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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi masa kini berkembang sangat pesat, terutama teknologi 

pada bidang informatika. Berbagai macam pengembangan dilakukan 

dengan tujuan mempermudah dan memberi fasilitas bagi masyarakat yang 

berguna sebagai penunjang kehidupan serta kenyamanan mereka. 

Keberadaan dan penawaran yang diberikan oleh teknologi masa kini 

memang sangat banyak, namun tidak dapat menghasilkan informasi yang 

tepat kepada pengguna sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan.  

Dalam dunia penyediaan informasi juga menjadikan akses terhadap 

suatu hal yang ingin diketahui menjadi lebih mudah. Teknologi banyak 

membantu menjadikan suatu informasi menjadi sesuatu yang menarik 

perhatian dan dapat dimengerti walaupun diperhatikan hanya dalam waktu 

yang singkat. Oleh sebab itu, kekuatan teknologi berperan aktif dalam 

pengembangan metode yang seperti ini. Salah satunya adalah dengan 

munculnya system  digital yang bersifat data dan kemudian dikelola 

menjadi informasi. Disinilah teknologi berperan krusial dalam 

menyampaikan hasil pengelolaan data yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, 

kekuatan dari informasi yang biasanya sulit dipahami menjadi lebih 

mudah dipahami, karena banyak orang merasakan manfaatnya.  
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Dalam hal berselancar di dunia maya, sejak satu dekade terakhir, telah 

terjadi peningkatan bandwidth
1 

maupun kemampuan dari web browser
2 

dalam 

menampilkan aplikasi berbasis berbagai bahasa pemrograman. Berbagai hal telah 

berhasil dimaksimalkan oleh para pengembang seperti: kecepatan berselancar di 

dunia internet, fleksibilitas penulisan bahasa pemrograman dalam membuat 

aplikasi, serta berbagai fasilitas untuk meningkatkan kemampuan visual dari 

aplikasi yang ditampilkan. 

Data yang telah selesai dikelola  dapat menjadi informasi yang bersifat 

interaktif maupun pasif. Keduanya haruslah menyediakan informasi yang terkini 

dan sesuai dengan kurun waktu yang ada serta menjawab kebutuhan pengguna. 

Oleh sebab itu, informasi dari sekumpulan besar data yang tersimpan, dengan 

kriteria serta pencarian yang spesifik menghasilkan informasi yang tepat. 

Kebutuhan inilah yang kemudian harus dijawab, yakni dengan menggunakan 

teknik penggalian data (data mining).  

Analisis penggalian data pariwisata ini membantu ke depannya untuk 

mempermudah pengguna dalam mendapat jenis pariwisata yang diinginkan 

melalui rekomendasi yang diberikan melalui penelitian aplikasi ini. Selain itu, 

analisis ini juga memberikan pengetahuan akan pariwisata apa saja yang ada di 

pulau Jawa ini, yang sebelumnya ada kemungkinan bahwa pengguna belum 

mengetahuinya. 

Sebelumnya, telah ada beberapa penerapan aplikasi serupa , salah satunya 

yang penulis ketahui adalah penggunaan untuk melihat minat masyarakat dalam 

                                                             
1
 Bandwith  merupakan lebar jalur yang dapat di akses oleh pertukaran data yang sedang terjadi. 

2
 Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan konten dari internet. 
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menggunakan sepeda di beberapa kota besar. Aplikasi tersebut bekerja dengan 

cara mengumpulkan data pengguna sepeda dan melihat berapa mil seseorang di 

suatu tempat rata – rata menggunakan sepeda dengan mempertimbangkan jarang 

rumahnya dengan tempat tujuan tertentu. 

Data mining digunakan karena dianggap cocok dalam menjawab tantangan 

kebutuhan akan informasi yang efektif tersebut. Data mining memberikan 

keuntungan karena efisiensinya dalam mencari informasi sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan, seperti mengerucutkan data yang banyak pada satu titik yang ingin 

dicapai. Oleh karena ini semua, penulis bermaksud untuk menuangkan teknologi 

data mining ini ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS SISTEM 

REKOMENDASI JENIS WISATA PULAU JAWA MENGGUNAKAN 

METODE KLASIFIKASI NAïVE BAYES”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Sampai saat ini dunia pariwisata masih mengalami banyak permasalahan 

karena kurangnya informasi yang didapat dan kurangnya referensi bagi para 

wisatawan, sehingga dibutuhkan langkah awal nyata dengan menyediakan 

fasilitas ini bagi mereka. Di satu sisi, di pulau Jawa terdapat berbagai potensi 

tempat wisata menakjubkan apapun jenis wisatanya. Ada tempat yang mungkin 

sudah memang populer sejak lama, akan tetapi banyak juga tempat wisata yang 

sampai saat ini potensinya belum tergarap maksimal, bukan karena buruknya 

kualitas tempat wisata tersebut, melainkan karena kurangnya informasi mengenai 

tempat tersebut. Di lain sisi, para pengguna juga mungkin bingung melihat pulau 
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sebesar Jawa, akan tetapi tempat wisata yang mungkin menurut sebagian orang 

kurang banyak. Padahal tidaklah demikian kenyataannya. Hal ini hanya karena 

sumber informasi dan referensi yang kurang mengenai pemberitaan hal ini, 

sehingga tidak ada yang membawa para wisatawan ke tempat – tempat yang 

mungkin belum dikenal secara baik. Masalah ini menjadi latar belakang 

pelaksanaan analisis aplikasi data mining pariwisata pulau Jawa ini dan membuka 

informasi baru agar banyak orang mengetahui informasi pariwisata pulau Jawa 

yang mungkin sebelumnya belum pernah di ketahui. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat probabilitas dan korelasi 

jenis wisata apa yang kemungkinan paling banyak diminati di setiap provinsi di 

pulau Jawa dan melihat dari input seorang pengguna aplikasi ini, jenis wisata apa 

yang mungkin bisa ia pertimbangkan untuk dicoba. Aplikasi ini memberikan 

prediksi berdasarkan perhitungan dengan metode Naïve Bayes. Aplikasi ini juga 

harus dapat menyediakan tempat untuk pengguna memasukkan sejumlah pilihan 

data yang ada untuk kemudian diperhitungkan oleh sistem data mining ini. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Aplikasi untuk mengelola data pariwisata pulau Jawa ini memiliki 

beberapa batasan, yaitu : 

1. Aplikasi ini dibuat sebagai aplikasi yang berjalan di web browser dan 

dijalankan di PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows, Linux, 
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MacOS, dan sistem operasi lainnya yang mendukung penampilan 

konten web dari komputer. 

2. Analisis Data Mining ini hanya menggunakan metode Naïve Bayes. 

3. Perangkat lunak dan skrip yang digunakan adalah XAMPP 1.7.3 dan 

sudah termasuk di dalamnya PHP 5.3.1 dan MySQL 5.1.41. 

4. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sistem operasi Microsoft 

Windows. 

5. Hasil output dari aplikasi ini halaman web berbasis PHP. 

6. Aplikasi ini dikembangkan hanya sampai pada tahap untuk tujuan 

memenuhi keperluan analisis. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam meneliti dan mengembangkan aplikasi untuk analisis ini, ada 

beberapa tahap metode penelitian yang penulis lalui, yaitu : 

1. Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori tentang pariwisata 

pulau Jawa, data mining, PHP, MySQL, serta phpMyAdmin. 

2. Melakukan studi spesifik mengenai metode Naïve Bayes dan 

perhitungan matematika yang ada di metode tersebut. 

3. Melakukan perancangan tabel beserta kelas – kelas yang ada di dalam 

data mining. 

4. Proses mengumpulkan data pariwisata di pulau Jawa 

5.  Melakukan pengujian aplikasi untuk kemudian dapat menarik 

kesimpulan akhir. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari lima 

bab. Setiap bab memiliki isi dan materi pembahasan masing - masing bergantung 

kepada judul dan topic bahasan pada setiap masing – masing bab. Susunan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama terdiri dari enam sub bab yang menjelaskan tentang 

latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penulisan tugas akhir 

ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab kedua menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan 

untuk mendukung penyusunan tugas akhir, meliputi, database, 

MySQL, data mining, phpMyAdmin, PHP, serta XAMPP. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga ini menguraikan mengenai tahapan yang dirancang 

untuk membuat aplikasi bertujuan analisis yang berguna untuk 

mengelola data pariwisata pulau Jawa. Tahapan – tahapan tersebut 

ialah tahap mengumpulkan data pariwisata, tahap melengkapi data 

– data pariwisata yang mungkin kurang, tahap menentukan kelas – 

kelas data yang ada, tahap pembuatan data training, melakukan 

kalkulasi matematika yang merupakan bagian dari metode Naïve 

Bayes, tahap instalasi aplikasi yang diperlukan, tahap 
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mengembangkan program data mining, tahap merapikan dan 

memperbagus tampilan aplikasi, tahap pengujian aplikasi dan 

merekam kerja aplikasi. 

 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab keempat menjelaskan mengenai implementasi dan hasil 

pengujian aplikasi data mining untuk mengelola pariwisata pulau 

Jawa. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-

saran yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi peneliti untuk 

pengembangan selanjutnya. 

  


