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ABSTRACT 

The internet development causes information overload, where users have difficulties in making decisions by the presence 
of too much information. One solution to ease the users in finding the required information is the recommender system. 
Recommender system is a system that can give recommendation in terms of rating prediction of an item, based on the 
similarity of the user characteristic in giving information. Therefore, in this research, we implement and analyze user-
based Collaborative Filtering Recommender System, which applies Pearson Correlation and Spearman Correlation. 
Pearson Correlation and Spearman Correlation are used to compute user’s rating in giving similarity. The parameter 
used in the analysis is the threshold co-rated items size and the neighbourhood size, measured by Mean Absolute Error. 
Based on the analysis, Pearson Correlation and Spearman Correlation produce prediction accuracy that increases along 
with the increase of the number of co-rated items. The larger the neighbourhood size, the better the prediction accuracy 
is. The prediction accuracy also get better with a larger training set size. The recommendation of both correlation shows 
that the difference of error rates is relatively small, with the Pearson Correlation’s error rate is smaller than the 
Spearman Correlation. 
Keywords: Recommender System, Collaborative Filtering, Pearson Correlation, Spearman Correlation. 
 
1. Pendahuluan  
Recommender system adalah sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi berupa prediksi rating terhadap suatu 
item (film, buku, lagu, berita, humor dan sebagainya). Teknik yang paling umum digunakan dalam memprediksi 
kecenderungan user dalam recommender system, adalah Collaborative filtering[1]. Collaborative filtering memberikan 
informasi yang melibatkan kolaborasi antara beberapa pengguna, beberapa sudut pandang dan kondisi dimana tersedia 
informasi history dari pengguna[8].  
 
Untuk mencari kesamaan antar user, dilakukan perhitungan korelasi, dengan semakin tinggi nilai korelasi, 
mengindikasikan user yang memiliki interest yang mirip. Pearson melakukan pengukuran korelasi secara langsung dan 
merupakan standar pengukuran korelasi karena pengukurannya memberikan hasil korelasi yang baik antara dua 
variabel[5], sedangkan Spearman menggunakan perhitungan ranking dan mampu menghindari masalah normalisasi 
rating[4]. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini terdapat dua metode umum terhadap pembangunan sistem rekomendasi, yaitu Content-Based Filtering (CB) dan 
Collaborative filtering (CF)  [1]. Teknik yang paling umum digunakan dalam memprediksi kecenderungan user dalam 
recommender system,  adalah Collaborative filtering[1]. Collaborative filtering memberikan informasi yang melibatkan 
kolaborasi antara beberapa pengguna, beberapa sudut pandang, dan kondisi dimana tersedia informasi history dari 
pengguna [8]. Dasar dari algoritma CF adalah merekomendasikan item kepada user berdasarkan preferensi user dengan 
kemiripan interest[1]. User-based Collaborative filtering mencari kesamaan di antara user untuk menghasilkan 
rekomendasi. Untuk mencari kesamaan antar user, dilakukan perhitungan korelasi, dengan semakin tinggi nilai, 
mengindikasikan user yang memiliki interest yang mirip. Pearson melakukan pengukuran korelasi secara langsung dan 
merupakan standar pengukuran korelasi karena pengukurannya memberikan hasil korelasi yang baik antara dua 
variabel[5], sedangkan Spearman menggunakan perhitungan ranking dan mampu menghindari masalah normalisasi 
rating[4], sehingga bisa diukur metode mana yang lebih baik diimplementasikan dalam recommender system dengan 
dataset yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diimplementasikan kedua metode tersebut pada Recommender 
System untuk melihat akurasi hasil prediksi yang dihasilkan. Hasil yang didapat digunakan untuk mengetahui 
performansi kedua korelasi menggunakan dataset yang tersedia. 

1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan performansi Pearson Correlation dan Spearman Correlation pada 
sistem rekomendasi yang menggunakan Collaborative filtering. Selain itu dilakukan pengukuran dan analisis terhadap 
tingkat error hasil prediksi rating dengan menggunakan MAE (Mean Absolute Error) berdasarkan threshold co-rated 
items dan ukuran neigbourhood. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Beberapa permasalahan yang  diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana menerapkan recommender system menggunakan Pearson dan Spearman Correlation.  
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b. Bagaimana mengevaluasi hasil prediksi rating sistem rekomendasi pada Pearson Correlation dan Spearman 
Correlation menggunakan MAE (Mean Absolute Error). 

 
2. Landasan Teori 
2.1  Recommender System 
Secara umum, Recommender System dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Gambaran umum Recommender System 

 
Proses prediksi dalam user-based CF meliputi langkah-langkah, yaitu mengukur similaritas, memilih nearest 
neighborhood, dan prediksi item[9]. Pada user-based CF, rating active user diprediksi berdasarkan informasi mengenai 
active user yang dikalkulasikan dari user database.  

 
2.1.1  User-based Collaborative Filtering 
Dalam membangun recommender system, dilakukan perhitungan similaritas antara active user dengan training user[5] 
untuk kemudian diukur nearest neighborhood[8]. Untuk mengumpulkan nearest neighbour, ada beberapa metode yang 
telah digunakan oleh para researcher CF. Metode untuk memilih nearest neighbourhood menggunakan threshold, yaitu 
dengan memilih user yang memiliki persamaan yang nilainya melebihi threshold yang ditentukan atau dengan 
mengambil user dengan high rank[5]. Berikutnya, adalah memberikan prediksi item untuk active user untuk item yang 
belum pernah dirating oleh active user[8]. 
 
2.1.2  Pearson Correlation 
Pearson Correlation mengukur hubungan linear antara dua variabel dan memiliki nilai antara -1 sampai 1, dimana -1 
melambangkan korelasi negatif dan 1 menunjukkan korelasi positif, mengindikasikan user yang memiliki interest 
kesamaan yang tinggi[8]. Pada Recommender System, Pearson Correlation bernilai minimal 0. Pearson Correlation 
dikalkulasikan dengan persamaan berikut[4]: 

                                       Corr (u,v) =                                   (1) 
Dimana: 

• Corr(u,v) adalah korelasi antara user u dengan user v 
•  adalah rating tiap item i dari user u 
•  adalah rata-rata rating user u 
•  adalah rata-rata rating user v 

 
2.1.3  Spearman Correlation 
Spearman Correlation juga digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variable[5]. Berbeda dengan Pearson, 
Spearman mempertimbangkan ranking, sehingga rating user akan diubah terlebih dahulu menjadi nilai ranking, 
kemudian dari hasil nilai ranking tersebut, nilai korelasi akan diukur[7].  Korelasi Spearman menghitung korelasi antara 
dua user u dan v dengan persamaan sebagai berikut[7]: 

                           Corr (u,v) =                         (2) 
 

Dimana:  
•  adalah ranking tiap item i dari user u 
•  adalah rata-rata ranking user u 
•  adalah ranking tiap item i dari user v 
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2.1.4 Significance Weighting 
Significance Weighting adalah penambahan bobot pada similarity yang memiliki co-rated items yang sedikit[11]. Korelasi 
antara dua user yang memiliki co-rated items kurang dari nilai threshold yang ditentukan akan ditambahkan bobot 
dengan persamaan berikut: 

                               =          (3) 
   
Dimana:  

• W’ax adalah nilai korelasi yang telah  ditambahkan significance weighting 
• wax adalah nilai korelasi active user dengan neighbor 
• adalah jumlah co-rated items 
• n adalah nilai threshold co-rated items 

 
2.1.5 Perhitungan Prediksi 
Prediksi dihasilkan dari weighted average dari deviasi mean neighbour active user dengan rumus sebagai berikut[1]: 

 

                                                                           (4) 
Dimana: 

• adalah prediksi user a terhadap item i 
•  adalah jumlah neighbour target user 

 
2.1.6 Rekomendasi Sistem 
Untuk evaluasi performansi, Collaborative filtering menggunakan MAE (Mean Absolute Error) [1]. MAE mengukur 
deviasi absolut antara prediksi rating dengan rating aktual. Semakin kecil nilai MAE, maka prediksi yang dihasilkan 
semakin baik[2].Untuk menghitung nilai MAE dapat menggunakan fungsi sebagai berikut: 

                                                                                   (5)             
Dimana: 

• n adalah jumlah data yang akan dihitung MAE-nya 
• fi adalah nilai dari prediksi yang dihitung 
• yi adalah nilai actual prediksi yang terdapat pada test set 

 
3. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Studi literatur, dengan mencari referensi yang berhubungan dengan Recommender System menggunakan metode 

Pearson dan Spearman.   
2) Analisis dan perancangan Recommender System.  
3) Pengujian dan analisis kinerja sistem berdasarkan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap Recommender 

System. 
4) Kesimpulan, yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
 
4. Implementasi Sistem 
Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur client-server. Untuk lebih detailnya dijelaskan pada subbab dibawah ini. 
 
4.1 Skema Sistem 
Skema Sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

Gambar  2. Skema Implementasi Recommender System 
 
Recommender system yang dibangun adalah sistem berbasis client-server yang dibangun menggunakan Java RMI 
(Remote Method Invocation). Dengan menggunakan arsitektur Java RMI, dapat memungkinkan client memanggil method 
yang terdapat pada server melalui objek yang ada di client. Pada sisi server menggunakan aplikasi open source Tomcat, 
sedangkan pada sisi client menggunakan aplikasi web browser. Data yang digunakan dalam pengujian sistem adalah data 
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yang berasal dari MovieLens [http://www.grouplens.org/], yang merupakan situs yang melakukan studi riset pada 
recommender system. Dataset MovieLens terdiri dari 943 user yang telah memberikan rating terhadap 1682 item dengan 
total 100.000 rating. Pada pengujian sistem, 100.000 rating tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu sebagai training set dan 
test set. 

 
4.1.1 Pearson Correlation 
Berikut ini adalah skema perhitungan Pearson Correlation: 

 
Gambar 3. Diagram Blok Pearson Correlation 

 
Berdasarkan Gambar 3, diukur korelasi antara active user dengan user lain yang memiliki co-rated items untuk kemudian 
dihitung rata-rata rating keduanya. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai kovarian dan standar deviasinya sehingga 
dihasilkan nilai similaritas yang akan digunakan untuk menghitung nilai prediksi[8]. 
  
4.1.2 Spearman Correlation 
Pada dasarnya, proses perhitungan nilai Pearson Correlation dan Spearman Correlation  prinsipnya sama. Perbedaannya 
adalah pada perhitungan Spearman Correlation, dilakukan pengurutan nilai rating sehingga diperoleh data rating yang 
terurut untuk digunakan pada proses selanjutnya. 

 
5. Analisis dan Pengujian Sistem 
Pada bagian ini diujikan 2 metode correlation dalam Recommender System untuk kemudian dibandingkan keduanya dan 
dianalisis hasil kedua metode tersebut. 

 
5.1 Pengujian Perbandingan Pearson dan Spearman Correlation 
Pengujian Pearson dan Spearman Correlation merupakan pengujian untuk mengetahui hasil korelasi jika dihadapkan 
pada beberapa kasus pola data rating.  
 
5.1.1  Pengujian Kasus 1 
Pengujian ini menggunakan data 2 user yang merating 10 item dimana hanya terdapat 1 perbedaan rating dari ke-10 item 
yang telah dirating. 

 
Gambar 4. Grafik Perbandingan Pearson dan Spearman Corelation pada Kasus 1 

 
Kedua user memberi rating pada co-rated items dengan nilai yang sama kecuali pada satu item, yaitu item 7. Hal ini 
berarti nilai korelasi kedua user seharusnya tinggi. Berdasarkan pengujian, nilai korelasi yang dihasilkan Spearman lebih 
tinggi daripada Pearson, karena pada data rating tersebut terdapat pencilan. 
 
5.1.2  Pengujian Kasus 2 
Pengujian ini menggunakan data pola rating dimana kedua user memberi nilai rating co-rated item dengan nilai yang 
sama terhadap semua item, sehingga korelasi yang dihasilkan seharusnya tinggi. 
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Gambar 5. Grafik Perbandingan Pearson dan Spearman Corelation pada Kasus 1 

 
Pola rating tersebut merupakan pola dimana kedua user memberi nilai rating co-rated item dengan nilai yang sama 
terhadap semua item, sehingga korelasi yang dihasilkan seharusnya tinggi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kedua 
korelasi memberikan nilai yang besar, yaitu korelasi dengan nilai 1. Pearson dan Spearman nilainya sama karena 
normalisasi pada rating maupun ranking tidak mengalami perubahan.  
 
5.1.3  Pengujian Kasus 3 
Pengujian pada kasus ketiga dilakukan dengan menggunakan pola rating yang berdekatan. 

 
Gambar 6. Grafik Perbandingan Pearson dan Spearman Corelation pada Kasus 3 

 
Pada pola rating tersebut, nilai korelasi seharusnya tinggi karena pattern rating dari kedua user berdekatan. Berdasarkan 
pengukuran yang dilakukan, diperoleh bahwa hasil Pearson lebih tinggi daripada Spearman, karena pola rating user 
tersebar sehingga nilai dengan menggunakan data rating asli memberikan nilai korelasi yang lebih tinggi. Substitusi 
rating menjadi ranking menjadikan nilai yang dihasilkan Spearman berbeda dengan Pearson. 

 
5.2 Pengujian Berdasarkan Threshold Co-rated Items 
Berikut adalah hasil pengujian menggunakan MAE untuk nilai threshold co-rated items dengan menggunakan 5-cross 
validation yang disediakan oleh data dari MovieLens. 

 
Gambar 7. Grafik Pengaruh Threshold Co-rated Items 

 
Berdasarkan hasil pengujian, semakin besar threshold co-rated items, maka semakin kecil MAE-nya, yang berarti akurasi 
prediksi yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena semakin tinggi nilai threshold co-rated items, maka 
semakin banyak data point yang ada untuk dibandingkan dengan active user sehingga korelasi yang dihasilkan semakin 
berbobot. Hal ini menyebabkan prediksi rating menjadi naik. 
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5.3 Pengujian Berdasarkan Ukuran Neighbourhood  
Analisis ukuran neighbourhood terdiri dari pengujian berdasarkan best n neighbor dan berdasarkan nilai threshold. 
 
5.3.1  Analisis ukuran neighbourhood dengan best n neighbour 
Pada pengujian ukuran neighbourhood, dataset yang dipakai adalah 5-cross validation yang disediakan oleh MovieLens 
dengan parameter training set berjumlah 0.8 dari jumlah dataset keseluruhan.Berikut ini adalah hasil pengujian MAE 
untuk ukuran neighbourhood menggunakan best n-neighbour. 

 
Gambar 8. Grafik Pengaruh Ukuran Neighbourhood Dengan Best and  Neighbour 

 
Semakin besar jumlah neighbor, mengakibatkan nilai MAE menjadi semakin kecil. Hal ini terjadi karena dalam 
penghitungan prediksi, active user hanya memilih neighbour dari kandidat neighbour sejumlah ukuran tertentu, jika 
ukuran neighbourhood besar maka semakin banyak user yang berkontribusi terhadap hasil prediksi, sehingga 
menyebabkan prediksi rating menjadi lebih baik. Secara rata-rata akurasi prediksi Pearson lebih tinggi daripada 
Spearman karena dalam dataset, range rating hanya memiliki sedikit nilai yang mungkin. 
 
5.3.2  Analisis Ukuran Neighbourhood Dengan Threshold 
Pada pengujian analisis neighbourhood dengan batasan nilai threshold, nilai threshold yang diuji adalah 0.1 hingga 0.9 
dengan ratio 0.1.Berikut adalah hasil pengujian terhadap MAE nya: 

 
Gambar 9. Grafik Pengaruh Ukuran Neighbourhood dengan Threshold 

 
Untuk pengujian pada Pearson Correlation maupun Spearman Correlation, semakin besar nilai threshold, 
mengakibatkan nilai MAE menjadi semakin tinggi. Hal ini terjadi karena dengan nilai threshold yang semakin besar, 
ukuran neighbourhood semakin kecil sehingga user yang berkontribusi terhadap hasil prediksi lebih sedikit. Hal ini 
menyebabkan prediksi rating menjadi turun. Perbedaan nilai Pearson dan Spearman disebabkan penghitungan Spearman 
Correlation yang tidak mengkomputasikan data asli secara langsung ke dalam perhitungan, sehingga menyebabkan nilai 
yang berbeda dengan Pearson. 
 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis pengujian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa performansi User-based Collaborative 
Filtering Recommender System menggunakan Pearson Correlation memberikan nilai error yang lebih kecil dibandingkan 
Spearman Correlation. Pearson Correlation dan Spearman Correlation akan memberikan korelasi yang sama jika dua 
user yang diujikan memberi rating terhadap co-rated items dengan nilai yang sama. Selain itu, semakin besar threshold 
co-rated items, nilai MAE yang dihasilkan semakin kecil, sehingga akurasi prediksi menjadi lebih baik. Ukuran 
neighborhood juga mempengaruhi akurasi prediksi, dimana semakin besar jumlah nearest neighbour, nilai MAE yang 
dihasilkan semakin kecil, sehingga akurasi prediksi menjadi lebih baik. 
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7. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini terbatas pada penggunaan metode similarity Pearson dan Spearman Correlation untuk dapat memberikan 
rekomendasi film kepada pengguna. Pada penelitian ini tidak mempertimbangkan konten dari item yang 
direkomendasikan maupun karakteristik user profilenya. Saran untuk pengembangan penelitian ini adalah pemanfaatan 
konten item dan karakteristik user profile untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik. Selain itu, dapat 
digunakan variance weighting pada pembobotan korelasi untuk menghindari penghitungan korelasi pada item yang 
terlalu popular. 
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