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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa saat ini 

perkembangan industri otomotif di Indonesia sudah sedemikian pesatnya membuat tingkat persaingan 

semakin ketat, khususnya pada industri mobil. Para produsen mobil terus melakukan inovasi terhadap 

produknya. Hal ini terlihat dari semakin beraneka ragamnya tipe-tipe mobil di Indonesia. Akibatnya 

konsumen harus semakin selektif dalam memilih tipe mobil yang akan di beli. Faktor yang menjadi 

pertimbangan bagi konsumen dalam memilih tipe mobil yaitu faktor nilai dan manfaat yang akan 

diperoleh konsumen dari suatu produk. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara mengimplementasikan Metode k-

Nearest Neighbor (KNN) untuk rekomendasi pemilihan tipe mobil? (2) Bagaimana metode k-Nearest 

Neighbor (KNN) dapat mengklasifikasikan data dalam perekomendasian pemilihan tipe mobil? (3) 

Bagaimana kriteria-kriteria untuk menentukan rekomendasi pemilihan tipe mobil dengan Metode k-

Nearest Neighbor (KNN)? 

Penelitian ini menggunakan metode k-Nearest Neighbor (KNN) sebagai perhitungan jarak 

antara data training dengan data uji. Metode k-Nearest Neighbor (KNN) dipilih karena mudah dalam 

hal perhitungan serta juga mudah dilakukan implementasi pada bahasa pemrograman PHP. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Metode k-Nearest Neighbor 

(KNN) dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi dalam pemilihan tipe mobil. 

  

 

Kata Kunci : Tipe Mobil, k-Nearest Neighbor (KNN),  Data Mining.
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan industri otomotif 

di Indonesia sudah sedemikian pesatnya 

membuat tingkat persaingan semakin 

ketat, khususnya pada industri mobil. 

Para produsen mobil terus melakukan 

inovasi terhadap produknya. Hal ini 

terlihat dari semakin beraneka 

ragamnya tipe-tipe mobil di Indonesia. 

Akibatnya konsumen harus semakin 

selektif dalam memilih tipe mobil yang 

akan di beli. Faktor yang menjadi 

pertimbangan bagi konsumen dalam 

memilih tipe mobil yaitu faktor nilai 

dan manfaat yang akan diperoleh 

konsumen dari suatu produk. Banyak 

aspek yang harus dipertimbangkan 

dalam membeli sebuah mobil, maka 

orang sering kali bingung untuk 

memilih karena dihadapkan dengan 

banyaknya tipe mobil yang ada dipasar. 

Orang  yang telah memilih mobil  

terkadang merasa kecewa membeli 

mobil tersebut yang dibeli kurang sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

Selain itu, konsumen juga 

mempertimbangkan berapa besarnya 

biaya yang harus dikeluarkan untuk 

memperoleh tipe mobil tersebut. Dalam 

proses pembelian, konsumen selalu 

dihadapkan pada banyaknya pilihan tipe 

mobil. Pilihan-pilihan tipe mobil 

tersebut tentu memberikan keuntungan 

maupun kekurangan masing-masing. 

Beberapa tipe mobil yang dikeluarkan 

oleh pabriknya yaitu mobil tipe City 

Car, MPV (Multi-Purpose Vehicle), 

SUV (Sport Utility Vehicle), dan ELF 

(Microbus). 

Kepribadian konsumen 

cenderung mempengaruhi dalam hal 

membeli tipe mobil  yaitu bagaimana 

konsumen memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya akan suatu kendaraan 

melalui tipe, maupun kualitas yang ada 

pada mobil tersebut. Akhirnya dengan 

melihat dan mempertimbangkan 

perilaku konsumen untuk memilih 

pembelian tipe mobil, maka pemasar 

akan lebih memahami kebutuhan dan 

keinginan  dari konsumen sehingga 

strategi yang diterapkan juga tentunya 

akan lebih baik dan berhasil. 

Berdasarkan permasalahan 

diatas dapat diambil alternatif solusi 

dengan cara efektif adalah dengan 

menggunakan metode k-Nearest 

Neighbor (KNN) rekomendasi 

pemilihan tipe mobil. Metode ini 

digunakan untuk melakukan klasifikasi 

terhadap objek dalam pemilihan tipe 

mobil pada kategori yang tepat. Maka 

dari permasalahan yang telah di 
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jelaskan di atas penulis ingin meneliti 

dan menyelesaikan permasalahan 

dengan menggunakan teknik Data 

Mining dengan judul "Rekomendasi 

Pemilihan Tipe Mobil Menggunakan 

Metode k-Nearest Neighbor (KNN)”. 

 

II. METODE 

Metode K-Nearest Neighbor adalah 

sebuah metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan 

data pembelajaran yang jaraknya paling 

dekat dengan objek tersebut. (Brammer, 

2007). 

Dasar metode k-nearest neighbor 

(Brammer, 2007) : 

a. Temukan pelatihan yang paling 

dekat dengan data yang tidak 

diketahui classnya. 

b. Ambil yang paling sering terjadi 

untuk klasifikasi dari sebanyak 

pelatihan. 

Kelebihan dari metode k-nearest 

neighbor (Bramme, 2007) : 

a. Dapat menghasilkan data yang 

lebih akurat. 

b. Lebih efektif di data training 

yang besar. 

Kekurangan dari metode K-Nearest 

Neighbor (Brammer, 2007) : 

a. Berdasarkan perhitungan nilai 

jarak (Distance based learning), 

tidak jelas perhitungan jarak 

mana yang sebaiknya digunakan 

dan atribut mana yang 

memberikan hasil yang baik. 

b. Nilai komputasinya tinggi 

karena kita perlu menghitung 

jarak dan nilai baru ke semua 

data yang ada di data training. 

c. Perlu menunjukkan parameter K 

(jumlah tetangga terdekat). 

Langkah-langkah untuk menghitung 

metode K-Nearest Neighbor 

(Brammer, 2007) : 

a. Menentukan parameter K 

(jumlah tetangga paling dekat) 

b. Menghitung kuadrat jarak Euclid 

(queri instance) masing – 

masing objek terhadap data 

sampel yang diberikan. 

c. Mengumpulkan kategori KNN. 

Tujuan dari metode k-

nearest neighbor adalah untuk 

mengklasifikasikan objek baru 

berdasarkan atribut dan training. 

Dimana hasil dari uji yang baru 

diklasifikasikan berdasarkan 

mayoritas dari kategori. 

Rumus metode KKN : 

D(x,y) =   (𝑥𝑖 −  𝑦𝑖)2
𝑖  

Keterangan : 
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D(x,y) : Jarak Euclidean (Eucledean 

Distance) 

(xi) : training ke – i 

(𝑦𝑖) : testing ke – i 

 Mengurutkan data hasil perhitungan 

nilai euclidean dari terkecil ke 

terbesar : 

Data training sebelum diurutkan 

Data 

training ke- 

Nilai 

Euclidean 

1 25,07 

2 25,03 

3 20,12 

4 10,09 

5 15,09 

6 15,06 

7 10,14 

8 1,73 

9 20,12 

10 20,24 

 

Data training setelah diurutkan  

Data 

training ke- 

Nilai 

Euclidean 

8 1,73 

4 10,09 

7 10,14 

6 15,06 

5 15,09 

9 20,12 

3 20,12 

10 20,24 

2 25,03 

1 25,07 

 

Mengambil data yang telah diurutkan 

sebanyak k, dalam soal k adalah 4. 

Serta menampilkan label class dari 

data training yang terpilih. 

Hasil data training 

Data 

training 

ke- 

Nilai 

Euclidean 

Tipe 

Mobil 

8 1,73 MPV 

4 10,09 MPV 

7 10,14 MPV 

6 15,06 MPV 

 

Berdasarkan perhitungan 

menggunakan metode knn, mobil 

yang dimaksud memiliki tipe sebagai 

mobil MPV dengan nilai jarak 

sebesar 1,73. 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil 

1.1.Tampilan halaman awal/ home 

Home adalah form yang 

pertama kali muncul saat 

program dijalankan. Tampilan 

home dapat dilihat pada gambar : 
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1.2.Tampilan login 

Login adalah tampilan 

yang muncul saat pengguna akan 

melakukan akses sebagai admin 

atau user. Tampilan log in 

ditunjukkan pada gambar : 

 

 

 

1.3.Tampilan Rekomendasi 

Tampilan rekomendasi 

adalah sebuah halaman yang 

diguanakan sebagai proses 

pemasukkan data testing pada 

sistem. Tampilan rekomendasi 

ditunjukkan pada gambar : 

 

 

1.4.Tampilan Hasil Rekomendasi 

 Tampilan hasil dari 

rekomendasi adalah halaman yang 

menampilkan hasil rekomendasi dari 

perhitungan dengan menggunakan 

metode KNN. Tampilan hasil 

rekomendasi dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian 

pembahasan dari penelitian yang 

telah dilakukan maka  dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Metode k-Nearest Neighbor 

(KNN) dapat di 

implementasikan untuk 

rekomendasi pemilihan tipe 

mobil. 

2. Keefektifan pengguna 

metode k-Nearest Neigbor 

(KNN) dalam rekomendasi 

pemilihan tipe mobil, telah 

berhasil diuji pada sistem. 

3. Kriteria konsumen dalam 

rekomendasi pemilihan tipe 

mobil dapat ditentukan 

dengan Metode k-Nearest 

Neighbor (KNN). 

 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

SITI ALIYATUN NISA| 13.1.03.02.0239 
TEKNIK - TEKNIK INFORMATIKA 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

IV. DAFTAR PUSTAKA  

Bahri, Syamsul. Klasifikasi 

Kendaraan Roda Empat 

Berbasis Metode K-Nearest 

Neighbor (KNN). Jurnal 

Bianglala Informatika, Volume 

4 Nomor : 1 Halaman 10-14. 

Brammer. 2007. Principles of Data 

Mining. Digital professor of 

information Technology, 

University of Porthsmouth, 

UK. 

Raharjo, B. 2011. Membuat 

Database Menggunakan mysql. 

Informatika, Bandung. 

Sumanti, Tutin. Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Mobil 

Bekas Dengan Menggunakan 

Metode Simple Additive 

Weighting (SAW). Jurnal 

Pelita Informatika Budi Darma, 

Volume 5 Nomor : 3 Halaman 

139-142. 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX


