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INTISARI 

 

SISTEM REKOMENDASI PRODUK PAKAIAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE COLLABORATIVE FILTERING 

 

Intisari 

 

Aurelia Oktatila Diniwati 

NPM: 16 07 08667 

 

Ketika berbelanja pakaian secara online ada baiknya untuk memeriksa ulasan 

dan rating dari beberapa konsumen yang sudah membeli pakaian. Namun, karena 

keberagaman model pakaian yang tersedia terkadang orang-orang mengalami 

kesulitan untuk mencari model pakaian yang tepat. Oleh karena itu dibutuhkan 

sebuah sistem yang dapat membantu dalam menyampaikan saran untuk 

pengambilan keputusan dengan cara memberikan rekomendasi yang sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Metode yang dipilih dalam pembangunan sistem rekomendasi ini 

menggunakan metode collaborative filtering berbasis web. Metode sistem 

rekomendasi collaborative filtering yang digunakan dalam pembangunan sistem ini 

adalah user-based collaborative filtering karena metode ini didasari atas adanya 

kesamaan kebutuhan dari pengguna. 

Sistem yang dibangun dengan menggunakan metode ini dapat memberikan 

hasil yang sesuai dengan kepuasan pengguna. Dengan menggunakan euclidean 

distance sebagai metode perhitungan nilai kemiripan rating (similarity) terhadap 30 

orang responden maka dihasilkan nilai persentase error berkisar antara 0,00% 

sampai dengan 0,99%, sehingga sistem yang telah dibangun dapat dikatakan cukup 

akurat. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat 

disimpulkan bahwa responden cukup memiliki kepuasan terhadap hasil 

rekomendasi yang ditampilkan oleh sistem. 

 

Kata kunci: sistem rekomendasi, collaborative filtering, pakaian.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada jaman sekarang ini, berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dengan 

cepat dimana waktu dan jarak sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-

hari. Hampir setiap orang mengharapkan hal yang serba cepat dan instan dalam 

segala aktivitasnya. Adanya internet menciptakan manusia makin cepat mengenal 

dunia karena jangkauannya mencapai seluruh penjuru dunia dalam waktu yang 

singkat. Mungkin nyaris semua orang memiliki alat komunikasi pribadi untuk 

mengakses informasi disekitarnya dengan menggunakan internet. Keberadaan 

perkembangan internet dapat memberikan banyak perubahan dalam berbagai 

macam bidang, termasuk salah satunya dalam dunia fashion.  

 Seiring dengan perkembangan teknologi, tren berbelanja pakaian mulai 

beralih ke arah online. Sudah banyak penjualan yang dilakukan dengan cara online. 

Hal ini tentunya sangat memudahkan para konsumen untuk tidak pergi berbelanja 

ke toko, selain itu dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun untuk berbelanja 

secara online tetap harus melihat dari kualitas barang tersebut. Sebagian orang 

terkadang dalam memilih pakaian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

membingungkan. Contohnya ketika melakukan pembelian pakaian pasti 

membutuhkan saran dan pendapat dari orang lain, mulai dari harga, model, ukuran, 

bahan dan lainnya yang sesuai.  

 Konteks kecocokan seseorang terhadap pakaian dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti tipe tubuh setiap orang [1]. Terlalu banyak model pakaian yang 

tersedia cenderung menyebabkan banyak orang tidak tepat untuk me“mix and 

match”kan pakaian. Ketika berbelanja pakaian secara online ada baiknya untuk 

memeriksa ulasan dan rating dari beberapa konsumen yang sudah membeli pakaian 

tersebut. Namun, karena keberagaman model pakaian yang tersedia terkadang 

orang-orang mengalami kesulitan untuk mencari model pakaian yang tepat. Oleh 

karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam menyampaikan 
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saran untuk pengambilan keputusan dengan cara memberikan rekomendasi yang 

sesuai dengan yang diinginkan.  

 Sistem rekomendasi merupakan sebuah program yang berupaya untuk 

merekomendasikan suatu item yang paling cocok dapat berupa produk atau jasa 

untuk konsumen tertentu dengan memperkirakan selera konsumen berdasarkan 

informasi yang terkait tentang item, konsumen dan interaksi antara item, serta 

konsumen[2]. Sistem rekomendasi sendiri telah banyak digunakan secara luas oleh 

hampir seluruh area bisnis online atau e-commerce dimana konsumen perlu 

mengetahui informasi untuk mengambil suatu keputusan. Sistem ini diibaratkan 

sebagai deskripsi dari keinginan dan kebutuhan konsumen melalui pendekatan 

metode rekomendasi dengan mencari dan merekomendasikan suatu item 

menggunakan rating bersumber pada kemiripan karakteristik informasi konsumen. 

Teknologi sistem rekomendasi ini banyak diambil oleh perusahaan besar di dunia 

e-commerce antara lain Amazon, Youtube, dan Netflix. 

 Metode yang dipilih dalam pembangunan sistem rekomendasi ini 

menggunakan metode collaborative filtering. Collaborative filtering merupakan 

salah satu algoritma yang digunakan untuk membangun sistem rekomendasi dengan 

menggunakan prediksi otomatis sebagai perkiraan ketertarikan maupun selera dari 

pengguna terhadap suatu item. Caranya dengan mengumpulkan informasi dari 

pengguna yang lain yang diwujudkan dalam bentuk nilai rating. Metode ini dibagi 

menjadi dua, yaitu user-based collaborative filtering dan item-based collaborative 

filtering. Metode sistem rekomendasi collaborative filtering yang digunakan dalam 

pembangunan sistem ini adalah user-based collaborative filtering karena metode 

ini didasari atas adanya kesamaan kebutuhan dari pengguna. Mendeteksi kesamaan 

kebutuhan pengguna dalam suatu komunitas, kemudian dilakukan pemilihan 

berdasarkan tingkat kesamaan tertinggi.  

 Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil kasus tersebut ke dalam 

skripsi dengan judul “Sistem Rekomendasi Produk Pakaian dengan Menggunakan 

Metode Collaborative Filtering”. Sistem yang dibuat penulis bernama Sistem 

Rekomendasi Pakaian (Sirep).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, diketahui rumusan 

masalah sebagai berikut, bagaimana membangun sebuah Sistem Rekomendasi 

Pakaian (Sirep) dengan menggunakan metode collaborative filtering? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat hanya berfokus dalam memberikan rekomendasi 

pakaian. 

2. Sistem akan memberikan output mengenai detail produk yang merupakan 

rekomendasi yang dihasilkan. 

3. Sistem tersambung pada internet dan web browser seperti Google Chrome 

dan Mozilla Firefox. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membangun sebuah 

sistem rekomendasi produk pakaian dengan menggunakan metode collaborative 

filtering agar menghasilkan informasi rekomendasi pakaian yang berguna untuk 

pengguna. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari 

berbagai sumber yang mendukung penulisan penelitian ini contohnya buku 

referensi, jurnal, skripsi, dan data yang terdapat pada internet yang terkait 

dengan pembangunan sistem rekomendasi ini. 

2. Pembangunan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Analisis 
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Tahap ini melakukan analisis mengenai kebutuhan dari aplikasi 

yang akan dibangun. Mulai dari alur proses bisnis, database yang 

digunakan, serta program yang akan digunakan dalam membangun 

sistem ini. 

b. Perancangan Perangkat Lunak 

Melakukan perancangan terhadap arsitektur dari perangkat lunak 

dan gambaran untuk antarmuka aplikasi yang dibangun. 

c. Pengkodean 

Tahap ini untuk melakukan proses pengkodean dengan 

menggunakan program yang telah dipilih serta bahas pemrograman 

yang telah ditentukan dan menyimpannya kedalam database.  

d. Pengujian  

Melakukan pengujian dengan aplikasi yang sudah selesai, pengguna 

menguji setiap fungsionalitas yang ada. 

3. Pengujian untuk pengguna 

Pada tahap ini melakukan pengujian aplikasi yang sudah selesai yang 

dilakukan oleh pengguna lain untuk diuji coba, serta menguji setiap 

fungsionalitas yang ada. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari enam bab, antara 

lain sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai permasalahan yang diangkat sebagai bahan 

tugas akhir. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan deskripsi penelitian terdahulu yang terkait dengan topik 

penelitian tugas akhir sebagai acuan untuk pemecahan masalah. 

Bab III: Landasan Teori 
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Bab ini berisikan uraian mengenai dasar teori yang mendukung serta 

digunakan dalam pengembangan sistem.  

Bab IV: Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai analisis sistem, lingkup masalah, 

fungsi produk, antarmuka dari sistem, serta perancangan sistem yang akan 

dibangun.  

Bab V: Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisikan mengenai cara penggunaan sistem rekomendasi dan 

pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

Bab VI: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan tugas akhir yang telah 

dilakukan dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

Daftar Pustaka 

Bab ini berisikan mengenai uraian dari daftar Pustaka dan referensi yang 

digunakan dalam penulisan tugas akhir. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menjelaskan mengenai pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai 

pembanding dan referensi dalam membangun sistem. Terdapat beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik tugas akhir. 

Sebuah penelitian berjudul Sistem Rekomendasi Nilai Mata Kuliah 

Menggunakan Metode Content-Based Filtering ditulis oleh Adi. Metode content-

based filtering diterapkan dengan masukan dari sistem yaitu silabus mata kuliah. 

Dokumen tersebut selanjutnya diproses penghapusan stop word, stemming, dan 

pengindeksan. Proses pengindeksan menghasilkan sebuah daftar kata dan 

frekuensinya pada dokumen tersebut. Setelah selesai proses pengindeksan sistem 

akan melakukan perhitungan bobot kata dalam semua dokumen dengan algoritma 

TF-IDF. Dengan menggunakan bobot kata, dokumen dapat dimodelkan dalam 

vekor yang dikenal dengan istilah vector space model. Berdasarkan model tersebut, 

setiap mata kuliah dihitung tingkat kemiripannya satu sama lain. Nilai tingkat 

kemiripan ini selanjutnya dipakai untuk membangun rekomendasi nilai 

menggunakan algoritma K-Nearest Neighborhood[3]. 

Penelitian berjudul Penerapan Algoritma Genetika pada Sistem 

Rekomendasi Wisata Kuliner ditulis oleh Widodo dan Mahmudy. Penelitian ini 

menyuguhkan hasil penelitian mengenai penerapan algoritma genetika yang 

diimplementasikan pada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi dengan 

algoritma genetika ini, nilai fitness terbaik didapatkan dari metode crossover 

dengan menggunakan satu titik potong dan mutasi dengan pergeseran gen. 

Kombinasi dari metode crossover dan mutasi ini menciptakan nilai fitness rata-rata 

sebesar 924. Hasil dari sistem ini adalah rute perjalanan yang direkomendasikan. 

Rute perjalanan yang dimaksud meliputi lokasi yang dituju, waktu tiba, keluar, 

waktu tunggu, dan selisih antara waktu tiba dengan waktu yang dianjurkan untuk 

mengunjungi lokasi wisata kuliner tertentu[4]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dzumiroh dan Saptono yang berjudul 

Penerapan Metode Collaborative Filtering Menggunakan Rating Implisit pada 
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Sistem Rekomendasi Pemilihan Film di Rental VCD menyuguhkan penelitian 

dengan untuk melihat perbandingan hasil rekomendasi dengan menggunakan tiga 

metode yang berbeda. Metode collaborative filtering yang digunakan adalah user-

based, item-based, dan item-based yang dikombinasikan dengan dengan fitur 

konten. Kualitas rekomendasi yang dihasilkan oleh penerapan metode item-based 

collaborative filtering lebih baik dibandingkan dengan kualitas rekomendasi 

dengan metode user-based collaborative filtering. Hal tersebut dibuktikan dengan 

perhitungan akurasi prediksi yang diukur dari rata-rata nilai MAE. Probabilitas 

kesalahan yang dihasilkan oleh metode item-based collaborative filtering lebih 

rendah dibandingkan dengan metode user-based collaborative filtering[5].  

Penelitian oleh Susanto berjudul Perancangan Sistem Rekomendasi Pakaian 

Distro Dengan Menggunakan Item Collaborative Filtering (Studi Kasus : The 

Jungle Distro Medan). Pada sistem rekomendasi yang dibuat ini menggunakan 

metode item collaborative filtering berdasarkan dari analisis jumlah pembelian atau 

jumlah penjualan dan dikelompokkan menurut kategori produk masing-masing 

sehingga dapat membantu konsumen dalam memilih pakaian. Sistem ini bertujuan 

untuk memprediksi informasi yang menarik bagi konsumen dilihat dari kesamaan 

item yang sudah pernah dibeli oleh konsumen tersebut[6].  

Penelitian dengan judul Sistem Rekomendasi Produk Sepatu dengan 

Menggunakan Metode Collaborative Filtering dilakukan oleh Kurniawan. 

Penelitian ini berisi pengembangan sistem rekomendasi pada toko Platinum Shoes 

yang bergerak dibidang penjualan sepatu. Penelitian ini menggunakan metode item-

based collaborative filtering, dimana sistem akan mencari kesamaan model 

pembelian dengan yang lainnya. Dengan menggunakan persamaan tersebut, hasil 

pengujian sistem mencapai nilai 95,68% sehingga dapat membuktikan bahwa 

sistem telah memenuhi fungsionalitas dan sesuai dengan kebutuhan[7].  

Penelitian oleh Fathurrahman, et al., membahas pembuatan sebuah sistem 

yang berjudul Sistem Rekomendasi pada Buku dengan Menggunakan Metode 

Trust-Aware Recommendation. Penelitian ini menggunakan metode Trust-Aware, 

dimana metode ini merupakan hasil penggabungan dari metode Collaborative 

Filtering dan PageRank. Metode collaborative filtering memakai similarity metric 
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untuk melakukan perhitungan rating, sedangkan pagerank memakai trust metric 

untuk melakukan perhitungan terhadap setiap buku yang dikunjungi dengan 

melakukan show synopsis. Kemudian untuk melakukan pengukuran hasil analisis 

perhitungan pengujian terhadap sistem menggunakan MAE. Hasil pengujian 

menghasilkan angka 1267, 1294, dan 1181 yang artinya ketiga nilai yang dihasilkan 

tersebut tidak memiliki selisih yang terlalu jauh. Sehingga metode Trust-Aware 

dapat digunakan pada sistem rekomendasi buku serta tidak terpengaruh dari jumlah 

buku yang dipakai[2]. 

Berdasarkan banyaknya penelitian yang telah dilakukan serta berbagai 

metode yang digunakan, penulis menerapkan metode Collaborative Filtering 

khususnya dengan user-based dan algoritma euclidean distance pada sistem 

rekomendasi yang akan dikembangkan. Sistem ini akan menampilkan rekomendasi 

produk pakaian beserta dengan informasi perkiraan prediksi rating hasil 

rekomendasi. Perbandingan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

No Pembanding Adi Dzumiroh, 

dkk. 

Susanto Kurniawan Fathurrahman, 

dkk. 

Diniwati* 

1 Platform - - Web - - Web 

2 Database MySQL - MySQL - - MySQL 

3 Bahasa 

Pemrograman 

- - PHP - - PHP 

4 Sasaran Pengguna Mahasiswa  

program studi 

Teknik 

Informatika 

Universitas 

Sanata 

Dharma 

Umum Konsumen  

The Jungle 

Distro Medan 

Konsumen 

Platinum Shoes 

Umum Umum 

5 Metode Sistem 

Rekomendasi 

Content-

Based 

Filtering 

Collaborative 

Filtering 

Item 

Collaborative 

Filtering 

Item-Based 

Collaborative 

Filtering 

Trust-Aware Collaborative 

Filtering 

6 Subjek 

Rekomendasi 

Nilai Mata 

Kuliah 

Pemilihan 

Film 

Pakaian Distro Sepatu Buku Pakaian 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini mendeskripsikan mengenai dasar teori yang mendukung serta dapat 

digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam membuat sistem. 

3.1 Sistem Rekomendasi 

 Konsep dari sistem rekomendasi telah banyak digunakan secara luas oleh 

hampir seluruh area bisnis, dimana seorang pelanggan memerlukan informasi untuk 

mengambil suatu keputusan[8]. Sistem rekomendasi merupakan perangkat lunak 

yang menyediakan rekomendasi beberapa item untuk digunakan oleh pengguna. 

Sistem rekomendasi dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna jika 

rekomendasi tersebut sesuai dengan minat mereka[9]. Sistem rekomendasi 

menyimpulkan preferensi pengguna dengan menganalisis ketersediaan data 

pengguna, informasi tentang pengguna dan lingkungannya[10]. Sistem 

rekomendasi membutuhkan model rekomendasi yang tepat agar yang 

direkomendasikan sesuai dengan harapan dari pengguna dan mempermudah 

pengguna dalam mengambil keputusan yang tepat [11].  

 Penerapan dari sistem rekomendasi dapat dilakukan dengan memberikan 

prediksi terhadap suatu produk, seperti buku, film, pakaian dan sebagainya yang 

menarik bagi pengguna. Terdapat dua cara untuk mendapatkan penilaian dari 

pengguna yaitu[13]:  

a. Secara langsung yaitu dilakukan dengan meminta penilaian langsung dari 

pengguna terhadap suatu produk 

b. Secara tidak langsung yaitu dengan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengguna terhadap item yang diamati pada sistem 

  Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam sistem rekomendasi, 

yaitu[12]: 

3.1.1 Content-based  

  Content-based adalah pendekatan sistem rekomendasi dengan cara 

merekomendasikan suatu item menggunakan cara mencari tingkat kesamaan antara 

item yang sebelumnya pernah diberi like dengan item lain. 
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3.1.2 Demographic 

  Demographic adalah pendekatan sistem rekomendasi dengan cara 

merekomendasikan item berdasarkan data sebaran pengguna pada wilayah tertentu. 

3.1.3 Knowledge-based  

  Knowledge-based adalah pendekatan sistem rekomendasi berdasarkan 

domain pengetahuan yang spesifik. Sistem ini membutuhkan seorang domain 

expert (pakar) untuk menentukan kualitas datanya. 

3.1.4 Community-based  

  Community-based adalah pendekatan sistem rekomendasi dengan cara 

merekomendasikan suatu item berdasarkan preferensi yang dimiliki oleh orang-

orang dilingkungannya. 

3.1.5 Hybrid 

  Hybrid adalah pendekatan sistem rekomendasi dengan cara 

mengkombinasikan teknik rekomendasi yang sudah disebutkan sebelumnya. 

3.1.6 Collaborative Filtering  

  Collaborative Filtering (CF) adalah pendekatan sistem rekomendasi dengan 

cara merekomendasikan suatu item berdasarkan rating yang diberikan oleh 

pengguna yang lainnya. Metode ini melakukan penyaringan data berdasarkan 

kemiripan karakteristik pengguna sehingga mampu memberikan informasi baru 

kepada pengguna, karena sistem memberikan informasi berdasarkan satu kelompok 

pengguna yang hampir sama. Perbedaan minat dalam beberapa anggota kelompok 

menjadikan sumber informasi yang baru[6]. Collaborative Filtering memberikan 

rekomendasi berdasarkan kumpulan dari pendapat, ketertarikan serta minat 

beberapa pengguna yang biasanya diberikan dalam bentuk rating yang diberikan 

pengguna pada suatu item[15]. Secara umum, collaborative filtering melakukan 2 

proses yaitu[16]: 

1. Mencari pengguna lain yang memiliki kemiripan pola rating dengan 

pengguna target (pengguna yang akan diberikan prediksi). 

2. Memakai nilai rating pengguna lain yang didapat dari langkah di atas untuk 

menghitung prediksi bagi pengguna aktif. 
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 Pendekatan collaborative filtering dibagi menjadi dua kategori yaitu user-

based collaborative filtering dapat disebut juga memory-based, dan item-based 

collaborative filtering yang disebut juga model-based[17]. User-based 

collaborative filtering berdasar pada relasi seorang pengguna yang mengikuti 

kelompok. Rekomendasi berdasarkan pada item-item yang disukai atau sering 

dibeli oleh beberapa anggota kelompok. Sedangkan item-based collaborative 

filtering berdasar pada relasi antar item yang diambil dari informasi riwayat 

sehingga pembelian dari suatu item mengarahkan pada pembelian terhadap item 

lain. Rekomendasi berdasakan pada pengguna cenderung memilih item yang mirip 

dengan item-item yang telah dipilih sebelumnya[5]. 

  Pada penelitian ini, rekomendasi yang diberikan diperoleh berdasarkan dari 

kemiripan antar pengguna dalam sistem. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai 

kemiripan (similarity) yang ada dalam sistem, terlebih dahulu menghitung jarak 

(distance) dengan menggunakan persamaan Euclidean Distance.  

 

3.1.6.1 Nilai Kemiripan (Similarity) 

Pada pendekatan collaborative filtering dilakukan perhitungan jarak rating 

terhadap suatu barang yang sama antara pengguna yang pernah memberi rating dan 

pengguna yang ingin diberi rekomendasi rating. Salah satu metode perhitungan 

jarak rating tersebut adalah Euclidean Distance yang menjelaskan bahwa jarak 

rating terhadap suatu barang yang sama tersebut dihitung dengan menggunakan 

akar kuadrat dari kuadrat selisih antara pengguna yang pernah memberi rating dan 

pengguna yang ingin diberi rekomendasi. Persamaan Euclidean Distance untuk 

dinyatakan dalam: 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2
𝑛
𝑖=1  

Keterangan: 

𝑑(𝑥, 𝑦)  = jarak rating antara pengguna 𝑥 dan pengguna 𝑦 

𝑥𝑖  = nilai rating pengguna 𝑥 terhadap item 𝑖 

𝑦𝑖  = nilai rating pengguna 𝑦 terhadap item 𝑖 

𝑛  = rating produk 

𝑖  = banyaknya nilai yang akan dibandingkan 
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Penggunaan Euclidean Distance untuk sistem rekomendasi menyatakan 

bahwa x dan y adalah dua orang pengguna yaitu pengguna yang pernah memberi 

rating dan pengguna yang ingin diberi rekomendasi pada barang ke-n. Semakin 

besar nilai Euclidean Distance maka semakin besar pula jarak rating antara dua 

pengguna tersebut atau dengan kata lain rating yang diberikan dua pengguna 

semakin berbeda. Begitu pula sebaliknya apabila semakin kecil nilai Euclidean 

Distance maka semakin kecil pula jarak rating antara dua pengguna atau dengan 

kata lain rating yang diberikan dua pengguna tersebut akan semakin mirip. 

Setelah Euclidean Distance selesai dihitung maka besarnya nilai kemiripan 

atau similarity dapat dihitung. Semakin besar nilai Euclidean Distance maka nilai 

similarity menjadi semakin kecil karena apabila diperhatikan pada persamaan untuk 

menghitung nilai similarity posisi nilai Euclidean Distance ada pada penyebut dari 

persamaan tersebut. Persamaan untuk menghitung besarnya nilai similarity 

dinyatakan dalam: 

𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) =
1

1 + 𝑑(𝑥, 𝑦)
 

Keterangan: 

𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) = nilai kemiripan rating antara pengguna 𝑥 dan pengguna 𝑦 

𝑑(𝑥, 𝑦)  = jarak rating antara pengguna 𝑥 dan pengguna 𝑦 

 

Nilai similarity mula-mula dihitung antara dua pengguna yaitu pengguna 

yang pernah memberi rating dan pengguna yang ingin diberi rating. Kemudian 

perhitungan diulang untuk dua pengguna juga namun dengan mengganti pengguna 

yang pernah memberi rating dengan pengguna-pengguna lain yang pernah memberi 

rating untuk barang yang sama. Sehingga pada akhirnya akan muncul beberapa 

kombinasi antara pengguna-pengguna yang pernah memberi rating dan pengguna 

yang ingin diberi rekomendasi. Nilai similarity yang diperoleh antara pengguna x 

dan y atau sim(x,y) akan bernilai sama dengan pengguna y dan x atau sim(y,x) 

karena nilai Euclidean Distance d(x,y) dan d(y,x) bernilai sama[18]. 
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3.1.6.2 Nilai Prediksi 

Perhitungan prediksi yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan 

metode weighted sum. Metode ini menghitung nilai prediksi untuk sebuah barang 

n untuk seorang pengguna x yang belum pernah memberi rating terhadap barang n 

dengan cara menghitung jumlah rating yang diberikan oleh pengguna-pengguna 

terhadap barang n. Setiap rating yang dipertimbangkan pada persamaan yang 

digunakan masing-masing dikali dengan nilai similarity pengguna-pengguna lain 

terhadap pengguna x. Apabila sudah selesai menghitung nilai prediksi barang n 

untuk pengguna x maka persamaan ini harus diulang dan diperhatikan nilai 

similarity dari pengguna mana saja yang harus dicantumkan untuk perhitungan 

selanjutnya. Persamaan ini dinyatakan dalam bentuk[19]: 

𝑃(𝑥, 𝑛) =
∑[𝑆𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) × 𝑟(𝑦, 𝑛)]

∑ |𝑆𝑖𝑚(𝑥, 𝑦)|
 

Keterangan: 

𝑃(𝑥, 𝑛) = prediksi rating barang 𝑛 oleh pengguna 𝑥  

𝑆𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) = nilai kemiripan antara pengguna 𝑥 dan pengguna 𝑦 

𝑟(𝑦, 𝑛)  = nilai rating dari pengguna 𝑦 terhadap barang n 

 

3.2 Produk Pakaian 

 Menurut KBBI, pakaian adalah barang apa yang dipakai misalnya baju, 

celana, dan sebagainya. Untuk memahami produk pakaian dibutuhkan pengetahuan 

mengenai konsep produk sebagai bagian kunci dalam gabungan pemasaran. Produk 

menjadi hal yang sangat penting ketika melakukan pemasaran, tanpa tersedianya 

produk maka tidak akan ada pemasaran. Produk merupakan segala sesuatu yang 

bisa ditawarkan ke pasar untuk mencukupi keinginan dan kebutuhan meliputi jasa, 

barang fisik, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, property, organisasi dan 

gagasan (Kotler dalam [14]). 

Secara garis besar produk dikelompokkan sebagai produk industri yang 

digunakan dalam proses produksi produk lain, serta produk konsumen yang 

digunakan untuk konsumsi pribadi (Runyon dalam [14]). Salah satu produk dari 

konsumen yang sering dijumpai adalah produk pakaian. Pakaian merupakan 
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menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia selain tempat tinggal atau tempat 

berteduh (rumah). Setiap orang membutuhkan pakaian untuk melindungi serta 

menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan jaman, pakaian juga dapat 

dipakai sebagai lambang status, jabatan, maupun kedudukan seseorang yang 

memakainya. Jenis dan perkembangan pakaian dapat dilihat dari adat-istiadat, 

budaya, dan kebiasaan yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Terdapat 

pengelompokkan kategori yang digunakan dalam sistem ini, antara lain jaket, baju, 

celana, dan rok yang terdiri dari beberapa merk.  
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian 

sistem, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis telah berhasil membangun 

sebuah sistem rekomendasi produk pakaian dengan menggunakan metode 

Collaborative Filtering berbasis web yang menghasilkan informasi rekomendasi 

pakaian yang berguna untuk pengguna. Sistem yang dibangun dengan 

menggunakan metode Collaborative Filtering dapat memberikan hasil yang sesuai 

dengan kepuasan pengguna. Dengan menggunakan Euclidean Distance sebagai 

metode perhitungan nilai kemiripan rating (similarity) untuk 30 orang responden 

maka nilai persentase error yang dihasilkan cukup kecil, yaitu berkisar antara 0,00% 

sampai dengan 0,99%, sehingga sistem yang telah dibangun dapat dikatakan cukup 

akurat. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat 

disimpulkan bahwa responden cukup memiliki kepuasan terhadap hasil 

rekomendasi yang ditampilkan oleh sistem. 

 

6.2 Saran 

Meskipun Sistem Rekomendasi Pakaian (Sirep) sudah dapat membantu 

merekomendasikan suatu produk pakaian kepada pengguna, namun sistem ini 

masih memiliki beberapa kekurangan sehingga penulis membutuhkan masukan 

untuk pengembangan Sirep agar menjadi sistem yang lebih baik lagi. Berdasarkan 

masukan dari para responden, penulis menampung beberapa poin sebagai berikut: 

1. Memperbanyak asset gambar pada setiap produk yang ditampilkan agar 

informasi yang ingin disampaikan lebih jelas. 

2. Menambahkan informasi mengenai produk yang telah diberi rating 

contohnya produk yang diberi rating akan hilang atau tersamarkan. 

3. Menambahkan fitur petunjuk pemberian rating untuk sistem. 

4. Membuat tampilan menjadi responsif untuk browser pada tampilan mobile.
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