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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan bisnis ritel mengalami 

peningkatan yang sangat pesat di Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan munculnya 

berbagai bisnis ritel modern yang baru, mulai dari kelas Minimarket, Supermarket, 

Department store dan Hypermart. Peningkatan jumlah bisnis ritel, khususnya 

Supermarket terjadi seiring dengan peningkatan permintaan dan kebutuhan 

masyarakat akan barang-barang consumer sebagai kebutuhan hidup (Elsa, 2014). 

Dengan adanya perkembangan kondisi pasar sekarang ini, persaingan antar 

perusahaan bisnis ritel Supermarket juga menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, 

pihak manajemen perusahaan terus mengembangkan strategi peningkatan penjulan 

dan pemasaran barang yang lebih baik. Kemampuan bisnis ritel untuk tetap bertahan 

sangat bergantung pada kemampuannya dalam memahami konsumen dan proses 

pengambilan keputusan konsumen dari hari ke hari. Perkembangan dari one stop shop 

yang dikombinasikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 

diverifikasi produk ini hendaknya disertai dengan penyesuaian teknik pembelian 

konsumen (merchandising techniques) yang diterapkan retailer (Olivia, 2015).  

Berkah Mart adalah salah satu bisnis ritel yang telah lama berdiri di Pekanbaru 

yang berorientasi pada konsumsi kebutuhan sehari-hari, baik produk berupa food 

maupun non food. Pada saat ini, Berkah Mart telah menggunakan sistem informasi 

Magic Retail Information System (MARIS) untuk menyimpan dan mengelola seluruh 

data pembelian dan penjualan pada perusahaan. Sistem yang diterapkan ini hanya 

mampu melakukan kalkulasi serta pencatatan transaksi pembelian dan penjualan saja, 

namun data pencatatan transaksi yang diperoleh dari konsumen tersebut hanya 

disimpan dan belum dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan oleh 

manajemen perusahaan. 
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Selanjutnya, sistem ini masih belum bisa mengembangkan pola konsumsi 

konsumen yang sangat berpengaruh terhadap layout barang di dalam rak sesuai 

keinginan konsumen sehingga hal ini mengurangi kenyamanan dan kemudahan 

konsumen dalam memilih barang belanjaan. Dengan adanya penerapan Data Mining, 

data historis transaksi penjualan produk-produk dapat diolah menjadi suatu 

pengatuhan (Knowledge) yang dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dan 

mempermudah proses pengambilan keputusan strategi bisnis yang penting bagi 

perusahaan. 

Data-data yang terlibat dalam setiap transaksi penjualan pada Berkah Mart ini, 

seperti data item yang dibeli, waktu pembelian, volume total penjualan, harga item. 

Berkah Mart memerlukan tambahan data bagi manager untuk melakukan pembuatan 

keputusan strategi yang mampu meningkatkan profit perusahaan, seperti informasi 

produk yang paling banyak terjual, produk yang sedikit terjual, dan produk yang 

jarang terjual. Menjaga persediaan barang adalah dengan mengatahui pola belanja 

komsumen yang sering terjadi pada Berkah Mart dengan menganalisa data transaksi 

penjualan yang jumlahnya sekitar 400 transaksi atau hari, jika total perbulan ada 

sekitar 12.000 transaksi. Penempatan layout produk pun masih kurang akurat dan 

optimal karena hanya berdasarkan presepsi manajemen saja dengan mengkategorikan 

produk-produk yang ada dan belum ditinjau dari sudut pandang konsumen. 

Penggalian suatu informasi adalah pola yang penting dan menarik dari data 

dalam jumlah besar digunakan para pengambil keputusan dalam memanfaatkan 

gudang data. Penggalian ini menggunakan teknik statistik, matematika, kecardasan 

buatan, dan machine learning untuk mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan 

pengatahuan yang terkait dari basis data besar, disebut juga sebagai Data Mining 

(Tuban, 2005 dalam Anggraeni dkk, 2013). Data Mining sering juga disebut 

Knowledge Discovery In Database (KDD) adalah kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau 

hubungan dalam set data berukuran besar (Santosa, 2007).  
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Berlatar belakang pada permasalah di atas, penulis melakukan analisa data 

dengan menggunakan teknik Market Basket Analysis atau sering juga disebut 

Asociation rule dengan Algoritma Apriori. Algoritma Apriori adalah algoritma yang 

digunakan dalam melakukan pencarian frequent itemset untuk mendapatkan aturan 

asosiasi (Kamber, 2006) dengan melakukan mekanisme perhitungan support dan 

confidance dari suatu hubungan item. Sebuah rule asosiasi dikatakan interesting jika 

nilai support adalah lebih dari minimum support dan juga nilai confidance adalah 

lebih besar dari minimum confidance.  

Alasan menggunakan algoritma apriori adalah algoritma apriori akan cocok 

jika diterapkan bila terdapat beberapa hubungan item yang ingin dianalisa (Yanto 

dkk, 2015) yaitu untuk menentukan tata letak serta perencanaan ketersediaan barang 

pada Berkah Mart. Penelitian dengan algoritma apriori yang dilakukan peneliti 

sebelumnya oleh Mustajib (2016) adalah Implementasi Association Rule Mining 

Sebagai Pendukung Keputusan Tata Letak dan Perencanaan Ketersediaan 

Obat di Apotek Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan dengan hasil support 

10% dan confidence 40%. Hasil analisa yang dilakukan diuji menggunakan aplikasi 

tanagra yang memiliki hasil sama antara sistem yang dibangun dengan Tanagra 

(Mustajib, 2016). 

Pola-pola atau rules yang diperoleh nantinya dapat dijadikan acuan dalam 

menentukan penyusunan letak secara rapi menurut kombinasi barang yang paling 

sering dibeli dan saling berhubungan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan 

penjualan barang dengan strategi pemasaran yang tepat (Alkadri masnur, 2015). Pada 

studi ini akan diteliti tiga bulan transaksi pada bulan Oktober, November, Desember. 

Asociation rule mining yang diterapkan menggunakan 7 percobaan yaitu Oktober (1), 

November (2), Desember (3), Oktober-November (4), Oktober-Desember (5), 

November-Desember (6), Oktober-November-Desember (7). Tujuan dari percobaan 

ini adalah untuk lebih menguatkan hasil akhir dari setiap kombinasi pada Asociation 

Rule Mining. 
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Oleh karena itu pada penelitian tugas akhir ini penulis mengambil judul 

“Market Basket Analysis Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Mengetahui Pola 

Belanja Konsumen pada Berkah Mart Pada Berkah Mart”. Diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat membantu peran pengambilan keputusan (manager) pada Berkah 

Mart dalam menganalisa data transaksi penjualan untuk mendukung pembuatan 

kebijakan maupun perencanaan strategi pemasaran yang efektif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana mengimplementasikan market basket analysis menggunakan 

algoritma apriori untuk mengetahui pola belanja konsumen pada Berkah Mart? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah pada: 

1. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan bulan Oktober, 

November, Desember 2016 pada Berkah Mart. 

2. Association Rule Mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah Algoritma 

Apriori dengan menggunakan tujuh percobaan yaitu untuk setiap perbulan 

(Oktober, November, Desember), perdua bulan (Oktober-November, Oktober-

Desember, November-Desember), dan pertiga bulan (Oktober-November-

Desember). 

3. Data barang yang digunakan adalah data barang yang berjumlah 8.307 item 

barang. 

4. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan yang berjumlah 12.000 

transaksi setiap bulan pada Berkah Mart. 

5. Data transaksi yang digunakan maksimal 30 item barang dalam satu keranjang 

belanja konsumen berdasarkan jenis barang. 

6. Data transaksi yang digunakan minimum harga item barang adalah Rp. 1000.  

7. Nilai minimum support sebesar 10% dan nilai minimum confidence sebesar 

40%. 
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8. Hasil analisa association rule diuji menggunakan aplikasi Data Mining yaitu 

Weka3.7.4 dan Tanagra1.4. 

9. Pengimplementasian menggunakan bahasa pemograman Hypertext Pre-

Processor (PHP) dengan database MySQL. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali 

informasi dan melakukan analisis Data Mining dengan metode Market Basket 

Analysis, untuk mengetahui aturan assosiasi item dari data transaksi penjualan Berkah 

Mart sehingga manager mendapatkan informasi lebih yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan tata letak dan perencanaan ketersediaan barang pada Berkah 

Mart. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagi Manajer: Membantu dalam menganalisis kecenderungan atau pola 

konsumsi yang dimiliki oleh setiap pelanggan dan memberikan informasi yang 

dapat digunakan dalam menentukan tata letak rak toko yang baru. 

2. Bagi Berkah Mart:  

a. Menentukan kapan perlu mendatangkan lebih banyak jenis produk tertentu 

pada waktu-waktu tertentu. 

b. Menetapkan produk-produk mana yang akan diletakkan dalam tempat yang 

khusus, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketika persoalannya 

berpasangan ataukupon (issue coupons). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun agar pembuatan laporan 

dapat lebih terstruktur  dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan. 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan 

laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. Baik metodologi dalam  perhitungan algoritma, 

dan analisis metode. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai pemetaan permasalahan, analisa 

Algoritma Apriori, dan perancangan layout baru 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi hasil analisa Algoritma 

Apriori, dan pengujian hasil analisa. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan hasil analisa yang sudah di 

implementasikan. 
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