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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari 

implementasi basis data fragmentasi horizontal menggunakan metode 

association rule dengan algoritma apriori, 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 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi 

pada cepatnya pertumbuhan jumlah data yang dikumpulkan dan disimpan 

dalam basis data berukuran besar (gunung data). Dibutuhkan sebuah 

metode atau teknik yang dapat merubah gunungan data tersebut menjadi 

sebuah informasi berharga atau pengetahuan (knowledge) yang bermanfaat 

untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Suatu teknologi yang 

dapat digunakan untuk mewujudkannya adalah data mining. 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik 

dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. 

Salah satu metode yang seringkali digunakan dalam teknologi data mining 

adalah metode asosiasi atau association rule mining.  

Metode association rule mining ini lebih dikenal dengan istilah 

analisa Market basket analysis adalah suatu metode analisa atas perilaku 

konsumen secara spesifik dari suatu golongan / kelompok tertentu. Sumber 

data dari market basket analysis antara lain dapat bersumber dari transaksi 

kartu kredit, kartu lotere, kupon diskon, panggilan keluhan pelanggan. 

Market basket analysis umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal 

pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak 

mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Kebutuhan market basket 

analysis berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkannya dalam 

wujud aturan assosiasi (association rules). Yang dimaksud dengan 

association rules adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data.  
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Algoritma apriori adalah algoritma pengambilan data dengan 

aturan asosiatif (Association rule) untuk menentukan hubungan asosiatif 

suatu kombinasi item (Kusrini, 2007). Algoritma apriori ini akan cocok 

untuk diterapkan bila terdapat beberapa hubungan item yang ingin 

dianalisa. Salah satunya yang bisa diterapkan adalah di dalam bidang 

promosi dan penentuan strategi pemasaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam tugas akhir ini 

penulis akan mengimplementasikan data mining pada transaksi penjualan 

menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menganalisa sistem basis data fregmentasi horizontal 

menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan fragmentansi horizontal metode 

association rule dengan algoritma apriori ? 

3. Bagaimana mendesain sistem basis data fregmentasi horizontal 

menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori ? 

4. Bagaimana pengujian sistem pada sistem basis data fregmentasi 

horizontal menggunakan metode association rule dengan 

algoritma apriori ? 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa sistem basis data fregmentasi horizontal 

menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori. 

2. Mengimplementasikan fragmentansi horizontal metode association 

rule dengan algoritma apriori Mengimplementasikan rule-rule 

yang dihasilkan. 

3. Mendesain sistem basis data fregmentasi horizontal menggunakan 

metode association rule dengan algoritma apriori. 
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4. Pengujian sistem pada sistem basis data fregmentasi horizontal 

menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah 100 data simulasi transaksi penjualan 

untuk memudahkan analisa dalam penerapan sistem. 

2. Hanya menggunakan fragmentansi horizontal, association rule, 

dan apriori. 

3. Batas minimum support yang digunakan sebesar 3 minimum 

support. 

4. Parameter yang dibutuhkan support dan confidence :  

a. Minimum Support 

Persentase kombinasi item tersebut dalam database  

b. Support 

Persentase kombinasi item tersebut dalam database  

c. Confidence  

Kuatnya hubungan antara item dalam association rule. 

5. 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, fregmentasi horizontal 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. 
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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 

- Waktu yang digunakan ketika proses mining data  

- Fragmentasi data apakah sesuai dengan fregmentasi 

horizontal. 

- Kombinasi item apakah sesuai dengan metode association rule. 

- Algoritma yang diterapkan apakah sesuai dengan algoritma 

apriori. 

- Perhitungan support dan confidence apakah sesuai dengan 

rumus yang diterapkan. 

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. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari 

implementasi basis data fragmentasi horizontal menggunakan metode 

association rule dengan algoritma apriori, 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, fregmentasi horizontal, 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, fregmentasi horizontal, dan 

association rule. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa perancangan sistem meliputi deskripsi implementasi basis data 

fragmentasi horizontal menggunakan metode association rule dengan 

algoritma apriori, 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 basis data 

fragmentasi horizontal menggunakan metode association rule dengan 

algoritma apriori, lalu penjelasan – penjelasan dari hasil implementasi dan 
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pengujian yang dilakukan berdasarkan 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. 


