
Rancang Bangun Fitur Rekomendasi Buku Menggunakan Algoritma
 
PrefixSpan pada Sistem Peminjaman Buku Berbasis Web di Perpustakaan
 

Universitas Ciputra
 

Lenny Adi Suryaputra 
Universitas Ciputra Universitas Ciputra 
UC Town, Citraland UC Town, Citraland 

Surabaya 60219 Surabaya 60219 
lpribadi@student.ciputra.ac.id adi.suryaputra@ciputra.ac.id 

ABSTRAK 
Perpustakaan memiliki banyak koleksi - koleksi buku yang memuat informasi >

irformasi yang tidak disajikan oleh internet secara detail dan menyeluruh. Akan tetapi, koleksi 
buku - buku yang sedemikian banyak seringkali menambah masalah tersendiri. Berdasarkan 
hasil survei awal, untuk meminjam buku perkuliahan, mahasiswa Universitas Ciputra cenderung 
bertanya kepada teman - teman yang pernah mengambil suatu mata kuliah tertentu untuk 
mendapatkan referensi buku apa saja yang dapat sehingga mempermudah pencarian buku di 
perpustakaan. -, Penelitian ini bertujuan membuat sebuah sistem rekomendasi yang bertujuan 
untuk memberikan rekomendasi untuk pengguna perpustakaan mengerti buku apa saja yang 
sering dipinjam oleh mahasiswa - mahasiswa pada semester tertentu. Tujuan dari penulisan 
Penelitian adalah melakukan rancang bangun jitur rekomendasi peminjaman buku dengan 
menggunakan algoritma PrejixSpan pada perpustakaan Universitas Ciputra. Penerapan 
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algoritma ini dapat merekomendasikan rata - rata sebesar 3J.75% untuk mahasiswa THM dan 
42.88% untuk PSY. Algoritma ini memperhitungkan urutan entry buku dalam satu transaksi 
sehingga hasil pengujian dapat berbeda apabila urutan entry buku dalam sebuah transaksi 
peminjaman berubah. 
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1. PENDAHULUAN mal as untuk memeriksa satu - per satu buku 

Perpustakaan memiliki banyak yang ada di dalam perpustakaan tersebut. 

koJeksi buku yang memuat infonnasi yang Kendala ini juga terjadi di 

tidak disajikan oleh internet secara detail perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas 

dan menyeluruh. Akan tetapi, koleksi buku  Ciputra. Walaupun koleksi buku yang 

buku yang sedemikian banyak seringkali dimiliki oleh perpustakaan tersebut tidak 

menambah masalah tersendiri. Masalah sebanyak perpustakaan besar lainnya, 

terse but adalah, para pengguna tidak namun jumlah buku yang dimiliki cukup 

mengerti buku apa saja yang akan mereka menimbulkan kebingungan bagi 

baca. Hal ini dikarenakan mereka cenderung pengunjungnya. Pennasalahan timbul bagi 
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