
1 

 

IMPLEMENTASI ALGORITMA NEAREST NEIGHBOR PADA SISTEM 

REKOMENDASI PEMBELIAN RUMAH  
 

Uung Ungkawa
(1)

, Adinda Ria Rumondang Veranita
(1) 

 

(1)
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri 

(1)
Institut Teknologi Nasional Bandung 

 

ungkawa@gmail.com, adinda.nasution31@gmail.com  

 

 

INTISARI 

Algoritma Nearest Neighbor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, 

dimana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas 

diimplementasikan pada algoritma ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji algoritma 

nearest neighbor dan mengimplementasikan pada klasifikasi data. Dalam proses pembelian 

rumah biasanya terdapat fitur-fitur yang menjadi standar keinginan konsumen. Contoh 

kecilnya seperti fitur daerah atau fitur harga. Fitur-fitur tersebut akan menjadi variabel 

penentu dalam proses rekomendasi. Dari fitur tersebut dapat dibangun sebuah aplikasi 

sistem rekomendasi pembelian rumah. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk 

mendukung cara kerja sistem rekomendasi, salah satu yang paling akurat adalah 

pengimplementasian  algoritma classification. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian 

terhadap implementasi algoritma nearest neighbor dan case selection pada aplikasi sistem 

rekomendasi pembelian rumah. Berdasarkan penelitian, algoritma nearest neighbor berhasil 

memberikan hasil akurat dalam proses similarity antara query dan basis kasus dengan 

tingkat keberhasilan 85% dan kegagalan 15%, serta dapat menampilkan hasil rekomendasi 

yang sesuai dengan permintaan user.     

Kata kunci : Algoritma nearest neighbor, case selection, sistem rekomendasi pembelian 

rumah 

 

ABSTRACT 

 Nearest Neighbor algorithm is a method using supervised algorithms, where the 

results of the new test samples were classified based on the majority implemented in this 

algorithm. This study was conducted to assess and implement the nearest neighbor algorithm 

on data classification. In the process of buying a home is usually contained features that 

became standard consumer desires. Examples of such small area feature or features price. 

These features will be the determining variable in the recommendation process. Of these 

features can be built a house purchase recommendation system applications. There are 

several methods used to support the workings of the system of recommendation, one of the 

most accurate classification algorithm implementation. Therefore, conducted this study to the 

nearest neighbor algorithm implementation and case selection in home purchase 

recommendation system applications. Based on research, nearest neighbor algorithm 

successfully deliver accurate results in the process of similarity between the query and the 

base case with a success rate of 85% and 15% failures, and can display the results of the 

recommendations in accordance with user demand. 

Keywords : nearest neighbor algorithm, case selection, home purchase recommendation 

system 
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PENDAHULUAN 

Algoritma nearest neighbor merupakan algoritma pendekatan untuk mencari kasus 

dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dan kasus lama berdasarkan pencocokan 

bobot dari sejumlah atribut yang ada (Kusrini & Emha 2009). Algoritma nearest neighbor 

akan mengklasifikasikan hanya jika atribut dari kasus baru sesuai dengan salah satu atribut 

pada kasus lama. Riset terhadap algoritma ini sebagian besar membahas bagaimana memilih 

dan memberi bobot terhadap fitur, agar performa klasifikasi menjadi lebih baik. Sistem 

rekomendasi merupakan aplikasi untuk mengusulkan informasi dan menyediakan fasilitas 

yang diinginkan pengguna dalam membuat suatu keputusan (Ricci, F., 2002). Sistem 

rekomendasi diasumsikan seperti penggambaran kebutuhan dan keinginan pengguna melalui 

pendekatan metode rekomendasi dengan mencari dan merekomendasikan suatu jenis dengan 

menggunakan penilaian berdasarkan kemiripan dari karakteristik informasi pengguna. Sistem 

rekomendasi telah banyak digunakan oleh hampir sebagian besar area bisnis dimana 

konsumen perlu membuat suatu keputusan atau rekomendasi pilihan dari informasi yang 

disediakan. 

Dalam proses pembelian rumah, konsumen perlu mempertimbangkan beberapa hal 

yang menjadi acuan standarisasi mereka. Contoh kecilnya bisa dilihat dari segi daerah atau 

nominal harga. Berdasarkan hal tersebut seharusnya industri properti memiliki fasilitas yang 

dapat membantu konsumen dalam memudahkan pemilihan standarisasi rumah sesuai yang 

mereka inginkan. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem rekomendasi yang menggunakan 

pendekatan khusus  terhadap kasus-kasus yang ada seperti algoritma nearest neighbor. Dalam 

penelitian ini pengimplementasian case selection dapat memudahkan sistem dalam 

menemukan nilai kedekatan tertinggi dari hasil evaluasi kecocokan query pada basis kasus.   

 

Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada pada 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem rekomendasi yang dapat membantu konsumen dalam 

pembelian rumah dengan menggunakan algoritma nearest neighbor dalam 

penghitungan bobot fitur. 

2. Bagaimana mengklasifikasikan bobot fitur – fitur yang akan dijadikan variabel 

penentu dalam penghitungan.  

 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah pengimplementasian algoritma nearest neighbor dan 

case selection dalam pembuatan aplikasi sistem rekomendasi pembelian rumah. 

 

Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah penelitian diantaranya, yaitu :  

1. Penelitian difokuskan pada pemilihan rumah dijual di wilayah Kota Bandung.  

2. Variabel yang menjadi acuan pendeteksi keputusan terletak pada hasil wawancara. 

3. Perangkat lunak yang dibangun ialah versi demo (beta) dengan teknologi berbasis 

desktop dengan bahasa pemrograman Java. 

 

Sistem Rekomendasi
[1]

 

Sistem rekomendasi merupakan sebuah alat  personalisasi  yang  menyediakan sebuah  

informasi  secara jelas yang  sesuai  dengan  keinginan  masing-masing  pengguna (Sebastia, 

2009).   Sistem  rekomendasi menyimpulkan preferensi pengguna dengan menganalisis 

ketersediaan data pengguna, informasi tentang pengguna dan lingkungannya. Sehingga 
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sistem  rekomendasi  akan  menawarkan kemungkinan dari  penyaringan  informasi  personal  

sehingga  hanya  informasi  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  preferensi  pengguna  yang  

akan  ditampilkan  di  sistem dengan menggunakan sebuah teknik atau model rekomendasi. 

 

Algoritma Nearest Neighbor
[2]

 

Algoritma  nearest  neighbor adalah  sebuah  metode  untuk  melakukan  klasifikasi 

terhadap  objek  berdasarkan  data  pembelajaran  yang  jaraknya  paling  dekat  dengan objek 

tersebut (Widiarsana, O ,2011). Algoritma  nearest neighbor  juga disebut  dengan  lazy  

learner yang  mudah  menyimpan  data  di  dalam  memori  dan  dapat mengklasifikasikan 

item baru dengan membandingkan item tersebut dengan item yang telah tersimpan dengan 

menggunakan fungsi kesamaan. 

Menurut  Kusrini  dan  Emha  (2009)  algoritma  nearest  neighbor adalah pendekatan  

untuk  mencari  kasus  dengan  menghitung  kedekatan  antara  kasus  baru dengan  kasus  

lama  dengan  berdasarkan  pada  pencocokan  bobot  dari  sejumlah  fitur yang  ada  yang  

memiliki  kesamaan.  Tujuan  dari  algoritma  ini  adalah untuk mengklasifikasikan objek 

baru berdasarkan  atribut  dan  training  sample.   

 

Case Selection
[3]

 

Salah satu metode penalaran dalam sistem pakar adalah penalaran berbasis kasus. Pada 

penalaran berbasis kasus, suatu basis kasus berisi kasus-kasus dengan solusi yang telah 

dicapai. Untuk menemukan solusi dari sebuah kasus baru yang diberikan, sistem akan 

mencari kasus-kasus dalam basis kasus yang memiliki tingkat kesamaan yang paling tinggi. 

Sebuah evaluasi terhadap perhitungan kesamaan kasus merupakan hal yang penting dalam 

penalaran berbasis kasus. Pada sebuah penelitian, pengukuran masalah dari tingkat kesamaan 

kasus adalah seperti mencari kesamaan atau perbedaan diantara dua buah objek, dan telah 

menjadi salah satu perhatian dalam sistem penalaran berbasis kasus. Dalam proses ini dua 

obyek diukur nilai kesamaannya menggunakan parameter yang telah ditentukan, sehingga 

akan diperoleh nilai kesamaan antara dua objek tersebut. Namun seringkali pengukuran 

kesamaan antar dua objek tersebut memerlukan hitungan yang kompleks, sehingga kesamaan 

antara dua objek tersebut dapat memberikan manfaat terhadap proses penyelesaian masalah 

secara keseluruhan. Sehingga diperlukan proses case selection untuk dapat memudah 

penyortiran evaluasi nilai kecocokan tertinggi. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam membangun aplikasi sistem rekomendasi pembelian rumah, terdapat beberapa 

kebutuhan sistem yang digunakan.  

Kebutuhan Hardware 

 Laptop VAIO E Series VPCEA35FG dengan spesifikasi laptop :  

 Processor Intel Core i3-370M. Processor 2.40 GHz. 

 Hard Disk 320GB 

 Memori 4 GB 

 Vga Onboard 

 Monitor 14,1’’ 

Kebutuhan Software 

Software yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Sistem Rekomendasi Pembelian 

Rumah yaitu : 

 Windows 7 Home Premium 32-bit, dibutuhkan sebagai operating system yang 

digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi. 
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 Java SDK 1.6 (Java Standard Development Kit). Java SDK digunakan untuk 

membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

 Java Compiler 

 Eclipse 

 jCOLIBRI2 

 

PERANCANGAN SISTEM 

Proses rekomendasi merupakan pemberian saran kepada pelanggan mengenai informasi 

produk yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Sistem rekomendasi pembelian rumah 

dikembangkan melalui data rumah dijual yang telah disusun pada basis kasus. Dalam 

penelitian ini dibutuhkan data-data pendukung keberhasilan aplikasi sistem rekomendasi 

pembelian rumah yaitu sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data rumah dijual di wilayah Kota Bandung yang akan digunakan sebagai 

basis kasus pembanding. 

2. Menentukan variabel yang akan dijadikan acuan dalam proses penghitungan similaritas. 

Untuk menentukan variabel dibutuhkan proses wawancara terhadap beberapa orang 

koresponden yang memiliki rencana membeli rumah.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses sistem rekomendasi pembelian rumah 

adalah sebagai berikut : 

1. Form Filling 

Pada tahapan ini user harus melengkapi data informasi yang dibutukan sistem. 

2. Scoring 

Proses scoring merupakan proses penghitungan similaritas antara query dengan basis 

kasus. 

3. Select Case 

Pada tahapan select case sistem akan melakukan penyortiran terhadap hasil evaluasi 

dengan nilai kecocokan tertinggi  

4. Display Case 

Tahapan display case merupakan tampilan hasil rekomendasi yang telah disortir di 

tahapan select case. 

Untuk menggambarkan langkah- langkah dan urutan prosedur dari aplikasi sistem 

rekomendasi pembelian rumah maka dibuat sebuah flowchart atau diagram alir secara grafik 

dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari aplikasi. 

 

 
 

Gambar 1. Flowchart Aplikasi Sistem Rekomendasi Pembelian Rumah 
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Tabel Sample Data  

Tabel sample data rumah dijual di wilayah kota Bandung merupakan data tentang rumah-

rumah yang akan dijual lengkap dengan informasi secara jelas tentang daerah, harga, luas 

bangunan, fasilitas furnitur, tipe, jumlah kamar,  jumlah kamar mandi dan alamat.  

 

CARA KERJA SISTEM 

Algoritma nearest neighbor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma 

supervised. Perbedaan antara supervised learning dengan unsupervised learning adalah 

supervised learning bertujuan untuk menemukan pola baru dalam data dengan 

menghubungkan pola data yang sudah ada dengan pola data yang baru. Sedangkan 

unsupervised learning, data belum memiliki pola apapun dan tujuan unsupervised learning 

untuk menemukan pola dalam sebuah data. 

Terdapat beberapa cara dalam pengimplementasian algoritma nearest neighbor dan case 

selection berikut penggambaran diagram alir skema proses algoritma nearest neighbor dan 

case selection. 

 
START

Input Data Fitur 
yang Merupakan 
Variabel Penentu

Penghitungan Bobot 7 
Variabel Penentu

Penghitungan Similaritas Basis 
Kasus Terhadap Query

Penyimpanan Hasil 
Evaluasi

Hasil 
Rekomendasi

END

Proses Case Selection

 
 

Gambar 2. Skema Proses Algoritma nearest neighbor 

 

START

Hasil Scoring

Penyortiran Hasil Hitungan

Hasil 
Rekomendasi

END
 

 
Gambar 3. Skema Proses Case Selection 
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Terdapat beberapa tahap dalam proses cara kerja sistem, tahap pertama merupakan 

proses scoring dengan algoritma nearest neighbor dan dilanjutkan dengan tahap case 

selection. Pada tahap algoritma nearest neighbor dan case selection dilakukan beberapa 

proses kerja yaitu : 

1. Proses penghitungan bobot 7 variabel penentu. Tujuh variabel yang akan dihitung 

merupakan hasil pembobotan fitur-fitur standar rumah. Dimana nilai bobot telah 

ditentukan sesuai dengan tabel hasil uji. 

2. Proses penghitungan similaritas basis kasus terhadap query. Nilai query merupakan hasil 

dari penghitungan data testing sedangkan nilai basis kasus merupakan hasil penghitungan 

dari data training. 

3. Penyimpanan hasil evaluasi merupakan penyimpanan hasil penghitungan similaritas basis 

kasus terhadap query. 

4. Proses case selection dimana pada proses ini hasil evaluasi akan dilakukan penyortiran 

terhadap nilai ketetanggan terdekat. 

5. Setelah hasil evaluasi tersortir dan tersusun dari nilai kecocokan tertinggi maka hasil 

rekomendasi dapat ditampilkan. 

 

Klasifikasi Data Dengan Algoritma Nearest Neighbor 

Dalam pengimplementasian algoritma nearest neighbor dibutuhkan beberapa sampel data 

fitur-fitur rumah yang akan menjadi variabel penentu pada penghitungan data testing 

terhadap data training. Sample data yang diuji merupakan hasil wawancara fitur-fitur rumah 

yang menjadi standar konsumen dalam pembelian rumah  

 

Tabel Hasil Uji 

Tabel hasil uji adalah kumpulan data dari hasil wawancara terhadap dua puluh orang 

koresponden dimana hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk pembobotan terhadap 

fitur-fitur standar konsumen dalam pembelian rumah. Fitur-fitur  tersebut adalah fitur harga, 

luas bangunan, jumlah kamar, kamar mandi, tipe rumah, fasilitas furnitur, daerah, luas tanah 

dan jumlah lantai pada rumah.Berikut adalah hasil wawancara terhadap 20 orang 

koresponden yang dijelaskan pada tabel 1. 
 

Tabel 1.Data Hasil Wawancara 

 

Nama Koresponden 

Bobot Pilihan Hasil Wawancara 

Daerah  Harga Luas 

Bangunan 

Luas 

Tanah 

Jumlah 

Kamar 

Kamar 

Mandi 

Furnitur Lantai 

Rumah 

Tipe 

Rumah 

Arlangga Moeharam 30 % 15 % 10 %  13 % 10 % 10 %  12 % 

Amalia Nurullah 20 % 20 % 15 %  10 % 10 % 20 % 5 %  

Sandra Nurdiansyah 30 % 20 % 10 %  10 % 10 % 10 %  10 % 

Bagus Perlambang 30 % 15 % 10 %  13 % 10 % 10 %  12 % 

Yusup Bahtiar 15 % 20 % 20 %  15 % 10 % 10 %  10 % 

Gusti Ayu Jessy 15 % 20 % 20 % 10 % 15 %  10 %  10 % 

Irfan Arif Budiman 25 % 25 % 15 % 10 % 10 %   5 % 10 % 

Selvie Octriyani 25 % 25 % 15 %  10 % 10 % 10 %  15 % 

Aldi Akbar 25 % 25 % 10 %  10 % 5 % 10 %  15 % 

Herwening Maharsy 25 % 15 % 10 %  10 % 10 % 15 %  15 % 

Bagas Aryo 25 % 25 % 15 %  5 % 5 % 15 %  10 % 

Ega Nasution 15 % 14 % 15 %  10 % 10 % 8 %  18 % 

Adi Ismail Muztaba 30 % 20 % 15 % 15 % 7.5 % 5 %  7.5 %  

Tia Yuliawati 27 % 13 % 15 %  12 % 8 % 15 %  10 % 

Rizki Aria Wibawa 30 % 20 % 10 %  10 % 10 % 10 %  10 % 

Agnes Friska 30 % 15 % 15 %  10 % 5 % 5 %  20 % 

Ahmad Taufiq 20 % 30 % 15 %  10 % 5 % 10 %  10 % 

Mutia Citra Lestari 25 % 20 % 15 %  10 % 10 % 10 %  10 % 

Diki Zukriadi 25 % 10 % 10 % 25 % 10 % 10 %  10 %  

Rizki Fitriana 20 % 20 % 20 %  10 % 10 % 10 %  10 % 

Total Persentase 24,35 % 19,35 % 14,75 % 3 % 11 % 8,15 % 11,9 % 1.4 % 10,35 % 
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Dari hasil wawancara dapat dilihat persentase dua bobot terendah dimiliki oleh fitur luas 

tanah dan jumlah lantai rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 7 fitur teratas yang 

menjadi standar koresponden dalam pemilihan rumah terletak pada fitur harga, luas 

bangunan, jumlah kamar, jumlah kamar mandi, tipe rumah, fasilitas furnitur, dan daerah. Dari 

total 7 fitur teratas, masing – masing fitur memiliki persentase yang berbeda sehingga nilai 

pembobotan untuk masing-masing fitur juga akan berbeda. 

Pada hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas, terdapat 

tujuh buah fitur yang akan mendapatkan pembobotan berdasarkan persentase tertinggi sampai 

terendah. Pembobotan digunakan saat proses pengitungan similarity basis kasus terhadap 

query.  Pembobotan ditentukan dengan kriteria nilai bobot dalam range 1-0. Jumlah 

keseluruhan nilai bobot yang diberikan terhadap ketujuh fitur tersebut harus bernilai 1. 

Berikut tabel pembobotan fitur sesuai urutan persentase tertinggi ke persentase terendah 

dijelaskan pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Nilai Bobot Fitur 

Fitur Bobot 

Daerah 0.3  

Harga 0.2 

Luas Bangunan 0.15  

Fasilitas Furnitur 0.12 

Tipe 0.1 

Jumlah Kamar  0.08 

Jumlah Kamar Mandi 0.05 

 

Pembobotan Atribut Daerah 

Pada atribut daerah dilakukan dua kali pembobotan dimana pembobotan kedua 

merupakan pembobotan terhadap jarak daerah per wilayah. Pada gambar 4  terlihat 

beberapa wilayah yang ada di Kota Bandung. Setiap daerah terpisah menjadi beberapa 

wilayah yaitu : 

 Wilayah Cibeunying dengan kode wilayah (CBN) 

 Wilayah Bojonegara dengan kode wilayah (BJN) 

 Wilayah Tegalega dengan kode wilayah (TGL) 

 Wilayah Karees dengan kode wilayah (KRS) 

 Wilayah Gedebage dengan kode wilayah (GBA) 

 Wilayah Ujungberung dengan kode wilayah (UJB) 
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Gambar 4 Peta Bandung 

 

Setiap wilayah memiliki tiga daerah yang akan dijadikan data training dalam basis kasus. 

Pembobotan setiap daerah dilihat dari kedekatan daerah tersebut dengan daerah lainnya. 

Apabila daerah tersebut berada di dalam wilayah yang sama maka nilai bobot adalah 1. 

Apabila daerah tersebut bersampingan dengan wilayah lainnya maka nilai bobot adalah 0.5 

dan apabila daerah tersebut tidak berbatas dengan daerah lain maka bobotnya bernilai 0. 

Berikut nilai bobot kedekat atribut daerah pada tabel 3. 

Proses Scoring 

Algoritma nearest neighbor adalah algoritma yang menentukan nilai jarak pada pengujian 

data testing dengan data training. Pada penelitian ini algoritma nearest neighbor akan 

diimplementasikan pada proses scoring yang merupakan proses penghitungan similaritas 

query dengan basis kasus. Dalam pengujian ini nilai data testing adalah nilai pembobotan 

query yang merupakan masukan fitur-fitur rumah pada form awal aplikasi. Sedangkan data 

training adalah basis kasus yang merupakan data rumah dijual yang telah disediakan oleh 
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sistem. Berikut adalah rumus penghitungan query dan basis kasus menggunakan algoritma 

nearest neighbor dijelaskan pada gambar 5.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Rumus Hitung Similaritas 

 

Pengujian 
Data Testing  

Bobot fitur daerah : 0.3 

Bobot harga : 1 

Bobot daerah :1 

Bobot fitur harga : 0.2 

Bobot luas bangunan : 0.15 

Bobot Furnitur : 0.12 

Bobot Tipe : 0.1 

Bobot Jumlah Kamar : 0.08 

Bobot Jumlah Kamar Mandi : 0.05  
 

 Nilai query = 

((A*A1)+(B*B1)+ C + D + E + F + G)  

 Nilai query =((1*0.3)+(1*0.2)+0.15+0.12+0.1+0.08+0.05 = 1 
 

 

Data Training  

Harga = jump*(harga maksimal–harga kasus)/ harga maksimal – harga query) 

Harga maksimal : 2.000.000.000 

Jump : 0.5 

 

Kasus A 

harga kasus = 875.000.000 

harga query = 1.000.000.000 

Harga = 0.5*(2.000.0000.000-875.000.000)/(2.000.000.000-1.000.000.000)= 

0.625 

 

Bobot daerah : 1 

Bobot fitur daerah : 0.3 

Bobot harga : 0.625 

Bobot fitur harga : 0.2 

Bobot luas bangunan : 0.15 

Bobot Furnitur : 0.12 

Bobot Tipe : 0.1 

Bobot Jumlah Kamar : 0.08 
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Bobot Jumlah Kamar Mandi : 0.05  
 

Nilai kasus A =  

((A*A1)+(B*B1)+ C + D + E + F + G) 

Nilai kasus A = ((1*0.3)+(0.625*0.2)+0.15+0.12+0.1+0.08+0.05 = 0.925 

 

 

Kasus B 

harga kasus = 670.000.000  

harga query = 1.000.0000.000 

Harga = 0.5*(2.000.000.000-670.000.000)/(2.000.000.000- 1.000.000.000) = 

0.665 

 

Bobot daerah : 1 

Bobot fitur daerah : 0.3 

Bobot harga : 0.665 

Bobot fitur harga : 0.2 

Bobot luas bangunan : 0.15 

Bobot Furnitur : 0.12 

Bobot Tipe : 0.1 

Bobot Jumlah Kamar : 0.08 

Bobot Jumlah Kamar Mandi : 0.05  
 

Nilai Kasus B = 

((A*A1)+(B*B1)+ C + D + E + F +G) 

Nilai Kasus B = ((1*0.3) + (0.665*0.2) + 0.15 + 0 + 0.1 + 0.08 = 0.813 

 

Kasus C 

Harga kasus : 850.000.000 

Harga query : 1.000.000.000 

 

Harga = 0.5*(2.000.000.000- 850.000.000) / (2.000.000.000- 1.000.000.000) = 

0.575 

 

Bobot daerah : 0.5 

Bobot fitur daerah : 0.3 

Bobot harga : 0.575 

Bobot fitur harga : 0.2 

Bobot luas bangunan : 0.15 

Bobot Furnitur : 0.12 

Bobot Tipe : 0.1 

Bobot Jumlah Kamar : 0.08 

Bobot Jumlah Kamar Mandi : 0.05  
 

Nilai Kasus C = 

 ((A*A1)+(B*B1)+ C + D + E + F + G)  

Nilai Kasus C = ((1*0.3)+(0.575*0.2)+0.15+0.12+0.1+ 0.08+0.05 = 0.765  

 

Dari penghitungan yang dilakukan terhadap salah satu contoh query dengan tiga buah 

basis kasus, maka didapatlah nilai kasus yang memiliki tingkat kedekatan paling tinggi 

dengan nilai query yaitu d2 atau Kasus A. Kecocokan yang memiliki kedekatan kedua 

didapat oleh d1 atau Kasus B dan kedekatan terakhir didapat oleh d3 atau Kasus C. Berikut 

hasil kedekatan query dengan basis kasus dijelaskan dalam bentuk grafik dan ilustrasi pada 

gambar 6 dan gambar 7. 
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Gambar 6. Grafik kedekatan query dengan basis kasus 

 

 
 
 

Gambar 7. Ilustrasi kedekatan query dengan basis kasus 

 

Implementasi 

Setelah menganalisis dan merancang sistem yang akan dibangun secara rinci, maka 

selanjutnya menuju tahap implementasi. Implementasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 

implementasi modul program dan implementasi interface. 

 

Tampilan Form Awal 

Berikut adalah tampilan awal aplikasi yaitu tahap dimana user harus melengkapi field 

fitur-fitur standar rumah yang diinginkan.  
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Gambar 8. Tampilan Form Awal Aplikasi 

 

Tampilan Form Rekomendasi 

Berikut adalah tampilan halaman rekomendasi aplikasi dijelaskan pada gambar 7. 
 

 
Gambar 9. Tampilan Rekomendasi 

 
 

Tampilan Informasi  

Tampilan informasi merupakan tampilan akhir informasi rumah secara jelas dari hasil 

rekomendasi pilihan user. Berikut tampilan informasi dijelaskan pada gambar 8. 
 

 
Gambar 10. Tampilan Informasi 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pengguna terhadap butir uji kesimpulan yang 

didapat dari hasil penelitian implementasi algoritma nearest neighbor dan case selection 

dalam pembangunan sistem rekomendasi pembelian rumah adalah algoritma nearest neighbor 

dan case selection berhasil diimplementasikan pada aplikasi sistem rekomendasi pembelian 

rumah dengan tingkat keberhasilan 85% dan kegagalan 15%. 
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