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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

Minimarket/Swalayan 

Pasar minimarket/swalayan adalah salah satu jenis store retailer. 

Minimarket/swalayan didefinisikan sebagai sebuah organisasi retail yang bergerak 

dalam bidang operasi swalayan. Dalam swalayan dibagi beberapa kategori yakni: 

Basement Store 

Basement store atau bisa disebut dengan warung yang menjual kebutuhan 

sehari-hari kosumen seperti sabun, minyak goreng, dan kebutuhan pokok. Biasanya 

menjual kebutuhan pokok seperti warung atau grosir yang menjual berbagai macam 

kebutuhan sehari-hari. 

Leased Swalayan 

  Leased Swalayan atau Leased Department bisa dikatakan swalayan yang 

mempunyai pengelolahan secara tertata yang dijalankan oleh suatu badan atau 

manajemen dan mempunyai beberapa tempat yang disewakan kepada individu 

tertentu. Swalayan mendapatkan keuntungan signifikan dikarenakan menyewakan 

property kepada individu untuk berjualan. produk-prduk dan pelayanan jasa secara 

lengkap kepada konsumen tanpa harus mengalihkan usaha-usaha manajemennya 

kebidang usaha lain. 

Branch Swalayan 

Branch Swalayan biasanya sebuah retail besar yang mempunyai beberapa cabang 

di daerah atau kota lain. Dan biasanya barang atau produk disuplai dari pusat ke 

cabang-cabang. Bisa disebut dengan distributor mengedarkan item kepada anak 

cabang. Contohnya seperti departmen store mall atau warlaba. 

Data Mining 

Perkembangan teknologi semakin maju begitu pula kemampuan kita dalam 

penanganan data. Penggunaan sistem komputerisasi yang mencakup hapir semua 

aspek perkerjaan dan telah menghasilkan banyak data. Data ini merupakan suatu 
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prospek yang tinggi sebagai informasi dalam dunia bisnis, Hal ini menimbulkan 

kebutuhan terhadap metode untuk melakukan analisa data dan mendapatkan hasil 

dari data informasi penting. 

Data mining sudah berkembang jauh dalam mengadaptasi setiap bentuk 

analisa data. Pada dasarnya data mining berhubungan dengan analisa data dan 

penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan 

dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining merupakan proses 

untuk menemukan pola dalam sekumpulan data. Data mining merupakan analisis 

dari data berukuran besar untuk menemukan hubungan tak terduga dan meringkas 

data agar dapat dipahami dan dapat digunakan.[3] Dengan diperoleh informasi 

penting dari data yang ada seperti keterkaitan informasi yang berpotensi, 

selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut dari berbagai sudut pandang untuk 

kepentingan suatu perusahaan. 

Data mining dan knowledge discovery in database sangat berkaitan erat 

dalam proses penggalian data untuk menangkap informasi dari besar kecilnya basis 

data. Kedua istilah ini didefinisikan dengan konsep yang berbeda akan tetapi 

memiliki hubungan antara satu sama lain. Secara garis besar proses dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Tahapan Data mining menurut 
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Seleksi data 

 Bisa diartikan merupakan tahap awal sebelum melakukan penggalian data 

sebelum diimplementasikan ke dalam data mining dikarenakan jumlah data yang 

besar belum berarti memiliki point untuk melakukan pengelolahan data. 

Pre - processing data/Cleaning  

Cleaning data antara lain membuang duplicate data, menfilter data yang 

inkonsisten, menyeleksi kesalahan data, dan proses encrichment, yaitu proses 

“memperkaya” data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan. 

Transformation 

Perubahan data dalam proses transfromasi terhadap data yang telah 

ditetapkan untuk proses data mining. Teknik ini merupakan proses pencarian secara 

kreatif mencari informasi dibalik basis data. 

Interpretation/Evaluation 

Dalam hasil klimaks data mining menampilkan sesuatu yang rumit dan sering 

terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari kegiatan data mining, oleh 

karena itu proses visualisasi sangat berperan penting untuk membantu pemahaman 

atau penalaran yang dapat dimengerti. 

Pengelompokan Data Mining 

Pengelompokan data dapat didefinisikan dalam beberapa bagian-bagian yang 

meliputi: 

Deskripsi 

Pemahaman data dan biasanya kecendrungan keingintahuan seseorang 

dalam menyampaikan maksud tertentu, biasanya deskripsi data berkaitan dengan 

informasi dasar.  

Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat variabel kategori, sebagai contoh, penggolongan 

pendapat dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan 

sedang, dan pendapatan rendah. Dalam melakukan klasifikasi data menyeleksi data 

dapat dibagi menjadi data uji dan data latih agar data dapat dimanfaatkan secara 
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maksimal, ada beberapa contoh klasifikasi data seperti, cvs, fp-gworth dan 

klasifikasi machine learning lainnya 

Pencarian Pola Sekuensial 

Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode 

waktu, misalnya analisa trend. 

Market Basket Analysis 

Market Basket Analysis merupakan metodologi analisa data dengan melihat 

suatu kebiasaan untuk menemukan asosiasi beberapa item (Barang). Tujuan dari 

metode MBA ini untuk menghitung sebuah transaksi dari beberapa transaksi 

minimal berjumlah dua dan maksimal tidak terhingga, mengetahui apa saja produk 

yang memiliki kedekatan secara sistematis. Kedekatan suatu item akan dihitung 

berdasarkan jumlah atau keterkaitan item satu dengan yang lain dalam market 

basket analysis. 

 Costumer Behavior 

Didefinisikan costumer behavior interaksi dinamis yang mana cognition, 

affection, behavior, dan environment dimana banyak konsumen membeli barang 

secara terus menerus.  

Asosiasi 

Asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam 

satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut dengan Analisis Keranjang 

belanja (Market Basket Analysis)[4]. Analisa asosiasi adalah teknik data mining 

yang digunakan dalam menetukan kedekatan antar item. Aturan asosiatif menjadi 

terkenal karena apalikasinya untuk menganalisa pola prilaku pembeli disuatu 

minimarket, aturan asosiasi juga sering disebut Market Basket Analysis. Salah satu 

teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. 

Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola 

frequensi tinggi (frequent pattern mining) menarik perhatian banyak peneliti untuk 

menghasilkan algoritma yang efisien. Penting tidaknya suatu aturan assosiatif dapat 

diketahui dengan dua parameter, support (nilai penunjang) yaitu persentase 
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kombinasi item tersebut dalam database dan confidence (nilai kepastian) yaitu 

kuatnya hubungan antar item dalam aturan assosiatif. 

Algoritma Apriori 

Algoritma apriori merupakan algoritma unutk menemukan aturan untuk 

mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut (aturan asosiatif). Aturan asosiatif 

biasanya dinyakan dalam bentuk jika antesenden, maka konsekuen, bersama 

besarnya nilai support dan confidence yang berasosiasi dengan aturannya.[5] 

Adapun langkah-langkah dalam algoritma apriori terdiri dari dua tahapan, 

Analisa Pola Frekuensi Tinggi 

Tahap analisa algoritma asosiasi pola frekuensi tinggi (frequent item set). 

Pada tahap ini dicari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai 

support suatu item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

 

Adapun nilai support dari dua item diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

Secara umum, nilai support juga dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑁 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
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Pembentukan Aturan Asosiasi 

Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, kemudian dicari aturan 

assosiatif yang memenuhi syarat minimum confidence. Nilai confidence dari aturan 

A → B diperoleh dari rumus berikut : 

 

Penting tidaknya aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, 

yakni support dan confidence. Support adalah presentase kombinasi item tersebut 

dalam database, sedangkan confidence adalah nilai kepastian, yakni kuatnya 

hubungan antar item dalam aturan asosiatif.  

Bentuk aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam:  {A,B}→(C){support = 40% 

confidence = 50% } 

Hal ini berarti 50% dari transaksi yang memuat item roti dan mentega juga 

memuat item susu, dan 40% dari seluruh transaksi yang ada memuat ketiga item 

tersebut. Dengan kata lain, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega 

mempunyai kemungkinan50% untuk juga membeli susu, dengan 40% dari catatan 

transaksi selama ini memuat ketiga barang tersebut. 

 


