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ABSTRAK 

Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang juga kemajuan teknologi. Begitu juga 

kemajuan teknologi pada handphone yang sekarang sudah sangat maju dan disaat ini penamaan 

handphone lebih dikenal sebagai smartphone. 

Smartphone sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan tersendiri bagi manusia, karena fungsi dari 

smartphone itu sendiri sudahlah sangat maju menyerupai fungsi dari sebuah komputer. Dari hal itu 

sangatlah banyak produsen smartphone yang memproduksi smartphone sehingga tidak jarang bagi 

sebagian orang akan kebingungan ketika harus memilih dalam menggunakan smartphone yang 

diinginkan. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistem rekomendasi yang bisa membantu pengguna agar bisa 

memberikan rekomendasi kepada pengguna yang ingin memilih smartphone yang ingin digunakan. 

Metode Hybrid adalah metode yang digunakan dengan cara menggabungkan lebih dari satu 

metode, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode Content-Based dan Collaborative-Based. 

Content-based filtering bekerja dengan mencari kedekatan suatu item yang akan direkomendasikan ke 

user dan items yang telah diambil oleh user tersebut sebelumnya berdasarkan kemiripan antar kontennya. 

Collaborative-based filtering merekomendasikan item dengan mencari kemiripan selera seorang user 

dengan user lain, misal cara pemberian rating terhadap suatu item. 

Pada penerapan metode Content-Based  pada penelitian ini menggunakan algoritma Nearest 

Neighbor yaitu dengan mencari kesamaan antara pengguna yang mencari rekomendasi dengan pengguna 

yang ada pada database, jika pencarian tidak maksimal digunakan metode Collaborative-Based dengan 

menggunakan algoritma Euclidean Distance yaitu dengan menghitung jarak berdasar rating pada 

smartphone, maka akan menghasilkan suatu rekomendasi smartphone yang akurat bagi pengguna.

 

Kata Kunci: rekomenmdasi, smartphone android, hybrid, content-based, collaborative-based.  
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi sudah 

sangat semakin maju, semakin pesat 

berkembang jika kita melihat perbedaan 

disetiap tahunnya, disetiap waktu berlalu 

teknologi terus berkembang. Termasuk juga 

perkembangan yang terjadi dalam dunia 

telepon genggam atau handphone. Semua 

orang memakai telepon baik untuk sekedar 

berkomunikasi maupun untuk menunjang 

kemudahan dalam belajar dan bekerja. 

Seiring berkembangnya zaman 

handphone juga telah mengalami 

perkembangan yang banyak kita kenal 

sebagai smartphone dengan kinerja yang 

sangat canggih. Produsen dari berbagai 

negara juga mulai banyak bersaing dalam 

pengembangan baik untuk kemajuan 

smartphone atau untuk penjualannya. 

Hal tersebut membuat tak sedikit dari 

orang menjadi bingung dalam memilih 

smartphone yang diinginkan sehingga 

dibutuhkan suatu sistem rekomendasi 

smartphone yang dapat membatu pengguna 

dalam mencari rekomendasi yaitu dengan 

menggunakan metode hybrid (Content-

based dan Collaborative-based).  

 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak 

menyimpang dari masalah yang telah 

diidentifikasi, maka diperlukan batasan-

batasan. Batasan-batasan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Smartphone yang dibahas dalam 

sistem adalah yang memiliki sistem 

operasi android dan   produksi dari 

brand ternama diantaranya Sony, 

Samsung, Xiaomi. 

2. Item (variabel) ataupun informasi 

yang dihasilkan berdasarkan 

keinginan pengguna diantaranya 

CPU (Central Processing Unit) 

Core, RAM (Random Access 

Memory), Screen Size, Resolution, 

SIM (Subscriber Identity Module), 

Network, NFC (Near Field 

Communication), Camera, Water 

Proof. 

3. Smartphone  yang didalam sistem 

ini adalah keluaran tahun 2012 

keatas. 

4. Metode yang digunakan adalah 

metode hybrid (Content-Based dan 

Collaborative-Based). 

5. Algoritma yang digunakan untuk 

mendukung penghitungan metode 

yaitu algoritma Nearest Neighbor 

dan Euclidean Distance. 

6. Perancangan program akan 

menggunakan bahasa 
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pemrograman web, baik php, html, 

jquery, javascript dan css. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya dapat dibuat suatu 

rumusan masalah, diantaranya adalah: 

1. Bagaimana membangun suatu 

sistem rekomendasi smartphone 

dengan metode hybrid (content-

based dan collaborative-based)? 

2. Bagaimana menggabungkan kedua 

metode content-based dan 

collaborative-based sehingga dapat 

saling menutupi kelemahan masing 

masing metode dalam sistem 

rekomendasi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang suatu program 

aplikasi rekomendasi smartphone 

berdasarkan spesifikasi dan rating 

pada smartphone yang dituangkan 

dalam bentuk “Aplikasi 

Rekomendasi Smartphone Android 

Menggunakan Metode Hybrid 

(Content-Based dan Collaborative-

Based)  “. 

2. Untuk mendapatkan suatu 

pendekatan baru dalam 

penghitungan menggunakan 

metode hybrid yang diharapkan 

bisa menutupi kekurangan dari 

masing masing metode antara 

Content-based dan collaborative-

based. 

2. Pembahasan 

2.1 Pengertian Smartphone 

Smartphone adalah telepon genggam 

yang mempunyai kemampuan dengan 

pengunaan dan fungsi yang menyerupai 

komputer. Belum ada standar pabrik yang 

menentukan arti ponsel cerdas. Bagi 

beberapa orang, ponsel cerdas merupakan 

telepon yang bekerja menggunakan seluruh 

perangkat lunak sistem operasi yang 

menyediakan hubungan standar dan 

mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi 

yang lainnya, ponsel cerdas hanyalah 

merupakan sebuah telepon yang 

menyajikan fitur canggih seperti email 

(surat elektronik), internet dan kemampuan 

membaca buku elektronik (e-book) atau 

terdapat papan ketik (baik software jadi 

maupun yang dihubungkan keluar atau 

hardware) dan penyambung VGA. Dengan 

kata lain, ponsel cerdas merupakan 

komputer kecil yang mempunyai 

kemampuan sebuah telepon. 

 

2.2 Pengertian Sistem Rekomendasi 

Sistem Rekomendasi merupakan model 

aplikasi dari hasil observasi terhadap 
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keadaan dan keinginan pelanggan. Sistem 

rekomendasi memanfaatkan opini 

seseorang terhadap suatu barang atau 

kategori tertentu, untuk membantu 

seseorang dalam memilih suatu barang atau 

produk, karena itu sistem rekomendasi 

memerlukan model rekomendasi yang tepat 

agar apa yang direkomendasikan sesuai 

dengan keinginan pelanggan, serta 

mempermudah pengguna mengambil 

keputusan yang tepat dalam menentukan 

produk yang akan dibelinya (McGinty dan 

Smyth, 2006). 

 

2.3 Nearest Neighbor 

Algoritma nearest neighbor adalah 

sebuah metode untuk melakukan klasifikasi 

terhadap objek berdasarkan data 

pembelajaran yang jaraknya paling dekat 

dengan objek tersebut (Widiarsana, O et al., 

2011). Algoritma nearest neighbor juga 

disebut lazy learner yang mudah 

menyimpan data di dalam memori dan 

dapat mengklasifikasikan item baru dengan 

membandingkan item tersebut dengan item 

yang telah tersimpan dengan menggunakan 

fungsi kesamaan (similarity function). 

Adapun rumus untuk menghitung algoritma 

nearest neighbor yaitu: 

wi

wiSiTi
STySimiliarit

n

i  1
*),(

),(
 

Keterangan : 

T : kasus baru 

S : kasus yang ada dalam memori 

(penyimpanan) 

N : jumlah atribut dalam setiap kasus 

i   : atribut individu antara 1 s/d n 

f   : fungsi similiarity atribut i antara kasus 

T dan kasus S 

w  : bobot yang diberikan pada atribut ke-i 

 

2.4 Euclidean 

Algoritma Euclidean merupakan salah 

satu algortma yang sering digunakan untuk 

menghitung jarak (Kardi, T., 2006). Dalam 

kebanyakan kasus yang berhubungan 

dengan penghitungan jarak maka sering 

merujuk pada algoritma euclidean. Jarak 

euclidean dihitung berdasarkan akar 

kuadrat dari sepasang benda, rumusnya 

adalah sebagai berikut : 





x

k

XjkXikDij
1

2)(  

Keterangan : 

Dij   : jarak euclideean antara i dan j 

n      : banyaknya jarak ke-n 

Xij   : jarak x ke-ik 

Xjk  : jarak x ke-jk 
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2.5 Javascript 

 Javascript adalah bahasa yang berbentuk 

kumpulan skrip pada fungsinya berjalan 

pada suatu dokumen HTML.Bahasa 

pemrograman untuk memberikan 

kemampuan tambahan terhadap bahasa 

HTML dengan mengijinka pengeksekusian 

perintah-perintah di sisi user, yang artinya 

di sisi browser bukan di sisi server web 

(Khannedy, 2007 : 2 ) 

2.6 MySQL 

 MySQL adalah salah satu jenis database 

server yang banyak digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan 

pengelolaan datanya. Keunggulan Mysql 

antara lain karena MySQL menggunakan 

SQLsebagai bahasa dasar untuk mengakses 

databasenya sehingga mudah untuk 

digunakan. MySQL juga bersifat open 

source dan free (Arief, 2011:151) 

3.Implementasi 

3.1 Perhitungan Metode  

Perhitungan dalam penelitian ini 

membutuhkan nilai bobot variabel seperti 

CPU, RAM dst, diberikan nilai bobot antara 

0 sampai 1, dan dari masing ma sing 

variabel akan diberi nilai kesamaan, baik 

pada variabel CPU, RAM dst, seperti 

contoh berikut:  

 

Tabel 3.1 Bobot 

Variabel 

Variabel Bobot 

CPU Core 1 

RAM 1 

Size 

Screen 0.5 

Resolution 0.25 

SIM 0.5 

Network 0.75 

NFC 0.5 

Camera 1 

Water 

Proof 0.5 

 

Tabel 3.2 Similarity Network 

 

Tabel 3.3 Similarity Camera 
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 Dalam contoh hanya ditampilkan dua 

tabel nilai persamaan untuk perhitungan, 

nilai persamaan yang digunakan tergantung 

pada banyaknya variabel yang ada. Contoh 

perhitungan:  

Tabel 3.4 Contoh Kasus User 

  

 Pertama melakukan perhitungan 

menggunakan Nearest neighbor dengan 

tujuan mencari nilai tertinggi dari user yang 

ada pada database, nilai tertinggi tersebut 

adalah yang paling sama dengan user yang 

mencari rekomendasi. 

Dan berikut ini adalah user baru yang 

memasukkan nilai atribut untuk melakukan 

sistem rekomendasi : 

CPU Core : Quad Core 

RAM  : 2 

Size Screen : 5.0" – 6.0" 

Resolution : QHD 

SIM  : Dual  

Network : GSM/HSPA/LTE 

NFC  : Yes 

Camera : Rear + Front 

Water Proof : Yes 

Kemudian akan dilakukan perhitungan nilai 

similarity antara user baru dengan user 

lama yang sudah ada sebelumnya :  

1. Similarity user baru dengan user nomor 

1 : 

a. Similarity nilai atribut CPU Core : Quad 

Core – Quad Core = 1 

b. Bobot atribut CPU Core : 1 

c. Similarity nilai atribut RAM : 2 – 2 = 1 

d. Bobot atribut RAM : 1 

e. Similarity nilai atribut Size Screen: 5.0" 

– 6.0" - 5.0" – 6.0" = 1 

f. Bobot atribut Size Screen: 0.5 

g. Similarity nilai atribut Resolution: QHD 

– FHD = 0.8 

h. Bobot atribut Resolution: 0.25 

i. Similarity nilai atribut SIM: Dual – 

Single = 0.5 

j. Bobot atribut SIM : 0.5 

k. Similarity nilai atribut Network: 

GSM/HSPA/LTE - GSM/HSPA/LTE 

=1 

l. Bobot atribut Network: 0.75 

m. Similarity nilai atribut NFC: Yes – Yes 

= 1 

n. Bobot atribut NFC: 0.5 

o. Similarity nilai atribut Camera: Rear + 

Front – Rear + Front = 1 

p. Bobot atribut Camera: 1 

q. Similarity nilai atribut Water Proof: Yes 

– Yes = 1 

r. Bobot atribut Water Proof: 0.5 

Maka : 
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Sim =

rpnljhfdb

rqponmlkjihgfedcba



 )*()*()*()*()*()*()*()*()*(  

Sim= 

5.015.075.05.025.05.011

)5.0*1()1*1()5.0*1()75.0*1()5.0*5.0()25.0*8.0()5.0*1()1*1()1*1(





 

Sim = 
6

7.5

 

Sim = 0.95 

Dilakukan berulang untuk semua data 

yang ada pada database. Jika hasil 

maksimal (dalam angka 1) maka 

rekomendasi smartphone dari user 

tersebut bisa langsung diberikan pada user 

yang mencari rekomendasi, jika belum 

mencapai hasil maksimal akan dilakukan 

pada metode yang kedua yaitu 

collaborative-based seperti berikut: 

Tabel 3.5 Contoh Rating User 

 

Maka :  

Distance user 1 dengan user baru : 

Dist = 2)21( xx    

Dist = 2)04(    

Dist = 2)4(   

Dist = 16   

Dist = 4   

 

Distance user 2 dengan user baru : 

Dist = 2)21( xx    

Dist = 2)05(    

Dist = 2)5(   

Dist = 25   

Dist = 5 

 

 Dari perhitungan collaborative filtering 

menggunakan algoritma euclidean diatas 

input rating yang akan dihitung berdasarkan 

filter spesifikasi smartphone yang sama 

seperti dimiliki oleh user 1 dan 2, karena 

pada metode sebelumnya user 1 dan 2 yang 

paling mirip dengan user baru, pada contoh 

tabel rating adalah user 1 dan 2 telah 

memberikan rating terhadap smartphone 

dimana juga terdapat user 3 yang juga 

memberikan rating terhadap salah satu 

smartphone, namun karena spesifikasi dari 

user 3 tidak sama dengan user 1 dan 2 maka 

tidak akan masuk perhitungan. Berdasarkan 

perhitungannya didapatkan bahwa user 2 

mendapatkan jarak yang lebih sedikit 

dengan user baru maka rekomendasi dari 

user 2 tersebut akan diberikan atau 
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direkomendasikan kepada user baru. Nilai 5 

pada user baru didapatkan dari asumsi 

bahwa user baru akan mencari smartphone 

terbaik maka dapat diasumsikan bahwa 

rating dari user baru sendiri adalah rating 

maksimal yaitu 5, sehingga pada pemberian 

keputusan smartphone yang akan 

disarankan kepada user baru juga 

merupakan smartphone yang memiliki 

rating tinggi, pada contoh tersebut 

smartphone Sony Xperia Z1 yang akan 

disarankan. 

3.2 Perancangan Aplikasi 

3.2.1 Analisa Sistem 

a. Context Diagram 

 

Gambar 3.1 Context Diagram 

b. Data Flow Diagram Level 1 

(DFD Level 1) 

 

 

Gambar 3.2 DFD Level 1 

 

3.2.2 Perancangan Tabel 

a. Tabel Admin dan User 

Tabel 3.6 Tabel User 

 

b. Tabel Smartphone 

Tabel 3.7 Tabel Smartphone 

 

 

c. Tabel Rating 

Tabel 3.8 Tabel Rating 
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3.3 Implementasi Sistem 

3.3.1 Flowchart Sistem 

Berikut ini adalah flowchat System yang 

digunakan saat user melakukan pencarian 

rekomendasi smartphone 

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem 

Rekomendasi Smartphone 

 

 

 

 

3.3.2 Tampilan Program 

 

Gambar 3.4 Halaman List Smartphone 

 

Gambar 3.4 Halaman List Smartphone 

 

4. Simpulan 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis 

uraikan tentang Sistem Rekomendasi 

Smartphone, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan yang diperoleh dari 

pembahasan tersebut, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini dibuat menggunakan 

menggunakan metode Hybrid, yaitu 

dengan menggabungkan dua metode 

antara Nearest Neighbor dan Euclidean 
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Distance, dimana dalam penerapannya 

dengan manfaatkan rekomendasi 

pengguna lain yang diolah dengan 

metode tersebut dan menghasilkan 

rekomendasi bagi pengguna yang 

membutuhkan rekomendasi smartphone. 

2. Penggunaan algoritma Nearest Neighbor 

akan menjadi metode pertama yang 

digunakan dalam perhitungan untuk 

mencari kesamaan antara pengguna yang 

mencari rekomendasi dengan pengguna 

lain yang ada pada database sistem. 

3. Penggunaan algoritma Euclidean 

Distance menjadi algoritma kedua yang 

digunakan jika algoritma Nearest 

Neighbor tidak mendapatkan hasil 

maksimal, maka pada algoritma 

Euclidean Distance akan menghitung 

jarak antara pengguna yang mencari 

rekomendasi dengan pengguna lain yang 

ada pada database menggunakan rating 

smartphone yang telah diberikan. 

4. User Interface pada aplikasi ini dibuat 

seefektif mungkin sehingga hal-hal yang 

tidak begitu penting tidak perlu 

ditampilkan dalam aplikas. Selain itu 

penggunaan teknologi AJAX semakin 

mempermudah jalannya proses karena 

tidak perlu melakukan refresh browser 

ketika sedang melakukan proses. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran penulis berdasarkan hasil 

rancangan dan simpulan yang telah penulis 

rangkum adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan, aplikasi ini dapat 

dikembangkan lagi menjadi suatu 

aplikasi yang lebih sempurna mengingat 

semakin berkembangnya teknologi 

smartphone. 

2. Variabel spesifikasi smartphone pada 

sistem yang digunakan masihlah dibuat 

seringkas mungkin, jadi diharapkan 

kedepan ada pengembangan pada sistem 

ini yang bisa dibuat dengan 

menggunakan variabel spesifikasi pada 

smartphone yang lebih rinci sehingga 

bisa lebih mengoptimalkan pencarian 

pada proses rekomendasinya. 
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