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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Kesimpulan akhir dari penelitian rekomendasi tempat menggunakan metode 

user-based collaborative filtering dan k-NN pada Twitter : 

a. Collaborative-based recommendation merekomendasikan tempat berdasarkan 

kemiripan pengguna dengan pengguna lain dengan cara menghitung 

kemiripan location history pengguna tersebut dengan pengguna lain 

menggunakan rumus cosine similarity. Item dari sejumlah k pengguna lain 

yang memiliki nilai cosine similarity paling tinggi akan dihitung untuk 

direkomendasikan kepada pengguna. 

b. Cosine similarity menemukan pengguna lain yang memiliki kemiripan paling 

tinggi dengan pengguna dengan cara menghitung kesamaan location history 

pengguna dengan dengan pengguna lain menggunakan rumus nomor (Error! 

Reference source not found.). Rentang nilai yang akan dihasilkan adalah -1 

dan 1. Semakin mendekati 1 nilai cosine similarity antara pengguna dengan 

pengguna lain, maka semakin besar kemiripan pengguna tersebut. Sebaliknya 

semakin mendekati -1 nilai cosine similarity pengguna, maka semakin kecil 

nilai kemiripan pengguna (bertentangan). Pada penelitian ini, cosine similarity 

hanya akan digunakan pada ruang positif, sehingga nilai yang dihasilkan 

adalah rentang 0 dan 1. Nilai 0 berarti masing-masing pengguna independen 

satu sama lain. Sedangkan nilai 1 berarti hubungan pengguna dengan 

pengguna lain sangat mirip. 

c. k-NN menentukan seberapa besar pengaruh pengguna lain terhadap 

rekomendasi yang dibuat dengan cara  menetapkan k pengguna lain yang akan 
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digunakan untuk menetukan rekomendasi. Nilai cosine similarity dari k 

pengguna lain akan digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh 

pengguna lain tersebut terhadap hasil rekomendasi. Selanjutnya setiap item 

yang pernah dikunjungi oleh setiap k pengguna akan dihitung mendapatkan 

penilaian yang akan pengguna berikan terhadap item rekomendasi. 

Dengan menggunakan precision dan recall, dapat dievaluasi rekomendasi 

yang dihasilkan. Dari 1.749 data testing pengguna, dievaluasi nilai precision 31,08% 

dan recall 61,02%. 

1.2 Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut, saran-saran yang diberikan pada penelitian 

ini adalah : 

a. Perlu dilakukan penelian lebih lanjut dengan menggunakan metode 

rekomendasi lain untuk membandingkan hasil dengan metode rekomendasi 

user-based collaborative filtering. 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan persamaan 

berbeda untuk menghitung kemiripan antara pengguna pada sistem dan 

membandingkan hasilnya dengan cosine similarity. 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambil informasi dari teks status, misalnya dengan menggunakan NER 

berdasarkan pembelajaran mesin (machine learning). 


