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Abstrak  

Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah (Dinpora Jateng) merupakan salah 

satu instansi pemerintah yang menangani kegiatan untuk kepemudaan. Salah satu 

kegiatan Dinpora yaitu membina kelompok usaha pemuda untuk mengembangkan 

usaha yang sudah dirintis, dengan melakukan pendampingan, pelatihan dan bantuan 

modal. Dengan berkembangnya teknologi informasi, strategi pemasaran yang dilakukan 

penyedia barang dan jasa dituntut untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam 

mengembangkan pasar ke dalam maupun luar negeri. Salah satu alternatif strategi 

pemasaran yang dapat diterapkan oleh penyedia barang dan jasa adalah penggunaan e-

commerce. Diperlukan sebuah metode untuk penyedia barang dan jasa dalam 

meningkatkan pelayanan untuk menarik konsumen lebih banyak. Pengembangan sistem 

aplikasi ini menggunakan Content Based Filtering dengan metode i-CRM, sistem ini 

merupakan sistem rekomendasi produk berdasarkan user profile yang berfokus terhadap 

pelayanan pelanggan guna menunjang dalam memperoleh loyalitas pelanggan dan 

mempertahankan pelanggan. Dengan adanya e-market ini diharapkan dapat 

memudahkan pelanggan dalam memilih produk umkm Dinpora.     
 

Kata Kunci: Sistem rekomendasi, e-commerce,content based filtering, i-CRM, prototyping,   

 

Abstract 

The youth and sports the central java ( dinpora central java ) is one of government 

agencies handle activities to youth. One of the activities that is build dinpora business 

group youth to develop to businesses that are already was initiated , with assistance, 

training and capital assistance. With the rise of the information technology , marketing 

strategies conducted providers of goods and services is required to reach out to all the 

community in expand markets into the country and overseas. One alternative marketing 

strategies that can be applied by providers of goods and services is the use of e-

commerce. Required a method for providers of goods and services required improve the 

service to attract more consumer. The development of an application it uses content 

based filtering with the i-crm , this system is system based on recommendations 

products user profile focusing on customer service to support in obtaining customer 

loyalty and maintain customers. With the e-market is expected to facilitate customers in 

choosing umkm dinpora products 
.  
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1. PENDAHULUAN  
 

Perkembangan teknologi saat ini telah 

memberikan dampak yang positif dalam 

kehidupan masyarakat. Karena sebagian 

besar masyarakat semakin merasakan 

informasi sebagai salah satu kebutuhan 

pokok selain kebutuhan akan sandang, 

pangan dan papan. Kecepatan dan 

keakuratan dalam memperoleh 

informasi yang dibutuhkan telah 

mendorong transformasi masyarakat 

tradisional menjadi masyarakat 

informasi. Teknologi informasi muncul 

akibat semakin meluasnya globalisasi 

dalam kehidupan masyarakat. Selain 

itu, juga karena semakin ketatnya 

persaingan bisnis, singkatnya siklus 

hidup barang dan jasa yang ditawarkan, 

serta meningkatnya tuntutan selera 

konsumen terhadap produk dan jasa 

yang ditawarkan. Sehingga adanya 

keterikatan antara konsumen dengan 

penyedia barang maupun jasa. Dinas 

Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa 

Tengah (Dinpora Jateng) merupakan 

salah satu instansi pemerintah yang 

menangani kegiatan untuk kepemudaan. 

Salah satu kegiatan Dinpora yaitu 

membina kelompok usaha pemuda 

untuk mengembangkan usaha yang 

sudah dirintis, dengan melakukan 

pendampingan, pelatihan dan bantuan 

modal. Dengan berkembangnya 

teknologi informasi, strategi pemasaran 

yang dilakukan penyedia barang dan 

jasa dituntut untuk dapat menjangkau 

seluruh masyarakat dalam 

mengembangkan pasar ke dalam 

maupun luar negeri. Salah satu alternatif 

strategi pemasaran yang dapat 

diterapkan oleh penyedia barang dan 

jasa adalah penggunaan e-commerce. 

Diperlukan sebuah metode untuk 

penyedia barang dan jasa dalam 

meningkatkan pelayanan untuk menarik 

konsumen lebih banyak. Pengembangan 

sistem aplikasi ini menggunakan 

Content Based Filtering dengan metode 

i-CRM, sistem ini merupakan sistem 

rekomendasi produk berdasarkan user 

profile yang berfokus terhadap 

pelayanan pelanggan guna menunjang 

dalam memperoleh loyalitas pelanggan 

dan mempertahankan pelanggan. 

Dengan adanya e-market ini diharapkan 

dapat memudahkan pelanggan dalam 

memilih produk umkm Dinpora. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

2.1 Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang 

dialakukan penulis untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam tugas 

akhir ini yaitu ; 

1. Wawancara (interview),Wawancara 

adalah pengumpulan data melalui 

secara lisan langsung dengan 

sumber datanya, baik melalui tatap 

muka atau lewat telephone maupun 

teleconference. Wawancara yang 

dilakukakan agar data yang 

diperoleh lebih lengkap dan jelas. 

Wawancara yang dilakukan penulis 

dengan pihak yang bersangkutan 

untuk mengetahui kebutuhan yang 

sesuai dengan user dalam 

meningkatkan usaha pemuda 

dinpora jateng. 

2. Studi literatur (library researsch 

method)Studi lieratur merupakan 

metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data dengan cara 

mencari dan mempelajari teori-toeri 

dari buku-buku guna menunjang 

dalam pembuatan laporan yang 

berkaitan dengan materi penilitian. 

3. Research and site visit 

Research and site visit merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengunjungi situs-situs 

untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan penilitian. Dengan 

site visit dapat memperoleh banyak 

informasi dari berbagai referensi 

karya ilmiah dengan sudut pandang 

yang berbeda-beda. dari segala 

informasi yang didapat diharapkan 



 

3 

 

dapat berguna dan bermanfaat dalam 

menunjang pembuatan laporan tugas 

akhir. 

 

 

 2.2 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini akan dibuat sistem 

baru yaitu sistem rekomendasi produk 

untuk e-market Dinpora Jateng dengan 

waktu yang cukup singkat. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode berorientasi objek dengan 

model prototyping. Adapun tahapan- 

tahapan yang terdapat dalam 

prototyping diatas yaitu : 

1. Pengumpulan data, Pada tahap ini 

penulis mengumpulkan data-data 

yang diperlukan baik data primer 

atau sekunder untuk kemudian diolah 

menjadi bentuk digital yang 

diimplementasikan ke dalam sebuah 

database agar dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem. 

2. Membangun prototyping, Pada tahap 

ini penulis membuat prototyping 

sederhana di mana data yang telah 

didapat dikumpulkan di dalam 

sebuah database. Dalam penelitian 

ini menggunakan collaborative 

filtering untuk mendapatkan 

rekomendasi produk berdasarkan 

kategori yang diinputkan konsumen. 

3. Evaluasi prototyping, Pada tahap ini 

penulis akan mengevaluasi 

prototyping dengan melihat kembali 

apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan untuk 

membangun sistem. 

4. Pengkodean, Pada tahap ini penulis 

mengimplementasikan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. 

5. Pengujian sistem, Apabila hasil dari 

prototyping sistem dapat dijalankan, 

maka sistem akan diuji terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah 

sistem sudah dapat digunakan oleh 

user. Pengujian dilakukan hanya 

berfokus pada pengujian persyaratan 

fungsional perangkat lunak untuk 

mendapatkan inputan yang sesuai 

dengan persyaratan fungsional suatu 

sistem. 

6. Evaluasi sistem, Apabila sistem 

dapat berhasil melewati tahapan 

pengujian maka sistem akan lanjut 

untuk tahap selanjutnya, jika tidak 

berhasil maka akan diulang dari 

tahap ke 4. 

7. Menggunakan sistem, Setelah sistem 

berhasil di evaluasi, maka sistem 

sudah bisa digunakan oleh user. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

3.1 Gambaran Umum Sistem 

Dalam aplikasi ini terdapat dua aktor 

yang akan berinteraksi dengan sistem, 

yaitu pengguna yang disebut dengan 

user dan administrator yang disebut 

dengan admin. Di dalam aplikasi ini 

user hanya dapat mengakses halaman 

utama dari aplikasi web ini dan 

memberikan inputan kategori yang 

berada di user profile sedangkan untuk 

admin  mempunyai hak menambah, 

menghapus, atau mengedit data yang 

digunakan dalam sistem aplikasi ini dan 

beberapa kegiatan dalam memanajemen 

laporan data. 

Dimana user nantinya akan 

melakukan login untuk mengisikan data 

user profile yang akan digunakan untuk 

acuan dalam merekomendasikan produk 

umkm Dinpora Jateng dengan inputan 

peminatan beberapa kategori. Jika user 

tidak melakukan aktivitas login , maka 

user hanya dapat melihat produk dan 

sistem rekomendasi tidak ditampilkan. 

Kemudian dari user profile tersebut 

akan diproses dengan i-CRM 

berdasarkan content yang akan 

dicocokan dengan ketertarikan atau 

minat pelanggan maupun gender.  

Hasil dari proses tersebut yaitu 

sistem akan merekomendasikan produk 

berdasarkan user profile, sehingga 

dengan adanya sistem rekomendasi 

pada produk umkm Dinpora Jateng ini 
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pengguna dapat lebih efektif dan efisien 

dalam melakukan kegiatan belanja 

online. Dapat dikatakan efektif dan 

efisien karena efektif dalam 

menentukan pilhan dari beberapa 

pilihan produk umkm Dinpora Jateng 

lainnya dan efisien karena proses 

kegiatan belanja online menjadi lebih 

murah dan cepat. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem aplikasi ini 

menggunakan beberapa macam diagram 

guna mempermudah untuk membangun 

sistem aplikasi ini, diantaranya 

menggunakan use case diagram dan 

activity diagram berikut diagram 

tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Use Case Diagram User 

 

Dari gambar Use Case Diagram User 

dapat dilihat jika user melakukan login, 

user dapat mmemsan produk, melihat 

produk, menambah menghapus atau 

mengedit profil, melihat hasil 

rekomendasi. Jika tidak maka user 

hanya dapat melihat produk-produk 

umkm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Use Case Diagram Admin 

Dari gambar Use Case Diagram Admin 

dapat dilihat user sebagai admin dapat 

mengolah beberapa data 

diantaranyamemanajemen data 

customer, manajemen produk, 

manajemen kategori produk,  

manajemen data pemesenan produk. 

3.3 Perancangan Antar Muka 

perancangan interface yang diterapkan 

dalam aplikasi web yang digunakan 

untuk mempengaruhi ketertarikan 

pengguna terhadap sebuah aplikasi. 

Apalagi yang dikembangkan adalah 

aplikasi yang berbasis web. Dalam hal 

ini menggunakan bahasa pemrograman 

seperti HTML dan PHP, berikut hasil 

implementasinya : 

 
Gambar 3 Halaman Awal User 

 

Halaman awal ketika user membuka 
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website, sistem akan menampilkan 

produk-produk apa saja yang terdapat 

didalam e-market dengan berbagai 

kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Halaman Login User 

 

Pada halaman ini user akan  menambah 

akun untuk mengakses sistem 

rekomendasi produk yang terdapat pada 

e-market. Dan dengan user profile ini 

yang nantinya akan digunakan sebagai 

acuan dalam mengkonfirmasi 

pembelian produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Halaman Rekomendasi 

Produk 

 

Pada halaman rekomendasi produk ini 

sistem akan menampilkan produk yang 

direkomendasikan kepada pelanggan 

berdasarkan user profile , dan tetap 

menampilkan produk yang masih 

berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Halaman Awal Admin 

 

Pada halaman awal admin terdapat 

beberapa menu yang dapat diakses oleh 

admin setelah berhasil login. Halaman 

utama akan menampilkan semua data 

yang tersimpan di dalam database. 

Halaman awal admin terdapat menu 

catalog, customer, order, 

product,shipping, logout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Halaman Input Produk 

 

Pada halaman input produk digunakan 

untuk menyimpan data produk-produk 

umkm ke dalam database. Adapun field 

yang tersedia yaitu nama barang, nomor 

seri, jumlah, deskripsi produk, harga 

jual, kategori, target pasar, diskon, 

gambar. 
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Gambar 8 Halaman Manajemen 

Customer 

 

Pada halaman manajemen customer 

admin dapat mengontrol data customer 

untuk melakukan pengecekan saat 

transaksi. 

 
Gambar 9 Halaman Manajemen Order 

Pada halaman ini admin dapa 

mengontrol pemesanan yang dilakukan 

oleh pelanggan. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan 

implementasi dari bab sebelumnya 

sehingga terbentuk sebuah prototype 

aplikasi sitem rekomendasi produk 

dengan content based filtering 

menggunakan model CMR yang 

mengacu kepada user profile dapat 

diimplementasikan dalam membantu 

pelanggan untuk memudahkan dalam 

mencari produk sesuai dengan 

kebutuhan secara efektif dan efisien. 

Sistem rekomendasi produk umkm ini 

dibangun dan dirancang sesuai dengan 

kebutuhan user sehingga user dapat 

meggunakan sistem in dengan baik. 

Sistem rekomendasi ini juga dapat 

dijadikan solusi oleh Dinpora Jateng 

dalam mempertahankan pelanggan dan 

meningkatkan pemasaran. 

 

4.2 Saran 

Sistem rekomendasi ini dapat 

dikembangkan kembali dengan 

penambahan beberapa penyempurnaan, 

saran yang diberikan penulis 

diantaranya : 

1 Untuk lebih menarik pelanggan 

dapat dikembangkan layout menu 

maupun pada tingkat keinteraktifan 

user pada aplikasi ini. 

2 Sistem aplikasi e-market ini agar 

dapat dikembangkan secara mobile 

dengan menggunakan platform 

agar lebih mudah diakses oleh 

pelanggan. 

3 Untuk mendapatkan rekomendasi 

produk yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan dapat 

ditambahkan dengan beberapa 

form seperti hoby, buku yang suka 

dibaca, film kesukaan atau 

kebutuhan diluar user profile yang 

dapat digunakan dengan metode 

lain. 
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