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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode

penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu

bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjadi landasan yang relevan atas

diadakannya penelitian ini. Beberapa penelitian mengenai tata letak ada yang

menggunakan dengan metode Analisa Keranjang Belanja (Market Basket

Analysis) dan Diagram Hubungan Kedekatan (Activity Relationship Chart),

ada beberapa penelitian yang menggunakan Analisa Keranjang Belanja

(Market Basket Analysis) saja, ada beberapa penelitian yang menggunakan

metode Rentang Skala saja.

1. Analisis Tata Letak dengan Analisa Keranjang Belanja (Market Basket

Analysis) dan Diagram Hubungan Kedekatan (Activity Relationship

Chart)

Ada beberapa penelitian yang memilih metode dengan Analisa

Keranjang Belanja (Market Basket Analysis) dan Diagram Hubungan

Kedekatan (Activity Relationship Chart) dalam melakukan analisis tata

letak. Penelitian pertama yang menggunakan metode Analisa Keranjang

Belanja (Market Basket Analysis) dan Diagram Hubungan Kedekatan

(Activity Relationship Chart) dilakukan oleh Susi Novi Andari, Nasir

Widha Setyanto, dan Remba Yanuar Efranto (2013). Penelitian tersebut

bertujuan untuk merancang tata letak toko Persada Swalayan yang sesuai



7

dengan perilaku konsumen. Hasil yang diperoleh yaitu produk yang

mendominasi penjualan yaitu snack, minuman botol, dan sabun cuci.

Dengan nilai support masingmasing sebesar 29,40%, 23,36% dan 19,42%.

Produk yang memiliki kemungkinan pengaruh paling kuat adalah produk

37 (sabun) mempengaruhi 2 (sabun cuci) dan produk 37 (sabun)

mempengaruhi produk 41 (snack) dengan nilai confidence 80,06%.

Beberapa produk seharusnya didekatkan secara metode MBA

namun karena mempengaruhi sifat kimiawi, produk tersebut dijauhkan.

Beberapa produk tidak memiliki hubungan kuantitatif namun memiliki

kedekatan kualitatif sehingga produk-produk tersebut didekatkan sesuai

sifat kualitatifnya. Didapat tiga alternatif tata letak baru yang kemudian

dipilih satu oleh pihak manajemen. Pada tata letak terpilih dapat dilihat

bahwa beberapa produk harus diubah dari posisi sebelumnya. Produk-

produk yang harus dipindah diantaranya produk 2 (sabun cuci), 41 (snack),

dan produk lainnya.

Sementara itu Ajeng Agestyana (2016) melakukan analisis tata

letak pada Assalaam Hypermarket, tujuan dari penelitiannya yaitu untuk

mengetahui kelompok produk yang mendominasi penjualan serta

merancang tata letak produk display yang sesuai dengan kebiasaan

konsumen dalam belanja. Hasil dari analisis menunjukan bahwa penelitian

ini diketahui bahwa kelompok produk yang mendominasi penjualan

adalah snack modern, tissue, dan  minyak goreng dengan nilai support

masing-masing sebesar 27,71%, 26,45%, dan 26,20%.
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Kelompok produk pasta gigi akan mempengaruhi pembelian

kelompok produk sabun, nilai keterkaitannya adalah sebesar 91,55%,

kelompok produk lain yang memiliki keterkaitan yang besar adalah

kelompok produk cuci piring dan wafer dengan nilai keterkaitan sebesar

76,69%. Pasangan produk susu dewasa dan parfum harus diletakkan

berjauhan karena dikhawatirkan mempengaruhi kualitas masing-masing

produk walaupun saling berpengaruh.

2. Analisis Tata Letak dengan Metode Rentang Skala

Selain menggunakan metode Analisa Keranjang Belanja (Market

Basket Analysis) dan Diagram Hubungan Kedekatan (Activity

Relationship Chart) ada penelitian lain yang menggunakan metode

Rentang Skala dari Saiful Nasir (2016). Tujuan dari penelitiannya yaitu

untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai kondisi tata letak pada

toko indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rentang skala pada

penempatan barng yang sering dibeli menunjukan skor 138 yang termasuk

dalam kategori baik. Pada penempatan barang yang menarik dapat

dikatakan belum baik dimana menghasilkan skor 107.

Penempatan pada kedua sisi lorong menghasilkan skor rentang

skala 136 yang artinya sudah baik. Pada penempatan ujung lorong

menghasilkan skor rentang skala yaitu 106, yang artinya belum baik.

Sedangkan, pada penempatan barang di depan toko menghasilkan skor

rentang skala 133, yang artinya sudah baik.
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3. Analisis Tata Letak dengan Metode Keranjang Belanja (Market Basket

Analysis)

Selain penelitian menggunakan metode campuran diatas ada

peneliti yang menggunakan metode Keranjang Belanja (Market Basket

Analysis) saja. Penelitian dengan menggunakan metode Keranjang Belanja

(Market Basket Analysis) saja dilakukan oleh Muhammad Havis Yusuf

dan Aryo Jati Kuncoro (2013). Tujuan dari penelitiannya adalah untuk

memberikan solusi permasalahan tata letak untuk penempatan produk

pada minimarket Alfamart Jalan Damai. Berdasarkan hasil analisis Dari

hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa dengan nilai improvement ratio

yang besar berarti menandakan rule tersebut kemungkinan sangat besar

terjadi, seperti dalam hal ini pada rule 1 konsumen melakukan pembelian

produk pada departemen 4 (perlengkapan pribadi) dan departemen 9 (obat-

obatan) maka besar kemungkinan akan membeli produk pada departemen

10 (perlengkapan rumah tangga), karena memiliki nilai improvement ratio

yang paling besar dibandingkan dengan seluruh rule yang ada, yaitu

sebesar 5.

Perubahan tata letak dilakukan pemindahan departemen 3 (snack),

departemen 6 (minuman bubuk/sachet), dan departemen 14 (permen) ke

dekat departemen 2 (minuman) dimaksudkan agar membuat produk–

produk yang dijual didepartemen tersebut menjadi lebih laku dan diminati

konsumen, dan juga pada departemen 6 dan 14 tersebut dipisah menjadi 2

tempat agar penempatan produk tidak hanya di satu tempat saja.
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Semua penelitian yang telah dilakukan diatas terdapat persamaan dan

perbedaan dengan penelitian ini. Jika dilihat dari penelitian diatas persamaan

penelitian ini dengan penelitian Susi Novi Andari, dkk (2013), Ajeng

Agestyana (2016), Saiful Nasir (2016), dan Muhammad Havis Yusuf, dkk

(2013) yaitu persamaannya terletak sama-sama membahas tentang topik yang

sama pada topik tata letak.

Selain persamaan ada juga perbedaan yang penelitian ini dengan

penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Susi Novi

Andari, dkk (2013), Ajeng Agestyana (2016), Saiful Nasir (2016), dan

Muhammad Havis Yusuf, dkk (2013) perbedaannya yaitu terletak pada

perbedaan objek, metode, dan waktu pelaksanaan.

B. Landasan Teori

Bagian ini mengkaji teori-teori yang relevan untuk menjawab

permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kajian teori dapat

bersumber dari text-books, jurnal penelitian, maupun media elektronik. Berikut

ini adalah pembahasan lebih lanjut:

1. Tata Letak

Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan

efektivitas sebuah operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki

banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing

perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, kualitas

lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan.
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Robert Jacobs dan Richard Chase (2015), menyatakan bahwa tata

letak adalah penataan seluruh fasilitas produksi yang ada di dalam

perusahaan. penataan fasilitas ini diperlukan agar proses produksi yang

dilakukan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan lancar

sesuai dengan yang diinginkan perusahaaan. Sedangkan menurut Willian

J. Stevenson dan Sum Che Chuong (2014), menyatakan bahwa tata letak

mengacu pada susunan departemen, pusat pekerjaan, serta peralatan,

dengan penekanan khusus pada gerakan kerja (pelanggan atau bahan baku)

melalui sistem.

Tata letak yang efektif dapat membantu sebuah organisasi

mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah atau

respon yang cepat. Tujuan tata letak adalah untuk membangun tata letak

yang ekonomis yang memenuhi persaingan perusahaan (Heizer &

Render, 2015).

Berdasarkan beberapa definisi tentang pengertian tata letak diatas

maka bisa disimpulkan bahwa tata letak adalah penataan seluruh fasilitas

yang ada di dalam perusahaan yang bertujuan agar proses produksi

bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan perusahaan

dengan cara menata tata letak terbaik untuk semua fasilitas yang ada di

dalam perusahaan.

2. Pentingnya Perencanaan Tata Letak

Tata letak merupakan suatu keputusan yang menentukan efesiensi

operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak memiliki berbagai
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implikasi strategis karena tata letaknya menentukan daya saing

perusahaan dalam hal kapasitas proses, fleksibelitas dan biaya, serta mutu

kehidupan kerja. Langkah yang harus dilaksanakan dalam perencanaan

layout adalah melihat pada perencanaan produk berupa spesifikasi yang

menunjukkan fungsi-fungsi yang dimiliki produk tersebut. Menurut Jay

Heizer dan Barry Render (2015) tata letak yang efektif dapat membantu

perusahaan mencapai hal–hal berikut :

a. Pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, peralatan, beserta sumber daya

manusia.

b. Meningkatkan aliran informasi, bahan dan manusia.

c. Meningkatkan moral pekerja dan kondisi keamanan kerja.

d. Meningkatkan interaksi pelanggan atau klien.

e. Fleksibilitas (layout yang ada sekarang akan memerlukan

perubahan).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan penentuan tata

letak ruang mencakup peletakkan terbaik bagi mesin-mesin, kantor, dan

meja, atau pusat layanan seperti rumah sakit atau pasar swalayan. Suatu

ruang efektif memungkinkan aliran material, orang dan iformasi di

adalam dan antar area. Guna mencapai tujuan-tujuan serangkaian

pendekatan telah dikembangkan.

3. Tipe-Tipe Tata letak

Strategi tata letak memiliki peran penting dalam perusahaan

karena berkaitan dengan pemanfaatan tata letak untuk aktifitas dalam hal



13

pengelolahan fasilitas yang ada di sebuah perusahaan. Dilihat dari sudut

strategis, desain tata letak mendefinisikan pelanggan sebagai sasaran

perusahaan serta perusahaan pesaing. Untuk memperoleh desain yang

baik, desain harus memaksimalkan kompetensi inti perusahaan.

Menurut Heizer dan Render (2015), pengambilan keputusan pada

tata letak yang harus diperhatikan yaitu meliputi pengaturan fasilitas-

fasilitas produksi mengenai penempatan mesin-mesin, pengaturan

fasilitas kantor seperti meja dan perlengkapan kantor, atau pada

pengaturan pelayanan seperti pada pengaturan fasilitas rumah sakit.

Dalam mencapai tujuan tersebut berikut beberapa pendekatan tata letak

yang telah dikembangkan:

a. Tata letak dengan posisi tetap (fixed position layout), merupakan tata

letak untuk proyek-proyek besar dan sangat memerlukan tempat

seperti kapal dan gedung.

b. Tata Letak yang berorientasi pada proses (process oriented layout),

menyangkut produksi yang jumlah produknya kecil, namun banyak

variasinya (disebut juga Job Shop Tata letak).

c. Tata   Letak  Kantor   (office  layout),   yang  menempatkan   pekerja,

perlengkapan mereka dan ruang (kantor) bagi mereka agar informasi

dapat berjalan dengan lancar.

d. Tata Letak Ritel (retail layout), yang mengalokasikan tempat untuk

rak- rak dan memberikan tanggapan perilaku konsumen.

e. Tata letak gudang (warehouse layout), merupakan perpaduan antara

ruang dan penanganan bahan baku.
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f. Tata   letak   yang   berorientasi   pada   produk   (product   oriented

layout), mengusahakan   pemanfaatan  maksimal   atas   karyawan

dan mesin-mesin pada produksi yang berulang dan berkelanjutan.

Dari penjelasan tersebut mengenai tipe-tipe tata letak, dapat

disimpulkan bahwa setiap penerapan tata letak berbeda-beda, begitu pula

dengan pendekatannya bervariasi seperti yang telah di jabarkan, hal ini

dikarenakan adanya perbedaan usaha yang dimiliki perusahaan dan sesuai

dengan kebutuhan perusahaan dalam penerapannya.

4. Tata Letak Ritel

Mendesain toko degan baik dapat menarik keinginan konsumen

untuk mengetahui lebih dalam mengenai segala sesuatu yang ditawarkan

oleh toko tersebut. Pelanggan menginginkan untuk dapat terbawa dalam

suasana yang diciptakan oleh toko tersebut. Suasana toko dapat dibangun

melalui pengaturan tata letak, penataan dan pengaturan barang dagang

yang menarik. Heizer dan Render (2015) mengatakan suatu ide bahwa

penjualan dan keuntungan yang bervariasi bergantung pada produk yang

dapat menarik perhatian pelanggan dengan tujuan utama memaksimalkan

keuntungan luas per kaki persegi disebut dengan tata letak atau layout

retail. Tata letak ini didasarkan padaide bahwa penjulan dan keuntungan

bervariasi bergantung pada produk yang dapat menarik perhatian

pelanggan.

Tata letak retail adalah pengaturan tata letak dalam toko, menjadi

area atau ruang jual, ruang tampilan, dan ruang pelayanan (Sujana, 2013).



15

Jadi, Retailer harus dapat merancang tata letak retail produk yang

menarik dan memudahkan  dijangkau konsumen berjalan dan berlalu

lalang sehingga konsumen dapat mencari dan memperoleh barang yang

dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Tata letak toko menyangkut

beberapa hal yaitu produk, pelanggan, dan penggunaan ruang yang desain

untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Prinsipnya, tata letak retail

semua dalam toko harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi

semua pihak yaitu konsumen, pelayan toko dari retailer.

Tata letak retail yang baik akan membantu retailer agar bisa

menampilkan produknya dengan baik, memudahkan konsumen

berbelanja dan meningkatkan efektifitas kerja petugas, meningkatkan

keuntungan bagi pemilik toko dan mempengaruhi perilaku belanja

konsumen. Tata letak yang tidak baik bisa menyulitkan pelanggan untuk

mendapatkan barang yang mereka cari dan memutuskan untuk tidak

berlangganan di toko itu (Utami, 2010).

Dari beberapa pernyataan, dapat disimpulkan strategi tata letak

akan menentukan efektifitas operasional suatu perusahaan, dan dapat

menjadi sebuah strategi bersaing untuk jangka waktu yang panjang.

Sebuah desain tata letak suatu ruangan retail yang baik dapat

memberikan berbagai keuntungan. Menurut Heizer dan Render (2015)

ada lima ide yang sangat berguna dalam menentukan susunan keseluruhan

toko :
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a. Tempatkan barang-barang yang menarik dibagian pinggiran toko.

Seperti didalam supermarket yang mana sering ditemukan produk

yang berbahan dasar susu pada satu bagian supermarket yang

bersebelahan dengan produk roti dan kue-kue.

b. Gunakan lokasi yang strategis untuk barang-barang bernilai tinggi

dan margin tinggi. Seperti Best Buy menempatkan barang-barang

digital yang cepat berkembang dan memiliki keuntungan tinggi yaitu

kamera dan DVD dibagian depan dan ditengah toko.

c. Distribusikan barang-barang yang dikenal pedagang sebagai “produk

andalan” yaitu barang yang menjadi alasan utama para pengunjung

berbelanja yang biasanya diletakkan pada kedua sisi lorong, dan

letakkan mereka secara tersebar untuk menjadikan pengunjung

melihat lebih barang yang lain.

d. Gunakan lokasi diujung lorong yang memiliki tingkat eksplosur

tinggi.

e. Sampaikan misi toko dengan memilih posisi bagian yang akan

menjadi penghentian pertama bagi pelanggan. Sebagai contoh, jika

makanan siap saji merupakan bagian dari misi perusahaan, maka

tempatkan bagian roti dan makanan didepan untuk menarik

pelanggan yang memiliki orientasi kenyamanan.

Kesimpulan dari beberapa pendapat tadi fungsi dari tata letak

merupakan upaya peningkatan atas efektifitas operasional toko dengan

melakukan penataan terhadap barang-barang pada rak-rak dan

memberikan kesan lebih sebuah toko terhadap konsumen yang dapat
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memaksimalkan penjualan. Dengan menerapkan tata letak retail pada

sebuah toko diharapkan akan mempermudahkan bagi pengelola serta

pembeli dalam bersinergi dan saling mengetahui apa yang diinginkan.

5. Tata Letak Barang

Tata letak barang adalah usaha yang dilakukan untuk menata

barang yang mengarahkan pembeli agar tertarik untuk melihat dan

membeli. Tata letak barang yang baik akan membangkitkan minat

pelanggan untuk membelinya. Tata letak barang dikatakan berhasil jika

bisa mencapai tujuan sebagai berikut (Sopiah & Syihabudin, 2008):

a. Dapat menciptakan citra niaga atau store image.

b. Dapat membangkitkan selera (menarik, informatif, dan lain-lain).

c. Dapat memperkenalkan barang baru.

d. Dapat meningkatkan keuntungan.

Tata letak barang yang bagus adalah display yang memenuhi

syarat-syarat dalam tata letak barang. Sopiah dan Syihabudhin  (2008),

menyatakan bahwa syarat-syarat tata letak barang, sebagai berikut:

a. Rapi dan bersih

Kerapian dan kebersihan barang maupun tempat pajang

sangat penting untuk menarik pembeli supaya bersedia melihat dari

dekat. Hal tersebut merupakan satu syarat penting dalam tata letak

barang.
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b. Mudah dilihat, dijangkau, dan dicari

Kebutuhan untuk merasa nyaman dalam berbelanja adalah

tersedianya kemudahan-kemudahan. Kemudian dalam mencari

barang, mendapatkan informasi produk, dan terjangkau oleh rata-rata

orang normal (tidak terlalu tinggi atau rendah).

c. Lokasi yang tepat

Hal ini disesuaikan dengan keadaan toko. Tata letak barang

juga diatur menurut kelompok barang atau menurut kelompok yang

berhubungan. Dengan demikian, diharapkan lokasi dapat

mengarahkan pembeli untuk membeli semua barang. Untuk itu tata

letak barang pada prinsipnya menonjolkan produk-produk

sedemikian rupa sehingga bisa berfungsi mengingatkan pembeli akan

kebutuhannya.

d. Aman

Tata letak barang yang baik aman dari segi barang dan

pembeli. Misalnya, menempatkan barang-barang yang mudah pecah

di rak yang paling atas sehingga sulit dijangkau pembeli dan

memerlukan kewaspadaan jika hendak mengambilnya.

e. Menarik

Menarik mencakup paduan warna, bentuk kemasan, kegunaan

barang, serta adanya tema atau tujuan yang pada akhirnya bermuara

pada suasana belanja yang menyenangkan.
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Pengaturan tata letak yang baik adalah pengaturan yang sesuai

dengan keinginan pelanggan. Pengaturan tata letak barang yang logis

menuju pada keinginan pembeli untuk mengambil barang dengan

mempertimbangkan :

a. Produk yang tepat (cocok).

b. Tempat yang benar .

c. Saat yang pas.

d. Susunan yang memikat.

e. Harga yang menarik.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan penataan barang-

barang pada rak yang ada di dalam toko sangat penting, karena akan

berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli barang tersebut

dan kenyaman konsumen pada saat berada di dalam toko. Dengan

menciptakan kenyamanan untuk konsumen perusahaan juga bisa

meningkatkan loyalitas konsumen.  Apabila konsumen merasa nyaman

dan puas dengan penataan barang yang menarik, diharapkan konsumen

akan melakukan pembelian kembali.

6. Grouping Barang

Setelah kita mengetahui tata letak toko, bagian penting lainnya

adalah grouping atau pengelompokan barang. Pengelompokan barang

menjadi sangat penting karena itu akan tercermin dalam proses penataan

barang dan dirasakan langsung oleh konsumen. Disamping itu,

pengelompokan yang benar akan mempermudah cara kerja karyawan toko
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itu sendiri. Kesalahan dalam grouping akan bermuara pada kesulitan

konsumen dalam memilih produk dan bisa mengakibatkan turunnya

penjualan.

Sopiah dan Syihabudin, (2008) secara umum berpendapat bahwa

pengelompokan barang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu food

dan non-food. Kemudian dipecah lagi menjadi sub-group yang terdiri dari

jenis barang. Dengan demikian, digunakan pengelompokan barang ini, di

mana konsumen akan menjadi lebih mudah mencari barang yang

dibutuhkan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelompokan

barang dapat dibedakan menjadi dua yaitu makanan makanan dan non

makanan. Setelah itu akan dipecah lagi menjadi sub kelompok yang

terdiri dari jenis barang yang ada.

7. Metode Analisa Keranjang Belanja (Market Basket Analysis)

Analisa keranjang belanja didefinisikan sebagai  kumpulan barang

yang dibeli oleh pelanggan dalam satu transaksipelanggan tunggal

(Hermawati, 2013). Denis Aprilla (2013) menyatakan bahwa analisa

keranjang belanja merupakan suatu teknik untuk menemukan hubungan

dari produk-produk yang dibeli secara bersamaan Analisa keranjang

belanja memungkinkan peritel secara cepat dapat melihat isi dan nilai dari

keranjang konsumen saat berbelanja sehingga dapat diperoleh pengertian

akan pola produk yang dibeli bersamaan atau afinitas dasar produk.
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Implementasi secara berkelanjutan pada analisa keranjang pasar

dapat menghasilkan analisa interaktif dan memungkinkan peritel untuk

menganalisa akan pola pembelian konsumen dan mengerti kombinasi

spesifik akan produk, departemen, merek, kategori, dan waktu berbelanja

(hari dan jam). Salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisa

keranjang belanja adalah association rule mining yang bertujuan

menemukan aturan-aturan asosiasi di antara himpunan besar data barang

dalam transaksi (Aprilla, 2013). Apabila diimplementasikan dalam basis

data transaksi, aturan-aturan asosiasi ini akan sangat berguna dalam

menentukan strategi bisnis seperti mendesain katalog, menata tata letak,

serta merancang kampanye pemasaran dan promosi.

Analisis asosiasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk

menemukan semua aturan assosiatif yang memenuhi syarat minimum

untuk support (minimum support) dan syarat minimum untuk confidence

(minimum confidence) dan improvement ratio adalah parameter penting

selain support dan confidence dalam association rule. Metodologi dasar

analisis Market Basket Analysis (MBA) terbagi menjadi tiga tahap

(Susanto & Suryadi, 2010):

a. Dominasi Barang (Support)

Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat

dominasi suatu item/itemset dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini

menentukan apakah suatu item/ itemset layak untuk dicari confidence-

nya (misal, dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar
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tingkat dominasi yang menunjukkan bahwa item A dari seluruh

transaksi). Rumus dari support 1 item adalah:

= ℎ
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Selanjutnya dalam perhitungan support adalah perhitungan

support 2 item. Ukuran ini menjunjukan seberapa besar 2 item tersebut

atau dominasi 2 item tersebut secara keseluruhan transaksi. Misalnya,

dari keseluruhan transaksi seberapa besar dominasi item A dan item

B dibeli bersamaan. Berikut ini adalah rumus 2 item :

( ) = ℎ ℎ
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Perhitungan support ditentukan minimum support untuk

memangkas data yang ada. Pemangkasan data ini dilakukan untuk

menyaring data sehingga hanya data atau produk yang memiliki

aturan yang kuat yang masuk dalam perhitungan selanjutnya.

Penentuan minimum support tergantung penganalisis data. Data yang

ada diatas minimum support saja yang akan dilakukan ke tahap

perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan confidence.

b. Kedekatan Barang (Confidence)

Suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar 2 item secara

conditional (misal, seberapa sering item B dibeli jika orang membeli

item A). Berikut ini adalah rumus dari confidence adalah:

=
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)
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Pada penentuan confidence juga ditentukan minimum

confidence sebagai pemangkasan data yang ada. Pemangkasan data

ini dilakukan untuk menyaring data sehingga hanya data atau produk

yang memiliki aturan yang kuat yang masuk dalam perhitungan

selanjutnya. Penentuan minimum confidence tergantung penganalisis

data. Data yang ada diatas minimum confidence saja yang akan

dilakukan ke tahap perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan

improvement ratio.

c. Validitas Kedekatan Barang (Improvement Ratio)

Improvement Ratio merupakan parameter penting selain

support dan confidence dalam association rule. Improvement Ratio

mengukur seberapa penting rule yang telah terbentuk. Rumus dari

Improvement Ratio adalah:

=
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Berdasarkan nilai support dan confidence. Improvement Ratio

merupakan nilai yang menunjukkan kevalidan proses transaksi dan

memberikan informasi apakah benar produk A dibelibersamaan

dengan produk B.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisa

keranjang belanja dapat menghasilkan dominasi produk-produk yang

paling dominan atau laku, selain itu dapat memberikan hubungan

kedekatan secara kualitatif suatu departemen produk.
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C. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan. Kajian teori dan

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini,

maka kerangka pikir dapat dikembangkan sebagai berikut

Sumber : Susanto & Suryadi (2010); Heizer&Render (2015); diolah

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Gambar 2.1. merupakan kerangka pikir pada penelitian ini. Untuk

mengatahui tata letak Ratu Swalayan apakah sudah baik apa belum menurut

konsumen maka akan dinilai berdasarkan teori Heizer dan Render (2015). Teori

tersebut adalah penempatan barang yang menarik, barang yang paling sering

dibeli, barang yang menjadi alasan utama konsumen ke toko, barang yang

memiliki daya tarik tinggi, dan barang yang pertama kali dicari saat memasuki

toko. Kondisi tata letak akan di nilai dengan analisis rentang skala. Apabila tata

letak Ratu Swalayan belum baik maka akan dilakukan penataan ulang

menggunakan Metode Analisa Keranjang Belanja (Market Basket Analysis)

berdasarkan kedekatan antar barang dikombinasikan dengan teori tata letak ritel

Heizer dan Render (2015). Metode Analisa Keranjang Belanja (Market Basket

1. Barang menarik.
2. Barang paling sering dibeli.
3. Barang yang menjadi alasan

utama konsumen ke toko.
4. Barang yang memiliki daya

tarik tinggi.
5. Barang yang pertama kali dicari

konsumen.

Tidak

Sesuai

1. Dominasi Barang
(Support)

2. Kedekatan
Barang
(Confidence)

3. Validitas
Kedekatan
Barang
(Improvement
Ratio)

Penataan
Ulang
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Analysis) dihitung dengan menggunakan variabel dominasi barang (support),

kedekatan barang (confidence), dan validitas kedekatan barang (improvement

ratio).




