
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang 

juga kemampuan manusia dalam mengolah data dan mengelompokkan data. 

Terutama penggunaan data yang terkomputerisasi dalam berbagai bidang 

baik itu dalam bidang transaksi-transaksi bisnis maupun untuk kalangan 

pemerintahan dan sosial, telah menghasilkan data yang berukuran sangat 

besar. 

Pengolahan data secara cepat, efisien dan efektif sangat diperlukan 

oleh manusia seiring dengan perkembangan zaman modernisasi. Sedangkan 

di sisi lain, data mentah yang memerlukan pemrosesan jumlahnya sangat 

banyak sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan pengolahan data 

secara manual. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah ditemukan beragam 

struktur penyimpanan data yang berusaha untuk memperbaiki efisiensi 

pengolahan dan penggalian data, terutama dalam membangun sebuah 

struktur data dan mencari frequent itemset dalam sebuah database dengan 

Data Mining atau KDD (Knowlegde Diacovery of Database). 

Data Mining sendiri memiliki beberapa pengertian, diantaranya 

“Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang 

menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, 

database, dan visualisasi untuk pengenalan permasalahan pengambilan 

informasi dari database yang besar.” (Larose, 2005). Atau data mining 

adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan 

buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai 

database besar (Turban, dkk. 2005). Sedangkan KDD yaitu keseluruhan 

proses non-trivial untuk mencari dan mengidentifikasi pola (pattern) dalam 

data, dimana pola yang ditemukan bersifat sah, baru, dapat bermanfaat dan 

dapat dimengerti (Han and Kamber, 2006). 
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Penelitian ini, bertujuan agar data transaksi penjualan yang telah 

tersimpan dapat menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat untuk 

peningkatan penjualan dan bermanfaat untuk masa yang akan datang 

melalui pemanfaatan teknologi data mining. Data mining merupakan proses 

penggalian pola yang penting dan tersembunyi dari data yang sangat besar. 

Dalam penelitian ini data yang diamati untuk diolah adalah data 

transaksi penjualan barang pada Perusahaan Swalayan Mentari di jalan Raya 

Sengkaling No. 146 kota Malang selama 1 tahun terakhir, yaitu data 

transakasi penjualan bulan Juni tahun 2012 sampai bulan Juni tahun 2013. 

Algoritma yang digunakan adalah algoritma Assosiation Rule (AR) untuk 

mencari hubungan antar item dengan menggunakan metode ini. Berdasarkan 

pada presepsi bahwa semakin banyak item yang dibeli dalam satu transaksi, 

maka hubungan antar item yang terdapat dalam transaksi itu semakin lemah. 

AR merupakan struktur penyimpanan data yang dimampatkan. AR 

dibangun dengan memetakan setiap data transakasi ke dalam setiap lintasan 

tertentu dalam AR. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin 

ada data transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasanya 

memungkingkan untuk saling menimpa. Semakin banyak data transaksi 

yang memiliki item yang sama, maka proses penempatan dengan struktur 

data AR semakin efektif. Dengan digunakanya algoritma AR pada penelitian 

ini maka akan mempermudah menemukan kombinasi antar item terhadap 

data yang akan digunakan, dan diharapkan akan ditemukan data yang paling 

sering muncul atau item yang sering diminati. Pola ini nantinya dapat 

digunakan untuk mengetahui data historis dan atribut barang yang ingin 

diketahui secara keselutuhan waktu baik berupa kombinasi 2 itemset, 3 

itemset atau lebih, dapat mengetahui kombinasi itemset berdasarkan waktu 

tertentu seperti pada waktu “Valentine Days”, “Natal dan Tahun Baru” serta 

digunakan untuk menempatkan produk yang paling diminati secara 

bersamaan ke dalam suatu area yang sama atau dapat juga memberikan 

promosi atau diskon khusus bagi produk yang kurang diminati agar 

penjualan bisa merata. Oleh karena alasan di atas dipilihlah judul “Strategi 
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Penjualan Barang Menggunakan Assosiation Rule Dengan Mencari 

Hubungan Antara Item Barang Dan Waktu Penjualan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana melakukan ekstraksi data menjadi suatu informasi dan 

strategi penjualan produk? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan program dekstop analisa data 

mining dengan menggunakan bahasa pemograman PHP? 

3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Data Mining dengan 

metode Association Rule ke dalam sistem berbasi dekstop dengan bahasa 

pemrograman PHP? 

4. Bagaimana menguji keakuratan hasil kombinasi itemset yang saling 

mempengaruhi dalam satu transaksi penjulan? 

5. Bagaimana merancang Aplikasi Untuk Memperoleh Suatu Strategi 

Penjualan Barang Menggunakan Metode Assosiation Rule  Dengan 

Mencari Hubungan Antara Item Barang Dan Waktu Penjualan Pada 

Perusahaan Swalayan Mentari di jalan Raya Sengkaling No. 146 kota 

Malang? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam perancangan aplikasi ini  adalah 

sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan merupakan data penjualan dalam waktu 1 tahun. 

2. Pencarian hubungan antara item barang dan waktu penjualan 

menggunakan metode Assosiation rule. 

3. Data yang digunakan dalam satu tahun, dan akan dilaksanakan penelitian 

di Mentari Swalayan. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menerapkan metode Association Rule terutama dalam 

mencari kombinasi itemset guna meningkatkan keuntungan 

perusahaan. 

2. Untuk membuat suatu aplikasi yang dapat menerapkan algoritma 

Data Mining dengan metode Association Rule. 

3. Untuk membuat suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP untuk pencarian kombinasi itemset yang 

dibutuhkan. 

1.4.2 Manfaat 

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa Universita Muhamadiyah Malang  

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh 

selama belajar di Universita Muhammadiyah Malang 

Jurusan Teknik Informatika. 

2. Menganalisa permasalahan dan menerapkannya dalam 

perancangan sistem (program). 

3. Mendapatkan pola (pattern rule) berupa produk-produk 

yang paling diminati oleh konsumen. 

4. Membangun perancangan suatu aplikasi software yang 

sistematis dan terstruktur sehingga aplikasi yang dibuat 

benar-benar bermanfaat bagi yang berkepentingan. 
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1.4.2.2 Bagi Pembaca 

Adapun manfaat bagi pembaca dari penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai 

langkah-langkah perancangan aplikasi data mining untuk 

peningkatan penjualan barang berupa pencarian hubungan 

antara itemset atribut barang pada Perusahaan Swalayan 

Mentari di jalan Raya Sengkaling No. 146 kota Malang. 

2. Memberikan gambaran langkah-langkah penerapan 

pencarian itemset yang terdapat dalam algoritma 

Assosiation Rule dalam mengolah data. 

3. Memberikan pengetahuan tentang data-data apa saja yang 

menjadi informasi untuk optimasi penjualan berupa 

pencarian hubungan antara item set atribut barang. 

4. Menjadi bahan kajian yang dapat dikembangkan 

dikemudian hari. 

1.5  Metodologi Penulisan 

Untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini digunakan beberapa 

metodologi penulisan yaitu: 

1. Studi Lapangan/ Penelitian Langsung (Direct Research) 

Penelitian dilakukan secara langsung. Survey lapangan ini untuk melihat 

sistem yang selama ini digunakan dalam administrasi gudang 

Perusahaan Swalayan Mentari di jalan Raya Sengkaling No. 146 kota 

Malang serta melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 

penyusunan laporan. 

Studi lapangan ini meliputi: 

a. Wawancara (Interview)  

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan Pemilik usaha serta 

karyawan-karyawan pada Perusahaan Swalayan Mentari di jalan 

Raya Sengkaling No. 146 kota Malang. 
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b. Pengamatan (Observasi) 

Mengamati secara langsung sistem yang selama ini digunakan dalam 

mengelola informasi atau data-data penjualan pada perusahaan. 

2. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur, 

buku-buku data mining, artikel dan jurnal algoritma Assosiation Rule 

yang berhubungan dengan objek kajian sebagai dasar dalam penelitian 

ini, dengan tujuan memperoleh dasar teoritis gambaran dari apa yang 

dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan  tugas akhir  (TA)  ini  disajikan  dengan  sistematika  

sebagai  berikut :  

Bab I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan teori yang digunakan berisi pengertian 

tentang strategi, pengertian penjualan, metode Data Mining, 

algoritma Assosiation Rule (AR) dan pengertian lainnya yang 

mendukung penelitian. 

Bab III : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisa dan rancangan sistem 

berupa User pemakai sistem, Use Case Diagram, Activity 

Diagram, Class Diagram, dan pembahasan metode Assosiation 

Rule yang dibuat beserta studi kasus. 

Bab IV : IMPLEMENTASI 

Berisikan sub bab keperluan software dan hardware yang 

digunakan untuk implementasi sistem, Implementasi berupa 

aplikasi, gambaran program dan berisii coding dari bahasa 

pemrograman serta hasil pengujian sistem dengan analisa 

permasalahan pada perusahaan.  
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Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran 

terhadap tugas akhir ini. 

 


