
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis adalah salah satu dunia yang paling dinamis, dulu bila

pemasaran berpusat pada produk. Kini sudah berganti dan menjadikan konsumen

menjadi the center of commitment bagi sebuah perusahaan untuk bertumbuh.

Dengan banyaknya jumlah konsumen yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka

masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana menentukan konsumen potensial

dan mempertahankan keberadaannya dan meningkatkan loyalitas konsumen yang

memiliki transaksi yang rendah pada perusahaan.

Perusahaan dapat melakukan identifikasi konsumen potensial dengan

melakukan segmentasi konsumen. Tujuan dari proses segmentasi konsumen

adalah untuk mengetahui perilaku konsumen dan menerapkan strategi pemasaran

yang tepat sehingga mendatangkan keuntungan bagi pihak perusahaan. Penelitian

ini membahas tentang bagaimana proses sistem pendukung keputusan dari data

konsumen di UD. Mustakim, yaitu Unit Dagang yang khusus menjual bahan dan

peralatan pertanian yang berlokasi di pasar Impres Bangkinang, Kampar

Dalam rangka meningkatkan hubungan yang baik antara konsumen

dengan pembeli, toko pupuk UD. Mustakim mendirikan program pemberian

promo kepada para konsumen yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah

ditetpkan. Pemberian promo harus dilakukan dengan baik, transparan dan

terorganisir agar promo yang diberikan diterima oleh orang yang benar-benar

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses pemberian promo pada toko

pupuk UD. Mustakim dilakukan dengan cara menyeleksi daftar konsumen sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses penilaian bersifat subyektif. Hal ini

dikhawatirkan menimbulkan suatu kerancuan dan ketidaktepatan dalam menilai

sehingga promo tidak sampai kepada orang yang benar-benar pantas

mendapatkannya.
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Permasalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membangun suatu Sistem

Pendukung Keputusan (SPK) dengan penerapan metode pengelompokan

(clustering). Metode yang digunakan dengan mempertimbangkan nilai pembelian

konsumen dan karakter alternatif dengan cara membagi alternatif menjadi

beberapa kelompok. Pada kasus penentuan penerima promo ini dapat diterapkan

algoritma Fuzzy C-Means dan model RFM untuk pengelompokan

Proses sistem pendukung keputusan ini menggunakan data yang berasal

dari data penjualan pada UD. Mustakim dan bertujuan untuk mencari konsumen

potensial. Proses sistem pendukung keputusan dimulai dengan melakukan proses

clustering menggunakan algoritma Fuzzy C-Means (FCM). Pada FCM jumlah

cluster ditentukan. Hasil clustering metode tersebut digunakan untuk melakukan

segmentasi menggunakan model Fuzzy RFM untuk mendapatkan kelas

konsumen. Model Fuzzy RFM menggabungkan teori himpunan fuzzy dengan

model RFM, yaitu model segmentasi berdasarkan atribut Recency, Frequency dan

Monetary. Model RFM merupakan model segmentasi yang umum digunakan pada

perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak konsumen.

Salah satu penelitian yang pernah membahas ini “DATA MINING

DENGAN METODE FUZZY  UNTUK CUSTOMER RELATIONSHIP

MANAGEMENT (CRM) PADA PERUSAHAAN RETAIL” (Yohana

Nugraheni,Universitas Udayana. 2011). Penelitian dilakukan dengan mencari nilai

bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses perangkingan yang akan

menentukan alternatif yang optimal. Penelitian ini menggunakan FCM & FSC

dengan kriteria RFM .

Fuzzy C-Means adalah algoritma pengelompokan data beserta

parameternya dalam kelompok data yang lebih kecil berdasarkan kecenderungan

sifat dari masing-masing data (kesamaan sifat). FCM merupakan salah satu

metode fuzzy clstering untuk pengelompokan suatu masalah dalam beberapa

kelompok. Para peneliti sebelumnya telah banyak menerapkan algoritma ini

dalam menyelesaikan suatu kasus, seperti “Regularized Fuzzy C-Means Method

For Brain Tissue Clustering” Hou  dkk, 2007.
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Teknik RFM didasarkan pada tiga atribut pelanggan yang sederhana, yaitu

Recency of purchase, Frequency of purchase, dan Monetary value of purchase.

Tujuan dari RFM Scoring adalah untuk meramalkan perilaku konsumen di masa

depan (mengarahkan -keputusan segmentasi yang lebih baik). Oleh karena itu,

perlu menterjemahkan perilaku konsumen dalam ‘angka’ sehingga dapat

digunakan sepanjang waktu.

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas didapat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana

membangun sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima promo

belanja menggunakan metode FCM dengan Model RFM.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Penelitian tidak membahas evaluasi pemberian promo selanjutnya.

2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kelompok adalah:

a. Waktu transaksi terakhir yang dilakukan konsumen dari jadwal

pengambilan keputusan pemberian promo

b. Jumlah transaksi yang terjadi dalam rentang satu tahun

c. Rata-rata transaksi yang telah dilakukan dalam satu tahun

d. Jumlah item product yang dibeli dalam satu tahun

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi yang ada

pada UD.Mustakim pada periode 2012.

1.4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun Sistem

Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima Promo Belanja pada UD.

Mustakim menggunakan metode FCM dan RFM.
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1.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah

batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas teori-teori pendukung yang berkaitan dengan

tugas akhir yang akan dibuat. Teori yang diangkat yaitu metode FCM

dan RFM pada Penentuan Calon Penerima promo belanja pada UD.

Mustakim

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang tahapan penelitian, tahapan pengumpulan data, analisa

kebutuhan sistem, perancangan perangkat lunak, implementasi,

pengujian sistem dan waktu penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisikan analisa tentang sistem pemilihan promo dan membuat suatu

rancangan perangkat lunak sistem pendukung keputusan pemilihan

calon penerima promo pada UD. Mustakim menggunakan metode

FCM dan RFM.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi sistem pendukung

keputusan pemilihan calon penerima promo pada UD. Mustakim dan

pengujian sistem serta kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan

terhadap sistem.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran agar sistem yang telah dibuat

dapat dikembangkan lebih baik lagi.


