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ABSTRACT 

APPLYING CASE BASED REASONING METHOD ON DEVELOP 

RECIPE RECOMMENDATION APPLICATION BASED ON ANDROID  

By 

LIA ATIKA RANI  

Recipes are needed as a means to guide people when preparing ingredients for 

cooking, making and serving food. These days there are more and more 

smartphone users and Android is the most dominant  operating system. Android 

based smartphone is very easy to use, so many people choose  it.  Case   Based 

Reasoning (CBR) is  a  problem solving approach by emphasizing the role of prior 

experience. New problems can be solved by utilizing toward similar problems that 

have been solved before. In this study, we design and build a Recipe 

Recommendations Apps for Android  and applying Case-Based Reasoning 

method.   This application provide recommendations of any recipes of Indonesian 

Foods that can be made by inputting available ingredients and step by step of 

cooking and the way they are presented. This evaluation show that the application 

successfully constructed and useful for user.  

Kata Kunci  : CBR, Recipe, Recommendation System, Android   



ABSTRAK  

PENERAPAN METODE CASE BASED REASONING PADA 

PENGEMBANGAN APLIKASI RECIPE RECOMMENDATION  

BERBASIS ANDROID  

Oleh  

LIA ATIKA RANI  

Resep masakan dibutuhkan sebagai sarana yang dapat menuntun pada saat 

mempersiapkan bahan-bahan masakan, cara memasak dan menyajikan suatu 

masakan. Pada saat ini pengguna smartphone semakin banyak. Dari banyaknya 

pengguna smartphone, sistem operasi yang mempunyai banyak pengguna adalah 

Android. Smartphone berbasis Android sangat mudah digunakan, sehingga 

banyak orang memilih untuk menggunakan smartphone berbasis Android. Case 

Based Reasoning (CBR) merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah 

dengan menekankan peran pengalaman sebelumnya. Permasalahan baru dapat 

diselesaikan dengan memanfaatkan kembali masalah sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti merancang dan membangun aplikasi “Recipe 

Recommendations” berbasis Android dengan menerapkan metode Case-Based 

Reasoning, dimana dengan aplikasi ini akan  memberi petunjuk atau rekomendasi 

masakan apa saja yang dapat dibuat dengan menginput bahan-bahan apa saja yang 

tersedia dan aplikasi ini juga memberikan resep lengkapnya beserta langkah-

langkah memasak dan cara penyajiannya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian 

ini adalah aplikasi Recipe Recommendation berhasil dibangun dan berguna bagi 

setiap pengguna yang telah menggunakan aplikasi ini, dibuktikan dengan 

kuisioner pengujian aplikasi yang mendapat nilai baik. 

Kata Kunci  : CBR, Resep Masakan, Sistem Rekomendasi, Android 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah   

Kegiatan memasak dilakukan seseorang untuk menghidangkan suatu masakan. 

Memasak selain menjadi rutinitas yang cukup penting dalam kehidupan sehari-

hari, juga bisa sebagai hobi. Tidak hanya kaum perempuan saja yang memiliki 

hobi memasak, kaum laki-laki juga memiliki hobi memasak di era modern ini. 

Keahlian memasak yang dimiliki oleh kaum laki-laki dapat dilihat pada acara 

masak-memasak serta perlombaan memasak yang sering ditayangkan pada acara 

televisi. Skill memasak dalam hal ketangkasan, kecepatan, dan ketepatan yang 

mereka miliki tidak kalah dengan skill yang dimiliki oleh kaum perempuan.  

 
Antusiasme masyarakat terhadap kuliner saat ini sangat tinggi karena makanan 

sekarang ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia semata 

tetapi telah menjadi suatu objek rekreasi yang dapat menghilangkan stres 

pekerjaan bagi sebagian masyarakat(Gofur, 2012). 

 
Resep masakan sangat dibutuhkan sebagai suatu sarana yang dapat menuntun 

pada saat penyiapan bahan-bahan masakan, cara pembuatan serta cara penyajian 

agar menghasilkan masakan dengan citra rasa yang lezat, nikmat, dan menarik. 
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Resep masakan yang hanya didapatkan turun menurun dari orang tua terkadang 

terlupakan karena padatnya aktifitas seseorang. Resep masakan yang dapat 

diakses setiap saat sangat dibutuhkan, sehingga dapat mempermudah dalam 

proses memasak.  

 
Kumpulan resep masakan yang tersedia saat ini berasal dari koran, majalah, 

maupun tabloid. Hal ini dinilai kurang efisien dalam penggolongan menurut 

kategori jenis resepnya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam hal 

pencarian dan pengarsipan koleksi resep masakan. Selain itu, dibutuhkan rak 

khusus untuk menyimpan kumpulan koran, tabloid, dan majalan tersebut untuk 

menjaga koleksi resep-resep yang dimiliki agar tetap awet dan tidak ada resep 

yang hilang.   

 
Aplikasi berbasis mobile tentunya sekarang sangat banyak digunakan oleh 

masyarakat karena penggunaanya yang mudah dan gampang dibawa kemana-

mana dan aplikasi mobile berbasis Android yang sedang ramai digunakan oleh 

masyarakat. Berdasarkan website www.indonesiaandroidkejar.id sampai pada 

tahun 2014 terdapat 180 juta orang Indonesia memiliki ponsel dan akan terus 

meningkat menjadi lebih dari 195 juta pada 2017 dan 60% pemilik ponsel di 

Indonesia menggunakan sistem operasi Android (Android Kejar, 2016). Serta 

penggunaan aplikasi android mengenai resep masakan berdasarkan jumlah user 

yang mengunduh salah satu aplikasi resep masakan yang tersedia di Play Store 

mencapai 500.000 dengan rating diatas empat dari lima.  

http://www.indonesiaandroidkejar.id/
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Pertumbuhan yang sangat pesat pada internet dan World Wide Web menyebabkan 

pula berkembang pesatnya sumber daya informasi elektronik. Hal ini telah 

memunculkan masalah baru yaitu bagaimana mencari dan mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu suatu cabang ilmu baru telah muncul dalam 

Teknologi Informasi yaitu Information Retrieval (Temu Kembali Informasi). 

Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu CBR (Case-Based Reasoning) 

karena metode ini memiliki karakteristik dibutuhkan untuk suatu pencarian. 

Metode CBR memiliki kemampuan pencarian yang lebih fleksibel,  dengan 

kemampuan (1) Memberikan fleksibilitas dalam mendeskripsikan permasalahan 

yang dilihat, bahkan menggunakan bahasa yang natural, (2) Mencari 

permasalahan/ informasi yang memiliki dekripsi mirip dalam database atau 

bahkan sekumpulan permasalahan/informasi yang mirip, (3) Menanyakan 

beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasikan permasalahan yang mirip atau 

fokus pada yang paling mirip, (4) Memberikan solusi dikenali berdasar 

permasalahan yang paling mirip (5) Mengadaptasikan solusi dengan permasalahan 

yang baru. 

 

 

Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menerapkan metode Case 

Based Reasoning antara lain dalam sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan tingkatan depresi, pada sistem cerdas untuk pendeteksian dan 

penanganan dini penyakit sapi, dan aplikasi resep masakan berbasis mobile web 

dengan metode case-based reasoning. Namun pada penelitian sebelumnya 

kebanyakan masih mengembangkan sistem berbasis web. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi “Recipe Recommendations” berbasis 
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Android dengan menerapkan salah satu metode dalam information retrieval yaitu 

Case-Based Reasoning, dimana dengan aplikasi ini akan  memberi petunjuk atau 

rekomendasi masakan apa saja yang dapat dibuat dengan menginput bahan-bahan 

apa saja yang tersedia dan aplikasi ini juga memberikan resep lengkapnya beserta 

langkah-langkah memasak dan cara penyajiannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan masalah pokok 

yang perlu diselesaikan dan menjadi dasar dalam pengerjaan skripsi ini yaitu 

“Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi Recipe Recommendation 

berbasis Android yang menghasilkan rekomendasi resep dengan menerapkan 

metode Case-Based Reasoning”. 

 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam perancangan dan penerapan metode Cased Based Reasoning pada 

pengembangan aplikasi Recipe Recommendation berbasis Android ini diberikan 

batasan masalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi ini hanya dapat dioperasikan dalam smartphone yang mendukung 

OS (Operating System) Android.  

2. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet untuk menjalankannya. 

3. Aplikasi ini menyediakan fitur pencarian resep berdasarkan input oleh 

user.  
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4. Aplikasi ini menampilkan beberapa list resep masakan dan menampilkan 

resep masakan secara lengkap yang dipilih dari list resep yang tersedia. 

5. Aplikasi ini memberikan tempat berupa text box untuk user menginputkan 

bahan-bahan makanan baik bahan utama dan bahan tambahan dalam resep 

masakan berupa teks untuk system agar dapat menentukan resep masakan 

yang akan direkomendasikan. 

6. Aplikasi ini memberikan rekomendasi resep masakan yang cocok sesuai 

bahan yang diinput pengguna dengan menerapkan metode case based 

reasoning.  

7. Aplikasi ini menampilkan rekomendasi resep dalam bentuk list resep 

berdasarkan jumlah bahan yang cocok pada resep dan menu favorit 

pengguna. 

8. Aplikasi menampilkan resep lengkap dari rekomendasi resep yang 

diberikan dan menjelaskan bahan-bahan yang ada, yang belum ada, dan 

yang tidak dibutuhkan dari resep tersebut. 

9. Aplikasi ini dapat menambahkan dan menyimpan resep pribadi user. 

10. Aplikasi ini dapat menampilkan rekomendasi resep mingguan untuk user. 

11. Aplikasi ini didukung dengan web service untuk mengelola data resep 

admin dan resep pribadi pengguna oleh admin. 

12. Aplikasi ini menggunakan data resep masakan sejumlah 500 resep 

masakan Indonesia saja dan menggunakan Bahasa Indonesia saja. 

13. Aplikasi ini dilengkapi dengan Halaman Tentang Pengembang dan 

Halaman Bantuan. Pada Halaman Tentang Pengembang disediakan 

fasilitas untuk berkomunikasi dengan pengembang, yaitu melalui Email, 
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dan Facebook dan pada Halaman Bantuan menjelaskan detail menu-menu 

yang tersedia serta cara penggunaan aplikasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi 

Recipe Recommendation berbasis Android yang menghasilkan rekomendasi resep 

dengan menerapkan metode Case Based Reasoning. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Praktis 

1. Memberikan kemudahan bagi user (masyarakat khususnya bagi ibu rumah 

tangga, remaja putri, bahkan kaum laki-laki) yang memiliki hobi memasak 

dalam mencari informasi resep masakan. 

2. Memberikan rekomendasi resep masakan yang cocok dengan bahan 

makanan yang dimiliki user. 

1.5.2 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan baru untuk penulis. 

2. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama 

kuliah. 

3. Untuk dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun 

pembuatan dalam penelitian yang sama. 
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1.6 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dapat dilihat pada diagram alir pada 

Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian  

 

Diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 1.1 dijelaskan sebagai berikut. 

1. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah 

merupakan tahapan dasar dimana pada tahapan ini dilakukan 
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pengidentifikasian dan penganalisaan terhadap permasalahan-

permasalahan yang ada. Tahapan ini akan menghasilkan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga batasan-batasan 

permasalahan. 

2. Langkah kedua yaitu studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan 

yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan menganalisis 

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

3. Langkah ketiga yaitu inception. Pada langkah ketiga ini memasuki tahapan 

pengembangan sistem dengan menggunakan metode unified process. Pada 

tahap ini akan dilakukan pengumpulan data resep masakan.  Pada tahap ini 

juga akan dilakukan analisis kebutuhan dasar sistem. 

4. Langkah keempat yaitu elaboration. Pada tahap ini akan dilakukan 

perancangan sistem dan perancangan antarmuka. Perancangan atau desain 

sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified Modelling Language 

(UML) yang meliputi semua entitas luar, input dan output yang terlibat 

dalam sistem serta usecase, class diagram, activity diagram, sequence 

diagram yang digunakan dalam analisis sistem. 

5. Langkah kelima yaitu construction 1. Pada tahap ini akan dilakukan 

pembuatan program (coding). 

6. Langkah berikutnya yaitu construction 2. Pada tahap ini akan dilakukan 

pengujian. Pendekatan kasus uji dalam penelitian ini adalah pengujian 

black box dengan metode Equivalence Partitioning (EP). 

7. Langkah ketujuh yaitu transition. Pada tahap ini akan dilakukan 

penyerahan sistem aplikasi ke-user (roll-out) melalui play store. 



 

9 
 

8. Langkah terakhir yaitu analisis hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, 

apakah hasil dapat mengatasi permasalahan yang dideskripsikan di awal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi adalah sebuah alat dan teknik yang menyediakan saran terkait 

suatu hal untuk dapat dimanfaatkan oleh user (Ricci dkk., 2011). Pada layanan e-

commerce, saran yang diberikan dapat berupa produk maupun jasa yang 

ditawarkan. Perusahaan Amazon merupakan salah satu penyedia layanan e-

commerce yang menerapkan sistem rekomendasi dan penerapan sistem 

rekomendasi tersebut membuat perusahaan seperti Amazon dapat memberikan 

layanan yang bersifat personal kepada pengunjung website mereka. Selain itu, 

intensitas pengguna layanan dalam meng-klik hasil rekomendasi serta membeli 

produk yang direkomendasikan sangat tinggi, melebihi konten yang ditampilkan 

tanpa melalui sistem rekomendasi seperti iklan berupa spanduk pada halaman 

website ataupun bagian daftar barang yang paling laku dijual (Amazon,2003). 

Data yang diolah berbeda-beda untuk tiap sistem rekomendasi. Beberapa data yang 

diolah antara lain berupa informasi personal yang diperoleh saat proses pendaftaran, 

rekam aktivitas pengguna dalam menjelajahi halaman website, kata kunci yang 

digunakan dalam pencarian, rekam pembelian dan penilaian produk yang dilakukan 

serta rekam kalimat yang pengguna gunakan dalam mengevaluasi suatu produk. 

Output yang dihasilkan antar sistem rekomendasi pun berbeda-beda seperti 
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rekomendasi produk, kumpulan evaluasi yang diberikan oleh pengguna lain 

maupun hasil penilaian kuantitatif terhadap suatu produk (Qiu dkk., 2010). 

Sistem rekomendasi diterapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang 

pertama adalah meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa dengan 

memberikan penawaran produk lain yang diperkirakan akan menarik minat 

pengguna layanan e-commerce. Tujuan lain adalah menjual produk yang lebih 

beragam dengan menawarkan produk yang sulit ditemukan apabila tidak 

direkomendasikan. Sistem rekomendasi dapat pula meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pengguna layanan e-commerce yang memperoleh rekomendasi sesuai 

dengan minat mereka. Selain itu, sistem rekomendasi memungkinkan penyedia 

layanan untuk lebih memahami keinginan dari pengguna (Ricci dkk., 2011). 

Akurasi dari rekomendasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem rekomendasi sangat 

bergantung pada algoritma yang digunakan. Namun, hal yang menentukan seberapa 

efektif suatu sistem rekomendasi tergantung pada faktor-faktor yang melampaui 

kualitas algoritma. Efektivitas dalam suatu sistem rekomendasi adalah efektivitas 

dalam mengenalkan pengguna kepada item-item yang membuat pengguna merasa 

tertarik dan meyakinkan pengguna untuk mencoba item tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa efektivitas dari sistem rekomendasi sepenuhnya berhubungan 

dengan perspektif dari pengguna. Dari penelitian yang dilakukan oleh Swearingen 

& Sinha, ciri-ciri dari sistem rekomendasi yang efektif adalah (Swearingen dan 

Sinha, 2001) : 

1. Memunculkan rasa percaya pengguna kepada sistem 

2. Memiliki logika sistem yang transparan 
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3. Mengarahkan pengguna kepada item yang baru dan belum pernah 

dialami/ditemui oleh pengguna 

4. Menyediakan rincian mengenai item yang direkomendasikan, termasuk 

gambar dan penilaian komunitas 

5. Menyediakan cara bagi pengguna untuk memperbaiki output rekomendasi 

dengan menyertakan atau tidak menyertakan jenis item tertentu. 

 

2.2 Resep Masakan  

Resep masakan adalah instruksi yang berisi nama masakan, bahan, bumbu, dan cara 

membuat, serta cara menghidangkan suatu masakan. Resep masakan adalah suatu 

susunan instruksi atau algoritma yang menunjukkan cara membuat suatu masakan 

(Marwanti,2000). 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat resep masakan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan bahan makanan. 

2. Pengetahuan alat masak dan alat hidang. 

3. Pengetahuan tentang teknik olah. 

4. Pengetahuan tentang tata hidang serta pengetahuan tentang ukuran. 

Resep masakan bermanfaat untuk : 

1. Mengetahui bahan dan cara membuat suatu masakan. 

2. Mengetahui hubungan masakan yang satu dengan masakan yang lain. 

3. Dapat mengubah resep yang telah ada menurut kehendak. 

Tata cara penulisan resep masakan : 
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1. Nama masakan ditulis jelas. 

2. Bahan yang diperlukan disertai ukuran dan bumbu-bumbu yang lain. 

3. Cara pembuatan disertai secara singkat tapi jelas. 

4. Jumlah porsi dalam satu resep. 

Ukuran bahan yang umum digunakan dalam resep masakan : 

1. Gram, Ons, kg. 

2. Liter, Cc. 

3. Sendok teh (sdt), sendok makan (sdm). 

4. Helai. 

5. Gelas. 

6. Dll. 

Pada dasarnya resep makanan terbagi menjadi lima jenis masakan yaitu : 

1. Appetizer (Makanan pembuka) 

2. Breakfast (Makanan sarapan pagi) 

3. Main Dish (Makanan utama) 

4. Dessert (Makanan penutup) 

5. Drinks (Minuman) 

 

2.3 Case Based Reasoning 

Secara singkat Case-Base Reasoning (CBR) didefinisikan sebagai sebuah 

metodologi untuk penyelesaian masalah dengan memanfaatkan pengalaman 

sebelumnya (Main, 2001). Case-Base Reasoning (CBR) merupakan sebuah 

paradigma utama dalam penalaran otomatis (automate reasoning) dan mesin 
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pembelajaran (machine learning). Di dalam CBR, seseorang melakukan penalaran 

dapat menyelesaikan masalah baru dengan memperhatikan kesamaannya dengan 

satu atau beberapa penyelesaian dari permasalahan sebelumnya. Struktur sistem 

CBR dapat digambarkan sebagai kotak hitam seperti pada Gambar 2.2, yang 

mencakup mekanisme penalaran dan aspek eksternal meliputi : 

1. Spesifikasi masukan atau kasus dari suatu permasalahan 

2. Solusi yang diharapkan sebagai luaran 

3. Kasus-kasus sebelumnya yang tersimpan sebagai referensi pada mekanisme 

penalaran.  

 

Gambar 2.1 Siklus Case-Based Reasoning (Main, 2001). 

Metode Case-Based Reasoning (CBR) adalah salah satu metode untuk membangun 

sistem pakar dengan pengambilan keputusan dari kasus yang baru dengan 

berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Konsep dari metode Case-Based 

Reasoning (CBR) ditemukan dari ide untuk menggunakan pengalaman-

pengalaman yang terdokumentasi untuk menyelesaikan masalah yang baru. Para 

decision maker kebanyakan menggunakan pengalaman-pengalaman dari problem 

solving terdahulu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang. 
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2.3.1. Siklus Case-Based Reasoning 

Secara umumnya terdapat empat langkah proses pada metode Case-Based 

Reasoning, yang pelaksanaannya berupa siklus, yaitu (Aamodt dan Plaza, 1994) : 

 

Gambar 2.2 Siklus Case-Based Reasoning (Aamodt dan Plaza,1994). 

 

1. Retrieve : yaitu mengambil kembali permasalahan yang sama. Pada langkah ini 

dilakukan proses pencarian atau kalkulasi dari kasus-kasus yang memiliki 

kesamaan. Tahapan yang ada pada retrieve ini adalah : 

a. Identifikasi masalah 

b. Memulai pencocokan 

c. Melakukan seleksi 

2. Reuse : yaitu menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dalam kasus 

tersebut untuk mengatasi masalah baru. Pada langkah ini dicari solusi dari 
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kasus serupa pada kondisi sebelumnya untuk permasalahan baru. Ada dua cara 

yang digunakan untuk reuse kasus yang ada yaitu :  

a. Reuse solusi dari kasus yang telah ada (Transformatical Reuse). 

b. Reuse metode kasus yang ada untuk membuat solusi (Derivational Reuse). 

3. Revise : yaitu meninjau kembali solusi yang diberikan. Pada langkah ini dicari 

solusi dari kasus serupa pada kondisi sebelumnya untuk permasalahan yang 

terjadi kemudian. 

a. Evaluasi Solusi 

Evaluasi solusi adalah bagaimana hasil yang didapatkan setelah 

membandingkan solusi dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini biasanya 

tahapan di luar sistem CBR. Pada tahap evaluasi ini sering memerlukan 

waktu yang panjang tergantung dari aplikasi apa yang sedang 

dikembangkan. 

b. Memperbaiki Kesalahan 

Perbaikan suatu kasus meliputi pengenalan kesalahan dari solusi yang 

dibuat dan mengambil atau membuat penjelasan tentang kesalahan tersebut. 

4. Retain : yaitu proses yang menyimpan pengalaman untuk memecahkan 

masalah yang akan datang ke dalam basis kasus (memory based). Permasalahan 

yang akan diselesaikan adalah permasalahan yang memiliki kesamaan 

dengannya. Pada tahap ini terjadi suatu proses penggabungan dari solusi kasus 

yang baru ke knowledge yang telah ada.  

Proses ini terdiri dari memilih informasi apa dari kasus yang akan disimpan, 

disimpan dalam bentuk apa, cara menyusun kasus agar mudah untuk menemukan 
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masalah yang mirip, dan bagaimana mengintegrasikan kasus baru pada struktur 

memori (Mulyana dan Hartati, 2009). 

Pada tahap retrieve akan dilakukan perhitungan tingkat kemiripan. Adapun rumus 

untuk menghitung nilai similarity dari permasalahan tersebut adalah : 

𝑇𝑖 =  
𝑛𝑥1 + 𝑛𝑥2 + 𝑛𝑥3 + ⋯ + 𝑛𝑥𝑚

𝑁
 

Keterangan : 

Ti  =  nilai similarity dengan kasus ke i 

n x 1  = banyaknya kesamaan sub objek x 1 

n x 2 = banyaknya kesamaan sub objek x 2 

n x 3  = banyaknya kesamaan sub objek x 3 

n x m  = banyaknya kesamaan sub objek x m 

N  = banyaknya gejala pada kasus baru  

Proses komputasi akan menghitung nilai similarity dengan batasan-batasan yang 

telah ditentukan.  

2.3.2. Retrieval Dalam Case-Based Reasoning 

Salah satu tahap penting dalam siklus CBR adalah pengambilan kembali (retrieval) 

terhadap kasus-kasus sebelumnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah baru. Salah satu pertanyaan mendasar adalah atas dasar / pertimbangan apa 

retrieval tersebut dilakukan. Satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam banyak 

penelitian adalah penilaian kesamaan (similarity assesment). 
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Dalam beberapa aplikasi CBR, sudah cukup memadai untuk menilai kesamaan 

terhadap kasus-kasus yang tersimpan berdasarkan ciri-ciri yang nampak. Yang 

dimaksud ciri-ciri yang nampak dari suatu kasus adalah penjelasan yang 

dimilikinya dan bentuk penyajian menggunakan pasangan-pasangan nilai atribut. 

Pada aplikasi yang lain seringkali ciri-ciri diperoleh dari penjelasan kasus-kasus 

dengan melakukan inferensi sesuai dengan domain pengetahuan. Dalam aplikasi 

yang lain, sebuah kasus disajikan dalam struktur yang kompleks, seperti graf, maka 

untuk retrieval membutuhkan penilaian terhadap kesamaan strukturnya. Terdapat 

beberapa pendekatan penilaian kesamaan (similarity assesment) untuk retrieval 

(Mantaras,2006), antara lain : 

1. Assessment of surface similarity 

Dalam pendekatan retrieval berdasarkan ciri yang nampak, kesamaan setiap 

kasus dengan masalah yang baru, disajikan sebagai sebuah bilangan yang 

real dalam rentang [0,1] yang dihitung sesuai dengan ukuran kesamaan yang 

diberikan. Biasanya, kasus yang dipanggil kembali adalah kasus ke-k yang 

memiliki kesamaan paling tinggi dengan masalah baru. Pendekatan ini lebih 

dikenal dengan ‘k-Nearest Neighbor’ retrieval yang biasa disingkat dengan 

k-NN. Terdapat banyak cara dalam pengukuran kesamaan dan pendekatan 

yang berbeda disesuaikan dengan perbedaan representasi kasus.  

2. Assessment of structural similarity 

Struktur assessment didefinisikan sebagai struktur graf khusus, dimana 

masalah baru mempunyai kesamaan dengan kasus yang tersimpan, dengan 

menggunakan aturan transformasi tertentu dan latar belakang pengetahuan 

yang diberikan diperlukan untuk menentukan kesamaan struktur. 
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3. Similarity framework 

Terdapat banyak cara untuk mengukur kesamaan, sehingga tidaklah 

mengherankan apabila beberapa peneliti dalam memandang kesamaan ini 

tidak dalam satu pandanganm dan tidak bergantung dengan algoritma 

khusus.  

2.3.3. Reuse dan Revision Dalam Case-Based Reasoning 

Proses reuse dalam siklus CBR adalah tanggung jawab dalam memberikan solusi 

dari sebuah kasus baru berdasarkan penyelesaian-penyelesaian kasus yang diambil 

kembali. Penggunaan kembali kasus-kasus yang di retrieve merupakan hal yang 

sangat mudah sebagaimana pengembalian penyelesaian masalah sebelumnya, tanpa 

melakukan perubahan, sebagai penyelesaian yang disediakan untuk masalah baru. 

Hal ini sering berkaitan dengan masalah klasifikasi, yang mana tiap-tiap 

penyelesaian atau kelas sering diwakili oleh satu kasus dalam basis kasus. Oleh 

karena itu, kebanyakan kasus yang diambil kembali dan memiliki kesamaan yang 

cukup, sangat mungkin berisi penyelesaian yang sesuai. Namun demikian, reuse 

menjadi lebih sulit jika terdapat perbedaan yang signifikan antara masalah baru 

dengan kasus-kasus yang diambil kembali. Dalam kondisi ini, penyelesaian yang 

diambil kembali memerlukan adaptasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan 

penting tersebut. Pembuatan keputusan medis merupakan salah satu bidang yang 

memerlukan adaptasi. Adaptasi ini menjadi suatu yang sangat penting, ketika CBR 

digunakan untuk pekerjaan penyelesaian masalah yang selalu berkembang seperti 

desain, konfigurasi, dan perencanaan. Metode-metode adaptasi berbeda dalam 

kompleksitas sehubungan dengan dua dimensi, apa yang berubah pada 

penyelesaian yang diambil dan bagaimana perubahan itu dicapai. Adaptasi dapat 
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juga digunakan manakala umpan balik penyelesaian mengindikasikan 

diperlukannya perbaikan, hal ini merupakan bagian dari tahap perbaikan pada siklus 

CBR (Mulyana dan Hartati, 2009). 

2.3.4. Retension Dalam Case-Based Reasoning 

Retension merupakan tahap terakhir dalam siklus CBR yang menghasilkan 

penyelesaian masalah terbaru yang digabung dalam sistem pengetahuan. Hal ini 

telah diterjemahkan menjadi berbagai pendekatan untuk merekam hasil dari 

penyelesain masalah sebagai sebuah kasus baru dan dapat ditambahkan dalam basis 

kasus. Tentunya terdapat berbagai isu tentang cara yang terbaik untuk mempelajari 

kasus baru dan ternyata sistem yang berbeda akan merekam informasi yang 

berbeda. Secara umum, pandangan modern tentang retension telah mengakomodasi 

perspektif yang lebih luas tentang makna dari sistem CBR untuk belajar dari 

pengalamannya dalam menyelesaikan masalah. Hal ini merupakan sebuah 

pandangan bahwa tanggapan yang besar untuk beberapa masalah yang timbul 

selama penerapan sistem CBR dalam skenario penyelesaian masalah yang 

kompleks (Mulyana dan Hartati, 2009). 

2.3.5. Fungsi Case-Based Reasoning 

Ada tiga fungsi yang berbeda dari Case-Based Reasoning berdasarkan tingkat 

keterlibatan pengguna yang semakin meningkat (Althoff, 2011), sebagai berikut : 

1. Case-Base Reasoning untuk pendukung keputusan, dimana pemanfaatan 

Case-Base Reasoning pada suatu sistem digunakan sebagai pendukung 

keputusan untuk penyelesaian masalah. Tipe ini sangat banyak digunakan 
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dalam ruang lingkup yang membutuhkan analisa yang sangat lama dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

2. Case-Base Reasoning sebagai diagnosis, dimana pengguna memanfaatkan 

Case-Base Reasoning dalam sistem yang digunakan sebagai alat bantu 

untuk menentukan hasil diagnosa suatu masalah.  

3. Case-Base Reasoning sebagai manajemen pengetahuan, dalam tipe ini 

pemanfaatan Case-Base Reasoning digunakan untuk mengelola 

pengetahuan yang didapatkan dari pakar atau ahli di suatu bidang. 

 

2.3.6. Keuntungan Case-Based Reasoning  

Keuntungan menggunakan metode Case-Base Reasoning (Mulyana dan Hartati, 

2009),  adalah : 

1. Memberikan fleksibilitas dalam permodelan pengetahuan. 

2. Mengatasi masalah pada domain yang belum sepenuhnya dipahami, 

didefinisikan, atau dimodelkan. 

3. Membuat prediksi kemungkinan keberhasilan solusi yang ditawarkan untuk 

masalah pada saat ini. 

4. Case-Base Reasoning mencerminkan penalaran manusia. 

5. Case-Base Reasoning dapat  digunakan untuk banyak tujuan seperti 

membuat rencana, membuat diagnosis, dan membuat sebuah pandangan 

(point of view).  

6. Case-Base Reasoning dapat diterapkan untuk domain aplikasi yang sangat 

beragam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya cara dalam merepresentasikan 

sebuah kasus.   
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2.3.7. Bidang Aplikasi Case-Based Reasoning 

Case-Based Reasoning (CBR) telah diaplikasikan dalam banyak bidang yang 

berbeda dan sistem yang disebutkan disini merupakan sistem yang telah teruji. Dari 

berbagai bidang aplikasi tersebut menunjukkan betapa luasnya cakupan CBR, yang 

kebanyakan merupakan aplikasi dalam kerangka sebuah kecerdasan buatan. Bidang 

aplikasi tersebut (Mulyana dan Hartati, 2009), antara  lain : 

1. Makanan/Nutrisi : CBR untuk penentuan resep baru, disebut CHEF, CBR 

untuk konsultasi nutrisi, CBR untuk perencanaan menu makanan. 

2. Jaringan Komunikasi : CBR untuk menangani kegagalan jaringan 

komunikasi yang disebut CRITTER, CBR untuk menentukan modul-modul 

yang rawan kesalahan pada jaringan komunikasi. 

3. Desain Pabrik : CBR untuk pengelolaan autoclave, CBR untuk mendesain 

sepatu, dan aplikasi pabrikan dengan CBR. 

4. Keuangan : CBR untuk audit keuangan, disebut SCAN, CBR untuk 

mendeteksi kepailitan Bank dengan ANN. 

5. Penjadwalan : CBR untuk meningkatkan kualitas untuk penjadwalan yang 

disebut CABINS, CBR untuk perakitan mobil, CBR untuk mengelola 

penjadwalan pesawat terbang, disebut SMART, CBR untuk perencanaan 

dan penjadwalan terdistribusi. 

6. Penemuan Rute : CBR untuk mendapatkan sebuah rute di negara Singapura, 

CBR untuk perencanaan rute, CBR untuk transportasi logistik. 

7. Lingkungan : CBR untuk memprediksi tingkat pencemaran udara, disebut 

AIRQUAP, dan CBR untuk penangan limbah. 
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2.3.8. Contoh Penerapan CBR (Case Based Reasoning) 

Contoh penerapan proses CBR adalah dalam proses persetujuan pemberian 

pinjaman kepada seseorang oleh bank. Pihak bank harus memastikan untuk tidak 

meminjamkan uang kepada orang yang tidak akan bisa mengembalikan. Keputusan 

harus dibuat hati-hati karena bank mengambil keuntungan dari bunga pembayaran 

pinjaman. Salah satu cara untuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan 

membandingkan permohonan pinjaman baru dengan permohonanpermohonan 

pinjaman sebelumnya. Jika kondisi permohonan sama dengan permohonan 

sebelumnya yang berjalan baik, maka permohonan akan disetujui. Sebaliknya jika 

permohonan serupa dengan permohonan sebelumnya yang gagal, maka 

permohonan akan ditolak. Proses yang dilakukan untuk kasus tersebut 

kemungkinan adalah : 

1. Pihak bank mencari dalam permohonan sebelumnya dan menaksir 

kesamaan dengan pemohonan baru. 

2. Pihak bank akan memberikan kesimpulan berdasar pinjaman sebelumnya 

yang paling mirip dan dapat dibandingkan  

3. Pihak bank kemungkinan harus melakukan penyesuaian terhadap 

perubahan kondisi kasus lama dengan kondisi saat ini. 

4. Jika permohonan disetujui, pihak bank akan memantau dan mencatat proses 

pinjaman untuk kebutuhan mendatang. 

Proses dalam CBR dapat menggunakan berbagai teknik, diantaranya adalah 

algoritma nearest neighbor. Nearest Neighbor menghitung tingkat kemiripan 

(jarak) suatu kasus terhadap kasus lain berdasarkan beberapa atribut yang 

didefinisikan berdasar pembobotan tertentu dan kemudian tingkat kemiripan (jarak) 
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dari keseluruhan atribut akan dijumlahkan. Nearest Neighbor didefinsikan berdasar 

bersamaan sebagai berikut.  

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 (𝑇, 𝑆) =  ∑ 𝑓(𝑇𝑖, 𝑆𝑖)𝑥 𝑊𝑖

𝑛

𝑇=1

 

Keterangan : 

T : Kasus target / baru 

S : Kasus sumber / lama / pembanding 

n : Jumlah atribut dalam setiap kasus 

i : Atribut individu dari 1 sampai n 

f : Fungsi kemiripan untuk atribut I dalam kasus T dan S 

w : Bobot atribut i 

Pada contoh penerapan CBR ini dilakukan dengan perancangan flowchart pada 

Gambar 2.3.  

 
Gambar 2.3 Perancangan Flowchart CBR (Luthfi, 2010) 
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2.4 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang menyertakan 

middleware (virtual machine) dan sejumlah aplikasi utama. Android merupakan 

modifikasi dari kernel Linux (Andry, 2011). 

 

Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama 

Android, Inc. Dari sinilah awal mula nama Android muncul. Android Inc. Adalah 

sebuah perusahaan start-up kecil yang berlokasi di Palo Alto, California, Amerika 

Serikat yang didirikan oleh Andy Rubin bersama Rich Miner, Nick Sears, dan Chris 

White. Pada bulan Juli 2005, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google dan para 

pendirinya bergabung ke Google. Andy Rubin sendiri kemudian diangkat menjadi 

Wakil Presiden divisi Mobile dari Google. 

 

Tujuan pembuatan sistem operasi ini adalah untuk menyediakan platform yang 

terbuka, yang memudahkan orang mengakses Internet menggunakan telepon 

seluler. Android juga dirancang untuk memudahkan pengembang membuat aplikasi 

dengan batasan yang minim sehingga kreativitas pengembang menjadi lebih 

berkembang (Andry, 2011). 

Sebagai Open Source dan bebas dalam memodifikasi, di dalam android tidak ada 

ketentuan yang tetap dalam konfigurasi Software dan Hardware. Fitur- fitur yang 

didapat dalam Android antara lain (Lee, 2011) : 

 Storage - Menggunakan SQLite, database yang ringan, untuk sebuah 

penyimpanan data. 
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 Connectivity - Mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, 

 Bluetooth (termasuk A2DP dan AVRCP), WiFi, LTE, dan WiMax. 

 Messaging –Mendukung SMS dan MMS 

 Web Browser – Berbasiskan open-source WebKit, bersama mesin 

 Chrome’s V8 JavaScript 

 Media support – Termasuk mendukung untuk beberapa media berikut : 

H.263, H.264 (dalam bentuk 3GP or MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMRWB 

(dalam bentuk 3GP), AAC, HE-AAC (dalam bentuk MP4 atau 3GP), MP3, 

MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, GIF, dan BMP. 

 Hardware support – Sensor akselerasi, Kamera, Kompas Digital, Sensor 

Kedekatan, GPS. 

 Multi-touch –Mendukung multi-touch screens 

 Multi-tasking – Mendukung aplikasi multi-tasking 

 Flash-support – Android 2.3 mendukung Flash 10.1 

 Tethering – Mendukung pembagian dari koneksi Internet sebagai 

wired/wireless hotspot 

 Play Store – katalog aplikasi yang dapat di-download dan diinstal pada 

telepon seluler secara online, tanpa menggunakan PC (Personal Computer). 

 Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator, peralatan 

debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE. 
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2.4.1 Arsitektur Android 

 

Gambar 2.4 Arsitektur Android (Andry, 2011)  

 

Arsitektur Android dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.4 dan secara garis 

besar Arsitektur Android dapat dijelaskan sebagai berikut (H Safaat, 2012). 

a. Application dan Widgets 

Application dan Widgets ini adalah layer dimana kita berhubungan dengan 

aplikasi saja, dimana biasanya kita download aplikasi kemudian kita 

lakukan instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. Di layer terdapat aplikasi 

inti termasuk klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, 

dan lain-lain. Hampir semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

b. Application Frameworks 
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Android adalah “Open Development Platform” yaitu Android menawarkan 

kepada pengembang atau memberi kemampuan kepada pengembang untuk 

membangun aplikasi yang bagus dan inovatif. Pengembang bebas untuk 

mengakses perangkat keras, akses informasi resource, menjalankan service 

background, mengatur alarm, dan menambah status notifications, dan 

sebagainya. Pengembang memiliki akses penuh menuju API framework 

seperti yang dilakukan oleh aplikasi kategori inti. Arsitektur aplikasi 

dirancang supaya kita dengan mudah dapat menggunakan kembali 

komponen yang sudah digunakan (reuse). Sehingga bisa kita simpulkan 

Application Frameworks ini adalah layer dimana para pembuat aplikasi 

melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di 

sistem operasi Android, karena pada layer inilah aplikasi dapat dirancang 

dan dibuat, seperti content providers yang berupa sms dan panggilan 

telepon. 

Komponen-komponen yang termasuk di dalam Application Frameworks 

adalah sebagai berikut : 

1. Views 

2. Content Provider 

3. Resource Manager 

4. Notification Manager 

5. Activity Manager 

c. Libraries 

Libraries ini adalah layer dimana fitur-fitur Android berada, biasanya para 

pembuat aplikasi mengakses Libraries untuk menjalankan aplikasinya. 
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Berjalan di atas Kernel, layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti 

Libc SSL, serta :  

1. Libraries media untuk pemutaran media audio dan video 

2. Libraries untuk manajemen tampilan 

3. Libraries Graphics mencakup SGL dan OpenGL untuk grafis 2D dan 

3D 

4. Libraries SQLite untuk dukungan database 

5. Libraries SSL dan WebKit terintegrasi dengan web browser dan 

security 

6. Libraries LiveWebcore mencakup modern web browser dengan engine 

embedded web view 

7. Libraries 3D yang mencakup implementasi OpenGL ES1.0 API’s. 

d. Android Run Time 

Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana dalam 

prosesnya menggunakan Implementasi Linux. Dalvik Virtual Machine 

(DVM) merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi 

Android. Di dalam Android Run Time dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Core Libraries: Aplikasi Android dibangun dalam bahasa Java, 

sementara Dalvik sebagai virtual mesinnya bukan Virtual Machine 

Java, sehingga diperlukan sebuah Libraries yang berfungsi untuk 

menterjemahkan bahasa Java/C yang ditangani oleh Core Libraries. 

2. Dalvik Virtual Machine: Virtual mesin berbasis register yang 

dioptimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, dimana 
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merupakan pengembangan yang mampu membuat Linux Kernel untuk 

melakukan threading dan manajemen tingkat rendah. 

e. Linux Kernel 

Linux Kernel adalah layer dimana inti dari sistem operasi Android itu 

berada. Berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing, memory, 

resource, drivers, dan sistem-sistem operasi Android lainnya. Linux Kernel 

yang digunakan Android adalah Linux Kernel release 2.6 (Safaat H, 2012). 

 

2.4.2 Android SDK 

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat 

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci 

yang di release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK (Software 

Development Kit) sebagai alat bantu dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi 

pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebagai platform 

aplikasi-netral, android member anda kesempatan untuk membuat aplikasi yang 

kita butuhkan yang bukan merupakan aplikasi bawaan Handphone atau Smartphone 

(Developers, 2014). 

 

2.4.3 Android Studio 

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu (IDE) resmi untuk 

pengembangan platform Android, hal itu disampaikan pada tanggal 16 Mei 2013 

oleh Google, Android Studio sudah tersedia secara bebas dibawah lisensi Apache 
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2.0. Android Studio pada awalnya tahap preview versi 0.1 yang dipakai pada 

tanggal 1 Mei 2013 dan memasuki tahap Beta pada bulan Juni 2014 dan mulai stabil 

dirilis pada Desember 2014 dengan versi 1.0, berdasarkan jetBrains ‘IDEA Intellij 

Software, Android Studio dirancang khusus untuk pengembangan Android yang 

tersedia untuk Windows, Mac OS X, dan Linux sebagai pengganti Eclipse.  

Android Studio adalah official IDE yang digunakan untuk pengembangan aplikasi 

Android berdasarkan IntelliJ IDEA. Dengan kemampuan di atas yang diharapkan 

dari IntelliJ, Android Studio ini menawarkan: 

- Flexible Gradle yang berbasis membangun sistem 

- Membangun varian dan beberapa berkas turunan apk 

- Kode template untuk membantu Anda membangun fitur aplikasi standar. 

- Rich layout editor dengan dukungan untuk drag dan pengubahan tema 

penurunan 

- Lint tools yang digunakan untuk menangkap kinerja, kegunaan, 

kompatibilitas versi , dan masalah lainnya 

- ProGuard dan aplikasi signing Capabilities. 

- Built-in Support yang digunakan untuk Google Cloud Platform, sehingga 

memudahkan untuk mengintegrasikan Google Cloud Messaging dan App 

Engine (Developers, 2014). 

2.4.4 Fundamental Aplikasi 

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemrograman Java, kode Java dikompilasi 

bersama dengan data file resource yang dibutuhkan oleh aplikasi dimana prosesnya 

di-package oleh tools yang dinamakan “apt tools” ke dalam paket Android sehingga 
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menghasilkan file dengan ekstensi apk (Android Package). File apk itulah yang 

sebenarnya kita sebut dengan aplikasi yang dapat diinstal di perangkat mobile 

nantinya. Ada empat jenis komponen pada aplikasi Android yaitu (Safaat H, 2012) 

: 

1. Activites 

Suatu activity akan menyajikan User Interface (UI) kepada pengguna, 

sehingga pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah aplikasi Android 

bisa jadi hanya memiliki satu activity, tetapi umumnya aplikasi memiliki 

banyak activity tergantung pada tujuan aplikasi dan desain dari aplikasi 

tersebut. Satu activity biasanya akan dipakai untuk menampilkan aplikasi 

atau yang bertindak sebagai user interface saat aplikasi diperlihatkan 

kepada user. Untuk pindah dari satu activity ke activity yang lain kita dapat 

melakukan dengan satu even misalnya klik tombol, memilih opsi atau 

menggunakan triggers tertentu. Secara hirarki sebuah windows activity 

dinyatakan dengan method Activity.setContentView(). 

ContentView adalah objek yang berada pada root hirarki. 

2. Service 

Service tidak memiliki visual user interface (UI), tetapi service berjalan 

secara background, sebagai contoh dalam memainkan musik, service 

mungkin memainkan musik atau mengambil data dari jaringan, tetapi setiap 

service haruslah berada dalam kelas induknya. Misalnya media player 

sedang memutar lagu dari list yang ada, aplikasi ini akan memiliki dua atau 

lebih activity yang memungkinkan user untuk memilih lagu atau menulis 

SMS sambil player sedang jalan. Untuk menjaga musik tetap dijalankan, 
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activity player dapat menjalankan service untuk membuat aplikasi tetap 

berjalan. Service dijalankan pada thread utama daari proses aplikasi. 

3. Broadcast Recevier 

Broadcast Recevier berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan 

notifikasi. Broadcast Recevier tidak memiliki user interface (UI), tetapi 

memiliki sebuah activity untuk merespon informasi yang mereka terima, 

atau mungin menggunakan Notification Manager untuk memberitahu 

kepada pengguna, seperti lampu latar atau vibrating (getaran) perangkat, 

dan lain sebagainya.  

4. Content Provider 

Content provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga 

bisa digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file system seperti 

database SQLite. Content Provider menyediakan cara untuk mengakses 

data yang dibutuhkan oleh suatu activity. Misalnya ketika kita 

menggunakan aplikasi yang membutuhkan peta atau aplikasi yang 

membutuhkan cara untuk mengakses data kontak untuk navigasi, maka 

disinilah fungsi content provider. 

 

2.5 Web Service 

Web service adalah layanan yang diidentifikasi dengan URI (Uniform Resource 

Identifier) yang mengekspos fiturnya melalui internet menggunakan protokol dan 

bahasa standar internet serta dapat diimplementasikan menggunakan standar 

internet seperti XML (eXtensible Markup Language). Sampai dengan saat ini 

teknologi web service terus berkembang. Salah satu teknologi yang populer saat ini 
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adalah REST (Representational State Transfer) atau terkadang disebut RESTful. 

Beberapa contoh RESTful web service adalah Amazon’s Simple Storage Service 

(S3), Atom Publishing Protocol, dan Google Maps. Pada prinsipnya request ke 

suatu RESTful web service sebenarnya adalah suatu HTTP Request. 

Ada beberapa standar yang digunakan dalam web service. Beberapa di antaranya 

adalah SOAP (Simple Object Access Protocol), BPEL (Business Process Execution 

Language), UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration 

Infrastructure), dan WSDL (Web Service Description Language). Data yang 

didapatkan dari web service dikirimkan dalam format standar misalnya XML atau 

JSON (Javascript Object Notation) (Bougettaya dan Sheng, 2014).  

 

 

2.6 Representational State Transfer (REST) 

Representational State Transfer yang disingkat REST merupakan salah satu jenis 

arsitektur untuk penerapan web service yang menerapkan konsep perpindahan antar 

state. State disini dapat digambarkan seperti peramban meminta suatu halaman 

situs, di sisi server akan mengirimkan state halaman situs yang sekarang ke 

peramban. Navigasi melalui URL yang disediakan sama halnya dengan mengganti 

state dari halaman situs. Sama seperti REST bekerja, dengan bernavigasi melalui 

link HTTP untuk melakukan aktivitas tertentu. Seakan-akan terjadi perpindahan 

state antara satu dengan yang lain. Perintah HTTP yang bisa digunakan dalam 

REST adalah fungsi GET, POST, PUT atau DELETE. Dalam pengaplikasiannya, 

REST lebih banyak digunakan pada web service yang berorientasi data sumber 
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daya. Sebutan untuk web service yang menerapkan arsitektur REST adalah 

RESTful web service (Richardson dan Ruby, 2007). 

 

2.7 JaveScript Object Notation (JSON) 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan, 

mudah dibaca, dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh 

komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman 

JavaScript. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum seperti C, 

C++, C#, Java, JavaScript, Perl, dan Python. Oleh karena sifat-sifat tersebut, 

menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. JSON terbuat dari dua 

struktur yaitu kumpulan pasangan nama atau nilai dan daftar nilai terurutkan (an 

ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, hal ini dinyatakan sebagai larik 

(array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan (sequence) (ECMA International, 

2013).  

2.8 Hypertext Prepocessore (PHP) 

PHP merupakan akronim dari PHP yaitu Hypertext Preprocessor.   PHP merupakan   

bahasa   pemrograman   berbasis   web   yang   sudah   sering digunakan. Terdapat 

perbedaan antara web yang menggunakan PHP dan web yang hanya sekedar 

menggunakan HTML saja. Hal tersebut   dapat dilihat pada proses saat web server 

memenuhi permintaan client untuk menampilkan halaman web. 
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Pada halaman web yang hanya menggunakan HTML, server langsung mengirimkan  

halaman yang diminta oleh client dalam bentuk script HTML. Sedangkan pada web 

yang menggunakan PHP sebelum  server mengirimkan script HTML kepada client, 

server membaca   terlebih dahulu script PHP yang ada pada server tersebut 

kemudian  mengirimkan hasil dari script PHP tersebut kepada client berupa HTML 

(Kadir, 2007). 

2.9 Database dan MySQL  

Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga dapat 

memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola serta untuk mendapatkan 

informasi  yang efektif dan  efisien.  Database dapat  berdiri sendiri dan dapat juga 

digabung menjadi satu kesatuan, penggabungan antar database disebut dengan 

relasi, sebagai contoh data costumer digabung dengan data order. Untuk 

menggabungkan data harus ada penghubung yang disebut dengan indeks. Syarat 

dari indeks adalah tidak boleh ada data yang sama dan data yang digabung masing-

masing harus mempunyai indeks yang sama.  

DBMS (Database Management System) merupakan software yang banyak 

digunakan dalam pengolahan data. Contoh manajemen database adalah sistem  

manajemen  database relasi.  Komponen  dalam  sistem  manajemen database relasi 

adalah: 

1. Database sebagai tempat untuk menyimpan data yang terstruktur, data 

tersimpan dalam tabel, tabel tersebut terdiri dari baris dan kolom yang 

didalamnya terdapat field dan record. 
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2. System Management adalah software yang digunakan untuk menegelola 

database tersebut. 

3. Relasi adalah hubungan antara tabel - tabel yang ada di dalam database. 

Fungsi MySQL dapat dikatakan sebagai  interpreter query, karena setiap 

menggunakan query SQL (perintah SQL) harus meletakkannya di dalam fungsi ini. 

Dengan kata lain, SQL tidak dapat dijadikan tanpa adanya fungsi MySQL. MySQL 

termasuk jenis relational database management system (RDBMS). Sehingga istilah 

seperti tabel, baris dan kolom tetap digunakan dalam MySQL. Pada MySQL, SQL 

merupakan kependekan Structured Query Language. SQL digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sebuah database. SQL adalah bahasa yang meliputi 

perintah-perintah untuk menyimpan, menerima, memelihara, dan mengatur akses 

ke database serta digunakan  untuk  memanipulasi  dan  menampilkan  data  dari  

database (Puspitosari, 2011). 

2.10 Metodologi Pengembangan Sistem 

Adapun metodologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Recipe 

Recommendation menggunakan metode Case Based Reasoning berbasis android 

ini, antara lain meliputi : Unified Process (UP) dan desain menggunakan Unified 

Modeling Language (UML). 

2.10.1 Unified Process (UP) 

Unified Process adalah salah satu model pengembangan software yang populer 

yang digunakan untuk membangun sistem yang object-oriented (Larman, 2002). 
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Unified Process mengkombinasikan pendekatan umum terbaik, seperti siklus 

iteratif dan pengembangan dengan resiko yang terkendali, menjadi sebuah deskripsi 

yang terdokumentasi dengan baik dan bersifat kohesif. Unified Process merupakan 

dasar dari beberapa model pemrosesan software lain, seperti: RUP (Rational 

Unified Process), OpenUP (Open Unified Process), dan lain-lain (Kroll dan 

MacIsaac, 2006). 

 

Gambar 2.5 Siklus Unified Process (Kroll dan MacIsaac, 2006). 

 

Siklus Unified Process membagi sebuah proyek menjadi 4 fase besar (Kroll dan 

MacIsaac, 2006; Larman, 2002), antara lain : 

1. Inception, memperkirakan visi, meninjau resiko-resiko yang terdapat dalam 

bisnis dan menjadikannya permasalahan dalam bisnis, membuat ruang 

lingkup sistem, dan estimasi ketidakpastian. 

2. Elaboration, merevisi visi yang ada, mengurangi resiko terbesar dengan 

cara menangani tugas-tugas tersulit yang ada agar estimasi biaya dan 

penjadwalan dapat diperbarui, dan mendesain, mengimplementasikan, 

testing, dan membuat garis besar inti arsitektur, mengidentifikasi kebutuhan 

dan ruang lingkup yang paling besar. 
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3. Construction, membangun keseluruhan sistem mulai dari elemen terbesar 

hingga yang terkecil secara bertahap. Akhir dari fase ini adalah sebuah 

sistem software tahap beta yang sudah terdokumentasi dan dapat digunakan 

oleh pengguna untuk dicoba. 

4. Transition, testing sistem dan memenuhi sisa kebutuhan pengguna yang 

masih belum terpenuhi sebelum dilepas ke pasaran. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.5, setiap fase pada Unified Process memiliki 

iterasinya sendiri-sendiri dimana dari setiap iterasi tersebut akan menghasilkan 

sistem yang bekerja sampai pada tahap tertentu sehingga memungkinkan pengguna 

melihat peningkatan yang terjadi. 

 

2.10.2 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung 

oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem 

perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman 

berorientasi objek (OO). Definisi ini merupakan definisi yang sederhana. Pada 

kenyataannya, pendapat orang – orang tentang UML berbeda satu sama lain. Hal 

ini dikarenakan oleh sejarahnya sendiri dan oleh perbedaan persepsi tentang apa 

yang membuat sebuah proses rancang – bangun perangkat lunak efektif. 

Unified Modeling Language (UML) merupakan strandar yang relatif terbuka yang 

dikontrol oleh Object Management Group (OMG), sebuah konsorsium terbuka 

yang terdiri dari banyak perusahaan. OMG dibentuk untuk membuat standar – 

standar yang mendukung interoperabilitas, khusunya interoperabilitas sistem 
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berorientasi objek. OMG mungkin lebih dikenal dengan standar – standar COBRA 

(Common Object Request Broker Architecture). 

UML lahir dari penggabungan banyak bahasa permodelan grafis berorientasi objek 

yang berkembang pesat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. UML dibuat oleh 

Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera Rational 

Software Corp. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan 

sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan 

perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan 

pemodelan (Fowler, 2004). 

 

UML dideskripsikan oleh beberapa diagram, yaitu sebagai berikut. 

1. Use Case Diagram 

Use case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang 

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram lebih 

dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur 

atau urutan kejadian. Sebuah use case diagram merepresentasikan sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem (Fowler, 2004). 

 

Komponen-komponen dalam use case diagram (Fowler, 2004) : 

a. Aktor 

Pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk 

dapat terciptanya suatu use case diagram diperlukan aktor, dimana aktor 

tersebut mempresentasikan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat atau 
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sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sebuah aktor 

mungkin hanya memberikan informasi inputan pada sistem, hanya 

menerima informasi dari sistem atau keduanya menerima dan memberi 

informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case, tetapi 

tidak memiliki kontrol atas use case. Aktor digambarkan dengan stick pan 

seperti yang terdapat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Contoh Aktor (Fowler, 2004) 

b. Use Case 

Use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga 

pengguna sistem paham dan mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun. 

Bentuk use case dapat terlihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Use Case (Fowler,2004)  

 

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram: 

1. Association, menghubungkan link antar element. 

2. Generalization, disebut juga pewarisan (inheritance), sebuah elemen 

dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. 
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3. Dependency, sebuah element bergantung dalam beberapa cara ke 

element lainnya. 

4. Aggregation, bentuk association dimana sebuah elemen berisi elemen 

lainnya. 

Tipe relasi yang mungkin terjadi pada use case diagram: 

1. <<include>>, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event 

dapat terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian 

dari use case lainnya. 

2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu 

seperti menggerakkan peringatan. 

3. <<communicates>>, merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe 

relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. 

 

2. Activity Diagram 

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk mendeskripsikan 

aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk 

aktivitas lainnya (Fowler, 2004). Notasi Activity Diagram dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Notasi Activity Diagram (Meildy, 2014). 

Simbol Keterangan 

 Titik awal  

 Titik akhir 
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Tabel 2.2 Notasi Activity Diagram (Lanjutan). 

Simbol Keterangan 

 Activity 

 Pilihan untuk mengambil keputusan 

 Fork; Digunakan untuk menunjukkan 

kegiatan yang dilakukan secara 

paralel atau untuk menggabungkan 

dua kegiatan paralel menjadi satu 

 Rake; Menunjukkan adanya 

dekomposisi 

 Tanda waktu 

 Tanda pengiriman 

 Tanda penerimaan 

 Aliran akhir (flow final) 

 

Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari satu 

aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Pembuatan activity 

diagram pada awal pemodelan proses dapat membantu memahami keseluruhan 

proses. Activity diagram juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antara 

beberapa use case (Fowler, 2004). 

  

3. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek dan 

merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class Diagram 
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menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan 

satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.  

Hubungan antar class: 

Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. Umumnya menggambarkan class yang 

memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui eksistensi 

class lain. 

1. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas”). 

2. Pewarisan, yaitu hubungan hirarki antar class. Class dapat diturunkan dari 

class lain dan mewarisi semua atribut dan metode class asalnya serta bisa 

menambahkan fungsionalitas baru. Sehingga class tersebut disebut anak dari 

class yang diwarisinya. 

3. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di- class dari satu 

class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan 

menggunakan sequence diagram yang akan dijelaskan kemudian (Fowler, 

2004). 

 

4. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. (Fowler, 

2014). Notasi Sequence Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.3 Notasi Sequence Diagram (Meildy,2014). 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Object Object merupakan instance 

dari sebuah class dan 

dituliskan tersusun secara 

horizontal. Digambarkan 

sebagai sebuah class (kotak) 

dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali 

dengan sebuah titik koma 

 

 

Actor Actor juga dapat 

berkomunikasi dengan object, 

maka actor juga dapat 

diurutkan sebagai kolom. 

Simbol Actor sama dengan 

simbol pada Actor Use Case 

Diagram. 

 
 

 

Lifeline Lifeline mengindikasikan 

keberadaan sebuah object 

dalam basis waktu. Notasi 

untuk Lifeline adalah garis 

putus-putus vertikal yang 

ditarik dari sebuah obyek. 

 

 

Activation Activation dinotasikan sebagai 

sebuah kotak segi empat yang 

digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan 

sebuah obyek yang akan 

melakukan sebuah aksi. 

 

 

 

Message Message, digambarkan 

dengan anak panah horizontal 

antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi 

antara objek-objek. 

 

2.11 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah 

perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat 
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lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum (Clune dan Rood, 2011). Singkat 

kata, pengujian adalah aktivitas untuk menemukan dan menentukan perbedaan 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya.  

  

2.11.1 Teknik Pengujian Perangkat Lunak  

Ada dua macam pendekatan kasus uji yaitu white-box dan black-box. Pendekatan 

white-box adalah pengujian untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara 

rinci sesuai dengan spesifikasinya (Jiang dan Lu, 2012). Jalur logika perangkat 

lunak akan dites dengan menyediakan kasus uji yang akan mengerjakan kumpulan 

kondisi dan pengulangan secara spesifik. Sehingga melalui penggunaan metode ini 

akan dapat memperoleh kasus uji yang menjamin bahwa semua jalur independen 

pada suatu model telah diigunakan minimal satu kali, penggunaan keputusan logis 

pada sisi benar dan salah, pengeksekusian semua loop dalam batasan dan batas 

operasional perekayasa, serta penggunaan struktur data internal guna menjamin 

validitasnya (Pressman, 2010). 

Pendekatan black-box merupakan pendekatan pengujian untuk mengetahui apakah 

semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan 

fungsional yang telah didefinisikan (Jiang dan Lu, 2012). Kasus uji ini bertujuan 

untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Teknik 

pengujian ini berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak, yaitu 

melakukan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output program. Metode 

black-box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk 
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suatu program. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam 

struktur data atau akses basis data eksternal, kesalahan kinerja, dan inisialisasi dan 

kesalahan terminal (Pressman, 2010). 

Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas pengujian 

fungsional dan pengujian non fungsional. Adapun pengujian fungsional 

menggunakan metode black box yaitu Equivalence Partitioning dan pengujian non 

fungsional menggunakan angket yang penyusunan bentuk jawaban dari pertanyaan 

menggunakan skala likert. 

2.11.2 Equivalence Partitioning  

Equivalence Partitioning (EP) merupakan metode black box testing yang membagi 

domain masukan dari program kedalam kelas-kelas sehingga test case dapat 

diperoleh. Equivalence Partitioning berusaha untuk mendefinisikan kasus uji yang 

menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji yang harus 

dibuat. Kasus uji yang didesain untuk Equivalence Partitioning berdasarkan pada 

evaluasi dari kelas ekuivalensi untuk kondisi masukan yang menggambarkan 

kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi masukan dapat berupa spesifikasi 

nilai numerik, kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan atau kondisi 

boolean. 

Kesetaraan kelas dapat didefinisikan menurut panduan berikut (Pressman, 2001) : 

1. Jika masukan kondisi menentukan kisaran, satu sah dan dua diartikan tidak 

valid kesetaraan kelas. 
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2. Jika masukan membutuhkan nilai, kondisi tertentu satu sah dan dua tidak 

valid kesetaraan kelas diartikan. 

3. Jika masukan kondisi menentukan anggota dari set, satu sah dan satu tidak 

valid kesetaraan kelas diartikan. 

4. Jika kondisi yang input, boolean satu sah dan satu tidak valid kelas diartikan. 

 

2.11.3 Skala Likert  

Menurut Likert (Azwar, 2011), sikap dapat diukur dengan metode rating yang 

dijumlahkan (Method of Summated Ratings). Metode ini merupakan metode 

penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar 

penentuan nilai skalanya. Nilai skala setiap pernyataan tidak ditentukan oleh derajat 

favourable nya masing-masing akan tetapi ditentukan oleh distribusi respon setuju 

dan tidak setuju dari sekelompok responden yang bertindak sebagai kelompok uji 

coba (pilot study) (Azwar, 2011). 

 

Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = ragu–ragu atau netral; 

4 = setuju; 5 = sangat setuju. Selanjutnya, penentuan kategori interval tinggi, 

sedang, atau rendah digunakan rumus sebagai berikut : 

𝐼 =  
𝑁𝑇 − 𝑁𝑅

𝐾
 

Keterangan : 

I = Interval; 
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NT  = Total nilai tertinggi; 

NR = Total nilai terendah; 

K  = Kategori jawaban (Yitnosumarto, 2006). 

 

2.12 Penelitian Terkait 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :  

1. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Resep Masakan Berdasarkan 

Ketersediaan Bahan Makanan Menggunakan Metode Simple Additive 

Weighting (SAW) Berbasis Web oleh Salsabella (2014). Dalam 

pengembangan aplikasi tersebut digunakan metode SAW (Simple Additive 

Weighting). Metode SAW dipilih karena metode SAW dapat menentukan 

nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif terbaik. Selain itu, kelebihan dari model SAW dibandingkan 

dengan model pengambilan keputusan yang lain menurut terletak pada 

kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena 

didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan.  

 

Berdasarkan keadaan tersebut, dengan menggunakan aplikasi tersebut, 

pengguna dapat mencari resep masakan secara online. Pengguna akan 

memasukkan bahan makanan, bumbu masakan, waktu memasak, jenis 

masakan dan cara memasak serta memasukkan tingkat kesulitan resep 

masakan yang diinginkan pengguna (pemula / beginner, menengah / 
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intermediate , ahli / expert). Dari hasil pemasukan data tersebut, aplikasi 

akan menentukan resep masakan yang cocok sesuai keinginan pengguna. 

2. Rancang Bangun Aplikasi Resep Masakan Berbasis Mobile Web dengan 

Metode Case-Based Reasoning oleh Setyhadi (2014). Aplikasi resep 

masakan yang dikembangkan memiliki fitur rekomendasi penentuan resep 

masakan berdasarkan bahan makanan dari user. Aplikasi ini berbasis mobile 

web dan menggunakan metode case-based reasoning. Metode ini 

menggunakan perhitungan similarity untuk memilih bahan resep yang 

paling cocok dengan bahan makanan yang dimiliki user. Aplikasi ini dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database 

servernya. User harus menginputkan bahan makanan yang dimiliki user ke 

dalam sistem rekomendasi. Kemudian sistem akan mengidentifikasi bahan 

makanan user dan mencocokkan dengan resep masakan sesuai dengan 

tahapan yang digunakan. Selanjutnya sistem akan menganalisis nilai 

similarity, dan menampilkan hasil analisis tersebut sebagai rekomendasi 

resep masakan kepada user. 

3. Penerapan Case-Based Reasoning pada Sistem Cerdas untuk Pendeteksian 

dan Penanganan Dini Penyakit Sapi oleh Prakoso,dkk (2012). Pada aplikasi 

yang dikembangkan pada penelitian ini CBR digunakan memberikan hasil 

diagnosa penyakit sapi beserta penanganan dini dengan tepat sehingga 

memudahkan peternak sapi untuk memeriksa kondisi sapi mereka secara 

mandiri.  

 

Dalam studi kasus ini, saat menerapkan metode Case Based Reasoning, 

ketersediaan case yang lengkap dan variatif di dalam case memory dapat 
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memberikan pengaruh sangat besar dalam peningkatan ketepatan hasil 

diagnosa karena CBR mampu mengidentifikasi case berdasarkan kemiripan 

dengan sangat baik, baik case yang diinputkan memiliki kesamaan identik 

maupun parsial dengan case yang ada di dalam case memory. Pada sistem 

ini juga menggunakan pembobotan yaitu  pembobotan SWING merupakan 

metode yang memiliki kemampuan menggabungkan rentang atribut dari 

masing-masing input dari bobot dimana semua atribut didasarkan pada nilai 

terburuk dan nilai terbaik. 

 

Dengan tiga kali pengujian, sistem cerdas ini dapat memberikan hasil 

diagnosa yang akurat dan memudahkan peternak sapi dalam mendiagnosa 

secara mandiri. 

4. Penerapan Case Based Reasoning dengan Algoritma Nearest Neighbor 

untuk Analisis Pemberian Kredit di Lembaga Pembiayaan oleh Imama dan 

Indriyanti (2013). Pada penelitian ini telah dilakukan analisis pemberian 

kredit kepada pemohon kredit. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai 

mutu permintaan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. Penelitian ini 

bertujuan untuk membantu kredit analis dalam melakukan analisis dan 

seleksi terhadap calon pemohon kredit sehingga bisa diputuskan secara 

cepat, tepat dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penerapan Case Based Reasoning dengan algoritma nearest neighbor untuk 

penentuan analisis pemberian kredit.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem sebagai rekomendasi untuk 

analisis pemberian kredit melalui penerapan Case Based Reasoning dengan 
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algoritma nearest neighbor berdasarkan kesamaan dari data kasus nasabah 

lama yang sudah berjalan ataupun yang sudah selesai masa kreditnya.  



 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang berada di Jalan Soemantri 

Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan Februari 2016 sampai bulan September 2016. 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Alir Penelitian 

Penelitian dilakukan berdasarkan diagram alir metodologi penelitian yang terdapat 

pada Gambar 3.1. 
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1. Identifikasi Masalah1. Identifikasi Masalah

2. Studi Literatur2. Studi Literatur

3. Inception

- Pengumpulan Data

- Analisis Kebutuhan Dasar Sistem

3. Inception

- Pengumpulan Data

- Analisis Kebutuhan Dasar Sistem

4. Elaboration 

- Perancangan UML 

- Perancangan antarmuka 

4. Elaboration 

- Perancangan UML 

- Perancangan antarmuka 

5. Construction 1 

- Pembuatan Program (Koding) 

5. Construction 1 

- Pembuatan Program (Koding) 

6. Construction 2

- Pengujian 

6. Construction 2

- Pengujian 

7. Transition

 - Penyerahan aplikasi ke-user 

    (roll-out) 

7. Transition

 - Penyerahan aplikasi ke-user 

    (roll-out) 

8. Analisis Hasil Penelitian8. Analisis Hasil Penelitian

Sistem Bekerja 

Sesuai Analisis ?

Sistem Bekerja 

Sesuai Analisis ?

Tidak

Ya

A. Langkah  I

B. Langkah  II

C. Langkah  III

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

 

Penjelasan dari diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 3.1 adalah sebagai 

berikut. 

A. Langkah I 

1. Identifikasi Masalah 

Tahapan pertama yang dilakukan pada langkah pertama yaitu 

identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah merupakan tahapan 
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dasar dimana pada tahapan ini dilakukan pengidentifikasian dan 

penganalisaan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Tahapan 

ini akan menghasilkan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan juga batasan-batasan permasalahan. Rumusan malasah 

merupakan kalimat pertanyaan untuk menunjukkan penelitian mengarah 

pada suatu permasalahan atau isu tertentu. Manfaat penelitian 

menguraikan manfaat dari Aplikasi Recipe Recommendation  

menggunakan metode Case-Based Reasoning untuk memudahkan user 

dalam mencari informasi resep masakan. Sedangkan batasan masalah 

digunakan untuk membatasi pembahasan dan ruang lingkup penelitian. 

2. Studi Literatur 

Tahapan kedua adalah studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan 

yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan menganalisis 

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil penelitian yang 

telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Studi 

literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan resep-resep makanan, seperti buku, berita dan 

jurnal-jurnal ilmiah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

mengenai perancangan aplikasi serupa dengan aplikasi yang akan 

dikembangkan yakni aplikasi resep masakan dan rekomendasi resep 

masakan berbasis Android.  
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B. Langkah II 

3. Inception 

Memasuki langkah kedua. Langkah kedua adalah pengembangan 

sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Unified Process. Tahap pertama yang dilakukan dalam 

pengembangan sistem ini adalah inception. Pada tahap ini akan 

dilakukan pengumpulan data resep masakan. Pada tahap ini juga akan 

dilakukan analisis kebutuhan dasar sistem. 

4. Elaboration 

Pada tahap elaboration ini akan dilakukan perancangan sistem dan 

perancangan antarmuka. Perancangan atau desain sistem dalam 

penelitian ini menggunakan Unified Modelling Language (UML), pada 

tahap ini akan diketahui semua entitas luar, input dan output yang 

terlibat dalam sistem serta usecase, class diagram, activity diagram, 

sequence diagram yang digunakan dalam analisis sistem. Selanjutnya 

akan dilakukan perancangan antarmuka (interface), perancangan 

antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem sesuai 

dengan analisis kebutuhan sistem. 

5. Construction 1 

Tahap kelima adalah construction 1. Pada tahap ini akan dimulai dengan 

pembuatan database. Kemudian pembuatan program (koding) sistem 

berbasis web sebagai database server aplikasi. Selanjutnya pembuatan 

program (koding) sistem berbasis mobile Android. 
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6. Construction  2 

Tahap keenam adalah construction 2. Setelah pembuatan program 

selesai, maka akan dilakukan pengujian. Pendekatan kasus uji dalam 

penelitian ini adalah pengujian black box dengan metode Equivalence 

Partitioning (EP). Jika sistem tidak bekerja sesuai analisis, maka 

kembali ke tahap construction 1 dan jika sistem bekerja sesuai analisis 

maka dilakukan tahap selanjutnya. 

7. Transition 

Tahap ketujuh adalah transition. Pada tahap ini akan dilakukan 

penyerahan sistem aplikasi ke-user (roll-out) melalui play store. 

C. Langkah III 

8. Analisis Hasil Penelitian 

Tahap kedelapan adalah analisis hasil penelitian. Tahap ini dilakukan 

untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh selama melakukan 

penelitian, apakah hasil dapat mengatasi permasalahan yang 

dideskripsikan di awal. 

 

3.2.2 Metode Pengembangan Sistem 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode pengembangan sistem yang dipilih 

yaitu Unified Process (UP). Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan 

aplikasi Recipe Recommendation adalah sebagai berikut. 

1. Inception 

Memasuki langkah pertama pada pengembangan sistem dilakukan 

pengumpulan data resep masakan berupa data judul resep masakan, 
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kategori, bahan-bahan masakan dan cara memasak suatu resep. Analisis 

kebutuhan dasar sistem dilakukan untuk menentukan hal-hal apa saja yang 

dapat dilakukan oleh sistem.  

Analisis Kebutuhan Aplikasi Recipe Recommendation adalah sebagai 

berikut. 

- Aplikasi mampu menampilkan list resep-resep masakan  

- Aplikasi mampu menampilkan resep lengkap 

- Aplikasi mampu memberi rekomendasi resep masakan kepada 

pengguna berdasarkan bahan-bahan yang diinputkan. 

- Aplikasi mampu menampilkan rekomendasi resep mingguan. 

- Aplikasi  mampu menyimpan resep pribadi. 

 

2. Elaboration 

Pada tahap ini akan dilakukan desain arsitektur, desain sistem, Entity 

Relationship Diagram (ERD), dan desain antarmuka. Perancangan atau 

desain sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified Modelling 

Language (UML). Diagram-diagram UML yang dibuat dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut. 

a. Desain Arsitektur  

Tekologi yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah teknologi 

web service. Web service merupakan teknologi yang menyediakan 

integrasi proses dan data. Pada penelitian ini web service dibangun 

untuk menghubungkan aplikasi mobile Android dan aplikasi web 

sebagai client dengan database server. Web Service dibangun dengan 
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menggunakan RESTful Web Service. Data yang didapat dari Web 

Service dikirim dalam format JSON. Desain arsitektur Web Service 

dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

 

Gambar 3.2 Perancangan Arsitektur Web Service 

 

b. Use Case Diagram 

Use case diagram  digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut 

pandang pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case 

diagram ini lebih dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada 

sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Pada sistem ini 

terdapat dua use case diagram yaitu use case diagram untuk pengguna 

aplikasi dan use case diagram untuk admin yang mengelola sistem 

berbasis web sebagai database server aplikasi.  

1. Use Case Diagram untuk Admin 

Pada sistem ini admin dapat melakukan 6 interaksi antara lain 

melakukan login, mengolah data bahan, mengolah data satuan, 

mengolah data kategori, mengolah data resep admin, dan 
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menampilkan data resep pribadi. Use case diagram untuk admin 

disajikan pada Gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3  Use Case Diagram Untuk Admin  

 

2. Use Case Diagram untuk Pengguna  

Pada aplikasi ini pengguna dapat melakukan 7 interaksi antara lain 

menampilkan resep masakan, menampilkan rekomendasi resep 

berdasarkan inputan, menampilkan resep mingguan, menampilkan 

resep pribadi, menambah resep pribadi, menampilkan tentang 

aplikasi danmenampilkan menu bantuan. Use case diagram untuk 

pengguna aplikasi disajikan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Use Case Diagram untuk Pengguna  

 

c. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran dari 

aktivitas, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk 

dalam satu operasi sehingga dapat juga untuk aktivitas lainnya. Diagram 

ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari 

satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Pada 

aplikasi Recipe Recommendation terdapat 7 activity diagram yaitu 

sebagai berikut :  

1. Activity Diagram Menampilkan Resep Masakan 

Activity diagram menampilkan resep masakan dimulai dengan user 

mengklik button menu List Recipe yang terdapat di halaman utama 

aplikasi Recipe Recommendation , lalu aplikasi akan menampilkan 

list-list resep masakan yang tersedia di dalam aplikasi dan user 
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mengklik salah satu list resep yang akan ditampilkan sehingga 

aplikasi menampilkan detail dari resep masakan yang dipilih 

tersebut. Activity diagram menampilkan resep masakan disajikan 

pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Menampilkan Resep 

 

2. Activity Diagram Menampilkan Rekomendasi Resep Berdasarkan 

Inputan 

Activity diagram menampilkan rekomendasi resep berdasarkan 

inputan dimulai dengan user mengklik button menu 

Recommendationyang terdapat di halaman utama aplikasi Recipe 

Recommendation , lalu aplikasi akan menampilkanbox inputan 

sehingga user dapat menginputkan bahan-bahan, selanjutnya 

dengan mengklik tombol Next aplikasi akan menghitung sehingga 

dapat menampilkan rekomendasi resep.Activity diagram 
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menampilkan rekomendasi resep berdasarkan inputan disajikan 

pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Menampilkan Rekomendasi Resep 

Berdasarkan Input 

 

3. Activity Diagram Menampilkan Resep Mingguan 

Activity diagram menampilkan resep mingguan dimulai dengan user 

mengklik button menu Weekly Recipesyang terdapat di halaman 

utama aplikasi Recipe Recommendation , lalu aplikasi akan 

menampilkan tujuh buah resep mingguan yang diambil secara acak 

dari database. Activity diagram menampilkan resep mingguan 

disajikan pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Activity Diagram Menampilkan Resep Mingguan 

 

4. Activity Diagram Menampilkan Resep Pribadi 

Activity diagram menampilkan resep pribadi dimulai dengan user 

mengklik button menu Personal Recipesyang terdapat di halaman 

utama aplikasi Recipe Recommendation , lalu aplikasi akan 

menampilkan list resep pribadi yang telah disimpan oleh user 

sebelumnya.Activity diagram menampilkan resep pribadi disajikan 

pada Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Activity Diagram Menampilkan Resep Pribadi 

 

5. Activity Diagram Menambah Resep Pribadi 

Activity diagram menambah resep pribadi dimulai dengan user 

mengklik button menu Personal Recipesyang terdapat di halaman 

utama aplikasi Recipe Recommendation , lalu aplikasi akan 

menampilkanlist resep pribadi yang telah tersimpan, serta terdapat 

button “Add Personal Recipe” kolom input sehingga user dapat 

menginputkan resep pribadi yang akan ditambahkan, selanjutnya 

dengan mengklik button “Save” aplikasi akan menambahkan resep 

ke database dan menampilkan list resep tersebut. Activity 

diagrammenambah resep pribadi disajikan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Activity Diagram Menambah Resep Pribadi 

 

6. Activity Diagram Menampilkan Menu Tentang Aplikasi 

Activity diagram menampilkan menu tentang aplikasi dimulai 

dengan user mengklik action bar menu About yang terdapat di 

halaman utama aplikasi Recipe Recommendation , lalu aplikasi akan 

menampilkan halaman tentang aplikasi. Activity diagram 

menampilkan menu tentang aplikasi disajikan pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Menampilkan Tentang Apilkasi 

 

7. Activity Diagram Menampilkan Menu  Bantuan 

Activity diagram menampilkan menu tentang aplikasi dimulai 

dengan user mengklik action barmenu Help yang terdapat di 

halaman utama aplikasi Recipe Recommendation , lalu aplikasi akan 

menampilkan halaman bantuan. Activity diagram menampilkan 

menu tentang aplikasi disajikan pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Activity Diagram Menampilkan Bantuan 

 

d. Class diagram 

Class diagram digunakan untuk mendeskripsikan jenis – jenis obyek 

dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Pada 

aplikasi Recipe Recommendation terdapat 10 kelas yang akan dibangun 

diantaranya Main Activity, List Resep, Resep Lengkap, Input untuk 

Rekomendasi, Rekomendasi Resep, Resep Mingguan, Resep Pribadi, 

Input Resep Pribadi, Tentang, dan Bantuan.Class diagram aplikasi 

Recipe Recommendation disajikan pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Class Diagram 

 

e. Sequence diagram  

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara 

sejumlah objek dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan 

rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antar objek 

yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Pada aplikasi 

Recipe Recommendation terdapat 7sequence diagram yang akan dibuat 

yaitu sebagai berikut :  

1. Sequence DiagramMenampilkan Resep Masakan 
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Untuk dapat menampilkan resep masakan user harus memilih menu 

“List Resep” pada menu utama aplikasi, maka sistem akan meminta 

list resep dan mengecek list resep yang telah disimpan dalam 

database, lalu menampilkan list resep tersebut. User dapat memilih 

salah satu resep yang ada pada list lalu sistem akan meminta dan 

mengecek resep lengkap dari resep yang dipilih tersebut untuk 

ditampilkan. Untuk lebih jelasnya sequence diagram menampilkan 

resep masakan disajikan pada Gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13 Sequence Diagram Menampilkan Resep Masakan 

 

2. Sequence Diagram Menampilkan Rekomendasi Resep Berdasarkan 

Inputan 

Untuk dapat menampilkan rekomendasi resep masakan user harus 

memilih menu “Recommendation” pada menu utama aplikasi, maka 

sistem akan menampilkan form input lalu user harus menginputkan 

bahan-bahan masakan dan sistem mengecek dan memproses data 
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tersebut untuk menghasilkan rekomendasi lalu ditampilkan. User 

dapat memilih salah satu resep yang ada pada list rekomendasi resep 

lalu sistem akan meminta dan mengecek resep lengkap dari resep 

yang dipilih tersebut untuk ditampilkan. Untuk lebih jelasnya 

sequence diagram menampilkan rekomendasi resep berdasarkan 

inputandisajikan pada Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3.14 Sequence Diagram Menampilkan Rekomendasi Resep 

Berdasarkan Inputan 

 

3. Sequence Diagram Menampilkan Resep Mingguan 

Untuk dapat menampilkan resep mingguanuser harus memilih menu 

“Resep Mingguan (Weekly Recipe)” pada menu utama aplikasi, 

maka sistem akan meminta list resep mingguan dan mengecek list 

resep yang telah disimpan dalam database, lalu menampilkan list 
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resep tersebut yang diambil secara acak sebanyak tujuh resep. User 

dapat memilih salah satu resep yang ada pada list lalu sistem akan 

meminta dan mengecek resep lengkap dari resep yang dipilih 

tersebut untuk ditampilkan. Untuk lebih jelasnya sequence diagram 

menampilkan resep mingguan disajikan pada Gambar 3.15. 

 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram Menampilkan Resep Mingguan 

 

4. Sequence Diagram Menampilkan Resep Pribadi 

Untuk dapat menampilkan resep pribadi user harus memilih menu 

“Resep Pribadi (Personal Recipes)” pada menu utama aplikasi, 

maka sistem akan meminta list resep dan mengecek list resep yang 

telah ditambahkan oleh user dalam database, lalu menampilkan list 

resep pribadi tersebut. User dapat memilih salah satu resep yang ada 

pada list lalu sistem akan meminta dan mengecek resep lengkap dari 

resep yang dipilih tersebut untuk ditampilkan. Untuk lebih jelasnya 
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sequence diagram menampilkan resep pribadi disajikan pada 

Gambar 3.16. 

 

 
Gambar 3.16 Sequence Diagram Menampilkan Resep Pribadi 

 

5. Sequence Diagram Menambah Resep Pribadi 

Untuk dapat menambahkan resep pribadi user harus memilih menu 

“Resep Pribadi (Personal Recipes)” pada menu utama aplikasi, lalu 

mengklik tombol atau button “Add Personal Recipe” sehingga 

sistem menampilkan form input resep pribadi dan user 

menginputkan resep pada form yang tersedia dan menyimpan resep 

pribadi tersebut ke dalam database. Setelah resep pribadi berhasil 

disimpan maka sistem akan menampilkan list resep pribadi yang 

telah tersimpan. User dapat memilih salah satu resep yang ada pada 

list lalu sistem akan meminta dan mengecek resep lengkap dari resep 

yang dipilih tersebut untuk ditampilkan. Untuk lebih jelasnya 
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sequence diagram menambah resep pribadi disajikan pada Gambar 

3.17. 

 

Gambar 3.17 Sequence Diagram Menambah Resep Pribadi 

 

6. Sequence Diagram Menampilkan Tentang Aplikasi 

Untuk dapat menampilkan tentang aplikasi user harus memilih 

menu “Tentang (About)” pada menu utama aplikasi, maka sistem 

akan meminta dan mengecek data tentang aplikasi, lalu 

menampilkan tentang aplikasi tersebut. sequencediagram 

menampilkan tentang aplikasi disajikan pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Sequence Diagram Menampilkan Tentang Aplikasi 

 

7. Sequence Diagram Menampilkan Menu Bantuan 

Untuk dapat menampilkan menu bantuan user harus memilih menu 

“Bantuan (Help)” pada menu utama aplikasi, maka sistem akan 

meminta dan mengecek data bantuan, lalu menampilkan halaman 

bantuan aplikasi tersebut. Sequence diagram menampilkan menu 

bantuan disajikan pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Sequence Diagram Menampilkan Menu Bantuan 

 

f. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu gambar atau diagram 

yang menjelaskan hubungan antar data dalam suatu database. Dalam 

penelitian ini ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam suatu database dari web server aplikasi yang akan digunakan.  

 

Dalam sistem ini terdapat delapan buah tabel yang masing-masing 

memiliki koneksi dengan tabel lain yang berhubungan datanya. Adapun 

Entity Relationship Diagram (ERD) untuk ini disajikan pada Gambar 

3.20. 
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Gambar 3.20 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

g. Perancangan Antarmuka Sistem Berbasis Web untuk Admin 

Perancangan antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem 

sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. Antarmuka yang dirancang 

untuk sistem ini adalah sebagai berikut. 

1. Layout Halaman Login 

Layout halaman login dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Layout Halaman Login 

 

2. Layout Halaman Utama atau Beranda 

Layout halaman utama atau beranda dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Layout Halaman Utama atau Beranda 

 

3. Layout Halaman Bahan 

Layout halaman bahan dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Layout Halaman Bahan 

 

4. Layout Halaman Tambah Bahan 

Layout halaman tambah bahan dapat dilihat pada Gambar 3.24.  

 

Gambar 3.24 Layout Halaman Tambah Bahan 

 

5. Layout Halaman Satuan 

Layout halaman satuan dapat dilihat pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Layout Halaman Satuan 

 

6. Layout Halaman Tambah Satuan 

Layout halaman tambah satuan dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26 Layout Halaman Tambah Satuan 

 

7. Layout Halaman Kategori 

Layout halaman kategori dapat dilihat pada Gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Layout Halaman Kategori 

 

8. Layout Halaman Tambah Kategori 

Layout halaman tambah kategori dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Layout Halaman Tambah Kategori 

 

9. Layout Halaman Menu atau Resep Admin 

Layout halaman menu atau resep admin dapat dilihat pada Gambar 

3.29. 



 

82 
 

 

Gambar 3.29 Layout Halaman Menu Atau Resep Admin  

10. Layout Halaman Resep Lengkap  

Layout halaman resep lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.30.  

 

Gambar 3.30 Layout Halaman Resep Lengkap 
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11. Layout Halaman Tambah Menu atau Resep Admin 

Layout halaman tambah menu atau resep admin dapat dilihat pada 

Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Layout Halaman Tambah Menu atau Resep Admin 

 

12. Layout Halaman Tambah Bahan Baku Resep 

Layout halaman tambah bahan baku resep dapat dilihat pada Gambar 

3.32.  

 

Gambar 3.32 Layout Halaman Tambah Bahan Baku Resep 

 



 

84 
 

13. Layout Halaman Menu atau Resep Pribadi  

Layout halaman menu atau resep pribadi dapat dilihat pada Gambar 

3.33. 

 

Gambar 3.33 Layout Halaman Menu atau Resep Pribadi  

 

h. Perancangan Antarmuka Aplikasi untuk Pengguna 

Perancangan antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem 

sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. Antarmuka yang dirancang 

dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. 

1. Layout Splash Screen 

Splash Screen adalah form yang ditampilkan diawal ketika aplikasi 

dijalankan. Aplikasi Recipe Recommendation menggunakan splash 

screengambar yang muncul pada saat pertama membuka aplikasi 

Recipe Recommendation lalu akan dilanjutkan ke menu utama 

aplikasi setelah menyentuh layout splash screen. Splash screen di 

sini dimaksudkan sebagai estetika untuk menujukan identitas 
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aplikasi saja, tanpa fungsi lainnya. Perancangan layout splash screen 

aplikasi Recipe Recommendation disajikan pada Gambar 3.34. 

 

 

Gambar 3.34 Layout Splash Screen 

 

2. Layout Menu Utama 

Menu utama berisikan menu-menu pilihan yang dapat digunakan 

oleh user. Menu yang terdapat pada menu utama aplikasi Recipe 

Recommendation antara lain : menu List Resep, menu Rekomendasi, 

menu Resep Mingguan, menu Resep Pribadi, dan juga terdapat 

menu Bantuan dan Tentang pada bar atas. Perancangan layout menu 
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utama aplikasi Recipe Recommendation disajikan pada Gambar 

3.35. 

 

 

Gambar 3.35 Layout Menu Utama 

 

3. Layout Menu List Resep 

Pada layout List Resep terdapat kolom “Search” untuk melakukan 

pencarian list resep yang ada dengan menginputkan nama resep 

tersebut dan listview yang berisi nama-nama resep yang tersedia 

dalam aplikasi Recipe Recommendation. Untuk dapat melihat secara 

keseluruhan list resep yang tersedia pada halaman ini memiliki 

scroll view agar dapat melihat ke atas (scroll ke atas) atau ke bawah 
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(scroll ke bawah) list resep yang ada.Perancangan layout menu list 

recipe disajikan pada Gambar 3.36. 

 

 

Gambar 3.36 Layout List Resep 

 

4. Layout Resep Lengkap 

Layout resep lengkap akan tampil setelah user mengklik salah satu 

nama resep yang terdapat pada halaman list resep. Pada layout resep 

lengkap terdapat nama atau judul resep, gambar resep, dan resep 

lengkap yakni bahan-bahan dan cara memasak resep tersebut. 

Perancangan layout resep lengkap disajikan pada Gambar 3.37. 
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Gambar 3.37 Layout Resep Lengkap 

 

5. Layout Input untuk Rekomendasi (Menu Recommendation) 

Pada layout input untuk rekomendasiterdapat text box untuk user 

menginput bahan-bahan masakan yang dimiliki selanjutnya terdapat 

button atau tombol “Cari” untuk mendapat rekomendasi resep 

masakan. Perancangan layout input untuk rekomendasi disajikan 

pada Gambar 3.38. 
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Gambar 3.38 Layout Input untuk Rekomendasi 

 

6. Layout Rekomendasi Resep  

Pada layout rekomendasi resep terdapat listview yang berisi nama-

nama resep hasil rekomendasi dari aplikasi Recipe Recommendation 

berdasarkan input oleh user. Untuk dapat melihat secara 

keseluruhan list rekomendasi resep yang tersedia pada halaman ini 

memiliki scroll view agar dapat melihat ke atas (scroll ke atas) atau 

ke bawah (scroll ke bawah) list resep yang ada. Perancangan layout 

menu rekomendasi resep disajikan pada Gambar 3.39. 
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Gambar 3.39 Layout Rekomendasi Resep 

 

7. Layout Menu Resep Mingguan  

Pada layout resep mingguan terdapat listview yang berisi tujuh 

nama-nama resep rekomendasi dari aplikasi Recipe 

Recommendation yang diambil secara acak dari database. 

Perancangan layout menu resep mingguan (weekly recipes) 

disajikan pada Gambar 3.40. 
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Gambar 3.40 Layout Resep Mingguan 

 

8. Layout Menu Resep Pribadi  

Pada layout resep pribadi terdapat listview yang berisi nama-nama 

resep yang telah ditambahkan dan disimpan oleh user dalam aplikasi 

Recipe Recommendationdan juga terdapat button atau tombol 

“Tambah” untuk masuk ke halaman menambah resep pribadi juga 

terdapat fungsi “Search” pada halaman ini untuk melakukan 

pencarian resep. Untuk dapat melihat secara keseluruhan list resep 

yang tersedia pada halaman ini memiliki scroll view agar dapat 

melihat ke atas (scroll ke atas) atau ke bawah (scroll ke bawah) list 
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resep yang ada. Perancangan layout menu resep pribadi (personal 

recipes) disajikan pada Gambar 3.41. 

 

 

Gambar 3.41 Layout Resep Pribadi 

 

9. Layout Tambah Resep Pribadi  

Pada layout tambah resep pribadi terdapat beberapa dengan ukuran 

yang berbeda-beda untuk user menginputkan resep pribadi yang 

akan ditambahkan dan disimpan ke dalam aplikasi yang terdiri dari 

judul atau nama resep, gambar resep, bahan-bahan, dan cara 

memasak. Untuk melanjutkan penyimpanan resep pribadi terdapat 
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button  atau tombol “Tambah”. Perancangan layout tambah resep 

pribadi disajikan pada Gambar 3.42. 

 

 

Gambar 3.42 Layout Tambah Resep Pribadi 

 

10. Layout Tentang Aplikasi  

Pada layout tentang aplikasi  terdapat teks yang menjelaskan 

mengenai pengembang aplikasi Recipe Recommendation dan juga 

terdapat dua icon yang berbeda seperti icon email dan facebook yang 

akan menghubungkan user kepada pengembang aplikasi untuk 

menyampaikan kritik dan saran. Perancangan layout tentang aplikasi 

disajikan pada Gambar 3.43. 
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Gambar 3.43 Layout Tentang Aplikasi 

 

11. Layout Bantuan  

Pada layout bantuan berisikan penjelasan fungsionalitas dari 

aplikasi Recipe Recommendation. Perancangan layout bantuan 

(help) disajikan pada Gambar 3.44. 
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Gambar 3.44 Layout Bantuan 

 

3. Construction 1 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan program (coding), tahap coding 

dilakukan dengan mengimplementasikan permasalahan ke dalam sistem. 

Proses pembuatan program (coding) yang dilakukan pada tahap ini 

menggunakan bahasa pemrograman Java dengan bantuan aplikasi Android 

Studio 2.1.3. Pada aplikasi ini dibuat beberapa class java yang menjelaskan 

jalannya aplikasi khususnya pada fungsi rekomendasi resep masakan. Pada 

fungsi rekomendasi resep masakan menerapkan metode case based 

reasoning untuk mendapatkan hasil rekomendasi berdasarkan input bahan-

bahan oleh user. Aplikasi Recipe Recommendation  ini menggunakan 
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database server untuk penyimpanan resep-resep masakan yang juga 

mendukung fungsi aplikasi yaitu penyimpanan resep pribadi yang 

ditambahkan oleh user. 

 

4. Construction 2 

Setelah pembuatan program selesai, maka akan dilakukan pengujian. 

Pendekatan kasus uji dalam penelitian ini adalah pengujian black box 

dengan metode Equivalence Partitioning (EP), dimana metode ini akan 

membagi domain masukan dari program kedalam kelas-kelas sehingga test 

case dapat diperoleh.EP berusaha untuk mendefinisikan kasus uji yang 

menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji 

yang harus dibuat. 

 

EP berdasarkan pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen 

yang dipartisi ke dalam kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen 

tersebut, yangakan diperlakukan sama (ekuivalen) oleh komponen tersebut. 

Pada pengujian ini harus diyakinkan bahwa masukan yang sama akan 

menghasilkan respon yang sama pula. Alasan menggunakan metode EP 

pada pengujian aplikasi Recipe Recommendation ini adalah karena metode 

ini dapat digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi, dapat mengetahui 

kesalahan pada interface dan kesalahan pada struktur data sehingga dapat 

mengurangi masalah terhadap nilai masukan. Rancangan daftar pengujian 

disajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning Aplikasi Android 

No Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 

Diharapkan 

1.  Versi 

Android 

Pengujian 

kompatibilitas 

versi operating 

system android 

Pengujian 

pada android 

versi 4.1 

(Jelly Bean) 

Kompatibel 

dengan 

android versi 

4.1 (Jelly 

Bean) 

Pengujian 

pada android 

versi 4.4 (Kit 

Kat) 

Kompatibel 

dengan 

android versi 

4.4 (Kit Kat) 

Pengujian 

pada android 

Versi 5.0 

(Lollipop) 

Kompatibel 

dengan 

android Versi 

5.0 (Lollipop) 

2. Resolusi 

Layar dan 

Densitas 

Layar 

Pengujian 

Resolusi Layar 

dan Densitas 

Layar pada 

android  

Pengujian 

pada android 

dengan 

resolusi 4 inch 

Kompatibel 

pada pada 

android 

dengan 

resolusi 4 inch 

Pengujian 

pada android 

dengan 

resolusi 4.5 

inch 

Kompatibel 

pada pada 

android 

dengan 

resolusi 4.5 

inch 

Pengujian 

pada android 

dengan 

resolusi 5 inch 

Kompatibel 

pada pada 

android 

dengan 

resolusi 5 inch 

Pengujian 

pada android 

dengan 

resolusi 5.7 

inch 

Kompatibel 

pada pada 

android 

dengan 

resolusi 5.7 

inch 
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Tabel 3.1Daftar Pengujian Equivalence Partitioning Aplikasi Android (Lanjutan) 

No Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 

Diharapkan 

3. User 

Interface 

Pengujian pada 

icon Recipe 

Recommendation 

Klik icon 

Recipe 

Recommendat

ion pada 

perangkat 

android 

pengguna 

Menampilkan 

layout splash 

screen 

Pengujian pada 

menu utama 

Recipe 

Recommendation 

Klik tombol 

menu Resep 

Menampilkan 

layout Resep 

Klik tombol 

menu 

Cari Resep 

Menampilkan 

layout Cari 

Resep 

Klik tombol 

menu Resep 

Pribadi 

Menampilkan 

layout Resep 

Pribadi 

Klik tombol 

menu Resep 

Mingguan 

Menampilkan 

layout Resep 

Mingguan 

Klik tombol 

menu Tentang 

Menampilkan 

layout Tentang 

Klik tombol 

menu Bantuan 

Menampilkan 

layout 

Bantuan 

4. Fungsi pada 

menu Resep 

Pengujian layout 

menu Resep 

Klik tombol 

menu Resep 

Menampilkan 

list-list resep 

masakan 

Klik salah 

satu list resep 

Menampilkan 

resep lengkap 

Melakukan 

pencarian 

dengan 

keyword 

“Ayam” 

Menampilkan 

resep yang 

memiliki nama 

“Ayam” 
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 Tabel 3.1Daftar Pengujian Equivalence Partitioning Aplikasi Android(Lanjutan)  

No Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil yang 

Diharapkan 

5. Fungsi pada 

menu Cari 

Resep 

Pengujian layout 

menu Cari Resep 

Klik tombol 

menu Cari 

Resep 

Menampilkan 

layout input 

bahan-bahan 

berupa text-

box dan 

tombol Cari 

untuk 

rekomendasi 

resep 

Input bahan-

bahan pada 

text-box dan 

klik tombol 

Cari 

Menampilkan 

list resep 

sebagai hasil 

rekomendasi  

Klik salah 

satu list resep 

Menampilkan 

resep lengkap 

6. Fungsi pada 

menu Resep 

Mingguan 

Pengujian layout 

menu Resep 

Mingguan 

Klik tombol 

menu Resep 

Mingguan 

Menampilkan 

rekomendasi 7 

resep 

mingguan 

Klik salah 

satu list resep 

Menampilkan 

resep lengkap 

7. Fungsi pada 

menu Resep 

Pribadi 

Pengujian layout 

menu Resep 

Pribadi 

Klik tombol 

menu Resep 

Pribadi 

Menampilkan 

list resep 

pribadi yang 

telah disimpan 

user 

Klik salah 

satu list resep 

Menampilkan 

resep lengkap 

Pengujian 

tombol Tambah 

Klik tombol 

Tambah 

Menampilkan 

layout input 

resep pribadi 
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 Tabel 3.1Daftar Pengujian Equivalence Partitioning Aplikasi Android(Lanjutan)  

No Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil yang 

Diharapkan 

   Klik tombol 

Tambah pada 

layout input 

resep pribadi 

Meyimpan 

resep pribadi 

dan 

menampilkan 

list resep 

pribadi yang 

telah 

tersimpan 

8. Fungsi pada 

menu 

Bantuan 

Pengujian layout 

menu Bantuan 

Klik menu 

Bantuan pada 

Bar pada 

Halaman 

Utama 

Menampilkan 

layout 

Bantuan 

9. Fungsi pada 

menu 

Tentang 

Pengujian layout 

menu Tentang 

Klik menu 

Tentang pada 

Bar pada 

Halaman 

Utama 

Menampilkan 

halaman 

tentang 

pengembang 

Pengujian pada 

tombol di layout 

menu Tentang 

Klik icon 

“Email” 

Menampilkan 

halaman untuk 

mengirim pesan 

ke email 

pengembang 

Klik icon 

“Facebook” 

Menampilkan 

halaman Profil 

Facebook 

pengembang 

10. Koneksi 

Internet dan 

Server 

Pengujian pada 

koneksi internet 

dan server saat 

mengakses data 

Koneksi 

internet stabil 

dan server 

stabil saat 

mengakses 

data 

Aplikasi 

berjalan 

dengan lancar 

saat sedang 

mengakses 

data 

Koneksi 

internet tidak 

stabil dan 

server stabil 

saat 

mengakses 

data 

Aplikasi 

berjalan 

dengan lancar 

saat sedang 

mengakses 

data 
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Tabel 3.1Daftar Pengujian Equivalence Partitioning Aplikasi Android(Lanjutan) 

No Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil yang 

Diharapkan 

   Koneksi 

internet stabil 

dan server 

tidak stabil 

saat 

mengakses 

data 

Aplikasi 

berjalan 

dengan lancar 

saat sedang 

mengakses 

data 

Koneksi 

internet tidak 

stabil dan 

server tidak 

stabil saat 

mengakses 

data 

Aplikasi 

berjalan 

dengan lancar 

saat sedang 

mengakses 

data 

 

Pengujian fungsional juga dilakukan terhadap web server untuk admin. 

Adapun rancangan pengujian Equivalence Partitioning untuk web server 

disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Daftar Rancangan Pengujian Equivalence Partitioning untuk Web  

Server 

No. Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil Yang 

Diharapkan 

1. Login Input Data 

Login 

Username = 

lia, 

Password = 

123456, Klik 

tombol login 

Masuk ke 

halaman utama 

/ beranda 

sistem untuk 

admin 

Username = 

lia, 

Password = 

1234, Klik 

tombol login 

Menampilkan 

kotak dialog 

password 

salah 
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Tabel 3.2  Daftar Rancangan Pengujian Equivalence Partitioning untuk Web 

Server (Lanjutan)  

No. Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

2. Fungsi pada 

halaman 

Satuan 

Pengujian pada 

menampilkan 

data satuan 

Klik tombol 

lihat pada 

halaman 

Satuan 

Menampilkan 

data satuan 

Pengujian pada 

tombol tambah 

data satuan 

Klik tombol 

tambah 

satuan pada 

halaman 

satuan 

Menampilkan 

form isi untuk 

tambah satuan 

Klik tombol 

tambah pada 

form tambah 

satuan 

Menyimpan 

data satuan 

Pengujian pada 

tombol edit data 

satuan 

Klik tombol 

edit pada 

halaman 

satuan 

Menampilkan 

halaman ubah 

satuan 

Klik tombol 

ubah pada 

halaman 

ubah satuan 

Menyimpan 

perubahan data 

satuan 

Pengujian pada 

tombol hapus 

data satuan 

Klik tombol 

hapus pada 

halaman 

satuan 

Menghapus 

data satuan 

Pengujian 

pencarian data 

satuan 

Input 

keyword 

satuan 

Menampilkan 

hasil pencarian  

3. Fungsi pada 

halaman 

Kategori 

Pengujian pada 

menampilkan 

data kategori 

Klik tombol 

lihat pada 

halaman 

Kategori 

Menampilkan 

data kategori 

Pengujian pada 

tombol tambah 

data kategori 

Klik tombol 

tambah 

kategori pada 

halaman 

kategori 

Menampilkan 

form isi untuk 

tambah 

kategori 

Klik tombol 

tambah pada 

form tambah 

kategori 

Menyimpan 

data kategori 
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Tabel 3.2  Daftar Rancangan Pengujian Equivalence Partitioning untuk Web 

Server (Lanjutan)  

No. Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

  Pengujian pada 

tombol edit data 

kategori 

Klik tombol 

edit pada 

halaman 

kategori 

Menampilkan 

halaman ubah 

kategori 

Klik tombol 

ubah pada 

halaman 

ubah 

kategori 

Menyimpan 

perubahan data 

kategori 

Pengujian pada 

tombol hapus 

data kategori 

Klik tombol 

hapus pada 

halaman 

kategori 

Menghapus 

data kategori 

Pengujian 

pencarian data 

kategori 

Input 

keyword 

kategori 

Menampilkan 

hasil pencarian  

4. Fungsi pada 

halaman 

Bahan 

Pengujian pada 

menampilkan 

data bahan 

Klik tombol 

lihat pada 

halaman 

bahan 

Menampilkan 

data bahan 

Pengujian pada 

tombol tambah 

data bahan 

Klik tombol 

tambah 

bahan pada 

halaman 

bahan 

Menampilkan 

form isi untuk 

tambah bahan 

Klik tombol 

tambah pada 

form tambah 

bahan 

Menyimpan 

data bahan 

Pengujian pada 

tombol edit data 

bahan 

Klik tombol 

edit pada 

halaman 

bahan 

Menampilkan 

halaman ubah 

bahan 

Klik tombol 

ubah pada 

halaman 

ubah bahan 

Menyimpan 

perubahan data 

bahan 

Pengujian pada 

tombol hapus 

data bahan 

Klik tombol 

hapus pada 

halaman 

bahan 

Menghapus 

data bahan 
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Tabel 3.2  Daftar Rancangan Pengujian Equivalence Partitioning untuk Web 

Server (Lanjutan)   

No. Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

  Pengujian 

pencarian data 

bahan 

Input 

keyword 

bahan 

Menampilkan 

hasil pencarian  

5. Fungsi pada 

halaman 

Resep  

Pengujian pada 

menampilkan 

data resep 

Klik tombol 

lihat pada 

halaman 

resep 

Menampilkan 

data resep 

Pengujian pada 

tombol tambah 

data resep 

Klik tombol 

tambah resep 

pada 

halaman 

resep 

Menampilkan 

form isi untuk 

tambah resep 

Klik tombol 

tambah pada 

form tambah 

resep 

Menyimpan 

data resep 

Pengujian pada 

tombol tambah 

bahan baku 

resep 

Klik tombol 

tambah 

bahan baku 

pada 

halaman 

resep 

Menampilkan 

form isi bahan 

baku untuk 

resep 

Klik tombol 

tambah pada 

form tambah 

bahan baku 

Menyimpan 

data bahan 

baku resep 

Pengujian pada 

tombol edit data 

resep 

Klik tombol 

edit pada 

halaman 

resep 

Menampilkan 

halaman ubah 

resep 

Klik tombol 

ubah pada 

halaman 

ubah resep 

Menyimpan 

perubahan data 

resep 

Pengujian pada 

tombol hapus 

data resep 

Klik tombol 

hapus pada 

halaman 

resep 

Menghapus 

data resep 

Pengujian 

pencarian data 

resep 

Input 

keyword 

resep 

Menampilkan 

hasil pencarian  
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Tabel 3.2  Daftar Rancangan Pengujian Equivalence Partitioning untuk Web 

Server (Lanjutan)  

No. Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Skenario Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

6. Fungsi pada 

Halaman 

Resep 

Pribadi 

pengguna 

Pengujian pada 

menampilkan 

data resep 

pribadi 

pengguna 

Klik tombol 

lihat pada 

halaman 

resep pribadi  

Menampilkan 

resep pribadi 

pengguna 

7. Logout Pengujian pada 

fungsi Logout 

Klik tombol 

Logout  

Keluar dari 

halaman utama 

sistem atau 

menampilkan 

halaman login 

 

5.  Transition 

Pada tahap ini akan dilakukan penyerahan sistem aplikasi ke-user (roll-out) 

melalui Play Store. Play Store adalah layanan konten digital milik Google 

yang melingkupi toko untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, 

aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis cloud. Roll-out ini 

dilakukan agar pengguna dapat mengunduh aplikasi Recipe 

Recommendation secara gratis melalui Play Store. 

 

3.2.3 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian  

Kegiatan 

Tahun 2016 

Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inception                 

a. Pengumpulan 

Data dan 

Analisis 
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Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian (Lanjutan)  

Kegiatan 

Tahun 2016 

Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboration                 

a. Desain Sistem 

dan Antarmuka 

                

Construction                 

a. Pembuatan 

program 

(Coding) 

                

b. Pengujian 

(Testing) 

                

Transition                 

a. Penyerahan 

aplikasi ke user 

(roll-out) 

                

 

3.2.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. DataPrimer 

Data primer yang dibutuhkan berupa data resep-resep masakan yang terdiri 

dari bahan-bahan makanan serta  bumbu-bumbu masakan dan tata cara 

memasaknya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data bahan-bahan makanan atau bumbu-bumbu yang 

memiliki kemiripan atau kesamaan jenisnya. 



 

183 
 

4. Berdasarkan dari hasil data pengujian penilaian variabel user friendly dan 

variabel interaktif aplikasi Recipe Recommendation termasuk dalam 

kategori (Sangat Baik). 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan perancangan dan hasil implementasi program sistem yang dilakukan, 

maka beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sistem ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Data resep yang disajikan hanya resep masakan untuk makanan utama 

saja, untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan data resep 

masakan yang lebih lengkap seperti data makanan pembuka dan makanan 

penutup atau dessert.  

2. Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan sehingga kompatibel pada 

platform selain android, seperti iOS dan Windows Phone. 

3. Pada menu rekomendasi dapat menolak input bahan satu dengan bahan 

yang lain apabila ‘tidak lazim’ dengan suatu resep tertentu.  
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