re komendasi informasi

internet.

atau produk yang diminati oleh pengguna

1.4. Tuj uan Penelitian
Tujuan

tersebut (Ricci, et al., 20]0).

irn

penelitian

untuk

merancang bangun sebuah website voucher

"Golekvoucher.com"

diskon

yang

Beberapa

macam

teknik

recommender system yaitu:
• Content Bused

mengimplementasikan algoritma Item Based

Pembelajaran

Collaborative

rekomendasi item berdasarkan pada apa

dan

Filtering

mcngetahui

Recommendation

tingkat

keakuratan

algoritma tersebut.

sistem

memberikan

yang disukai oleh pen gg una sebelu mny a .
Kesamaan barang dihitung berdasarkan

firur yang berhubungan dengan item yang

2. DASAR TEORI

dibandingkan. Misalkan jika pe ngguna

2.1. Voucher

sebelumnya menyukai

Menurut

Bahasa

komedi, maka sistern akan memberikan

Indonesia Online, vaucer adalah kupon atau

rekorncndasi film bergenre komedi juga

kartu

yang

K amu s

dapat

Besar

film bergenre

digunakan

untuk

berbelanja dan mendapatkan diskon atau

(Ricci, et al., 2010).

• Collaborative filtering

gratis terhadap pembelian, layanan, setelah

Pembelajaran

penerim any a memenuhi syarat yang sudah

rekomendasi berdasarkan pada apa yan g

ditentukan (Nasional, 2008).

disukai oleh pengguna yang lain yang

sistem

memberikan

merniliki selera yang mirip. Sehingga

2.2. Recommender System

dalam melakukan perbandingan , s istem

Recommender System adalah sebuah

akan

mernpelajari

personalisasi

dari

sistem yang digunakan unruk memberikan

pengguna lainnya. Misalkan si A setelah

rekomendasi

membeli buku A juga mcmbeli huku B,

informasi

baran g

atau

yang

produk

dapat berupa
diminati

oleh

F ungs i utama recommender system
rnenganalisa

pcrsonalisasi

ada

membeli buku

pengguna (Ricci, et al., 2 010).

untuk

maka jika

dari

pengguna

lain

yang

A , maka sistem akan

merekomendasi buku B pada pengguna
tersebut (Ricci, et al., 20 10).

pengg un a yang didapatkan secara im pl isit
20
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tid ak dik enal. Rating ya ng digunakan

• Demographic
memherikan

sebagai pembanding diambi l dari rating -

rekom end asi haran g herdasarkan pad a

rating yang dilakukan olch pcn gguna

letak demografi s dari pengguna. Sistem

yang dikenal o leh penggun a (Ricci. et al.,

ini heranggapan ha hwa pen ggun a dengan

20 10).

Pemhel aj aran

s istem

lctak dcmografis ya ng berbe da

akan

mc miliki

pula

sclera

yang

berheda

• Hybrid
Sistem rekomendasi hybrid men ggunakan

terh adap suatu item . Misa lkan pen ggu na

kombinasi

yang letak demografi snya pad a kawasan

rekom e ndasi

Asia

sehelumnya .

memi liki

dengan

selera

yang

berbeda

yang

let ak

kawasan

Ero pa

pengguna

demografisnya

pa da

(Ricci, et al., 2010).

sistem

yang dipilih pen gguna se belum nya. Jad i
bergunanya

mas ing-mas ing

baran g tergantung pada masin g-masin g

dapa t

rnemperbaiki

kekuran gan

dan

2.3. Collaborative Filtering
Proses Colloboronve Filt ering terdiri

dihas ilkan oleh sebuah model yang berisi

rating dari user. Dan model tersebut. akan
dihitung tin gk at similarity da ri tiap-tiap

akan

• Comm unity-based
sistem
har ang

da ri proses prcdi ksi dan rekom endasi yang

e1emennya . Dengan kata lain. item yang

pen ggun a (Ricci, et aI., 20 10).

ternan dari

melakukan

memherikan

yang terpenu hi oleh fitur-fitur di ba rang

rek om enda si

Dengan

dijelaskan

kombinasi tersebut diharapkan, sistem ini

kebu tuhan da n keinginan dari pcn ggun a

Pembelajaran

telah

sistem B ( Ricci. et aI., 2010 ).

rekomendas i barang herdasarkan pada

seherapa

yang

teknik-teknik

sistem A menggunakan kclebihan dan

• Kn owledge-ba sed
Pembelajaran

dari

me mberikan

did asarkan

ma sin g-masing

pada

pengguna.

T eknik ini mcmilik i prinsip " Tell me who

dipredi ksi

atau

me mpu nyai kesamaan

direkom end asi
dengan item-item

item-item ya ng tclah di-rating oleh user
yang aktif memberikan rating sebelu mnya
(Maharani , et al., 2008).

your f riends are, and I will tell you who
you are". Penentuan rckomcndasi baran g

berdasarkan
dib and ingk an

pada
den gan

ternan

pen ggun a

pengguna

ya ng
211 T IM
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4) Coding

hem Based Collaborative Filtering
Recommendation Algorithm

,
,

5) Testing

--

" .'-El
--- .- ---\
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.

:::=} ....:....:,::"

6) Acceptance

Keenam fase di alas dapat dije1askan dengan
gam bar berikut ini.

Gambar I. Proses Collaborative Filtering

2.4. Algoritrna Item-Based Cottaborative
Filtering
Model yang dibangun pada Item
Based

Collaborative

Filtering

berupa

matriks yang bcrukuran m x m, dimana m
Gambar 2. Fase Stn.C Siklus /Vatu/all

merupakan jumlah item yang terdapat di
sistem . Di tahap pcmbangunan model, untuk

2.6. Teurl Entrepren eu rsh ip

semua item j.akan d ihitung "k-most similar

Menurut Wickham . entrep reneurship

items" ya itu beberapa item yang mempunyai

adalah hal yang berkaitan dengan perubahan

ljIJ1JJ...J. }.

dan membuat sebuah perbedaan (Wickham.

kcmiripan yang pal ing linggi
Setelah

itu, ke miripan antara

item-item

tersebut aka" disimpan dalam rnatriks
tersebut.

Infonnasi

kcmiripa n

ttl

x m

iru akan

2006).

Ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk
melihat

peluang. yaitu

digunaka n untuk menghitung prediksi rating

(Barringer, ct al., 20 I I) :

dan mcmberi kan rekomendasi kepad a user

I. Observing trends

yang aktif

sebagai berikut

Mcn gobservasi trend apa yang sedang
terjadi di tengah masyarakat merupakan

2.5. Wuterfull
Homer (1993) menje laskan tah apantahapan pada model waterfall me1iputi fase-

rasa antara lain :
/) Requirements

eara

yang

dilakukan ,untuk melihat

pelua ng untuk menemukan ide baru
yang akan meogikuti trend. Beberapa
eara mengobscrvasi trend adalah:
a) Mengamati dan mernpelejari trend

2) Analy sis
3) Design

221
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b) Membcli hasil survey dan analisa
pasar

dad

orga nisasi

peneliti

3. PERANC ANGA N SI STEM

3.1. Arsit cktur Sis le m

independent.
2. Solving a problem
Adanya masalah maka peluang bisnis
bisa saja muncul scbagai solusi dari

masalah tersebut. Sering kali adanya
masalah

yang

diatami

masyarakat
Gambar 3. Arsitektur Sistem Golekvoucher

sehingga

masyarakat

membutuhkan

solusi tersebut. Di sisi ini, seorang

entrepreneur

dapat

menemukan

ide

bisnis dan masalah yang muncul sebagai
solusi dari masalah tersebut.

masyarakat

meningkat,

sem ng

bertambahnya
Kcbu tuhan
produk

atau

jasa

waktu

dan

hidup.

aka n

sebuah

tentunya

bi sa

mem buahk an ide b isnis. Pasar memang
sudah menyediakan produk dan jasa
yang dibutuhkan masyarakat, tapi tidak
dapat dipungkiri terkadang masyarakat
tidak mend apat akses atau mendapatkan
ketidaksesuaian antara penawaran da n
permintaan. Terc iptanya kondisi di atas
me mbe rika n

peluang

bisnis

untu k

mengisi kondisi ya ng tidak diharapkan

rersebut,
kebutuhan

dimana

da pat

ma syarakat

I. Memb er yang ingin menjual voucher di

Golekvouch er
semakin

kebiasaan

masyaraka t

sistem Golekvoucher di atas se bagai berikut:

Golekvoucher

3. Finding gaps in the marketplace
Keburuhan

Penjelas an dari gambar arsitektur

memenuhi

dengan

lebih

tepat dan sesuai harapan masyarakat.

website

mengakses

dan

memasukkan

data

infonnasi vouch er tersebut.

2. Data informasi dari voucher tersebut
disimpan

di

database

datam

Golekvaucher.

3. Keuka
voucher,

member
data

melakukan
informasi

rating
voucher

dipanggil da n dihitun g sesua r dengan
algo ritrna

Item

Based

Collaborative

Filtering.
4. Has il

dad

perhitu ngan

tersebut

mengha silkan voucher - voucher untuk
direkomendasikan ke user ya ng bersifat

personal.
5. Infonnasi rekomendasi vouch er-voucher
tersebut

website

ditarnpilkan· di

Golekvoucher di sidebar rekomendasi .
item .
23
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3.2. Use Case Diagram
Aktor dari use case di bawah ini
adal ah guest

(pengunjung website

yang

belum melakukan login) . Hal-hal yang dapat
dilakukan oleh guest adalah login, register,
melihat deti I voucher, mencari

voucher

dengan fitur pencarian, melihat voucher di
kategori dan mcnambah keranjang belanja.
Gamber 5. Use Case Member

Tabcl

yang

digunakan

dalam

algoritrna rekomendasi item ini adalah tabel

ratingvoucher dan tabel recommend_data.
Informasi tentang tabel tersebut dapat diliat
di tabel

1,3 dan tabel 2,4. Pre-kondisi

rekomendasi item diperlukan minimal dua

user dengan kondisi:
Garnbar 4. Use Case Guest

a. User pcrtama me-rating m inimal lima
buah voucher.

Aktor untuk lise case di bawah ini
adalah member (pengunjung yan g sudah
tcrdaftar dan melakukan login di website).

b . User kedua me-rating minimal salah satu
dari lima voucher yang di-rating oleh

user pertama.

Hal-hal yane dapat dilakukan oleh member
adalah

melihat

detil

voucher,

mencan

voucher dengan fitur pencanan, melihat

Design alur kerja rekornendasi item
sebagai berikut :

voucher di kategori, mcnambah keranj ang
belanja, menyelesaikan pcmesanan , m elihat
reko mendasi item, dan memberi kom entar.

24' TIM

Tabel 1. Rating_vOl/cher User I

I user I

id 4

id7

id 10

4

3

5

id 21
4

id24
5

Tabe12. Recommend_data User 1

id 4
id 4

total
0

n

1

id7

I

-1

1
1

n
~ ~.fM'.I " " ' 1 ~ rl !.lh

l..:n f

~ ........
:t.Il'd>U"'t:Ji\&~

~~d . 4J4 .

id 7

id 10

I

1

id 2\

1
1

0
1

id 24

total
I
0

1

I

1

id 10
n total
)

-I

1

-2

2

1

0

I
2

I

-I

1

0

id 21

id 24

n

total n total

1
1
I
1
1

0

1

-)

-1

1
1
1
1

-2

I

0
I

0
-I
0

2. User 2 rnelakukan rating voucher kc salah

satu dati 5 voucher yang di-rating oleh user
Gambar 6. Alur Kerja Algoritrna Rekomendasi Item

1. User 2 me-rating voucher 4 dengan nilai

rating 4.

4. IMPLEMENTASI DAN TESTING

4.1. Scenario

Testing

Tabel 3. Raling_voucher User 2

Algoritma Item

Based Collaborative Filtering
Keterangan :

id7
3

id4
4
4

user 1
user2

id 10
5

iel21

id24
5

4

User J = userl@yahoo.com; User 2 =
Tabel 4. Hasil Recommend_data User 2

user2@yahoo.co1U;

id 4
n total

Voucher id 4 = Voucher Makanan 4;
Voucher id 7 = Voucher Makanan 7;
Voucher ld 10

=

Voucher Makanan 10;

Voucher id 21 = Voucher Belanja I;
Voucher id 24 = Voucher Belanja 4

Scenario:
I . User 1 melakukan rating voucher ke 5

voucher dengan nilai rating sebagai berikut:
Voucher id 4 => 4 ; Vouch er id 7=> 3 ;
Vouch er id 10 =>5; Voucher id 21 =>4;

a

id 4
td7

2

id 10

1 1
1 a
1 I

id21
id 24

1 -1

id 10
n total n total
I I
1 -1
I -2
I 0
I 2
1 a
I I
1 -1
1 2
I 0
id7

id
n
I
1
I
1

id4
21
total n total
I -1
0
I -2
-1
1 0
1
1 -I
a

1. I

Hasil per hitungan nilai prediksi :

Nilai prediksi

=

user (total dari

l: voucher yang di-rating
recommcnd_da~a+

jumlah

selisih yang dilakukan x rating voucher dari
user) /jumlah selisih yang dilakukan.

Voucher id24 =>5
15

I TIM

1

a

I. Testing
T.bd S.

H a~il

id 4

Perhitungan Nila i Prediksi

iJ4

X

Keterangan
tidak
dih irung

iJ7

3
5
4
5

(-1+1'4)
(1+1'4)
(<f+I'4)
(1+1'4)

id 10

iJ21

id24

Total
prediksi

X
3
5
4
5

Keterangan
tidak
d ihirung

3/1
5/1
4/1
5/1

rancang

website

bangun

Golekvoucher.com berjalan dengan baik
dan

telah

rne1 alui

scenario

testing

dengan baik .

2. Website

diimplementasi

telah

menggunakan rekomcndasi Item Based

Collaborative Filtering algorithm dan
berjalan dengan baik . Hasil dan proses
perhitungan nilai rekomendasi voucher

lIasii

rekomendasi )'a ng

dimunculkan

adalah voucher 24. voucher 10. voucher 21,

voucher 7.
Re.._
' IJ' UlRl S

secara

manual

sarna

dengan

hasil

voucher-voucher yang ditampilkan di
s idebar rekornendasi item user.

a .. ~".r

3. Tingkat keakuratan rek omendasi Item

un"''' Alllle

Based Collaborative Filtering di website
Id voucher 24

Gotekvoucher

dalam

rnemprediksi

voucher yang akan dipilih user adalab
42.22% dengan sampel pengujian 50
Id voucher 10

sampel. Karena jumlah sam pel yang
masih ku rang 50% dari jumlah sampel

Vouc h.. 5-1..... 1

D.OOC

ld voucher 21

yang semestinya. hasil ini tidak dapat
dijadikan sebagai hasil akhi r. Namun,
ji ka

dilibat

kernbal i

dari

tingkat

ld v o ucher 7

kcak uratan yang tela h dihasilkan dan
penguj ran
Gambar 7. Hasil Rekomendas i

mi . algoritrna Item Based

Collaborative

FiI!ering

dikolaborasikan

dengan

algoritma

5. KE SIMPULAN DAN SARAN

rckom cndasi

lainnya

untuk

S.1. Kesimpulan

menin gkatkan tingkat keakuratan dalam

Berdasark an hasil penguji an yang
te1ah dilakukan disimpu lkan bahwa :

perlu

me rcko mcndasikan voucher di website

Golekvoucher.
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3. Design website dibuat lebih menarik

5.2. Saran

[agio

Beberapa saran yang diajukan untuk
pengernbangan

rancang

bangun

4. Sistem pernbayaran dapat bekcrja sarna

Golekvoucher sebagai berikut :

dan diintegrasikan dengan pihak ketiga

1. Golekvoucher disarankan mernbuat dan

yang

mengcmbangkan

smartphone

Ju ga

aplikasi
agar

khusus
user

di

sistem

5. Golekvoucher

dan

algoritma

yang

keakuratan

dibayar

ketika

sudah

mclewati waktu tertentu.

untuk

Item

algoritma

Based Collaborative Filtering dengan

penghapusan otomatis terhadap pesanan
belum

disarankan

mengkolaborasikan

pembatalan

sistem

sebagainya

hanya melalui website.

2. Adanya

menanggam

pcmbayaran seperti ipay, kaspay, dan

dapat

menggunakan Golekvoucher.com tidak

khusus

lainnya
dalam

agar

tingkat

merekomendasi

voucher dapat meningkat.
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