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BAB 5 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 

 

5.1 Definisi Sistem 

Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) merupakan 

perangkat lunak berbasis web dan desktop yang bertujuan 

untuk merekomendasikan paket tur yang berisi destinasi 

wisata, hotel, dan pesawat yang dicari oleh anggota 

sesuai dengan penilaian destinasi wisata yang 

dimasukkan oleh anggota. Sistem ini terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu pengelolaan berupa desktop untuk admin 

dan operator dan pengelolaan web untuk pengunjung dan 

anggota sistem rekomendasi. 

 Pengelolaan desktop merupakan bagian aplikasi yang 

digunakan oleh pengguna. Pengguna pada pengelolaan 

desktop adalah administrator dan operator. Bagian 

aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengelola data-data 

pengguna. Selain itu, pengelolaan desktop juga memiliki 

fungsi untuk mengelola data-data area, lokasi, 

destinasi wisata, paket tur atau travel, dan hotel. 

Pengelolaan tersebut meliputi, melihat, menambah, 

mengubah, dan menghapus data.  

Bagian pengelolaan web juga memiliki beberapa 

fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pengelolaan 

anggota yang meliputi pendaftaran, login, ubah kata 

sandi, dan atur ulang kata sandi, profil anggota, 

penilaian destinasi wisata, dan riwayat rekomendasi. 

Fungsi yang lain adalah pengelolaan rekomendasi yang 

meliputi menampilkan hasil rekomendasi, menyimpan hasil 

rekomendasi setiap anggota, dan menghitung hasil 
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rekomendasi menggunakan metode Item-based Collaborative 

Filtering.  

Tabel 5.1 sampai 5.6 berikut ini berisi daftar 

berkas-berkas yang telah dibuat pada perangkat lunak 

Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR). 

Tabel 5.1 File Pendukung Aplikasi Desktop (Boundary) 

No Nama File Ukuran Keterangan 

1. Form_Masuk.cs 4.44 

KB 

Antarmuka login ke 

antarmuka utama 

2. Form_Utama.cs 2.72 

KB 

Antarmuka beranda 

pada desktop 

3. PengDataArea.cs 7.88 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan data 

area 

4. PengDataLokasi.cs 8.79 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan data 

lokasi 

5. PengDataPengguna.cs 9.87 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan pengguna 

6. PengDataTmpWisata.cs 17.3 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan 

destinasi wisata 

7. PengDataTur.cs 21.6 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan tur 

8. PengHotel.cs 16.8 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan hotel 

9. UbahKataKunci.cs 2.56 

KB 

Antarmuka 

pengelolaan ubah 

kata sandi 

 

 

 

Tabel 5.2 File Pendukung Aplikasi Desktop (Controller) 
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No Nama File Ukuran Keterangan 

1. AreaCtrl.cs 2.84 

KB 

Control antarmuka 

halaman pengelolaan 

area 

2. HotelCtrl.cs 6.68 

KB 

Control antarmuka 

halaman pengelolaan 

hotel 

3. LokasiCtrl.cs  3.28 

KB 

Control antarmuka 

halaman pengelolaan 

lokasi 

4. MasukCtrl.cs 2.09 

KB 

Control antarmuka 

halaman login 

5. PaketTurCtrl.cs 5.86 

KB 

Control antarmuka 

pengelolaan paket 

tur atau travel 

6. PenggunaCtrl.cs 3.70 

KB 

Control antarmuka 

pengelolaan pengguna 

7. TempatWisataCtrl.cs 7.56 

KB 

Control antarmuka 

pengelolaan 

destinasi wisata 

 

Tabel 5.3 File Pendukung Aplikasi Desktop (Entity) 

No Nama File Ukuran Keterangan 

1. DataArea.cs 655 

bytes 

Model area 

2. DataHotel.cs 1.51 

KB 

Model hotel 

3. DataLokasi.cs  883 

bytes 

Model lokasi 

4. DataPaketTur.cs 1.26 

KB 

Model paket tur atau 

travel 

5. DataTempatWisata.cs 1.78 

KB 

Model destinasi 

wisata 

6. Pengguna.cs 1.40 

KB 

Model pengguna 
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Tabel 5.4 File Pendukung Aplikasi Web (Boundary) 

No Nama File Ukuran Keterangan 

1. Beranda.aspx 13.4 

KB 

Antarmuka beranda 

pada halaman web 

2. DetilWisata.aspx 10.52 

KB 

Antarmuka halaman 

detil destinasi 

wisata 

3. Profil.aspx 9.19 

KB 

Antarmuka profil 

anggota 

4. Rekomendasi.aspx 9.88 

KB 

Antarmuka halaman 

rekomendasi paket 

tur 

5. TempatWisata.aspx 8.14 

KB 

Antarmuka halaman 

kumpulan destinasi 

wisata 

 

Tabel 5.5 File Pendukung Aplikasi Web (Controller) 

No Nama File Ukuran Keterangan 

1.  JadwalMintaCtrl.cs 1.83KB Control antarmuka 

beranda 

 2.  MemberCtrl.cs 3.97 

KB 

Control antarmuka 

login, daftar, 

profil, atur ulang 

kata sandi, dan 

penilaian tempat 

wisata 

 3. PerhitunganCtrl.cs 5.00 

KB 

Control antarmuka 

rekomendasi 

 4. RekomedasiCtrl.cs  3.85 

KB 

Control antarmuka 

rekomendasi 

 5. SkyscannerApiCtrl.cs 23.1 

KB 

Control antarmuka 

halaman rekomendasi 

 6. TempatWisataCtrl.cs 2.25 

KB 

Control antarmuka 

pengelolaan 

destinasi wisata dan 

detil destinasi 

wisata 
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Tabel 5.6 File Pendukung Aplikasi Web (Entity) 

No Nama File Ukuran Keterangan 

1. DataTempatWisata.cs 1.99 

KB 

Model tempat wisata 

2. ItemBasedCollaborative.c

s 

1.51 

KB 

Model rekomendasi 

3. JsonHelper.cs  5.86 

KB 

Representasi dari 

API(Application 

Programming 

Interface) 

Skyscanner 

4. Member.cs 1.46 

KB 

Model anggota 

5. ProsesRekomendasi.cs 1.78 

KB 

Model rekomendasi 

 

 

 

 

 

5.2 Implementasi Sistem 

Seperti yang telah dibahas pada bagian analisa dan 

desain perangkat lunak, implementasi sistem rekomendasi 

paket tur dapat dilihat dari hasil rekomendasi paket 

tur yang ditampilkan kepada anggota yang sudah login ke 

dalam sistem. Hasil rekomendasi ini didapat dengan 

menggunakan metode Item-based Collaborative Filtering. 

Anggota akan mendapatkan rekomendasi paket tur yang 

berisi harga hotel, pesawat, dan destinasi wisata. 

Selain mendapatkan rekomendasi, anggota juga akan 

mendapatkan altenatif rekomendasi dari sistem. Tetapi 
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jika anggota tidak mendapatkan rekomendasi, maka sistem 

hanya akan memberikan alternatif rekomendasi yang 

didapat dari filter berdasarkan parameter yang telah 

dimasukkan oleh pegunjung. Sistem juga akan memberikan 

riwayat rekomendasi anggota yang ditampilkan di halaman 

profil anggota. Selain itu, sistem juga menyediakan 

wadah bagi anggota untuk melakukan penilaian (rating) 

destinasi wisata.  

5.2.1 Implementasi Pengelolaan Web 

Implementasi pengelolaan web SIRETUR diwujudkan 

dalam halaman beranda (lihat Gambar 5.1). Pada halaman 

ini ditampilkan beberapa kotak masukan yang merupakan 

parameter dari alternatif rekomendasi sebagai kriteria 

paket tur yang diharapkan. Parameter-parameter tersebut 

antara lain tujuan wisata, kisaran anggaran, lama hari, 

tanggal berangkat, dan jumlah orang. Setelah anggota 

memasukkan beberapa data parameter tersebut, anggota 

dapat menekan tombol “Proses” untuk melihat informasi 

rekomendasi paket tur. 

Pada halaman rekomendasi yang dapat dilihat pada 

Gambar 5.2, ditampilkan hasil rekomendasi berupa 

informasi harga dan nama hotel, harga maskapai, dan 

harga tiket masuk destinasi wisata. Selain itu, 

terdapat juga navigasi pada sisi kiri halaman 

rekomendasi yang bertujuan untuk memberitahu paket tur 

yang direkomendasikan untuk anggota. Selain 

rekomendasi, sistem juga memberikan alternatif 

rekomendasi kepada anggota yang mendapatkan rekomendasi 

maupun anggota yang tidak mendapatkan rekomendasi. 

Alternatif rekomendasi didapatkan dari filter parameter 

yang dimasukkan oleh anggota. 
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Gambar 5.1 Tampilan antarmuka halaman beranda 
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Gambar 5.2 Tampilan antarmuka halaman rekomendasi 

Perwujudan implementasi yang lain adalah halaman 

login dan pendaftaran akun. Pada halaman login, anggota 

harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi (lihat 

Gambar 5.3). Jika login berhasil, anggota akan 

diarahkan kembali ke halaman beranda SIRETUR. Jika 

login gagal, maka sistem akan menampilkan pesan 
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kesalahan gagal melakukan login. Jika anggota lupa 

dengan kata sandi, maka anggota dapat mengatur ulang 

kata sandi dengan menekan tautan lupa kata sandi. Jika 

tautan tersebut dipilih maka akan muncul teks masukan 

alamat surel. Tujuan adanya teks masukan alamat surel 

adalah untuk meningkatkan keamanan bagi anggota. Bila 

diisi dengan benar, maka sistem akan mengirim surel ke 

alamat surel anggota untuk mengatur ulang kata sandi 

dan menampilkan pesan pemberitahuan kepada anggota. 

 

Gambar 5.3 Tampilan antarmuka login 

 Pada halaman pendaftaran akun, pengunjung dapat 

mengisi data-data seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 5.4. Pengunjung dapat menekan tombol ‘Buat Akun’ 

untuk mendaftar. Sistem akan melakukan validasi data 

yang dimasukkan oleh pengunjung. Jika data yang 

dimasukkan benar, maka sistem akan  mengirim surel 

kepada pengunjung dan menampilkan pesan pemberitahuan 

kepada pengunjung bahwa proses pendaftaran akun telah 

berhasil. Tetapi, jika pengunjung salah memasukkan 
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data, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan 

kepada pengunjung. 

 

Gambar 5.4 Tampilan antarmuka pendaftaran akun 

Perwujudan implementasi yang lain adalah riwayat 

rekomendasi yang ditampilkan pada halaman profil 

anggota (lihat Gambar 5.5).  Kegunaan dari riwayat 

rekomendasi ini adalah untuk memberitahu rekomendasi 

apa saja yang sudah pernah didapat oleh anggota 

tersebut. 
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Gambar 5.5 Tampilan antarmuka riwayat rekomendasi 

Selain itu, implementasi rekomendasi yang lain 

terdapat pada halaman detil destinasi wisata (lihat 

Gambar 5.6). Pada halaman ini anggota yang sudah 

melakukan login dapat langsung melakukan penilaian 

(rating) untuk destinasi wisata yang dipilih. Penilaian 

pada destinasi wisata ini menjadi salah satu hal 

terpenting dalam proses rekomendasi, hal ini 

dikarenakan rekomendasi hanya dapat dilakukan jika 

anggota pernah melakukan minimal sekali penilaian pada 

tempat wisata. Rating dapat dilakukan dengan menentukan 

skala penilaian antara 0,5 sampai 5. Setelah itu, 

anggota dapat menekan tombol “Rate!”. 
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Gambar 5.6 Tampilan antarmuka detil destinasi wisata 

5.2.2 Implementasi Pengelolaan Desktop 

  Implementasi pengelolaan Desktop yang pertama 

diwujudkan pada halaman login khusus untuk pengguna, 

yaitu administrator dan operator (lihat pada Gambar 

5.7). Pada antarmuka ini administrator dan operator 

memasukkan nama pengguna dan kata sandi lalu menekan 

tombol “Masuk”.  
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Setelah itu, pengguna akan masuk ke antarmuka 

halaman utama yang dapat dilihat pada Gambar 5.8. 

Antarmuka ini berisi tombol-tombol pengelolaan data 

untuk rekomendasi. Pada halaman ini  Jika administrator 

melakukan login, maka administrator hanya dapat 

melakukan pengelolaan untuk pengguna. Sedangkan jika 

operator melakukan login, maka operator dapat melakukan 

pengelolaan data area, lokasi, tempat wisata, paket 

travel, dan hotel. Selain itu, pengguna juga dapat 

melakukan ubah kata sandi pada halaman utama. 

 

Gambar 5.7 Tampilan antarmuka login pengelolaan desktop 
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Gambar 5.8 Tampilan antarmuka halaman utama 

Antarmuka selanjutnya adalah antarmuka pengelolaan 

pengguna seperti pada Gambar 5.9. Di dalam antarmuka 

pengelolaan ini, administrator dapat menambah pengguna 

baru dengan menekan tombol “Tambah”, melihat detil 

pengguna pada tabel, mengubah data pengguna dengan 

menekan tombol “Ubah”, menghapus data pengguna dengan 

menekan tombol “Hapus”, dan mencari data pengguna 

dengan memasukkan data yang dicari pada kotak 

pencarian. 

 

Gambar 5.9 Tampilan antarmuka pengelolaan pengguna 
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Jika administrator memilih tambah data, maka 

administrator dapat memasukkan data pengguna. Data-data 

pengguna antara lain nama, nama pengguna, surel, dan 

peran. Setelah selesai memasukkan data, administrator 

dapat menekan tombol “Simpan”. Jika masukan sudah 

sesuai, maka data akan tersimpan di basis data. 

Sebaliknya, jika ditemukan kesalahan maka sistem akan 

menampilkan kembali halaman tambah data dengan 

menampilkan pesan kesalahan.      

Ubah data pengguna dapat dilakukan dengan menekan 

tombol “Ubah”. Sistem akan menampilkan data-data yang 

sudah tersimpan di basis data. Administrator dapat 

mengubah data dengan mengganti masukan yang baru. Jika 

sudah selesai, administrator dapat menekan tombol 

‘Simpan’. Sistem akan melakukan pengecekan masukan dari 

administrator. Jika data telah sesuai maka sistem akan 

menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Akan 

tetapi jika ada kesalahan, sistem akan menampilkan 

kembali data yang akan diubah beserta dengan pesan 

kesalahannya. 

Hapus data pengguna dapat dilakukan dengan memilih 

terlebih dahulu data yang akan dihapus. Setelah itu, 

administrator dapat memilih tombol “Hapus”. Setelah 

tombol ditekan, sistem akan menampilkan pesan 

pemberitahuan bahwa data sudah dihapus dan 

administrator dapat melihat langsung data pengguna yang 

dihapus telah hilang pada tabel. Tetapi jika pengguna 

menekan tombol “Batal”, maka sistem akan membatalkan 

penghapusan data. 



 

 

58 

 

 
 

Antarmuka selanjutnya adalah antarmuka pengelolaan 

data area, lokasi, tempat wisata, paket travel, dan 

hotel yang dapat dilihat pada Gambar 5.10, Gambar 5.11, 

Gambar 5.12, Gambar 5.13, dan Gambar 5.14. Antarmuka-

antarmuka ini digunakan oleh operator. Secara 

keseluruhan pengguna lima antarmuka ini memiliki cara 

penggunaan yang serupa. Antarmuka-antarmuka ini 

memiliki fitur menambah data, mengubah data, dan 

menghapus data, menampilkan data, dan mencari data.  

Masing-masing pengelolaan pada operator memiliki 

data-data yang berbeda. Data pada pengelolaan  area 

yaitu nama area. Data-data pada pengelolaan lokasi 

antara lain nama area dan nama lokasi. Data-data pada 

pengelolaan  tempat wisata antara lain nama lokasi, 

nama tempat wisata, deskripsi wisata, harga tiket masuk 

wisata, dan foto-foto wisata. Data-data pengelolaan 

travel antara lain nama tempat wisata, nama tur, 

deskripsi tur, harga tur, dan foto tur. Data-data 

pengelolaan hotel antara lain nama lokasi, nama hotel, 

deskrispi hotel, alamat hotel, harga hotel, dan foto-

foto hotel.  

Jika operator memilih tambah data, maka operator 

dapat memasukkan data. Setelah selesai memasukkan data, 

operator dapat menekan tombol “Simpan”. Jika masukan 

sudah sesuai, maka data akan tersimpan di basis data. 

Sebaliknya, jika ditemukan kesalahan maka sistem akan 

menampilkan kembali halaman tambah data dengan 

menampilkan pesan kesalahan.      

Ubah data dapat dilakukan dengan menekan tombol 

“Ubah”. Sistem akan menampilkan data-data yang sudah 
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tersimpan di basis data. Operator dapat mengubah data 

denga mengganti masukan yang baru. Jika sudah selesai, 

operator dapat menekan tombol ‘Simpan’. Sistem akan 

melakukan pengecekan masukan dari operator. Jika data 

telah sesuai maka sistem akan menyimpan data tersebut 

ke dalam basis data. Akan tetapi jika ada kesalahan, 

sistem akan menampilkan kembali data yang akan diubah 

beserta dengan pesan kesalahannya. 

Hapus data dapat dilakukan dengan memilih terlebih 

dahulu data yang akan dihapus. Setelah itu, operator 

dapat memilih tombol “Hapus”. Setelah tombol ditekan, 

sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan bahwa data 

sudah dihapus dan operator dapat melihat langsung data 

yang dihapus telah hilang pada tabel. Tetapi jika 

menekan tombol “Batal”, maka sistem akan membatalkan 

penghapusan data. 

 

Gambar 5.10 Tampilan antarmuka pengelolaan area 
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Gambar 5.11 Tampilan antarmuka pengelolaan lokasi 

 

Gambar 5.12 Tampilan antarmuka pengelolaan tempat wisata 
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Gambar 5.13 Tampilan antarmuka pengelolaan tempat wisata 

 

Gambar 5.14 Tampilan antarmuka pengelolaan hotel 

5.2.3 Implementasi Data API (Application Programming 

Interface) 

 Implementasi data API diwujudkan pada halaman 

rekomendasi. Pada halaman ini, anggota dapat mengetahui 

secara langsung harga tiket pesawat secara aktual 

(lihat Gambar 5.15). Harga tiket pesawat tersebut 

diambil dari data API Skyscanner. Skyscanner adalah 

sebuah jasa penyedia layanan jadwal penerbangan. 
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Penggunaan data API pada SIRETUR bertuj uan agar harga 

tiket pesawat yang diberikan ke pengguna dapat berganti 

secara dinamis dan aktual. 

 Terdapat empat langkah untuk mendapatkan data 

aktual dari penyedia layanan penerbangan Skyscanner 

(lihat pada Gambar 5.15). Empat langkah tersebut antara 

lain: 

1. Membuat session 

2. Mendapatkan identitas transaksi dan data mula-mula 

3. Meminta data penerbangan ke pihak Skyscanner 

4. Mengambil data-data penerbangan balikan. 

 

 

Sumber: https://skyscanner.github.io/slate/#flights-live-prices 

Gambar 5.15 Tampilan skema layanan API Skyscanner 

 Pembuatan session bertujuan untuk mendapatkan 

tautan yang digunakan untuk mempersiapkan akses untuk 

mengambil data penerbangan. Pada tahap ini data-data 

yang diperlukan agar dapat diproses adalah detil 

lokasi, tanggal keberangkatan, detil penumpang, dan 

kelas kabin pesawat. (lihat pada Gambar 5.16). 
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Gambar 5.16 Tampilan pembuatan session 

 Setelah pengambilan data tiket pesawat selesai 

dilakukan, tahap selanjutnya adalah mendapatkan 

identitas transaksi dari data mula-mula. Pada tahap ini 

respon yang akan diberikan berupa sebuah tautan yang 

dapat dilihat pada Gambar 5.17. Sistem akan memanggil 

Skyscanner dengan tautan yang sudah diberikan. Proses 

pemanggilan ini memerlukan waktu beberapa saat sampai 

data yang diperlukan lengkap. 

 

Gambar 5.17 Tampilan respon dari pembuatan session 

 Langkah selanjutnya, meminta data penerbangan ke 

pihak Skyscanner. Tautan yang telah diterima sebelumnya 

akan digunakan untuk mengambil data harga tiket pesawat 

dan jadwal penerbangan. Format tautan dapat dilihat 

pada Gambar 5.18. Data penerbangan yang ditampilkan 

berupa data JSON. 
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 Gambar 5.18 Tampilan data penerbangan Skyscanner 

 Pengolahan data API dari Skyscanner dimulai dengan 

membuat 10 daftar kota tujuan dan menetapkan Jakarta 

sebagai kota asal. Setelah mendapatkan jadwal 

penerbangan pada setiap kota tujuan, diambil jadwal 

penerbangan yang memiliki harga tiket termurah. Jadwal 

tersebut selanjutnya disimpan di dalam basis data. 

5.2.4 Implementasi Item-based Collaborative Filtering 

 Implementasi rekomendasi pada SIRETUR ditunjukkan 

dari implementasi metode Item-based Collaborative 

Filtering yang dapat dilihat pada antarmuka rekomendasi 

paket tur. Perhitungan Item-based Collaborative 

Filtering dimulai dengan melihat penilaian anggota 

terhadap setiap tempat wisata (lihat Tabel 5.7). Peran 

penilaian anggota terhadap destinasi wisata sangat 

penting dalam sistem ini. Hal ini dikarenakan anggota 

tidak akan mendapatkan rekomendasi jika tidak melakukan 

penilaian terhadap destinasi wisata. 
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 Tabel 5.7 Skenario Penilaian Destinasi Wisata 

Tahap awal dari metode Item-based Collaborative 

Filtering adalah menghitung nilai kemiripan diantara 

tempat wisata yang sudah diberi penilaian oleh anggota. 

Nilai kemiripan dicari dengan menggunakan rumus Adjust 

Cosine. Bentuk penilaian dari anggota berupa skala 

dengan nilai mulai dari 0,5 sampai 5. Pada rumus Adjust 

Cosine terdapat rerata penilaian dari setiap anggota. 

Rerata yang dimaksud adalah hasil dari pembagian antara 

total destinasi wisata setiap anggota dengan jumlah 

destinasi wisata yang dinilai. 

Setelah mendapatkan nilai rerata penilaian 

destinasi wisata dari setiap anggota, maka dicari nilai 

kemiripannya. Nilai kemiripan ini bertujuan untuk 

menentukan apakah suatu destinasi wisata memiliki 

kemiripan dengan destinasi wisata lain atau tidak atau 

netral (tidak berhubungan), Nilai kemiripan memiliki 

nilai skala dari -1 sampai 1. Nilai kemiripan negatif 

menandakan bahwa destinasi wisata tersebut bertolak 

belakang dengan destinasi wisata yang lain. Nilai 

kemiripan 0 (nol) menandakan bahwa destinasi wisata 

Anggota Bunaken Candi 

Ratu 

Boko 

Raminten Malioboro City 

Extra 

Alun-

alun 

Kidul 

Rerata 

1 1 5 4 3 0 0 3,25 

2 0 0 3 2 4 1 2,5 

3 0 3 0 0 0 3 3 

4 4 0 0 1 0 0 2,5 

5 0 2 2 4 0 5 3,25 

6 0 5 0 4 0 0 4,5 
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tersebut tidak ada hubungan dengan destinasi wisata 

yang lain. Sedangkan nilai kemiripan positif menandakan 

bahwa destinasi wisata tersebut ada kemiripan dengan 

destinasi wisata yang lain.  

Sebagai contoh, nilai kemiripan antar destinasi 

wisata Candi Ratu Boko dan Alun-alun Kidul didapat 

menggunakan persamaan 2 (dua) pada bab tiga sebagai 

berikut: 

               
                           

                                   
  -1 

Hasil kemiripan yang didapatkan adalah -1, yang berarti 

destinasi wisata Candi Ratu Boko dan Alun-alun Kidul 

memiliki kemiripan yang bertolak belakang. Destinasi 

wisata yang lain juga dapat dicari nilai kemiripannya 

dengan menggunakan cara yang sama. Dari perhitungan 

tersebut, destinasi wisata yang nilai kemiripannya 

bertolak belakang dapat dilihat pada Tabel 5.8. 

 

Tabel 5.8 Nilai kemiripan destinasi wisata yang bertolak belakang 

Destinasi 

Wisata 1 

Destinasi 

Wisata 2 

Nilai 

Kemiripan 

Bunaken Candi Ratu Boko -1 

Bunaken Raminten -1 

Bunaken Malioboro -0,41 

Candi Ratu Boko Malioboro -0,7867 

Candi Ratu Boko Alun-alun Kidul -1 

Raminten Malioboro -0,9538 

Raminten Alun-alun Kidul -0,9466 

Malioboro City Extra -1 

City Extra Alun-alun Kidul -1 
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Destinasi wisata yang memiliki nilai kemiripan 

cenderung mirip dapat dilihat pada Tabel 5.9. 

 

Tabel 5.9 Nilai kemiripan destinasi wisata yang cenderung mirip 

Destinasi 

Wisata 1 

Destinasi Wisata 

2 

Nilai 

Kemiripan 

Candi Ratu 

Boko 
Raminten 0,917 

Raminten Extra City 1 

Malioboro Alun-alun Kidul 0,992 

 

Destinasi wisata yang memiliki nilai kemiripan netral 

atau tidak saling berhubungan dapat dilihat pada Tabel 

5.10. 

 

Tabel 5.10 Nilai kemiripan destinasi wisata yang netral 

Destinasi 

Wisata 1 

Destinasi Wisata 

2 

Nilai 

Kemiripan 

Bunaken City Extra 0 

Bunaken Raminten 0 

Candi Ratu 

Boko 
City Extra 0 

 

Setelah mendapatkan nilai kemiripan antar 

destinasi wisata, langkah selanjutnya adalah mencari 

nilai prediksi dari suatu destinasi wisata yang belum 

pernah dinilai oleh anggota. Nilai kemiripan yang dapat 

diproses agar menjadi nilai prediksi adalah nilai 

kemiripan yang lebih besar dari nol. Pencarian nilai 

prediksi ini menggunakan metode Weighted Sum.  

 Cara kerja metode Weighted Sum ini dimulai dari 

menjumlahkan hasil perkalian dari penilaian destinasi 
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wisata oleh suatu anggota dengan nilai kemiripan antar 

destinasi wisata dengan destinasi wisata yang dicari 

nilai prediksinya. Perkalian penilaian destinasi wisata 

suatu anggota dengan nilai kemiripan antar destinasi 

wisata harus saling bersesuaian. Misalnya, penilaian 

untuk destinasi wisata Bunaken harus dikalikan dengan 

nilai kemiripan antara Bunaken dengan destinasi wisata 

yang sedang dicari nilai prediksinya. Hasil dari 

penjumlahan perkalian tersebut dibagi dengan jumlah 

dari nilai kemiripan mutlak antar destinasi wisata 

dengan destinasi wisata yang dicari nilai prediksinya. 

Sebagai contoh, nilai prediksi destinasi wisata 

untuk anggota tiga (3) didapat dengan menggunakan 

persamaan dua (2) pada bab tiga sebagai berikut: 

       

  
                                                                         

                                                               
 

 
 0,149096629 

Hasil nilai prediksi destinasi wisata keempat 

(Malioboro) untuk anggota ketiga adalah sebesar 

0,149096629. Hasil prediksi tersebut akan menjadi 

rekomendasi untuk anggota jika nilai prediksi lebih 

dari nol (0). Hasil nilai prediksi untuk semua anggota 

SIRETUR dapat dilihat pada Tabel 5.11. 

Tabel 5.11 Nilai kemiripan destinasi wisata yang netral 

Anggota Destinasi Wisata  Prediksi 

1 City Extra  0,333333333333333 

2 Bunaken -1,58512501887963 

2 Candi Ratu Boko  -0,694839308455629 
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3 Bunaken 0 

3 Raminten  -0,0184200924709531 

3 Malioboro  0,149096628543164 

3 City Extra 0 

4 Candi Ratu Boko -1,29237828473734 

4 Raminten  -0,830299121301506 

4 City Extra  -0,333333333333333 

5 Bunaken -1,51075011327776 

5 City Extra -0,666666666666667 

6 Bunaken -0,681000151037013 

6 Raminten  0,951803077348729 

6 City Extra -1,33333333333333 

Dari Tabel 5.11 dapat dilihat bahwa anggota satu 

mendapatkan satu rekomendasi destinasi wisata, yaitu 

City Extra dengan nilai rekomendasi sebesar  

0,333333333333333. Anggota tiga mendapatkan satu 

rekomendasi destinasi wisata Malioboro dengan nilai 

rekomendasi sebesar 0,149096628543164. Selanjutnya, 

anggota enam juga mendapatkan satu rekomendasi 

destinasi wisata Raminten dengan nilai rekomendasi 

sebesar 0,951803077348729. Setelah anggota mendapatkan 

rekomendasi destinasi wisata, sistem akan mencari paket 

tur yang memiliki destinasi wisata tersebut lalu 

menampilkannya kepada anggota. Hasil rekomendasi pada 

anggota tiga dapat dibuktikan pada SIRETUR yang dapat 

dilihat pada Gambar 5.19. 
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Gambar 5.19 Rekomendasi untuk anggota tiga 

 

 

 

 

 

Berikut adalah pembuktian data anggota tiga pada basis 

data (lihat Gambar 5.20). 
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Gambar 5.20 Anggota tiga pada basis data
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5.3 Hasil Pengujian Perangkat Lunak 

Tabel 5.12 Hasil Pengujian Perangkat Lunak 

Id Deskripsi 
Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran 

yang 

diharapkan 

Kriteria 

hasil 

evaluasi 

Hasil yang di 

dapat 
kesimpulan 

SIRETUR_

001_01 

Pengujian 

Fungsi Login 

Pengguna 

Desktop 

-Membuka 

aplikasi 

-Menginputkan 

nama pengguna 

dan kata 

sandi 

-Memilih 

tombol 

“Masuk” 

klik kiri  

pada tombol 

“Masuk” 

Halaman 

utama dengan 

menu yang 

sesuai 

dengan peran 

pengguna 

Halaman utama 

dengan menu 

yang sesuai 

dengan peran 

pengguna 

Halaman utama 

dengan menu 

yang sesuai 

dengan peran 

pengguna 

Handal 

SIRETUR_

001_02 

Pengujian 

login 

anggota 

SIRETUR 

-Membuka 

aplikasi 

-Memilih 

tautan 

“Masuk” atau 

“disini” 

-Memasukkan 

nama pengguna 

dan kata 

klik kiri  

pada tombol 

“Masuk” 

Halaman 

beranda 

dengan 

posisi sudah 

login 

Halaman 

beranda 

dengan posisi 

sudah login 

Halaman beranda 

dengan posisi 

sudah login 

Handal 
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sandi 

- memilih 

tombol 

“Masuk” 

SIRETUR_

002_01 

Pengujian 

tambah data 

pengguna 

-Pilih tombol 

“tambah” 

-Masukkan 

data yang 

ingin 

ditambah 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

simpan 

Data pada 

datagridview 

bertambah 

sesuai 

dengan data 

yang 

ditambahkan 

Data pada 

datagridview 

bertambah 

sesuai dengan 

data yang 

ditambahkan 

Data pada 

datagridview 

bertambah 

sesuai dengan 

data yang 

ditambahkan 

Handal 

SIRETUR_

002_02 

Pengujian 

ubah data 

pengguna 

 

-Pilih data 

yang akan di 

ubah 

-Pilih ubah 

-Ubah data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada tombol 

ubah 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 

SIRETUR_

002_03 

Pengujian 

hapus data 

pengguna 

 

- pilih data 

yang akan di 

hapus 

- hapus data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada tombol 

hapus 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus hilang 

dari 

datagridview 

Handal 
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SIRETUR_

002_04 

Pengujian 

cari data 

pengguna 

masukkan kata 

kunci yang 

ingin di cari 

input kata 

kunci yang 

akan dicari 

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

Handal 

SIRETUR_

002_05 

Pengujian 

tampil data 

pengguna 

Buka 

pengelolaan 

pengguna 

klik kiri 

menu 

pengelolaan 

pengguna 

data 

pengguna 

ditampilkan 

di 

datagridview 

data pengguna 

ditampilkan 

di 

datagridview 

data pengguna 

ditampilkan di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

002_06 

Pengujian 

ubah kata 

kunci 

pengguna 

-Masukkan 

data 

-Pilih menu 

ubah kata 

sandi pada 

halaman utama 

-Masukkan 

kata sandi 

lama 

-Masukkan 

kata kunci 

Klik kiri 

pada tombol 

“simpan” 

Data kata 

sandi 

pengguna 

berubah 

Data kata 

sandi 

pengguna 

berubah 

Data kata 

sandi pengguna 

berubah 

Handal 
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baru 

-Masukkan 

konfirmasi 

kata kunci 

baru 

SIRETUR_

003_01 

Pengujian 

tambah data 

area 

-Pilih tambah 

-Masukkan 

data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

003_02 

Pengujian 

ubah area 

-Pilih data 

yang ingin di 

ubah 

-Pilih ubah 

-Ubah data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 
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SIRETUR_

003_03 

Pengujian 

hapus data 

area 

-Pilih data 

yang akan di 

hapus 

-Pilih hapus 

klik kiri 

pada tombol 

“hapus” 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus hilang 

dari 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

003_04 

Pengujian 

cari data 

area 

Masukkan kata 

kunci yang 

ingin di cari 

Masukkan 

kata kunci 

yang akan 

dicari 

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

Handal 

SIRETUR_

003_05 

Pengujian 

tampil data 

pemustaka 

-Buka 

pengelolaan 

pemustaka 

-Data 

terdapat di 

datagridview 

masuk pada 

penghelolaa

n area 

menampilkan 

seluruh data 

area yang 

tersimpan 

menampilkan 

seluruh data 

area yang 

tersimpan 

menampilkan 

seluruh data 

area yang 

tersimpan 

Handal 
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SIRETUR_

004_01 

Pengujian 

tambah data 

lokasi 

-pilih tambah 

-masukkan 

data 

-pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

004_02 

Pengujian 

ubah data 

lokasi 

-Pilih data 

yang ingin 

diubah 

-Pilih ubah 

-Ubah data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 

SIRETUR_

004_03 

Pengujian 

hapus data 

lokasi 

-Pilih data 

yang akan di 

hapus 

-Pilih hapus 

klik kiri 

pada tombol 

“hapus” 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus hilang 

dari 

datagridview 

Handal 
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SIRETUR_

004_04 

Pengujian 

cari data 

lokasi 

masukkan kata 

kunci yang 

ingin di cari 

Masukkan 

kata kunci 

yang akan 

dicari 

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

Handal 

SIRETUR_

004_05 

Pengujian 

tampil data 

lokasi 

-Buka 

pengelolaan 

lokasi 

-Data 

tertampil 

pada 

datagridview 

Masuk pada 

penghelolaa

n lokasi 

menampilkan 

seluruh data 

lokasi yang 

tersimpan 

menampilkan 

seluruh data 

lokasi yang 

tersimpan 

menampilkan 

seluruh data 

lokasi yang 

tersimpan 

Handal 

SIRETUR_

005_01 

Pengujian 

tambah data 

tempat 

wisata 

-Pilih tambah 

-Masukkan 

data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 
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SIRETUR_

005_02 

Pengujian 

ubah data 

tempat 

wisata 

-Pilih data 

yang ingin di 

ubah 

-Pilih edit 

-Ubah data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 

SIRETUR_

005_03 

Pengujian 

hapus data 

tempat 

wisata 

-Pilih data 

yang akan 

dihapus 

-Pilih hapus 

klik kiri 

pada tombol 

“hapus” 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus hilang 

dari 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

005_04 

Pengujian 

cari data 

tempat 

wisata 

-Buka 

pengelolaan 

Kategori 

Pemustaka 

-Ketik kata 

kunci yang 

dicari pada 

kotak 

pencarian 

Mengetikkan 

data yang 

diminta 

pada kotak 

pencarian 

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

Handal 
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SIRETUR_

005_05 

Pengujian 

tampil data 

tempat 

wisata 

-Buka 

pengelolaan 

tempat wisata 

-Data 

tertampil 

pada 

datagridview 

Masuk pada 

pengelolaan 

tempat 

wisata 

menampilkan 

seluruh data 

tempat 

wisata yang 

tersimpan 

menampilkan 

seluruh data 

tempat wisata 

yang 

tersimpan 

menampilkan 

seluruh data 

tempat wisata 

yang tersimpan 

Handal 

SIRETUR_

006_01 

Pengujian 

tambah data 

paket tur 

-Pilih tambah 

-Masukkan 

data 

-Pilih simpan 

Klik kiri 

tombol 

“simpan” 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

006_02 

Pengujian 

ubah data 

paket tur 

-Pilih data 

yang ingin di 

ubah 

-Pilih ubah 

-Ubah data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 
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SIRETUR_

006_03 

Pengujian 

hapus data 

paket tur 

-Pilih data 

yang akan di 

hapus 

-Pilih hapus 

Klik kiri 

pada tombol 

“hapus” 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus hilang 

dari 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

006_04 

Pengujian 

mencari data 

paket tur 

-Buka 

pengelolaan 

paket tur 

-Ketik kata 

kunci yang 

ingin dicari 

pada kotak 

pencarian 

Mengetikkan 

data yang 

diminta 

pada kotak 

pencari 

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

Handal 
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SIRETUR_

006_05 

Pengujian 

menampilkan 

data paket 

tur 

-Buka 

pengelolaan 

data paket 

tur 

-Data 

tertampil 

pada 

datagridview 

Masuk pada 

penghelolaa

n paket tur 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

007_01 

Pengujian 

tambah data 

hotel 

-Pilih tambah 

-Masukkan 

data 

-Pilih simpan 

Klik kiri 

tombol 

“simpan” 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

007_02 

Pengujian 

ubah data 

hotel 

-Pilih data 

yang ingin di 

ubah 

-Pilih ubah 

-Ubah data 

-Pilih simpan 

klik kiri 

pada  

tombol 

“simpan” 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 
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SIRETUR_

007_03 

Pengujian 

hapus data 

hotel 

-Pilih data 

yang akan di 

hapus 

-Pilih hapus 

Klik kiri 

pada tombol 

“hapus” 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus 

hilang dari 

datagridview 

Data yang 

dihapus hilang 

dari 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

007_04 

Pengujian 

mencari data 

hotel 

-Buka 

pengelolaan 

hotel 

-Ketik kata 

kunci yang 

ingin dicari 

pada kotak 

pencarian 

Mengetikkan 

data yang 

diminta 

pada kotak 

pencari 

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

menampilkan 

data yang 

diminta  

Handal 
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SIRETUR_

007_05 

Pengujian 

menampilkan 

data hotel 

-Buka 

pengelolaan 

data hotel 

-Data 

tertampil 

pada 

datagridview 

Masuk pada 

penghelolaa

n hotel 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Data yang 

dimasukkan 

muncul di 

datagridview 

Handal 

SIRETUR_

008 

Pengujian 

tampil 

profil 

anggota 

-Melakukan 

login pada 

SIRETUR 

-Klik tautan 

nama anggota 

klik kiri  

pada tautan 

nama 

anggota 

Aplikasi 

berhasil 

menampilkan 

profil 

anggota 

Aplikasi 

berhasil 

menampilkan 

profil 

anggota 

Aplikasi 

berhasil 

menampilkan 

profil anggota 

Handal 
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SIRETUR_

009_01 

Pengujian 

fungsi 

tampil 

rekomendasi 

paket tur 

-Melakukan 

login pada 

SIRETUR 

-Masukkan 

data 

parameter 

rekomendasi 

pada halaman 

beranda 

-Klik tombol 

“Proses” 

 

Klik tombol 

“Proses” 

Rekomendasi 

dan 

alternatif 

rekomendasi 

tertampil 

Rekomendasi 

dan 

alternatif 

rekomendasi 

tertampil 

Rekomendasi dan 

alternatif 

rekomendasi 

tertampil 

Handal 

SIRETUR_

009_02 

Pengujian 

fungsi 

menampilkan 

hasil 

riwayat 

rekomendasi 

paket tur 

-Melakukan 

login pada 

SIRETUR 

-Klik tautan 

nama anggota 

-Pilih tab 

riwayat 

rekomendasi 

Pilih tab 

riwayat 

rekomendasi 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai 

dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah 

sesuai dengan 

perubahan 

yang 

dilakukan 

Data pada 

datagridview 

berubah sesuai 

dengan 

perubahan yang 

dilakukan 

Handal 
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SIRETUR_

010 

Pengujian 

Pengelolaan 

Penilaian 

Destinasi 

Wisata 

-Melakukan 

login pada 

SIRETUR 

-Masuk ke 

halaman 

destinasi 

wisata 

-Pilih salah 

satu 
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5.4 Hasil Pengujian Lapangan Perangkat Lunak 

Pengujian pada aplikasi SIRETUR yang diberikan 

kepada responden adalah pengujian antarmuka dan 

fasilitas SIRETUR. 

5.4.1 Pengujian Antarmuka dan Fasilitas SIRETUR 

Responden yang diambil dalam pengujian ini adalah 

31 responden dengan usia dimulai dari 17 tahun sampai 

50 tahun dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. 

Di dalam pengujian ini, responden bertindak sebagai 

pengunjung dan anggota dari SIRETUR dan diminta untuk 

menguji sistem rekomendasi ini. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengukur bahwa antarmuka dan interaksi sistem 

rekomendasi membantu pengguna dalam mengambil keputusan 

untuk memilih paket tur yang direkomendasikan. Detil 

pengujian pada tahapan ini dapat dilihat pada Tabel 

5.7. 

 

Tabel 5.13 Tabel Pengujian Antarmuka dan Fasilitas SIRETUR 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban 

SS S KS TS 

1 

Harga tiket pesawat yang aktual membantu 

saya dalam mencari data paket tur dengan 

data yang paling update. 

14 17 0 0 

2 

SIRETUR menghasilkan data dan informasi 

yang berguna untuk saya saat ingin 

melakukan perjalanan wisata. 

12 17 2 0 

3 

Hasil rekomendasi paket tur yang saya 

terima membantu saya dalam menentukan 

paket tur yang diinginkan 

8 21 1 1 

4 
Saya mudah memahami dan mencerna konten 

dan informasi pada halaman rekomendasi 
11 20 0 0 
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5 
Proses dalam memilih kriteria paket tur 

mudah dilakukan 
11 20 0 0 

 

Rekapitulasi data yang diperoleh dari setiap 

pernyataan pengujian di Tabel 5.7 adalah sebagai 

berikut: (a) Pernyataan 1: Sebanyak 45,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 54,8% responden menyatakan 

setuju. (b) Pernyataan 2: Sebanyak 38,7% responden 

menyatakan sangat setuju dan 54,8% responden menyatakan 

setuju, 6,5% responden menyatakan kurang setuju. Pada 

pernyataan ini terdapat dua orang kurang setuju. Hal 

ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, dua 

anggota tersebut tidak melakukan penilaian terhadap 

destinasi wisata, sehingga tidak ada rekomendasi yang 

dapat diberikan. Kedua, hal ini disebabkan karena ada 

kemungkinan para anggota tersebut melakukan penilaian 

pada destinasi wisata yang belum pernah dinilai oleh 

anggota lain, sehingga rekomendasi juga tidak dapat 

diberikan.  (c) Pernyataan 3: Sebanyak 25,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 67,7% reponden lainnya 

menyatakan setuju, 3,2% responden menjawab kurang 

setuju, dan 3,2% responden sisanya menjawab tidak 

setuju. Pada pernyataan ini terdapat satu anggota yang 

kurang setuju dan satu anggota yang tidak setuju. 

Penyebabnya sama seperti pada pernyataan kedua. (d) 

Pernyataan 4: Sebanyak 35,5% responden menyatakan 

sangat setuju dan 64,5% responden menyatakan setuju. 

(e) Pernyataan 5: Sebanyak 35,5% responden menyatakan 

sangat setuju dan 64,5% responden menyatakan setuju. 

Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa sebagian besar responden 

merasa nyaman dalam menggunakan SIRETUR. Selain itu, 
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sebagian besar responden merasa terbantu untuk 

mendapatkan informasi paket tur, destinasi wisata, 

harga pesawat, dan harga hotel yang disediakan. 

Rangkuman dari jawaban responden dapat dilihat pada 

Gambar 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, dan 5.25 berikut. 

 

Gambar 5.21 Grafik jawaban responden terhadap pernyataan 1 

 

Gambar 5.22 Grafik jawaban responden terhadap pernyataan 2 
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Gambar 5.23 Grafik jawaban responden terhadap pernyataan 3 

 

Gambar 5.24 Grafik jawaban responden terhadap pernyataan 4 

 

Gambar 5.25 Grafik jawaban responden terhadap pernyataan 5 
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5.5 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi  

Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) tentu 

memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi 

fungsionalitas maupun dari sisi antarmukanya. Berikut 

ini adalah paparan kelebihan dan kekurangan dari Sistem 

Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR). 

Kelebihannya adalah: 

1. Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) menggunakan 

metode Item-based Collaborative Filtering dalam 

memberi rekomendasi paket tur kepada anggota 

dengan melihat referensi penilaian dari anggota 

terhadap destinasi wisata. 

2. Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) 

memanfaatkan layanan dari penyedia jadwal 

penerbangan untuk mendapatkan harga tiket pesawat 

yang aktual. 

3. Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) menyediakan 

konten dan informasi yang mudah dipahami dan 

dicerna oleh anggota. 

4. Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) menyediakan 

proses pemilihan paket tur yang mudah dilakukan. 

Kekurangannya adalah: 

1. Halaman antarmuka Sistem Rekomendasi Paket Tur 

(SIRETUR) belum memiliki tampilan responsif yang 

baik. 

2. Proses yang memuat halaman tertentu di Sistem 

Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) masih memerlukan 

waktu yang lama. 

3. Halaman katalog destinasi wisata belum dilengkapi 

dengan filter pencarian. 
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4. Data hotel belum memanfaatkan data aktual dari 

penyedia layanan data hotel. 

Demikian akhir dari pembahasan bab lima. Pada bab 

selanjutnya, akan diberikan kesimpulan dan saran yang 

didapatkan selama pembuatan Tugas Akhir. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab enam ini berisi tentang kesimpulan dari 

pembahasan perancangan dan pembangunan sistem beserta 

saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, desain, implementasi 

perangkat lunak, dan pembahasan pada bab-bab  

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Sistem Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) beserta 

dengan pengelolaan desktop berhasil dikembangkan 

dan mampu mendapatkan serta mengolah data 

penerbangan secara aktual melalui penyedia 

layanan data penerbangan (Skyscanner). 

2. Metode Item-based Collaborative Filtering 

berhasil diimplementasikan ke dalam Sistem 

Rekomendasi Paket Tur (SIRETUR) untuk mengambil 

keputusan berupa rekomendasi paket tur 

berdasarkan parameter masukan dan penilaian 

destinasi wisata dari anggota. Rekomendasi 

menggunakan Item-based Collaborative Filtering 

melewati beberapa tahap yang telah ditetapkan. 

Pertama, mengumpulkan data penilaian anggota 

terhadap destinasi wisata, lalu dilanjutkan 

dengan mencari nilai rata-rata penilaian antar 

destinasi wisata oleh setiap anggota. Kedua, 

mencari nilai kesamaan (similiarity) antar 

destinasi wisata. Ketiga, mencari nilai weighted 

sum untuk mendapatkan hasil prediksi. Hasil 
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prediksi tersebut yang akan digunakan sebagai 

rekomendasi. 

3. Sistem rekomendasi ini berhasil dikembangkan dan 

dapat membantu orang untuk mendapatkan informasi 

yang berguna, seperti objek wisata yang dapat 

dikunjungi, hotel, dan tiket pesawat, serta 

total harga paket tur.  

6.2 Saran 

Saran yang diberikan untuk pengembangan sistem 

rekomendai ini lebih lanjut adalah: 

1. Memperluas informasi paket tur yang diberikan, 

seperti memberikan penjadwalan tur dari hari 

pertama sampai hari terakhir beserta detil 

waktu per hari. 

2. Menampilkan daftar hotel beserta dengan detil 

hotel yang lebih lengkap. 

3. Mengembangkan pengelolaan data hotel secara 

aktual dan dinamis dari penyedia layanan data 

hotel. 

4. Mengoptimasi tampilan agar lebih responsif dan 

ramah terhadap piranti mobile. 
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