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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi, 

kita dapat memanfaatkan untuk kemudahan dalam melakukan sebuah aktifitas. 

Aktifitas tersebut salah satunya yaitu sistem pengambilan keputusan. Di 

perpustakaan, salah satu bentuk pengambilan keputusan yaitu pada penataletakan 

buku berdasarkan pada jenis buku tersebut. Dengan penempatan buku yang 

sistematis dan terstruktur akan memudahkan pengunjung perpustakaan dalam 

mencari buku yang di inginkan. 

Fungsi utama setiap perpustakaan adalah menyediakan dan menyampaikan 

informasi yang terdapat dalam koleksinya, sehingga informasi yang dibutuhkan 

atau diinginkan tersebut harus dapat dicari dan ditemukan kembali. Proses 

tersebut disebut penemuan kembali informasi, yaitu penemuan kembali informasi 

atau dokumen yang mengandung informasi yang dibutuhkan. Pengindeksan 

meliputi kegiatan pengkatalogan deskriptif dan pengindeksan subyek yang 

merupakan  penunjang utama dalam proses temu balik informasi, hasil dari proses 

pengindeksan adalah indeks yaitu sarana yang menunjukkan pada pengunjung 

perpustakaan tentang bagian-bagian mana yang terdapat dalam informasi yang 

secara potensial relevan atau cocok dengan permintaannya. Salah satu bentuk 

informasi tersebut yaitu informasi buku-buku yang berelasi kepada pengunjung 

perpustakaan. 

Sistem klasifikasi buku serta penempatannya di rak pada perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan sistem klasifikasi Dewey, atau 

yang lebih dikenal dengan Dewey Decimal Classification (DDC). Penempatan 

buku yang tepat sesuai dengan teknik DDC akan sangat membantu dalam 

pencarian buku oleh pengunjung perpustakaan. Setiap buku memiliki kode 

register eksklusif yang nantinya akan merujuk pada sebuah nomor kelas DDC. 
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Didalam data transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh pengunjung 

perpustakaan, tersimpan informasi yang apabila dilakukan penggalian data akan 

berguna untuk peningkatan pelayanan perpustaakan. Penelitian  yang  dilakukan  

berkaitan  dengan  desain  dan  implementasi  aplikasi yang mengolah data 

peminjaman buku  sehingga menghasilkan  informasi yang bisa digunakan untuk 

integrasi informasi pelayanan yang diberikan oleh pihak perpustakaan melalui 

informasi buku-buku yang memiliki relasi atau yang sering dipinjam secara 

bersamaan. Untuk  itu  dibuat  sebuah  aplikasi  data mining yang menggunakan 

metode Algoritma Apriori. 

Dalam penelitian ini digunakan Algoritma Apriori. Algoritma ini 

dicetuskan oleh Agrawal. Ide dasarnya adalah menghitung pola kemunculan item 

(buku) yang muncul dalam data transaksi (peminjaman) dengan beberapa iterasi. 

Iterasi didasarkan pada quota peminjaman buku. Langkah umum tiap iterasi 

adalah menghasilkan kandidat itemset kemudian dihitung nilai support dari tiap 

kandidat. Untuk menghasilkan kandidat, pada dasarnya dapat dilakukan dengan 

menyusun kombinasi item-item yang sudah ditemukan sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana mengimplementasikan Algoritma Apriori yang dapat 

mengolah data transaksi peminjaman buku berdasarkan quota 

peminjaman, yang mengacu pada nomor kelas DDC? 

2) Bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat menggali data 

informasi peminjaman sehingga menghasilkan informasi yang berguna 

bagi pengelola dan pengunjung perpustakaan? 

3) Bagaimana informasi yang akan di berikan oleh sistem dapat berguna 

untuk mengetahui ketersediaan buku-buku yang berelasi? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Membangun sebuah sistem yang memberikan informasi kepada  

pengelola perpustakaan dalam mengetahui buku-buku yang berelasi 

berdasarkan keterkaitan peminjaman buku. 

2) Implementasi Algoritma Apriori dalam menggali tambahan informasi 

dari database peminjaman buku yang hanya disimpan sebagai arsip. 

3) Menjaga ketersediaan buku-buku yang berelasi agar berimbang. 

 

 

1.4 Batasan masalah 

  Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Instansi  yang  menjadi  obyek  adalah  Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

2) Data yang digunakan adalah transaksi peminjaman buku yang di 

lakukan oleh pengunjung berdasarkan pada quota peminjaman yaitu 

maksimal 6 buku. 

3) Data transaksi peminjaman yaitu pada kelas 200 (kelas agama) selama 

1 bulan. Data tersebut yaitu pada bulan Januari tahun 2011. 

4) Output yang dihasilkan berupa data informasi yang mempresentasikan 

hasil dari algoritma Apriori yaitu Frequent Set. 

 

 

1.5 Metodologi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka  
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Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Literatur  

yang digunakan  meliputi buku referensi, dokumentasi internet serta 

dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

2. Analisis dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan penerapan 

algoritma Apriori dalam menentukan association rule dari data 

peminjaman buku berdasarkan Dewey Decimal Classification (DDC). 

Konsep yang telah terkumpul akan didesain menggunakan UML. 

Desain meliputi Flowchart, Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram, dan Conceptual Data Model (CDM). 

3. Pembuatan Sistem dan Implementasi Algoritma Apriori  

Tahap implementasi sistem adalah tahap mengimplementasikan 

algoritma Apriori ke dalam sebuah perangkat lunak berbasis bahasa 

pemrograman java, dengan menggunakan database MySQL. 

4. Uji coba dan evaluasi  

Tahap uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan, 

serta dilakukan evaluasi untuk mengetahui bagian yang disempurnakan 

kemudian.  

5. Penyusunan laporan tugas akhir  

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diuraikan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan 

aplikasi. 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V  : PENUTUP 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 
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