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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Party Gaga 

 Sejarah awal terbentuknya Party Gaga pada tahun 2014 ini dimulai saat 3 

pendiri perusahaan ini yaitu Anita, Jennifer, dan Agnes, banyak acara bridal shower 

dan baby shower (Setiawan dan Ali, 2019). Bridal shower biasanya 

diselenggarakan untuk calon pengantin dalam melakukan pesta pemberian hadiah 

(bisa berupa barang maupun keuangan untuk masa setelah menikah). Sedangkan 

baby shower biasanya bisa sebagai selamatan kelahiran bayi maupun acara 

tradiosional pada tujuh bulanan atau siraman sebagai bagian dari acara nya 

(Setiawan dan Ali, 2019). 

Mereka melihat biasanya orang mengadakan acara tersebut membutuhkan 

dekorasi yang bagus dan harganya cukup tinggi tapi jarang ada yang jual produk 

lengkap untuk yang ingin mendekorasinya (Setiawan dan Ali, 2019). Oleh karena 

itu, mereka masuk ke dalam bidang Party Supply (Setiawan dan Ali, 2019). 

Visi dari perusahaan ini untuk menghadirkan produk one-stop shop yang 

terjangkau ke pasar sehingga setiap orang kini dapat merayakan momen berharga 

bersama orang yang mereka cintai. Dan misi mereka adalah untuk menyediakan 

one-stop party solution (Setiawan dan Ali, 2019). 

2.2 Market Basket Analysis 

 Market Basket Analysis (keranjang belanjaan) pada dasarnya melibatkan 

penggunaan data transaksional konsumen untuk mempelajari pola pembelian dan 

menjelajahi kemungkinan (probabilitas) dan cross-selling (Christie, dkk., 2013). 

Cross selling adalah upaya menawarkan produk lain yang bisa melengkapi produk 
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utama yang hendak dibeli (Azhar, 2018). Tujuan dari Market Basket Analysis 

adalah untuk memanfaatkan data penjualan ekeftif untuk meningkatkan taktik 

pemasaran dan penjualan di tingkat toko (Christie, dkk., 2013). 

Gambar 2.1 Hubungan satu item dengan item lainnya (Jessica, 2013) 

 

Karena Market Basket Analysis berhubungan dengan data mining maka, 

menurut Pramudiono (2006), data mining adalah analisis otomatis dari data yang 

berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau 

kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaanya. 

Istilah Market Basket Analysis masuk dalam kategori Association Rules. 

Association Rule adalah sebuah ekspresi implikasi dari bentuk 𝐴 → 𝐵, dimana 

𝐴 dan 𝐵 adalah itemset yang saling terpisah (disjoint), dengan kata lain 𝐴 ∩ 𝐵 =

 ∅. Dalam menentukan Association Rule, terdapat suatu ukuran ketertarikan yang 

didapatkan dari hasil pengolahan data dengan perhitungan tertentu, yaitu sebagai 

berikut (Christie, dkk., 2013). 

1. Support: Bagian transaksi yang mengandung kedua 𝐴 dan 𝐵. 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
  …(2.1) 

Atau jika terdapat dua buah item dalam A, nilai support diperoleh dari rumus 

sebagai berikut. 
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𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴 ∩ 𝐵) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
    …(2.2) 

2. Confidence: Seberapa sering item dalam B muncul di transaksi yang 

mengandung A. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑃(𝐵 | 𝐴) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
     …(2.3) 

 

Data kedua ukuran ini nantinya berguna dalam menentukan interesting association 

rules, yaitu untuk dibandingkan dengan batasan (threshold) yang ditentukan oleh 

user. Batasan tersebut umumnya bernama minimum support dan minimum 

confidence. Menurut Christie, dkk., (2013), support merupakan ukuran yang 

penting karena jika aturan memiliki support yang kecil, maka kejadian bisa saja 

hanyalah sebuah kebetulan. Aturan support yang rendah juga cenderung tidak 

menarik dari perspektif bisnis karena mungkin tidak akan memberikan keuntungan 

saat mempromosikan barang-barang yang jarang dibeli pelanggan bersamaan. 

Untuk alasan ini, dukungan sering digunakan untuk menghilangkan ketidak-

menarikan ini. Confidence merupakan ukuran kehandalan dari kesimpulan yang 

dibuat oleh aturan. Semakin besar confidence, semakin besar kemungkinan untuk 

B hadir dalam transaksi yang mengandung A. Confidence juga memberikann 

probabilitas bersyarat dari B yang diberikan ke A. 

 

2.3 Algoritma Apriori 

 Apriori adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan pada Frequent 

Itemset Mining. Prinsip apriori adalah jika sebuah itemset infrequent, maka itemset 

yang infrequent tidak perlu lagi dieksplor supersetnya sehingga jumlah kandidat 

yang harus diperiksa menjadi berkurang, berikut adalah ilustrasinya (Christie dkk, 

2013). 
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Gambar 2.2 Frequent Itemset tanpa Apriori (Larose, 2014) 

 Pada gambar di atas, pencarian frequent itemset dilakukan tanpa 

menggunakan algoritma apriori. Jika dengan menggunakan algoritma apriori, 

pencarian frequent itemset akan menjadi seperti di bawah ini 

 
Gambar 2.3 Frequent itemset dengan Apriori (Larose, 2014) 

Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan apriori, jumlah kandidat yang harus 

diperiksa cukup banyak berkurang. 
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Gambar 2.4 Pseudocode algoritma Apriori (Larose, 2014) 

Langkah-langkah atau cara kerja algoritma apriori adalah sebagai berikut.  

1. Tentukan minimum support (nilai minimum dari kombinasi item). 

2. Pembentukan kandidat itemset (𝐶𝑘) dibangun dengan menggabungkan 𝐿𝑘−1, 

dengan dirinya sendiri. 

3. Pemangkasan kandidat itemset dilakukan setiap 𝐶𝑘-itemset yang tidak sering 

muncul (not frequent) tidak dapat menjadi subset dari frequent k-itemset. 

4. Menentukan support dari kombinasi k-itemset sebelumnya. Itemset yang 

memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frequent tinggi (𝐿𝑘) 

dari kandidat. 

5. Tetapkan nilai k-itemset dari support yang telah memenuhi minimum support 

dari k-itemset. 

6. Jika sudah tidak ada lagi k-itemset yang memenuhi minimum support maka 

proses dihentikan. 

2.4 Lift Ratio 

 Lift Ratio digunakan untuk mengevaluasi kuat tidaknya sebuah aturan 

asosiasi. Lift ratio mengukur seberapa akurat pola atau aturan yang telah terbentuk 
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berdasarkan nilai support dan confidence, nilai tersebut menunjukan keabsahan 

informasi yang dihasilkan (Santosa, 2007).  Lift ratio merupakan nilai yang 

menunjukan kevalidan proses transaksi dan memberikan informasi apakah benar 

item A dibeli bersamaan item B, dengan rumus sebagai berikut (Widiati, 2014). 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑓𝑡 =
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴 ∩𝐵)

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴) ×𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐵)
            …(2.4) 

Sebuah transaksi dikatakan valid, jika mempunyai nilai lift ratio lebih dari 

1, yang berarti bahwa dalam transaksi tersebut item A dan item B benar-benar dibeli 

secara bersamaan (Widiati, 2014).  

2.5 White Box 

 White Box digunakan untuk menguji suatu aplikasi dimana struktur internal 

telah diketahui oleh penguji (Kurniawati, 2018). Jika output terjadi error, bug atau 

tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan di cek kembali kode-kode hingga 

mencapai hasil yang di harapkan (Dosenpendidikan, 2019).  

Kelebihan pengujian menggunakan white box sebagai berikut 

(Dosenpendidikan, 2019). 

1. Kesalahan Logika 

Kesalahan logika pada saat menggunakan syntax if dan pengulangan. Pada 

pengujian ini akan mencari dan mendeteksi kondisi yang di percaya tidak 

sesuai dan mencari kapan proses perulangan di akhiri. 

2. Ketidaksesuaian Asumsi 

Menampilkan dan memonitori beberapa asumsi yang di yakini tidak sesuai 

dengan yang di harapkan, untuk selanjutnya akan di analisa dan dilakukan 

perbaikan. 

3. Kesalahan Pengetikan 
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Mendeteksi dan mencari kode pada program yang di anggap bersifat case 

sensitif.  

Ada beberapa cara dalam melakukan uji coba white box, salah satunya adalah 

Unit Testing. Unit Testing merupakan pengujian dilakukan pada setiap modul atau 

blok kode selama pengembangan. Pengujian ini biasa dilakukan oleh developer 

yang menulis kode (Kurniawati, 2018). Teknik pada Unit Testing ada beberapa, 

salah satunya adalah Path Coverage. Path Coverage merupakan uji coba untuk 

memastikan bahwa setiap alur program dapat dilalui setindaknya satu kali 

(Sofwaretestinghelp, 2018). Berikut adalah contoh Unit Testing menggunakan 

pseudocode pada Gambar 2.5. 

Gambar 2.5 Contoh Pseudocode pada Unit Testing (Softwaretestinghelp, 2019) 

 

Gambar 2.5 menunjukan terdapat dua buah kondisi pada baris tiga dan enam 

yang membuat jumlah uji coba menjadi empat. Dua uji coba pertama pada baris 

tiga untuk kondisi true dan false. Begitu juga untuk dua uji coba selanjutnya untuk 

baris enam. Uji coba dapat dibuat dengan input sebagai berikut. 

1. A = 50, B = 60 

2. A = 55, B = 40 

3. A = 40, B = 65 

4. A = 30, B = 30 
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2.6 USE Questionnaire 

 USE questionnaire adalah salah satu paket kuesioner yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi website yang dibangun dari segi usability. Secara umum, 

usability mengacu pada sejauh mana kepuasan user dan sejauh mana user dapat 

belajar dan menggunakan suatu produk untuk mencapai tujuannya (Aelani dan 

Falahah, 2012). Menurut Aelani dan Falahah (2012), USE memiliki beberapa aspek 

yaitu, usefulness, ease of use, ease of learning, satisfaction. Meskipun ditemukan 

beberapa dimensi lain, tetapi aspek ini merupakan yang paling mudah diamati dan 

dibandingkan hasilnya. 

Lalu paket kuesioner yang akan digunakan selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini (Kusuma dan Marthasari, 2016).  

Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran dengan Kuesioner USE 

No. Kriteria 

 Usefulness 

U1 It helps me be more effective. 

U2 It helps me be more productive. 

U3 It is useful. 

U4 It gives me more control over the activities in my life. 

U5 It make the things I want to accomplish easier to get done. 

U6 It saves me time when I use it. 

U7 It meets me needs. 

U8 It does everything I would expect it to do. 

 Ease of Use 

EU1 It is easy to use. 

EU2 It is simple to use. 

EU3 It is user friendly. 

EU4 It requires the fewest steps possible to accomplish what I want 

to do with it. 

EU5 It is flexible. 

EU6 Using it is effortless. 

EU7 I can use it without written instructions. 

EU8 I don’t notice any inconsistencies as I use it. 

EU9 Both occasional and regular users would like it. 

EU10 I can recover from mistakes quickly and easily. 

EU11 I can use it successfully every time. 
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Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran dengan kuesioner USE (Lanjutan) 

 Ease of Learning 

EL1 I learned to use it quickly. 

EL2 I easily remember how to use it. 

EL3 It is easy to learn to use it. 

EL4 It is quickly became skillful with it. 

 Satisfaction 

S1 I am satisfied with it. 

S2 I would recommend it to a friend. 

S3 It is fun to use. 

S4 It works the way I want it to work. 

S5 It is wonderful. 

S6 I feel I need to have it. 

S7 It is pleasant to use. 

 

2.7 Skala Likert 

Evaluasi website dalam penelitian ini menggunakan USE quesionnaire. 

Kuesioner ini menggunakan skala Likert sebagai pengukuran aspeknya. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang kejadian atau fenomena sosial (Sugiyono, 2012). Skala 

Likert menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu 

dengan merespon lima titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, sangat setuju (SS), 

setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) (Budiaji, 

2013).  

Tabel 2.2 Skor Skala Likert (Sugiyono, 2012) 

Skor Jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

 

Menurut Sugiyono (2012), persetasi skor pada pertanyaan kuesioner dapat 

dihitung dengan menggunakan Rumus 2.5. 
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Persentasi Skor =  
(SS∗5)+(𝑆∗4)+(𝑁∗3)+(𝑇𝑆∗2)+(𝑆𝑇𝑆∗1)

5∗(Jumlah Responden)
∗ 100%  …(2.5) 

 

 

Tabel 2.3 Kategori Kelayakan (Kusuma, W., 2016) 

Angka (%) Klasifikasi 

<21 Sangat Tidak Layak 

21-40 Tidak Layak 

41-60 Cukup 

61-80 Layak 

81-100 Sangat Layak 

 

 Persentasi skor yang diperoleh kemudian akan disesuaikan nilai yang 

didapat berdasarkan Tabel 2.3.
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