
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Toko Buku merupakan salah satu fasilitas penyedia informasi, sumber 

ilmu pengetahuan, dan sarana penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi 

para pengguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (Wandi dkk, 2012). 

Toko Buku Zanafa merupakan salah satu Toko Buku terbesar di Kota Pekanbaru 

yang saat ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Berlokasi di tempat yang 

strategis yaitu di kompleks Metropolitan City (MTC) Giant blok. A no. 39-41, 

tepatnya berada di jalan HR. Subrantas, merupakan salah satu tempat yang 

menjadi pusat perbelanjaan dan sangat dekat dengan pusat pendidikan seperti 

Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Sekolah Umum (SD, SMP dan SMA),  

Pesantren dan Sekolah berbasis Islam.  

Tingginya persaingan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang 

semakin banyak dan beragam, membuat pihak pengelola Toko Buku harus 

mampu mencermati dan menentukan pola-pola pembelian buku yang dilakukan 

konsumen untuk membantu pihak pengelola toko dalam merencanakan strategi 

pemasaran agar tujuan dari pemasaran dapat tercapai dengan baik. Pola pembelian 

buku penting untuk diketahui dan ditentukan karna akan membantu pihak 

pengelola Toko Buku dalam melakukan promosi, pengaturan tata letak buku, dan 

perencanaan persediaan buku di toko (Santoso, 2016). Melalui promosi dan 

pengaturan tata letak buku akan menarik minat belanja dan juga akan memberikan 

kemudahan kepada para konsumen dalam memilih produk-produk buku yang 

mereka inginkan. Adapun perencanaan persediaan buku akan meminimalisir 

terjadinya kekurangan dan kelebihan stok buku.  

Berdasarkan hasil wawancara denga pihak pengelola Toko Buku Zanafa 

diketahui bahwa dalam melakukan pengaturan tata letak buku saat ini masih 

berdasarkan persepsi manajemen, sehingga belum sesuai dengan pola pembelian 

konsumen yang sebenarnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap 

kenyamanan konsumen yang akan membeli buku, konsumen tentu akan lebih 
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mudah dalam memilih buku yang tersedia jika buku-buku tersebut disusun 

berdasarkan pola pembelian konsumen. Pola pembelian konsumen dapat diketahui 

dengan cara memanfaatkan data transaksi penjualan di Toko Buku Zanafa yang 

saat ini tersimpan di dalam database aplikasi penjualan. Data transaksi penjualan 

di Toko Buku Zanafa yang setiap harinya mencapai 30 sampai 50 transaksi, 

belum dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang 

berguna bagi perusahaan. Selama ini data tersebut hanya digunakan sebagai 

laporan penjualan dan arsip perusahaan. Data transaksi penjualan semakin lama 

akan bertambah menjadi semakin banyak, sementara aplikasi penjualan yang 

sudah diterapkan hanya digunakan dalam proses pencatatan data-data produk dan 

transaksi. Jika data tidak dimanfaatkan dengan lebih baik, maka data tersebut 

hanya akan menjadi tumpukan data yang tidak bermanfaat bahkan merugikan 

karna membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar.  

Penggalian suatu informasi atau pola yang berarti dari data dalam jumlah 

besar sebelumnya telah banyak 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 pengetahuan yang terkait dari basisdata besar atau 

disebut juga sebagai data mining (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).  

Data mining memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 

pengalian informasi yang terkadung di dalam sebuah data, salah satu teknik yang 

banyak digunakan adalah association rule mining. Pada penelitian ini akan 

dilakukan penggalian informasi dari data transaksi penjualan buku di Toko Buku 

Zanafa untuk mengetahui pola pembelian buku yang dilakukan konsumen dengan 

menggunakan teknik association rule mining algoritma apriori. Penggalian 

informasi ini dilakukan dengan cara menganalisa data transaksi yang berjumlah 

408 transaksi pada periode Januari sampai Maret 2016.  
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Algoritma apriori merupakan salah satu algoritma data mining yang dapat 

digunakan dalam pencarian frequent itemset untuk mendapatkan pola atau aturan 

asosiasi (Anggraeni dkk, 2013). Algoritma apriori adalah algoritma yang paling 

terkenal untuk menemukan pola frekuensi tertinggi (Buulolo, 2013). Algoritma 

apriori didefinisikan suatu proses untuk menemukan suatu aturan sosiasi yang 

memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence. 

Support adalah nilai penunjang atau presentase kombinasi suatu item dalam 

database. Sedangkan confidence adalah nilai kepastian terhadap kuatnya 

hubungan antar item dalam sebuah aturan asosiasi.  

Penelitian dengan teknik association rule mining telah banyak dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah penerapan metode 

association rule sebagai strategi inventori dan relokasi buku studi kasus Toko 

Buku area Pasar Senapelan menghasilkan kesimpulan bahwa pada transaksi 

Periode Januari buku-buku yang berkategori agama banyak diminati oleh 

konsumen dengan tingkat minimum confidence seluruhnya mendekati 100% 

(Putra, 2013). Penelitian lainnya tentang analisa pola pembelian produk dengan 

menggunakan metode algoritma apriori. Penelitian tersebut menghasilkan pola 

kombinasi itemset sebagai alternatif dalam meningkatkan strategi pemasaran 

(Santoso dkk, 2016). Penerapan algoritma apriori untuk rekomendasi peminjaman 

buku di Perpustakaan STMIK Widya Pratama dengan menggunakan nilai 

minimum support 0.04% dan nilai minimum confidence 0.4% menghasilkan rule 

jika meminjam buku (metode statistika Ed. Rev Cet. 6 maka akan meminjam 

pengantar statistika ekonomi dan bisnis jilid 1) dengan support 0.01 dan nilai 

confidence 1 (Sugianti dkk, 2015). Analisa algoritma apriori untuk mendapatkan 

pola peminjaman buku Perpustakaan SMPN 3 Batanghari menghasilkan asosiasi 

rule yang terbentuk yaitu jika meminjam buku agama, maka akan meminjam 

buku TIK dengan support 5% dan confidence 50% dan jika meminjam buku TIK, 

maka akan meminjam buku agama dengan support 5% dan confidence 40% 

(Anas, 2016).  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang 

diatas, maka pada penelitian ini akan dibuat aplikasi yang dapat digunakan dalam 
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menentukan pola pembelian buku dengan memanfaatkan data transaksi penjualan 

di Toko Buku Zanafa. Oleh karena itu judul dalam penelitian Tugas Akhir ini 

adalah “Implementasi association rule mining untuk menentukan pola pembelian 

buku di Toko Buku Zanafa”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah 

dalam Tugas Akhir ini yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma apriori 

untuk menentukan pola pembelian buku di Toko Buku Zanafa.  

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Data transaksi yang digunakan adalah data transaksi buku (yang telah 

dikategorikan berdasarkan raknya masing-masing) pada periode 01 Januari 

sampai 15 Maret 2016.  

2. Nilai minimum support yang ditetapkan sebesar 4% dan confidence 50%.  

3. Pengimplementasian menggunakan bahasa pemograman Hypertext Pre-

Processor (PHP) dan database MySQL.  

4. Tools untuk proses cleaning data awal menggunakan Excel 2010.  

5. Model perancangan aplikasi menggunakan Unifed Modelling Language 

(UML), dengan menggunakan use case diagram.  

6. Metode pengembangan sistem menggunakan waterfall.  

7. Pengujian pada aplikasi menggunakan teknik pengujian blackbox.  

8. Validasi hasil analisa algoritma apriori menggunakan tanagra 4.1.  

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan pola pembelian buku melalui penerapan teknik 

association rule algoritma apriori.  

2. Untuk menerapkan teknik association rule algoritma apriori pada aplikasi 

berbasis web.  

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pola pembelian buku yang dilakukan oleh konsumen melalui 

penerapan teknik association rule algortima apriori.  

2. Membantu pihak pengelola Toko Buku Zanafa dalam menyusun strategi 

pemasaran.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang landasan-landasan teori yang berasal 

dari jurnal, buku serta studi kepustakaan yang membahas teori-teori yang 

berhubungan dengan pembahasan Tugas Akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Metodologi penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan Tugas Akhir yang dibuat.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang analisis dan perancangan aplikasi 

berbasis web melalu penerapan algoritma apriori.  

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan batasan implementasi, lingkungan implementasi 

dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan pengujian aplikasi dan hasil 

pengujian.  

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir dan menjelaskan saran-

saran penulis kepada pembaca, maupun untuk penulis.  

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal, dokumen peraturan, 

maupun artikel di internet. 


