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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sentral Keleksi Indonesia (SKI) merupakan sebuah toko pakaian yang 

menjual dan memproduksi busana muslim dan muslimah, pakaian haji dan umroh, 

mahar, perlengkapan sholat, dan aksesoris. SKI beralamat di jalan Sepakat 

Kecamatan Tenan Raya, Pekanbaru. Saat ini SKI memeliki lima orang karyawan 

tetap yang bertugas sebagai kepala toko, kasir, dan pelayan. 

 Dari laporan penjualan yaitu salinan struk penjualan dan nota penjualan 

pada tahun 2017 terdapat 1268 transaksi yang terjadi dengan pendapatan rata-rata 

kurang lebih Rp 400.000.000,00 tiap tahunnya. Setiap harinya data transaksi 

bertambah dan akan hanya menjadi tumpukan data apabila tidak diolah dan digali 

informasi mengenai data transaksi tersebut. Dari observasi dan wawancara dengan 

pemilik toko pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan target dan produksi 

barang. Hal ini disebabkan oleh strategi penjualan yang kurang inovatif, yaitu 

penganalisaan pasar masih berdasarkan pemikiran pemilik. Apabila hal ini 

diabaikan akan menyebabkan penumpukan barang di gudang, pelapukan pada 

barang yang tidak laku, dan penurunan penjualan pada tahun berikutnya.  

Untuk mencegah terjadinya penumpukan barang, pelapukan dan penurunan 

ditahun berikutnya pihak SKI harus merancang strategi untuk memaksimalkan 

penjualan dan meminimalkan kerugian. Salah satu strategi yang dapat diterapkan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya adalah 

menjaga ketersediaan barang yang sering dibeli konsumen, melakukan inovasi pada 

promosi produk, menempatkan barang yang sering dibeli konsumen secara 

bersamaan untuk mempermudah konsumen dalam pencarian barang yang 

diinginkan dan melakukan perencaan persediaan barang. Data tansaksi penjualan 

adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk suatu pengambilan keputusan 

bisnis. Data transaksi penjualan dapat diolah kembali sehingga menghasilkan suatu 

pola pembelian konsumen. Pola pembelian inilah yang nantinya akan membantu 

owner untuk membuat suatu keputusan bisnis (Djamaludin & Nursiagus, 2017). 
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Salah satu cara untuk melakukan pengolahan data yaitu dengan 

menggunakan teknik data mining. Data mining diartikan sebagai proses 

menemukan pola-pola dalam data. Proses tersebut harus secara otomatis, atau 

(biasanya) semi otomatis. Pola-pola yang ditemukan haruslah memiliki makna yang 

dapat mengarahkan pada beberapa keuntungan seperti biasanya keuntungan 

ekonomis. Data tersebut biasanya dalam ukuran yang besar (Witten & Frank, 2005). 

Data mining merujuk pada ekstraksi atau "penambangan" pengetahuan dari dalam 

sejumlah besar data (Han & Kamber, 2006). 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). 

 Menurut Witten and Frank (2005) Association rules merupakan salah satu 

teknik didalam data mining untuk menentukan hubungan antar item dalam suatu 

dataset (sekumpulan data) yang telah ditentukan. Konsep ini sendiri diturunkan dari 

terminologi market basket analysis, yaitu pencarian hubungan dari beberapa produk 

di dalam transaksi pembelian (Tama, 2010). 

Pada penelitian ini akan menganalisa keranjang belanja konsumen atau 

market basket analysis pada sentral keleksi indonesia dengan menggunakan  

algoritma apriori. Market basket analysis adalah suatu metodologi untuk 

melakukan analsis buying habit konsumen dengan menemukan asosiasi antara 

beberapa item yang berbeda yang diletakkan konsumen dalam shopping basket, 

Tujuan dari market basket analysis adalah untuk mengetahui produk-produk mana 

yang mungkin akan dibeli secara bersamaan (Gunadi & Sensuse, 2012). Algoritma 

apriori adalah suatu algoritma dasar yang di usulkan oleh Agrawal dan Srikant pada 

tahun 1994 untuk penentuan frequent itemset untuk aturan asosiasi bolean (Yanto, 

2015). Algoritma apriori  merupakan salah satu yang paling populer dalam 

pendekatan data mining untuk menemukan frequent itemset dari sebuah transaksi 

dataset dan untuk memperoleh aturan asosiasi (Xingdong Wu et al, 2008). Ada 

beberapa pendekatan algoritma apriori, seperti algoritma AIS, Algoritma apriori, 

algoritma FP-Tree, RARM(Rapit Aplication Rule Mining), tetapi dari semua 
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algoritma apriori adalah kemajuan yang terbesar dan mudah dalam 

pengimplementasian(Kaur & Kang, 2016).  

Pemakaian algoritma apriori telah digunakan pada penelitian sebelumnya 

yaitu Penerapan Metode Data Mining Analysis Terhadap Data Penjualan Pakaian 

Dengan Algoritma Apriori yang di teliti oleh Husein, dan Mulyaningsih pada 

SNIPTEK 2015. Penelitian ini menemukan hubungan antara pakaian top&bottom 

dengan super t fashion dengan support sebesar 33,33% dan confidence sebesar 

80%, yang berarti jika konsumen menbeli pakaian dengan merek top&bottom 

konsumen juga akan membeli pakain dengan merek super t fashion. 

 Penelitian terkait lainnya yaitu (Djamaludin, 2017) melakukan Analisa Pola 

Pembelian Konsumen Pada Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori. 

Peneliti menggunakan minimum support 30% dari jumlah transaksi yang ada dan 

minimum confidance 70% menghasilkan sebuah perangkat lunak analisis pola 

penjualan dan pembelian konsumen dengan menggunakan algoritma apriori yang 

dibangun dengan pemograman PHP, MySQL, dan HTML, dan menemukan 

keterkaitan antara pembelian produk bolu cake meses dan produk bolu cake keju 

dengan nilai confidance sebesar 84,62%. 

Penelitian lainnya Implementasi Data Mining Penjualan Underwear 

Menggunakan Metode Market Basket Analysis Pada PT.Suriatama Mahkota 

kencana(Sari dkk, 2017). Menemukan pola hubungan antara underwear artikel 808 

dengan underwear artikel 809, yaitu jika konsumen membeli underwear artikel 808 

konsumen juga akan membeli underwear artikel 809 dengan nilai support sebesar 

0,58 dan confidence 1.  

 Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan analisa keranjang 

belanja konsumen pada sentral koleksi indonesia untuk mencari pola menarik dari 

belanja konsumen untuk acuan promosi dan tata peletakan barang pada sentral 

koleksi indonesia. Dengan promosi yang tepat dan tata letak barang yang tepat 

diharapkan akan mendongkrak penjualan sentral koleksi indonesia sehingga terjadi 

penaikan omset ditahun berikutnya. Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul yaitu “Market 
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Basket Analysis Pada Sentral Koleksi Indonesia (SKI) Menggunakan Algoritma 

Apriori”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu  bagaimana menganalisa keranjang belanja konsumen pada sentral koleksi 

indonesia menggunakan algoritma apriori ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Asosiasi yang digunakan dalam market basket analysis ini adalah 

algoritma apriori. 

2. Data yang digunakan adalah data penjualan pada tahun 2017 di sentral 

koleksi indonesia, Pekanbaru. 

3. Hasil analisa asosiasi di uji dengan aplikasi data mining yaitu Weka 

Explorer. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa dan menggali informasi lebih detail yang dihasilkan dari 

market basket analysis sebagai acuan promosi dan tata pelatakan barang. 

2. Mencari aturan asosiasi dari kombinasi item barang pada data transaksi 

penjualan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai keterkaitan antara produk sehingga 

memebantu pihak sentral koleksi indonesia dalam mengambil keputusan 

baik untuk tata letak produk maupun promosi. 

2. Memberikan informasi mengenai frekuensi produk yang sering dibeli, 

untuk perencanaan ketersediaan produk. 

3. Memudahkan pihak sentral koleksi indonesia dalam pengambilan 

keputusan dari hasil analisa keranjang belanja konsumen menggunakan 

algoritma apriori. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun agar pembuatan laporan 

dapat lebih terstruktur dan lebih mudah memahami penelitian yang dlilakukan. 

Adapun sistematika penulisan tugas Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, 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, dan studi pustaka yang digunakan sebagai landasan teori 

dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dalam penyusunan 

tugas akhir ini, yaitu metodologi dalam menganalisa perhitungan 

algoritma, analisa, perancangan, implementasi.  

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dari perhitungan menggunakan algoritma apriori 

secara manual dan pengujian menggunakan tools. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa keranjang belanja 

konsumen yang dilakukan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, baik dari buku, jurnal, maupun sumber 

literatur lainnya. 

 


