
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari penerapan metode 

association rule mining menggunakan algoritma apriori untuk menemukan pola 

peminjaman buku, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini.  

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini, teknologi memegang peranan penting yang 

tentunya tidak terlepas kaitannya dengan teknologi informasi. Komputer 

merupakan salah satu bagian penting dalam peningkatan teknologi informasi. 

Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu, komputer 

diharapkan untuk dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa 

dikerjakan oleh manusia. Kemampuan komputer dalam mengingat dan 

menyimpan informasi dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung kepada 

hambatan-hambatan seperti yang dimiliki pada manusia. Dengan menyimpan 

informasi dan sehimpunan aturan penalaran yang memadai memungkinkan 

komputer memberikan kesimpulan atau mengambil keputusan yang kualitasnya 

sama dengan kemampuan manusia (Lasa Hs, 1998). 

Hampir semua lembaga pendidikan menggunakan komputer sebagai sarana 

untuk mengelola data, tak terkecuali perpustakaan. Perpustakaan sebagaimana 

yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat 

informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah 

budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya (Lasa Hs, 1998). 

Informasi yang diberikan oleh perpustakaan sangat membantu civitas akademika 

terutama mahasiswa yang membutuhkan literatur kuliah maupun tugas akhir. 

Transaksi yang dilakukan dalam sebuah perpustakaan adalah peminjaman  buku 

atau literatur lainnya. Hal ini biasa disebut dengan sirkulasi buku “Pengertian 

pelayanan sirkulasi sebenarnya adalah mencakup semua bentuk kegiatan 

pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan 
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dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna jasa 

perpustakaan” (Lasa Hs:1998). 

Saat ini kebanyakan perpustakaan memiliki database sirkulasi buku, baik 

yang sederhana maupun  database dalam skala besar.  Data sirkulasi buku  pada 

perpustakaan sangatlah banyak apalagi  jika perpustakaan tersebut memiliki 

banyak koleksi dan pengguna perpustakaan. Setiap hari perpustakaan melakukan 

puluhan bahkan ratusan transaksi. Dalam timbunan data transaksi yang sangat 

banyak tersebut kemungkinan terdapat informasi signifikan yang dapat membantu 

dalam mengambil keputusan. Ketika seorang pengguna melakukan transaksi 

peminjaman buku, dimungkinkan buku-buku yang dipinjam merupakan buku  

yang saling terkait. Dengan mengetahui pola (pattern) sekuensial peminjaman 

buku pada perpustakaan, banyak putusan/kebijakan strategis yang dapat diambil 

oleh pengelola/pimpinan perpustakaan, misalnya: memberi informasi pada 

penggunanya tentang buku-buku yang berelasi, pengaturan peletakan buku-buku 

yang berelasi pada rak buku secara berdekatan, dan pengadaan/penambahan buku-

buku yang berelasi (Lasa Hs, 1998).  

Untuk menganalisa data yang sangat banyak akan kesulitan jika hanya 

dilakukan analisis data sederhana, sehingga dibutuhkan teknik khusus yaitu data 

mining. Data mining ialah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau 

menarik dari data yang ada di database yang besar (David Han, 2001). Dalam 

proses analisa data digunakan teknik association rule, yang terdiri dari dua tahap, 

yaitu mencari kombinasi item yang paling sering terjadi (mencari frequent 

itemset) dan membangkitkan rule  yang terbentuk dari frequent itemset (David 

Han, 2001). Di dalam data sirkulasi buku, itemset yang dimaksud adalah golongan 

buku yang dipinjam. Setiap transaksi peminjaman buku, pengguna dapat 

meminjam lebih dari satu buku yang dimungkinkan buku yang dipinjam 

merupakan golongan buku yang sama atau golongan buku yang berbeda. 

Peminjamn buku yang sama dapat terjadi kembali pada transaksi peminjaman 

berikutnya sehingga tiap buku memiliki frequent kejadian. Sedangkan algoritma 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah Algoritma Apriori. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa sistem metode association rule mining 

menggunakan algoritma apriori untuk menemukan pola peminjaman buku? 

2. Bagaimana mendesain sistem metode association rule mining menggunakan 

algoritma apriori untuk menemukan pola peminjaman buku? 

3. Bagaimana mengimplementasikan metode association rule mining 

menggunakan algoritma apriori untuk menemukan pola peminjaman buku? 

4. Bagaimana pengujian sistem metode association rule mining menggunakan 

algoritma apriori untuk menemukan pola peminjaman buku? 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa sistem metode association rule mining menggunakan 

algoritma apriori untuk menemukan pola peminjaman buku. 

2. Mendesain sistem metode association rule mining menggunakan algoritma 

apriori untuk menemukan pola peminjaman buku. 

3. Mengimplementasikan metode association rule mining menggunakan 

algoritma apriori untuk menemukan pola peminjaman buku. 

4. Pengujian sistem metode association rule mining menggunakan algoritma 

apriori untuk menemukan pola peminjaman buku. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data transaksi peminjaman buku di 

Perpustakaan Universitas Muhammadyah Malang pada bulan Juni, Juli, dan 

Agustus Tahun 2015. 

2. Parameter yang dibutuhkan support dan confidence :  

a. Support 

Persentase kombinasi item tersebut dalam database  

b. Confidence  

Kuatnya hubungan antara item dalam association rule. 
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3. Bahasa pemrograman dan database yang digunakan adalah PHP Mysql 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan semua referensi tentang basis data, metode association rule, 

algoritma apriori, dan bahasa pemrograman php yang digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi proses pembuatan 

database dan data mining. 

3. Desain Sistem 

Berisi tentang desain sistem yang akan dibuat, meliputi, flowchart sistem, 

Unified Modeling Language (UML), dan desain interface aplikasi secara 

umum. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman php. Dimulai dari pembuatan kode (program) data mining. 

Setelah pembuatan kode (program) tersebut sudah dibuat dan dijalankan, 

selanjutnya adalah pembuatan interface dan penambahan fitur-fitur aplikasi. 

Dan terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem aplikasi yang telah 

dibuat.  

5. Pengujian 

Pada tahap pengujian ini dilakukan pengujian dengan metode black box, 

yaitu pengujian akan dilakukan terhadap fungsionalitas dari aplikasi yang 

akan dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi yang akan 

dibuat, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan 

aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas 

akhir ini.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca buku pemrograman 

php, mencari referensi yang berhubungan dengan algoritma apriori, dan 

association rule baik dari bahan kuliah, jurnal, maupun referensi secara online, 

yaitu dengan mengunjungi situs – situs website yang menyediakan tutorial 

mengenai pemrograman php, algoritma apriori, dan association rule. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

perancangan sistem meliputi deskripsi aplikasi yang akan dibuat, analisa 

kebutuhan fungsional dan non fungsional. Sedangkan perancangan sistem 

meliputi pembuatan diagram UML (Unified Modelling Language) yang terdiri 

atas use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan 

perancangan desain antar muka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi yang akan dibuat 

menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori, lalu penjelasan – 

penjelasan dari hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan berdasarkan 
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parameter – parameter pengujian yang meliputi minimum support, support, dan 

confidence.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa 

dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari pembuat aplikasi, 

dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan. 


