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Abstrak – Sistem rekomendasi sebagai bagian fitur telah menjadi standar bagi sejumlah
situs besar dalam menyediakan jasa penjualan, unduhan, sampai layanan streaming
musik. Collaborative Filtering (CF) merupakan metode yang paling umum digunakan
dalam memprediksi rating pada sistem rekomendasi. Akurasi CF dalam memprediksi
menjadi kurang ketika dalam proses penerapannya menemui sejumlah tantangan,
seperti kekosongan data rating dalam skala besar (sparsity). Adapun metode yang
mampu mengatasi tantangan tersebut adalah Matrix Factorization (MF). Namun
kejanggalan dari sejumlah model MF ditemukan ketika dalam mengatasi permasalahan
sparsity , sebuah nilai bobot yang seragam diinisialisasikan untuk setiap item yang belum
diberi rating sehingga efektivitas keluarannya menjadi diragukan. Fast element-wise
Alternating Least Squares (eALS) mengatasi permasalahan sparsity yang ada pada
beberapa model MF. eALS bekerja dengan menetapkan nilai bobot yang dinamis untuk
setiap item yang belum dirating berdasarkan sejumlah data popularitas item dalam
sebuah koleksi data. Pengujian dilakukan dengan metode Mean Absolute Error (MAE)
dan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai parameter K dan T maka
semakin rendah nilai MAE yang dihasilkan yang berarti semakin baik hasil pengujian.
Serta metode eALS dapat menyelesaikan permasalah sparsity yang dibuktikan dengan
direkomendasikannya item yang belum pernah dirating.
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PENDAHULUAN
Collaborative Filtering (CF) sebagai salah
satu metode yang umum dalam
pengembangan sistem rekomendasi
dan bekerja dengan mengolah data
eksplisit rating yang diberikan oleh
pengguna sehingga dapat memprediksi
preferensi dari pengguna ke depannya
[1]. Namun akurasi CF dalam
memprediksi menjadi berkurang ketika
dalam proses penerapannya menemui
sejumlah tantangan, seperti: data rating
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yang kosong dalam jumlah yang cukup
besar (sparsity) [2].
Salah satu metode sebagai solusi untuk
sejumlah permasalahan CF adalah
menggunakan Matrix Factorization
(MF). MF melakukan teknik dimension
reduction, berupa reduksi data rating
dimensi yang tinggi (high) menjadi
rendah (low) dengan menghasilkan
matriks faktor laten pengguna (𝑝 ) dan
item (𝑞 ) sehingga dapat menghemat
waktu komputasi namun dengan
akurasi dari hasil prediksi yang tetap
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terjaga [3]. Metode MF memiliki
sejumlah model dalam penerapannya,
seperti: LDA, ALS, Dynamic MF, dan
Discrete MF. Beberapa model tersebut
menemukan kesulitan ketika mengatasi
permasalahan sparsity , sebuah nilai
bobot (weight) yang seragam (uniform)
diinisialisasikan untuk setiap item yang
belum diberi rating sehingga efektivitas
keluarannya menjadi diragukan [4].
Metode Fast element-wise Alternating
Least Squares (eALS) diajukan untuk
mengatasi permasalahan sparsity yang
ada di beberapa model MF dengan
menetapkan nilai bobot yang dinamis
untuk setiap item yang belum dirating
berdasarkan sejumlah data popularitas
item dalam sebuah koleksi data.
Metode ini memiliki waktu komputasi
yang lebih cepat 𝐾 kali dengan 𝐾
sebagai parameter jumlah faktor laten
dibandingkan metode-metode dari MF
umumnya. Keunggulan lain adalah
dapat mengabaikan Stochastic Gradient
Descent (SGD) yaitu sebuah tahapan
umum dalam metode MF berupa
pengaturan sejumlah nilai parameter
pembelajaran yang kompleks untuk
memenuhi kondisi yang ideal [4]. Hasil
pengujian juga menunjukkan bahwa
metode eALS masih memiliki tingkat
metrik Hit Ratio (HR) dan Normalized
Discounted Cumulative Gain (NDGC)
yang tinggi dibandingkan sejumlah
metode MF yang diujikan lainnya [4].
Studi Pustaka
Sistem Rekomendasi
Sistem rekomendasi merupakan alat
personalisasi
yang
memberikan
pengguna sebuah informasi daftar itemitem yang sesuai dengan keinginan
masing-masing
pengguna.
Sistem
rekomendasi menyimpulkan preferensi
pengguna
dengan
menganalisis
ketersediaan data pengguna, informasi
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tentang pengguna dan lingkungannya
[5]. Beberapa metode yang digunakan
untuk sistem rekomendasi seperti,
collaborative filtering, content-based
filtering,
knowledge-based
recommendation,
dan
hybrid
recommendation [6].
Collaborative Filtering
Prinsip
kerja
dari
algoritma
collaborative
filtering
adalah
memberikan rekomendasi atau prediksi
item berdasarkan pada opini penggunapengguna yang mempunyai kemiripan
[7]. Tujuan dari algoritma collaborative
filtering adalah menganjurkan item baru
atau memprediksikan evaluasi item
kepada pengguna khusus berdasarkan
pada ketertarikan sebelumnya dari
pengguna dan opini dari penggunapengguna lain yang mempunyai
ketertarikan yang mirip. Opini bisa
diberikan
secara
eksplisit
oleh
pengguna berupa nilai rating atau bisa
juga secara implisit dihasilkan dari
riwayat pembelian, dengan melakukan
analisis terhadap logs, navigation
history atau dengan cara yang lain [7].
Pendekatan collaborative filtering pada
dasarnya dibagi menjadi dua kategori
yaitu user based collaborative filtering
disebut juga memory-based, dan item
based collaborative filtering yang
disebut juga model-based [7]. Pada
pendekatan user based collaborative
filtering, proses pembentukan userneighborhood
dilakukan
dengan
terlebih dahulu melakukan perhitungan
kemiripan antara pengguna aktif
dengan pengguna lainnya (user-user
similarity).
Perhitungan
hanya
diberlakukan pada himpunan item-item
yang telah di-rating oleh kedua
pengguna
yang
dibandingkan.
Sedangkan pendekatan item based
collaborative filtering menjadikan itemitem yang telah di rating oleh pengguna
menjadi dasar perhitungan. Algoritma
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ini melakukan perhitungan bagaimana
kemiripan item-item yang telah di rating
dengan item-item lain dan selanjutnya
dipilih
sekelompok
item
yang
mempunyai kemiripan dengan item
yang sudah di rating. Nilai kemiripan
tersebut dicatat untuk dijadikan nilai
bobot untuk memprediksi nilai rating
pada item target.
Matrix Factorization
Matrix Factorization adalah teknik
reduksi dimensi yang telah banyak
digunakan dalam sistem rekomendasi,
terutama untuk memprediksikan rating
[8]. Matrix factorization memetakan
pengguna dan item ke ruang faktor
laten gabungan dari dimensi 𝑓, sehingga
interaksi user-item dimodelkan sebagai
produk dalam di ruang tersebut.
Dengan demikian, setiap item i
dikaitkan dengan vektor q ∈ R , dan
setiap pengguna u dikaitkan dengan
vektor p ∈ R . Untuk item i, elemen
q
mengukur sejauh mana item
memiliki faktor-faktor tersebut, positif
atau negatif. Untuk pengguna u, elemen
p mengukur tingkat minat pengguna
terhadap suatu item. Hasil dari
perkalian p q menangkap interaksi
antara pengguna u dan item i dan
melihat seberapa besar minat pengguna
terhadap suatu item [8].
Alternating Least Squares (ALS)
Alternating Least Square (ALS) adalah
pendekatan
populer
untuk
mengoptimalkan model regresi seperti
MF dan regularisasi grafik [4]. ALS
bekerja
dengan
secara
iteratif
mengoptimalkan
satu
parameter,
sementara membiarkan yang lain tetap.
Prasyarat dari ALS adalah bahwa
optimasi sub masalah dapat dipecahkan
secara analitis [4]. Untuk memperbarui
vektor laten, membalikkan matriks
𝐾 × 𝐾 tidak dapat dihindari. Inversi
matriks
biasanya
diasumsikan

Volume VIII | Nomor 1 | Januari 2022

𝑂(𝐾 ) dalam kompleksitas waktu [4].
Untuk memperbarui satu vektor laten
pengguna
membutuhkan
waktu
𝑂(𝐾 + 𝑁𝐾 ). Dengan demikian,
kompleksitas waktu keseluruhan dari
satu iterasi dalam memperbarui semua
parameter model dalam sekali adalah
𝑂((𝑀 + 𝑁)𝐾 + 𝑀𝑁𝐾 ). Kompleksitas
tinggi ini membuat algoritma tidak
praktis untuk berjalan pada data
berskala besar, di mana bisa ada jutaan
pengguna dan item serta miliaran
interaksi.
Untuk
mengurangi
kompleksitas waktu yang tinggi,
diterapkan bobot yang seragam ke entri
yang hilang, mengasumsikan bahwa
semua entri nol dalam R memiliki bobot
yang sama 𝑤 [4].
Fast element-wise Alternating Least
Squares
Fast element-wise Alternating Least
Squares (eALS) menetapkan nilai bobot
yang dinamis untuk setiap item yang
belum dirating berdasarkan sejumlah
data popularitas item dalam sebuah
koleksi data [4]. Fast eALS merangkum
algoritma akselerasi untuk eALS. Untuk
konvergensi,
seseorang
dapat
memantau nilai fungsi obyektif pada set
pelatihan atau memeriksa kinerja
prediksi pada data validasi hold-out.
Berikut adalah persamaan pembaruan
𝑝 :
𝑝

=

∑€

∑∉
̂

∑€

̂

∑∉

(1)
Kemacetan komputasi terletak pada
penjumlahan atas bagian data yang
hilang, yang membutuhkan traversal
dari seluruh ruang negatif. Hal pertama
yang harus dilakukan adalah fokus pada
pembilang:
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Definisikan
cache
S
sebagai
S = ∑ c q q , yang dapat dihitung
sebelumnya dan digunakan dalam
memperbarui faktor laten untuk semua
pengguna. Kemudian, Persamaan. (2)
dapat dievaluasi sebagai:
𝑟̂ 𝑐 𝑞 𝑓 = ∑

𝑝 𝑠

−∑∈

𝑟̂ 𝑐 𝑞 𝑓

yang dapat dilakukan dengan waktu
𝑂(𝐾 + |𝑅 |).
Demikian pula, dapat diterapkan cache
untuk
mempercepat
perh
perhitungan
penyebut :
∑€
∑€

=

r cq

Dengan reformulasi ini, dapat dilihat
bahwa
perhitungan
utama,
∑ 𝑐 𝑞 𝑞 mengiterasi semua item
dan tidak tergantung pada pengguna u.
Dengan
engan cara memodifikasinya dapat
mencapai kecepatan yang signifikan.

∑∉
(3)

𝑝
∑∈

𝑐 𝑞 =∑ 𝑐𝑞 −
𝑐 𝑞 = 𝑠 − ∑ € 𝑐 𝑞 (4)

Untuk meringkas strategi memoisasi di
atas, diberikan aturan pembaruan
untuk 𝑝 dengan
engan menggunakan cache
S :

Untuk pembaharuan
formula berikut
𝑞 =
∑ ∈ [

(
∑ ∈ (

) ̂ ]

digunakan

𝑞

∑

)

(6)
dimana 𝑠
menandakan elemen
(𝑘, 𝑓) dari
cache
S ,
yang
didefinisikan sebagai 𝑆 = 𝑃 𝑃.
Pada algoritma ini, memperbarui faktor
laten pengguna membutuhkan waktu
𝑂(𝐾 + |𝑅 |). Dengan demikian, satu
iterasi eALS memerlukan waktu
O((M + N)K + |R|K).
Mean Absolute Error (MAE)
Peramalan merupakan usaha untuk
melihat situasi dan kondisi pada masa
yang akan datang dengan cara
memperkirakan pengaruh situasi dan
kondisi pada masa yang akan datang
terhadap perkembangan di masa yang
ya
akan datang (Ginting, R., 2007).
Kegunaan dari peramalan terlihat pada
saat
pengambilan
keputusan.
Keputusan yang baik adalah keputusan
yang didasarkan atas pertimbangan apa
yang akan terjadi pada waktu
keputusan itu dilaksanakan. Apabila
kurang tepat ramalan
amalan yang disusun,
maka
masalah
peramalan
juga
merupakan masalah yang selalu
dihadapi.
(Ginting,
R.,
2007).
Forecasting
adalah
peramalan
(perkiraan) mengenai sesuatu yang
belum terjadi (Subagyo, 2002).
Dalam membuat peramalan diupayakan
supaya pengaruh ketidakpastian dapat
diminimumkan. Dengan kata lain
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ramalan bertujuan agar perkiraan yang
dibuat dapat meminimumkan kesalahan
memprediksi (forecast error). Forecast
Error bisa diukur dengan Mean
Absolute Error (MAE) yaitu rata-rata
rata
nilai Absolute Error dar
dari kesalahan
meramal (tidak dihiraukan tanda positif
ataupun negatifnya) (Subagyo, 2002),
dengan formula sebagai berikut:
∑ 𝑋 −𝑋
𝑀𝐴𝐸 =
𝑛
(7)
Dimana :
𝑋 : data sebenarnya
𝑋 : data ramalan dihitung
itung dari model
yang digunakan waktu t
n : banyaknya data hasil ramalan
Metodologi penelitian
Secara garis besar proses kerja pada
sistem untuk menerapkan algoritma
eALS
untuk menghasilkan sistem
rekomendasi musik adalah seperti
gambar 1 berikut

Gambar
bar 1. Flowchart penerapan
metode Fast element-wise
wise Alternating
Least Squares (eALS)
Prediksi rating dilakukan untuk
memperkirakan selera musik yang
paling sesuai untuk user, dan langkahlangkah
langkah eALS dalam melakukan prediksi
rating dapat dilihat pada gambar
gamb 2, 3
dan 4 berikut

Gambar 2. Flowcart prediksi rating eALS
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dengan semestinya dapat diperlihatkan
pada hasil sistem berikut ini
Gambar 5. Tampilan login user
memberikan rating untuk lagu

Gambar 3. Flowchart update faktor
laten user (P)

Pada
ada gambar 5 diatas merupakan
m
tampilan dari sistem yang akan
menampilkan detail lagu yang dipilih
oleh user. User sebelumnya diharuskan
untuk login ke sistem, hal ini dilakukan
untuk mengenali user setiap masuk ke
dalam sistem. Di halaman ini user dapat
memberikan rating untuk sebuah lagu
dengan cara meng-klik gambar bintang.
Dengan memberikan rating pada
sebuah lagu, maka sistem berikutnya
akan memberikan rekomendasi yang
sesuai.

Gambar 6. Tampilan rekomendasi yang
sesuai dengan user

Gambar 4. Flowchart update faktor
laten item (Q)
hasil dan pengujian
Hasil
Pada sistem yang telah dibangun untuk
menguji apakah penerapan dari
algoritma eALS dapat berjalan sesuai

Seperti yang diperlihatkan
erlihatkan pada gambar
6 merupakan hasil
setelah sistem
dijalankan
dengan
menggunakan
algoritma eALS,, sehingga user akan
mendapatkan rekomendasi lagu yang
sesuai dengan keinginan dan juga
ditampilan sistem akan muncul lagulagu
lagu yang tidak mendapatkan rating
rati tapi
diprediksikan sesuai dengan keinginan
dari user.
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Untuk mengetahui apakah sistem yang
telah dirancang mampu menerapkan
algoritma eALS, maka disistem juga
dilakukan proses pengujian MAE dan
hasil dari pengujian dapat dilihat pada
gambar 7 berikut ini
Gambar 7 . Tampilan hasil perhitungan
MAE untuk algoritma eALS
Pengujian
Pengujian
rekomendasi
dilakukan
menggunakan dataset amazon dengan
karakteristik 2.730 data rating,
rating 197 data
musik, dan 50 data pengguna.
Pengujian
dilakukan
dengan
menetapkan nilaii minimum parameter
𝐾 yang mewakili jumlah nilai faktor
laten dan parameter 𝑇 yang mewakili
banyaknya iterasi untuk mengamati
seberapa besar tingkat error antara
hasil prediksi dengan nilai rating
sebenarnya dengan menggunakan
metrik Mean Absolute Error (MAE).
(MAE)
Pengujian jugaa dilakukan dengan
mengubah nilai pada parameter 𝐾 dan
parameter 𝑇 untuk menganalisis
pengaruh parameter 𝐾 dan parameter
𝑇 terhadap metrik MAE.
MAE Adapun
langkah pengujian dilakukan sebagai
berikut :
1. Pengujian nilai minimum parameter
K dan T terhadap nilaii MAE
Pengujian
dilakukan
dengan
menetapkan nilai 𝐾 𝑑𝑎𝑛 𝑇 = 0,
berdasarkan
eksperimen
yang
penguji lakukan saat 𝐾 𝑑𝑎𝑛 𝑇 = 0
algoritma tidak dapat dijalankan dan
user tidak mendapatkan hasil
rekomendasi,
eksperimen
selanjutnya
menetapkan
nilai

parameter 𝐾 = 1 dan parameter
𝑇 = 1 terhadap 2.730 data rating,
197 data musik, dan 50 data user.
Hasil MAE yang didapat saat nilai
parameter 𝐾 = 1 dan parameter
𝑇 = 1 adalah 0.596
2. Pengujian terhadap nilai parameter
T
Pengujian
dilakukan
dengan
menambah jumlah nilai parameter 𝐾
secara random. Pengujian terhadap
parameter 𝐾 dilakukan dengan
menetapkan nilai parameter 𝑇 yaitu
5, 10 dan parameter 𝐾 yaitu 2, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dari
hasil pengujian dapat dilihat apakah
jumlah nilai 𝐾 berpengaruh terha
terhadap
perubahan nilai pada metrik MAE.
Hasil pengujian yang telah dilakukan
dapat dilihat pada gambar-gambar
gambar
berikut
a. Pengujian terhadap parameter K
dengan T = 5

Gambar 8. Hasil pengujian terhadap
parameter K dengan T = 5
b. Pengujian terhadap parameter K
dengan T = 10

Gambar 9. Hasil pengujian terhadap
parameter K dengan T = 10

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
c. Pengujian terhadap parameter K
dengan T = 15

Gambar 10. Hasil pengujian terhadap
parameter K dengan T = 15
Hasil pengujian pada ketiga gambar
diatas menunjukkan bahwa semakin
tinggi nilai K maka nilai MAE akan
semakin rendah yang dapat dilihat pada
masing-masing gambar grafik yang
mengalami penurunan saat nilai K
semakin tinggi.
d. Pengujian terhadap parameter T
dengan K = 5

Gambar 11. Hasil pengujian terhadap
parameter T dengan K = 5
e. Pengujian terhadap parameter T
dengan K = 10

Gambar 12. Hasil pengujian terhadap
parameter T dengan K = 10

f. Pengujian terhadap parameter T
dengan K = 15

Gambar 13. Hasil pengujian terhadap
parameter T dengan K = 15
Hasil pengujian pada ketiga gambar
diatas menujukkan penurunan nilai
MAE terjadi saat nilai 𝑇 < 𝐾, saat 𝑇 ≥ 𝐾
nilai MAE terkadang mengalami
penurunan dan kenaikan.
Dari hasil semua pengujian diatas dapat
dilihat bahwa nilai MAE yang
didapatkan saat nilai parameter K dan T
= 1 adalah 0.596. Perubahan nilai
parameter 𝐾 dan 𝑇 sangat berpengaruh
terhadap perubahan nilai pada metrik
MAE. Semakin besar nilai pada
parameter 𝐾 maka akan semakin kecil
nilai MAE. Nilai MAE juga akan
mengalami penurunan saat nilai 𝑇 lebih
kecil daripada nilai 𝐾 namun saat nilai 𝑇
lebih besar daripada nilai 𝐾, nilai MAE
terkadang turun dan juga naik. Metode
Fast eALS menginisialisasi nilai bobot
yang dinamis untuk setiap item yang
belum di-rating berdasarkan sejumlah
data popularitas item. Dengan metode
ini item-item yang belum pernah dirating akan memiliki nilai prediksi
rating. Berdasarkan pengujian yang
dilakukkan, metode Fast eALS dapat
menyelesaikan permasalahan sparsity
yang
dibuktikan
dengan
direkomendasikannya item yang belum
pernah di rating.
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Kesimpulan
1. Berdasarkan
pengujian
nilai
minimum
parameter
𝐾 𝑑𝑎𝑛 𝑇
terhadap nilai metrik Mean Absolute
Error (MAE), nilai MAE yang di dapat
yaitu 0.596. Dengan artian rata-rata
tingkat error antara hasil prediksi
dengan nilai rating sebenarnya
menggunakan metode Fast eALS
adalah 0.596.
2. Berdasarkan pengujian parameter 𝐾
yang mewakili jumlah faktor laten
terhadap metrik MAE, nilai MAE
sangat bergantung terhadap jumlah
parameter 𝐾. Semakin besar nilai
parameter 𝐾 maka nilai MAE akan
semakin kecil.
3. Berdasarkan pengujian parameter 𝑇
yang mewakili banyaknya iterasi
terhadap metrik MAE, penurunan
nilai MAE terjadi saat nilai 𝑇 < 𝐾,
namun saat 𝑇 ≥ 𝐾 nilai MAE
terkadang mengalami penurunan
dan kenaikan.
4. Metode
Fast
eALS
dapat
menyelesaikan
permasalahan
sparsity,
terbukti
dengan
direkomendasikannya item yang
belum pernah di rating.
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