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ABSTRACT 

A recommender system is an application  to search and recommend items by predicting ratings based on the similarity of 
user’s characteristic information. Item-Based Clustering Hybrid Method (ICHM) is one of hybrid recommender system 
that combines the collaborative filtering and content based filtering. The purpose of combination between content based 
filtering and collaborative filtering in ICHM is to overcome each filtering method shortcomings. ICHM recommender 
system has another advantage that it can predict new items that have no rating at all. This paper explains about the 
implementation and result analysis of ICHM applied on film recommendation data of MovieLens.org. The 
implementation is done based on literature study performed. The analysis is done by comparing Means Absolute Error 
(MAE) under some testing scenario. The analysis is carried out for two types of cases, which are cold start problem and 
non-cold start problem. The higher the number of clusters, the lower the MAE would be. c coefficient only affects MAE 
on non-cold start problem. 
Keywords: Recommender System, Collaborative Filtering, CorrCF Algorithm, RecTree Method. 
 
1. Pendahuluan 
Dua pendekatan yang umum digunakan dalam membangun sebuah sistem rekomendasi adalah Content-based Filtering 
dan Collaborative Filtering[1,7]. Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa pendekatan Content-based Filtering 
efektif, namun memiliki keterbatasan ketika seorang user meminta rekomendasi suatu item yang memiliki jenis konten 
yang berbeda dengan items yang pernah dipilih olehnya. Untuk menutupi kekurangan Content-based Filtering tersebut, 
maka dibangun pendekatan Collaborative Filtering. Pendekatan ini terbukti berhasil dalam beberapa penelitian dan 
praktis, namun pendekatan ini memiliki kelemahan di saat suatu item masuk dan sama sekali belum ada yang memberi 
rating, item tersebut tidak akan pernah direkomendasikan ke user mana pun. 
 
Maka pendekatan hybrid diusulkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Item-based Clustering Hybrid 
Method (ICHM) adalah salah satu metode yang menggunakan pendekatan hybrid atau menggabungkan kedua pendekatan 
tersebut. Kelebihan ICHM ini adalah dapat mengatasi masalah rekomendasi untuk item yang baru dan belum di-rating[7]. 
ICHM membangun Group-rating berdasarkan konten atau atribut yang dimiliki item dan membagi items tersebut menjadi 
beberapa cluster atau grup. Group-rating ini yang meningkatkan performa dari collaborative filtering dalam fase 
perhitungan kemiripan. 
 
Tulisan ini membahas penerapan ICHM dalam sistem rekomendasi film. Item yang menjadi objek rekomendasi adalah 
film yang telah di-rating oleh user yang diperoleh dari dataset MovieLens.org. Setelah diterapkan, hasil prediksi rating 
sistem rekomendasi dievaluasi dengan Mean Absolute Error (MAE).  
 
2. Landasan Teori 
2.1  Sistem Rekomendasi 
Sistem rekomendasi (recommender system) adalah sebuah sistem yang bekerja untuk melakukan pencarian dan 
mendapatkan rekomendasi berupa informasi, produk, atau layanan yang bersifat personal[7]. Cara pencarian item yang 
akan direkomendasikan dapat dilakukan berdasarkan kemiripan, baik berupa kemiripan suatu item dengan item lainnya 
berdasarkan konten atau kemiripan selera suatu user dengan user lain berdasarkan rating yang diberikan pada item.  
 
Pada pertengahan 1990 banyak riset tentang sistem rekomendasi untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru untuk 
mengatasi masalah membanjirnya informasi yang tersedia di Internet[1, 3]. Pendekatan sistem rekomendasi yang paling 
umum digunakan pada sistem rekomendasi adalah pendekatan content-based filtering dan collaborative filtering[12]. 
 
2.2 Content-based dan Collaborative Filtering 
Pendekatan content-based filtering bekerja dengan mencari kedekatan suatu item yang akan direkomendasikan ke user 
dengan items yang telah diambil oleh user tersebut sebelumnya berdasarkan kemiripan antar kontennya. Beberapa 
penelitian membuktikan bahwa pendekatan content-based efektif pada pencarian item berbasis teks berdasarkan 
topiknya[6]. Namun pendekatan ini memiliki kekurangan, antara lain[1, 6]: 
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1. Overspecialization 
Karena sistem rekomendasi dengan pendekatan content based filtering menggunakan kemiripan konten item yang akan 
direkomendasi dengan konten items yang telah dilihat oleh user, maka pendekatan ini tidak dapat merekomendasikan 
item yang memiliki konten yang berbeda dengan items yang telah dipilih oleh user tersebut.  
2. New user problem 
User baru yang akan menggunakan sistem rekomendasi dengan pendekatan konten harus me-rating sejumlah item 
tertentu agar bisa mendapatkan hasil rekomendasi yang baik. 
 
Pendekatan collaborative filtering merekomendasikan item dengan mencari kemiripan selera seorang user dengan user 
lain, misalnya cara pemberian rating terhadap suatu item[2, 6, 7]. Item-based collaborative filtering adalah pendekatan 
collaborative filtering yang memberikan rekomendasi dengan melihat kedekatan target item terhadap items yang telah di-
rating oleh target user[5, 7]. Kemudian nilai kemiripan (similarity) ini dihitung untuk membangun prediksi.  
 
Walaupun dalam beberapa riset collaborative filtering terbukti dapat menutupi beberapa kekurangan pendekatan content-
based dan banyak diimplementasikan dalam aplikasi nyata, namun pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan, antara 
lain[1, 6, 7, 8]: 
1. Cold-start problem 
Karena pendekatan collaborative filtering melakukan prediksi berdasarkan rating yang diberikan user pada item, maka 
menjadi suatu masalah ketika suatu item baru masuk ke dalam sistem dan belum di-rating sama sekali oleh user. 
Akibatnya item tersebut tidak akan pernah direkomendasikan kepada user. 
2. Sparsity 
Untuk ukuran data yang besar, banyak item yang baru sedikit di-rating oleh user, akibatnya item tersebut memiliki nilai 
prediksi yang relatif tidak akurat dan menghasilkan rekomendasi yang buruk. 
 
2.3 Hybrid Recommender System 
Secara umum pendekatan hybrid recommender system adalah dengan menggabungkan lebih dari satu pendekatan sistem 
rekomendasi untuk menutupi kekurangan masing-masing. Terdapat beberapa cara penggabungan yang dapat dilakukan, 
yaitu[1, 6]: 
1. Hybrid Linear Combination 

Pendekatan ini menggabungkan hasil prediksi (rating) dari pendekatan content-based dan collaborative filtering. 
Penggabungan rating dapat dilakukan dengan cara pemberian ranking atau dengan voting. Berikut ini adalah 
gambaran linear combination[6]. Pendekatan kombinasi ini diilustrasikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Hybrid Linear Combination 

 
2. Sequential Combination  

Pendekatan ini adalah melakukan perhitungan pada salah satu pendekatan filtering (misalkan content-based filtering) 
kemudian hasilnya digabungkan dengan perhitungan filtering lainnya[6]. Gambar 2 menunjukkan ilustrasi dari 
pendekatan kombinasi ini. 

 
Gambar 2. Sequential Combination 

 
3. Item-based Clustering Hybrid Method (ICHM) 

Item-based Clustering Hybrid Method (ICHM) merupakan sebuah metode yang menerapkan pendekatan hybrid 
recommender system dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi dari pendekatan collaborative filtering dan 
menanggulangi masalah item baru yang belum di-rating (cold-start problem)[6]. Karena metode inilah yang diterapkan 
dalam tulisan ini, maka tahap-tahapnya diuraikan secara detail pada subbab 2.4. 

 
2.4 Algoritma ICHM 
Salah satu metode berbasis hybrid adalah item-based clustering hybrid method (ICHM) yang menggabungkan 
pendekatan CBF dan CBF. Keunggulan dari ICHM adalah dapat memprediksi dan merekomendasikan item yang belum 
pernah di-rating sama sekali[6]. Berikut ini adalah tahap-tahap yang dilakukan: 
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1. Implementasikan algoritma clustering pada konten item. Kemudian hitung nilai peluang tiap item ke tiap cluster untuk 
membangun matriks group-rating. Algoritma yang digunakan adalah algoritma k-means clustering biasa, namun pada 
langkah terakhir setelah pengelompokan, dihitung keterkaitan atau peluang tiap item terhadap cluster, sesuai rumus (1). 
 

                                     (1) 
Keterangan: 
- Pro(j,k) adalah peluang item j untuk menjadi bagian dari cluster k. 
- CS(j,k) adaalh counter-similarity antara item j dan cluster k, dihitung dengan Euclidean Distance. 
- maxCS(i,k) merupakan nilai similarity terbesar antara sebuah item dan cluster k. 
Pada pembuatan group-rating input yang diperlukan adalah sejumlah k cluster dan atribut item s. Berikut ini adalah 
langkah-langkah pembuatan group-rating: 
a. Pilih sejumlah nilai k sebagai jumlah awal titik tengah cluster 
b. Ulangi langkah a dan b berikut hingga tidak ada perubahan : 
‐ Masukkan tiap item  ke dalam cluster yang paling mirip berdasarkan konten 
‐ Hitung kembali nilai tengah dari tiap cluster 
c. Hitung nilai peluang tiap item terhadap nilai tengah cluster 
Output yang dihasilkan adalah sejumlah cluster k dan nilai kemungkinan tiap item terhadap nilai tengah cluster. 
 
2. Hitung similarity dari matriks group-rating dan similarity dari matriks item-rating, kemudian kedua hasil similarity 
tersebut digabungkan untuk perhitungan prediksi rating. Dasar perhitungan similarity pada item-based collaborative 
filtering antara dua buah item i dan j adalah dengan mencari user mana saja yang telah memberi rating pada item i dan j 
lalu gunakan metode perhitungan similarity [7]. Pada ICHM terdapat dua buah matriks, matriks group-rating dan matriks 
item-rating, maka perhitungan similarity juga dilakukan untuk masing-masing matriks lalu hasilnya digabungkan untuk 
perhitungan prediksi. Metode pearson correlation-based similarity merupakan metode perhitungan berbasis korelasi yang 
paling banyak diimplementasikan untuk perhitungan nilai similarity, sesuai rumus (2). 
 

  (2) 
Keterangan: 
- sim(i,j) adalah nilai similarity antara item i dan item j 
- m adalah jumlah total user yang merating item i dan item j 
-  dan  adalah rating rata-rata pada item i dan item j 
-  dan  adalah rating yang diberikan oleh user u kepada item i dan item j 
 
3. Menghitung prediksi untuk suatu item. 
Untuk menghitung prediksi rating pada suatu item dapat dibagi menjadi dua perhitungan berdasarkan kasus atau kondisi, 
yaitu untuk kasus item yang sudah pernah dirating oleh user lain (no cold-start problem) dan pada kasus item baru yang 
belum dirating sama sekali (cold-start problem). 
a. Non Cold-start Problem 
Untuk prediksi rating pada item k yang telah dirating digunakan metode weighted average of deviation yang didapat dari 
rata-rata item yang telah dirating[5]. Rumus (3) berikut ini adalah perhitungan prediksi rating pada item i untuk user u. 
 

  (3) 
Keterangan : 
‐ Pu,k adalah prediksi rating item k untuk user u 
‐ n adalah jumlah rated item user u 
‐  adalah rating dari user u untuk item i 
‐  dan  adalah rating rata-rata untuk item k dan item i 
‐ sim(k,i) adalah nilai similarity antara item k dengan seluruh rated item active user 
b. Cold-start Problem 
Metode weighted average of deviation yang digunakan untuk prediksi pada no cold-start problem kurang dapat 
diimplementasikan pada pada masalah item baru yang belum dirating karena  yang merupakan nilai rata-rata pada item 
k akan bernilai nol (karena belum ada yang memberi rating)[5]. Oleh karena itu metode weighted sum digunakan untuk 
prediksi rating pada kasus item baru. Rumus (4) berikut ini adalah rumus perhitungannya. 
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      (4) 
Keterangan: 
- Pu,k adalah prediksi rating pada item k untuk user u 
- n adalah jumlah rated item user u 
- Ru,i adalah rating yang diberikan user u kepada item i 
- sim(k,i) adalah nilai similarity antara item k dengan rated item ke-i 
 
2.5  MAE 
Metrik mean absolute error atau MAE digunakan untuk menghitung tingkat akurasi atau besar error hasil prediksi rating 
dari sistem terhadap rating sebenarnya yang user berikan terhadap suatu item[4, 8]. MAE diperoleh dengan menghitung 
error absolut dari N pasang rating asli dan prediksi, kemudian menghitung rata-ratanya, seperti pada rumus (5). 

  (5) 
Keterangan : 

- pi adalah rating yang diprediksi 
- qi adalah rating yang sebenarnya 
 

3. Perancangan Sistem 
3.1 Gambaran Umum Sistem 
Bentuk sistem rekomendasi yang dibangun menggunakan arsitektur client-server berbasis web (Gambar 3), di mana 
sistem melakukan perhitungan dan rekomendasi terhadap suatu film terletak pada sisi server. Aplikasi antar muka 
memberikan fungsi kepada user untuk melakukan pemberian login dan mendapatkan rekomendasi. 

 
Gambar 3. Gambaran Umum Sistem 

 
Sedangkan Diagram Blok dari Metode ICHM secara umum ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Diagram Blok Algoritma ICHM 

 
3.2 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data dilakukan dengan menggunakan ER (Entity-Relationship) Diagram, yang ditunjukkan pada 
Gambar 5. 

 
Gambar 5. Diagram ER 

3.3 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek. Salah satu diagram yang dihasilkan adalah diagram 
use case, seperti yang ditampilkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram Use Case 

 
4. Pembahasan 
4.1 Dataset 
Data yang digunakan dalam pengujian sistem adalah data film yang berasal dari movielens.org yang merupakan suatu 
situs riset tentang sistem rekomendasi. Data ini terdiri dari 943 user, 1682 item (film), 100.000 rating, serta info konten 
item berupa genre. Nilai rating yang terdapat pada dataset adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari 100.000 rating kemudian dibagi 
menjadi data training dan data testing yang dipilih secara acak. Untuk mempermudah proses komputasi, data Movielens 
diubah ke dalam bentuk matriks film x user dan matriks group rating (cluster x film). Dataset ini digunakan karena 
sesuai dengan kebutuhan input untuk metode ICHM, yaitu berupa preferensi user terhadap item (rating) dan informasi 
tentang konten item. Tiap item memiliki informasi kontennya masing-masing, dan digunakan dalam proses clustering. 
Dari hasil clustering dapat digunakan untuk perhitungan similarity dan prediksi. Tiap user memiliki minimal 20 rating 
item yang dapat digunakan sebagai data history untuk menghitung prediksi dan menghasilkan rekomendasi. Sebagian 
besar pola user memberi rating tersebar dari 1 hingga 5 sehingga menggambarkan preferensi user terhadap item. 
 
4.2 Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap sistem dengan skenario sebagai berikut: 
1. Penentuan prediksi item baru yang belum di-rating sama sekali 
Pengujian ini untuk mengetahui bagaimana metode ICHM dapat memprediksi item yang belum dirating sama sekali. 
Pada skenario ini diujikan jumlah cluster yang digunakan untuk pengujian. Nilai koefisien c adalah 0.1. 
2. Pengujian pengaruh jumlah cluster terhadap ketepatan prediksi rating terhadap MAE 
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah cluster pada prediksi rating item. Jumlah cluster yang 
diuji adalah 10 hingga 70 cluster dengan interval 10, dan koefisien c ditetapkan sebesar 0.5. Keseluruhan hasil prediksi 
dihitung nilai MAE nya terhadap nilai rating aktual. 
3. Pengujian pengaruh koefisien c untuk penentuan hasil prediksi rating terhadap MAE 
Metode ICHM menggabungkan nilai similarity secara linier yang dihasilkan dari matriks user item rating dan matriks 
group rating. Koefisien c menandakan persentase nilai similarity dari matriks group rating yang digunakan. Nilai c yang 
digunakan adalah 0.1 hingga 0.9 dengan interval 0.1.  
 
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Penentuan prediksi item baru yang belum di-rating sama sekali 

 

 
Gambar 6. Hasil Pengujian Jumlah Cluster Pada Prediksi Item Baru 

 
Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa penambahan jumlah cluster cenderung menghasilkan prediksi yang lebih akurat, hal 
ini dapat dilihat dari nilai MAE yang cenderung turun. Dapat dikatakan dengan penambahan jumlah cluster hasil prediksi 
akan lebih mendekati nilai aktualnya. Penambahan jumlah cluster dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat karena 
nilai similarity yang dihasilkan antara target item dengan rated item lebih baik menurut kedekatan genre-nya. 
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2. Pengujian pengaruh jumlah cluster terhadap MAE 
 

 
Gambar 7. Hasil Pengujian Jumlah Cluster Terhadap MAE 

 
Sama seperti hasil pengujian sebelumnya, penambahan jumlah cluster pada kasus non cold start problem memberikan 
nilai MAE yang cenderung menurun (Gambar 7). Nilai MAE yang menurun menandakan prediksi rating yang dihasilkan 
secara keseluruhan semakin mendekati rating aktualnya atau hasil prediksi semakin akurat seiring dengan bertambahnya 
jumlah cluster. Hal ini terjadi karena nilai similarity yang dihasilkan pada matriks group rating semakin baik menurut 
kedekatannya berdasarkan genre antar item. 
3. Pengujian pengaruh koefisien c untuk penentuan hasil prediksi rating terhadap MAE 

 

 
Gambar 8. Hasil Pengujian Koefisien c Terhadap MAE 

 
Dari Gambar 8 di atas dapat dilihat bahwa untuk kasus cold start problem perubahan nilai koefisien c tidak mengubah 
nilai MAE. Hal ini disebabkan karena nilai similarity dari matriks item rating = 0, maka nilai (1 - c) juga tidak 
berpengaruh. Jadi, untuk kasus cold start problem, berapapun nilai koefisien c tidak mempengaruhi hasil prediksi. 
 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai MAE terendah terdapat pada nilai c sebesar 0.3. Semakin besar nilai koefisien 
menandakan nilai semakin besar persentase atau pengaruh nilai similarity dari content-based filtering dalam penentuan 
prediksi dan sebaliknya. Secara umum, dengan menggabungkan kedua nilai similarity memberikan prediksi lebih akurat. 
Hal ini berkaitan dengan kelemahan collaborative filtering dalam masalah sparsity dan kelemahan content based filtering 
dalam masalah overspecialization[1, 7, 9, 12]. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil uji coba dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Recommender system dengan metode ICHM dapat memprediksi item baru yang belum pernah dirating sama sekali 

karena memperhitungkan similarity berdasarkan genre item. 
2. Hasil prediksi tiap item berbeda bergantung kepada nilai similarity dan pola peratingan user pada items sebelumnya. 
3. Penambahan jumlah cluster hingga 70 buah cenderung meningkatkan akurasi prediksi baik untuk kasus cold start dan 

non cold start problem, namun akurasi turun pada jumlah cluster sebanyak 60 karena terdapat nilai membership yang 
saling bertolak belakang untuk beberapa item di beberapa cluster. 
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