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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi penentuan 

rekomendasi pencarian buku perpustakaan menggunakan algoritma fp-growth, 

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 

Saat ini persaingan di dunia pendidikan semakin ketat, sebagai salah satu 

kota bojonegoro yang mengikuti perkembangan pendidikan, tentunya keberadaan 

perupstakaan merupakan hal yang sangat berpengaruh. Pada kota bojonegoro ini 

dalam pelayanan perpustakaan kepada user masih menggunakan sistem manual. 

Dalam pembuatan laporan setiap bulannya petugas perpustakaan menulis ulang 

dengan menggunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel.Untuk 

proses pencarian dalam menemukan pola peminjaman buku perpustakaan  

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus mencari aturan pola 

peminjaman buku yang sering dipinjam berdasarkan user secara manual. 

Data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik 

dari data yang ada di database. Secara lengkap, Data mining merupakan 

serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini 

tidak diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan penggalian 

pola – pola dari tumpukan data dengan tujuan untuk memanipulasi data menjadi 

informasi yang lebih berharga (Kusrini, & Emha Taufiq Luthfi. 2009). Menurut 

Berry dan Linoff (2004): “Data mining adalah mengeksplorasi dan menganalisis 

data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan rule yang berarti (Berry, 

Michael J.A dan Linoff, Gordon S. 2004). Sedangkan menurut Han dan Kamber 

(2001): “Data mining adalah proses menambang (mining) pengetahuan dari 

sekumpulan data yang sangat besar”. Data mining merupakan suatu langkah 

dalam Knowledge Discovery in Database (KDD) (Han, Jiawei, Micheline 

Kamber, Jian Pei. 2001). Jadi, dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan 
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informasi – informasi, semakin banyak pula bidang-bidang yang rnenerapkan 

teknik data mining. 

Dalam penelitian sebelumnya (Nugroho Wandi, Rully A. Hendrawan, dan 

Ahmad Mukhlason, 2012) menggunakan algoritma apriori sebagai sistem 

rekomendasi penelurusan buku dengan penggalian association rule menggunakan 

algoritma apriori. Dari hasil uji coba penelitian tersebut, ditemukan kelemahan, 

yakni data yang akan di uji memiliki persebaran yang tidak seimbang, cenderung 

pada transaksi dengan satu atau dua buku saja, sehingga rekomendasi yang 

ditemukan algoritma sedikit. Maka dari itu penulis akan mengembangkan dengan 

algoritma FP-Growth untuk menemukan pola peminjaman buku secara maksimal.  

Algoritma FP-Growth merupakan pengembangan dari algoritma 

Apriori.Sehingga kekurangan dari algoritma Apriori diperbaiki oleh algoritma 

FP-Growth.Frequent Pattern Growth (FP-Growth) adalah salah satu alternatif 

algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling 

sering muncul (frequent itemset) dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma 

Apriori diperlukan generate candidate untuk mendapatkan frequent itemsets. 

Akan tetapi, di algoritma FP-Growth generate candidate tidak dilakukan karena 

FP-Growth menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent 

itemsets. Hal tersebutlah yang menyebabkan algoritma FP-Growth lebih cepat 

dari algoritma Apriori(Samuel, David. 2008). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan membangun 

aplikasi dengan mengimplementasikan ”ALGORITMA FP-GROWTH UNTUK 

PENENTUAN REKOMENDASI PENCARIAN BUKU PERPUSTAKAAN”. 

Agar aplikasi dapat berjanan dengan baik diperlukan pula adanya teknik data 

mining menggunakan algoritma FP-Growth untuk menemukan pola peminjaman 

buku dengan cepat dan efisein sebagai pendukung rekomendasi pencarian buku di 

perpustakaan guna menemukan aturan-aturan pola peminjaman buku yang sering 

dipinjam oleh user. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa dan mendesain sistem algoritma FP-GROWTH 

untuk penentuan rekomendasi pencarian buku perpustakaan? 

2. Bagaimana mengimplementasikan dan melakukan pengujian sistem 

algoritma FP-GROWTH untuk penentuan rekomendasi pencarian buku 

perpustakaan? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dalam tugas akhir ini adalah melakukan analisa data dan merancang 

maupunmengimplementasikan algoritma fp-growth untuk membantu pengguna 

dalam proses pencarian pola peminjaman buku secara otomatis yang pada 

umumnya dilakukan secara manual oleh petugas perpustakaan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Data yang dilakukan proses pengujian penggalian sebanyak 200 data 

peminjaman buku. 

2. Kandidat dari itemset yang dapat di rekomendasikan antara lain :  

 Kandidat satu itemset 

 Kandidat dua itemset 

 Kandidat tiga itemset 

3. Bahasa pemgrograman 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 fp-growth, data mining dan bahasa pemrograman php yang 

digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 
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2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi analisa kebutuhan 

fungsional maupun non fungsional, proses pembuatan database, danproses 

algoritma fp-growth. 

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) aplikasi 

penentuan rekomendasi buku perpustakaan menggunakanalgoritma fp-

growth.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 sistem 

algoritma algoritma FP-GROWTH dalam menemukan pola peminjaman 

buku..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. 

 

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 aplikasi penentuan 

rekomendasi pencarian buku perpustakaan menggunakan algoritma fp-growth, 

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 data mining, algoritma fp-

growth, danassociation rule baik dari bahan kuliah, jurnal, maupun referensi 

secara online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs website yang menyediakan 

tutorial mengenai pemrograman php,data mining, algoritma fp-growth, 

danassociation rule. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGANSISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

perancangan sistem meliputi deskripsi aplikasi yang 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 dibuat 

menggunakan metode association rule dengan algoritma fp-growth, lalu 

penjelasan-penjelasan dari hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan 

berdasarkan parameter-parameter pengujian yang meliputi minimum support, 

support, dan confidence.  
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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. 

 


