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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aswalayan adalah sebuah toko yang menjual segala macam barang dan makanan untuk 

kebutuhan sehari - hari yang terletak di Sorowajan kecamatan Banguntapan. Toko ini berkonsep 

seperti supermarket dimana konsumen mengambil barang yang ingin dibeli kemudian 

dibayarkan dikasir. Data penjualan yang diperoleh setiap harinya mencapai 100 hingga 120 data 

transaksi penjualan. Data transaksi penjualan setiap harinya akan selalu bertambah yang 

menyebabkan penyimpanan data yang sangat besar. Data transaksi yang tersimpan seringkali 

hanya dijadikan arsip saja untuk melihat keuntungan penjualan, padahal data transaksi tersebut 

memiliki informasi yang sangat bermanfaat untuk pemilik dimasa yang akan datang. 

Semakin berkembangnya toko, membuat pemilik harus pandai mengatur strategi 

pemasaran dan promosi yang baik. Dimulai dari pemilik mengamati pola pembelian yang 

dilakukan konsumen, pola tersebut dapat dilihat dari data transaksi sudah disimpan pada 

database toko. Dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemilik harus dapat memanfaatkan informasi dari data transaksi untuk melihat pola 

pembelian barang oleh konsumen untuk menentukkan barang apa saja harus selalu tersedia, 

produk apa saja yang harus tersedia dalam waktu tertentu, dan bisa saja mengadakan promosi 

pada produk yang frekuensi pembeliannya sangat besar agar konsumen kembali berbelanja di 

supermarket ini.  
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Oleh karena itu metode yang dapat dimanfaatkan adalah metode market basket analysis 

yang sering juga disebut sebagai algoritma apriori. Metode ini masuk ke dalam teknik data 

mining, dimana data mining merupakan proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi 

yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan 

penggalian pola-pola dari data dengan tujuan untuk memanipulasi data menjadi informasi yang 

lebih berharga yang diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau 

menarik dari data yang terdapat dalam basis data. 

Dalam data mining terdapat beberapa algoritma yang dapat dilakukan salah satunya adalah 

algoritma apriori yang merupakan aturan asosiasi dalam data mining. Algoritma apriori 

bertujuan untuk menemukan frequent item sets pada sekumpulan data. Algoritma apriori adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan proses untuk menemukaan suatu aturan apriori yang 

memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence, sehingga 

output dari aplikasi dapat membantu untuk memberi keputusan yang berguna untuk perusahaan. 

Algoritma apriori merupakan algoritma yang cukup terkenal untuk menemukan pola frekuensi 

tinggi. Pola frekuensi tinggi adalah pola – pola item di dalam suatu database yang memiliki 

frekuensi atau support di atas ambang batas tertentu yang disebut dengan istilah minimum 

support. Algoritma apriori menjadi yang paling banyak diimplementasikan untuk data mining 

dibanding dengan algoritma – algoritma lainnya yang diterapkan untuk proses analisis asosiasi, 

karena algoritma apriori mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan 

permasalahan penelitian, yaitu bagaimana menerapkan algoritma apriori  untuk mengetahui pola 

pembelian konsumen untuk membantu pemilik swalayan dalam pengaturan  display  barang. 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah sebagai berikut : 

1. Data yang akan dianalisis adalah data transaksi penjualan di Aswalayan yang beralamat 

di Sorowajan Kecamatan Banguntapan. 

2. Data yang diolah adalah data transaksi yang berjumlah 474 data pada bulan Juli 2016. 

3. Data yang akan diolah adalah data yang sebelumnya telah dilakukan pemrosesan data 

awal. 

4. Sistem ini hanya akan menghasilkan aturan asosiasi pada maksimal 2 atau 3 item barang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari aplikasi ini untuk mengetahui pola pembelian yang akan digunakan untuk 

membantu pemilik dalam pengaturan display barang dan juga menghasilkan aplikasi yang 

digunakan untuk implementasi algoritma apriori. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah mengetahui pola pembelian yang 

berguna dalam pengaturan display barang yang dijual di Aswalayan ini. 



4 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan dasar – dasar penelitian tugas akhir ini. Terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sumber – sumber pustaka dan penilitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya kemudian digunakan sebagai dasar tinjauan yang juga menjelaskan 

titik perbedaan penelitian dengan beberapa penelitian sebelumnya dan juga menjelaskan 

tentang teori, prinsip dan sumber – sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan digunakan sebagai acuan di dalam pembahasan yag terkait dalam penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian, yaitu studi pendahuluan, analisa 

permasalahan, pengumpulan data, preprocessing dan transformasi data, data mining, 

evaluasi data, dan analisis perancangan sistem.  

 

Bab 4 Implementasi dan pembahasan sistem 

Bab ini menjelaskan implementasi program, dan menempelkan beberapa source code yang 

disertai penjelasan. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dikerjakan. 

 


