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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metode dan tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Telaah Literatur 

 Bentuk kegiatan dalam pengumpulan berbagai informasi pada tahap ini 

mulai dari jurnal-jurnal, buku, ataupun referensi penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini adalah proses awal 

penelitian yang akan dilakukan. 

2. Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data transaksi yang 

tercatat pada PT Grup Gaga Indonesia. Data yang diperoleh adalah transaksi dalam 

jangka waktu 2 tahun dimulai dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2018. 

3. Studi Fisibilitas 

 Pada tahap ini dilakukan wawancara terhadap karyawan bagian 

administration yang bertugas dalam melakukan proses transaksi dan pembukuan. 

Kemudian perusahaan menjual berbagai macam kebutuhan pesta, namun tidak ada 

kombinasi antar kategori produk yang ditawarkan sehingga dibutuhkan 

rekomandasi kombinasi produk yang akan dijual. 

4. Analisis dan Perancangan 

 Pada tahap ini dilakukan proses perancangan pada Market Basket Analysis, 

flowchart, algoritma apriori dan perancangan umum user interface website yang 
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digunakan untuk menampilkan hasil. Pada tahap ini juga akan menganalisis hasil 

akhir apa saja yang akan dihasilkan oleh sistem. 

5. Implementasi 

 Sesuai dengan teori yang dipaparkan sebelumnya, algoritma apriori 

memiliki hasil akhir untuk menentukan frequent itemset menggunakan teknik 

association rules. Dengan association rules ini, barang-barang yang sering muncul 

secara bersamaan pada sebuah transaksi akan ditemukan. Kemudian, 

pengimplementasian menggunakan bahasa pemograman PHP Framework 

CodeIgniter dengan database MySQL. 

6. Pengujian 

 Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi menggunakan laptop 

ACER Swift 3 SF315-41 dengan menggunakan metode whitebox. Pengujian 

whitebox diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kode. 

7. Evaluasi 

 Pada bagian ini, evaluasi yang mengunakan lift ratio dilakukan untuk 

menentukan apakah hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal dan sistem 

yang dibangun memenuhi tujuan dari penelitian ini. Lalu use questionnaire 

digunakan untuk mengevaluasi website yang dibangun dari segi usability. 

8. Konsultasi dan Penulisan 

Tahap ini dilakukan untuk melakukan dokumentasi segala bentuk proses 

penelitian dan akan menyimpulkan hasil akhir yang didapat dari pengerjaan proses 

akhir ini. 
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3.2 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan aplikasi dari penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

sitemap, flowchart, Entity Relationship Diargam (ERD), Database Schema, 

struktur tabel dan rancangan antarmuka. 

3.2.1 Sitemap 

 Perancangan website Partygaga dilakukan dengan membuat rancangan 

struktur halaman website. Halaman login adalah halaman pertama saat admin 

membuka website. Setelah melakukan login, admin dapat bernavigasi ke halaman 

Dashboard, Category, Trasaction, Recommendation, History. 

 
Gambar 3.1 Sitemap 

 

3.2.2 Flowchart 

 Flowchart merupakan alur yang menunjukan kerja program. Berikut adalah 

flowchart dari sistem yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

Login

Dashboard Category Transaction Recommendation History
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Gambar 3.2 Flowchat Utama 
 

 Gambar 3.2 merupakan flowchart utama. Pertama sistem akan 

menampilkan halaman login. Pada halaman ini admin memasukkan username dan 

password. Jika tidak berhasil login, maka akan diminta memasukkan username dan 

password kembali. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard. Lalu, 

admin bisa bebas memilih diantara halaman category, transaction, 

recommendation, history dan nama admin. Masing-masing halaman akan 

dinavigasikan ke halaman yang dipilih. 

Implementasi algoritma apriori..., Andre Setiawan, FTI UMN, 2019



 

20 

 

Gambar 3.3 Flowchart Halaman Login 
 

 Gambar 3.3 merupakan Flowchart Halaman Login dimulai dengan meng-

input username dan password. Jika gagal maka akan diminta meng-input kembali 

username dan password. Jika berhasil maka akan dinavigasikan ke halaman 

dashboard. 

Gambar 3.4 merupakan Flowchart Halaman Dashboard dimulai dengan 

mengambil data transaksi dan kategori dari tabel transaksi dan kategori. Lalu 

dashboard akan menampilkan data total transaksi dan total kategori. Pada halaman 

dashboard juga akan menampilkan grafik berupa lima kategori yang paling sering 

dibeli dalam transaksi yang didapat dari query database. 
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Gambar 3.4 Flowchart Halaman Dashboard 

Gambar 3.5 Flowchart Halaman Category 
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 Gambar 3.5 merupakan Flowchart Halaman Category dimulai dengan 

mengambil data kategori dari tabel kategori. Lalu halaman kategori akan 

menampilkan data kategori. 

 Gambar 3.6 merupakan Flowchart Halaman Transaction dimulai dengan 

mengambil data transaksi dari tabel transaksi. Lalu halaman transaksi akan 

menampilkan data transaksi. 

Gambar 3.6 Flowchart Halaman Transaction 
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Gambar 3.7 Flowchart Halaman Recommendation 
 

 Gambar 3.7 merupakan Flowchart Halaman Recommendation dimulai 

dengan meng-input minimum support, minimum confidence, tanggal mulai dan 

tanggal berakhir. Kemudian, dilanjutkan dengan proses pembentukan candidate 1, 

candidate 2, dan candidate 3. 
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Gambar 3.8 Flowchart Pembentukan Candidate 1 
 

 Gambar 3.8 merupakan Flowchart Pembentukan Candidate 1 dimulai 

dengan mengambil data dari tabel transaksi dan kategori. Jika pengulangan 

transaksi selesai, maka akan disimpan dalam variabel candidate_1.  Jika belum, 

kategori yang ada ditransaksi dibandingkan dengan kategori dari database. Jika 

sama maka kategori tersebut akan ditambahkan jumlahnya. Jika seluruh 

pengulangan kategori sudah selesai maka akan melakukan proses Largeitem 1. 
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Gambar 3.9 Flowchart Largeitem 1 
 

 Gambar 3.9 merupakan Flowchart Largeitem 1. Proses ini melakukan 

pengulangan dan akan menghapus item largeitem 1 jika sup_count lebih kecil dari 

minimum support. Lalu largeitem_1 akan disimpan dalam tabel hasil. 
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Gambar 3.10 Flowchart Candidate 2 temp 
 

 Gambar 3.10 merupakan Flowchart Candidate 2 temp. Sistem akan 

melakukan pengulangan dalam pencarian dua candidate. Jika dua candidate yang 

dibandingan true maka akan ditampung dalam variabel item_array berupa 

informasi nama dan jumlah total. Lalu akan dilakukan perhitungan 

candidate_2_temp yang kemudian akan disimpan kedalam array. Hasil akhir akan 

disimpan dalam array dua dimensi candidate_2_temp dan dilanjutkan ke proses 

candidate_2 menjadi array satu dimensi. 
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Gambar 3.11 Flowchart Perhitungan Candidate 2 temp 
 

 Gambar 3.11 merupakan Flowchart Perhitungan Candidate 2 temp. Data 

akan dihitung sesuai masing-masing nilai pada candidatenya. Setelah dihitung akan 

disimpan ke dalam array. Rumus ini juga berlaku pada candidate_3_temp. 
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Gambar 3.12 Flowchart Pembentukan Candidate 2 
 

 Gambar 3.12 merupakan Flowchart Pembentukan Candidate 2. Proses ini 

mengubah array dua dimensi dari candidate_2_temp menjadi array satu dimensi. 

Lalu akan dilanjutkan ke proses largeitem 2. 
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Gambar 3.13 Flowchart Largeitem 2 
 

 Gambar 3.13 merupakan Flowchart Largeitem 2. Proses ini melakukan 

pengulangan dan akan menghapus item largeitem 2 jika sup_count lebih kecil dari 

minimum support. Lalu largeitem_2 akan disimpan dalam tabel hasil.  
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Gambar 3.14 Flowchart Candidate 3 temp 
 

Gambar 3.14 merupakan Flowchart Candidate 3 temp. Sistem akan 

melakukan pengulangan dalam pencarian tiga candidate. Jika tiga candidate yang 

dibandingan true maka akan ditampung dalam variabel item_array berupa 

informasi nama dan jumlah total. Hasil akhir akan disimpan dalam array tiga 

dimensi candidate_3_temp dan dilanjutkan ke proses candidate_3 menjadi array 

satu dimensi. 
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Gambar 3.15 Flowchart Pembentukan Candidate 3 
 

Gambar 3.15 merupakan Flowchart Pembentukan Candidate 3. Proses ini 

mengubah array tiga dimensi dari candidate_3_temp menjadi array 1 dimensi. Lalu 

akan dilanjutkan ke proses largeitem 3. 

 

 

  

Implementasi algoritma apriori..., Andre Setiawan, FTI UMN, 2019



 

32 

 

Gambar 3.16 Flowchart Largeitem 3 
 

 Gambar 3.16 merupakan Flowchart Largeitem 3. Proses ini melakukan 

pengulangan dan akan menghapus item largeitem 3 jika sup_count lebih kecil dari 

minimum support. 
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Gambar 3.17 Flowchart Halaman History 

Gambar 3.17 merupakan Halaman History yang dimulai dengan mengambil 

data history dari tabel hasil. Lalu halaman history akan menampilkan daftar history 

yang dapat dilihat perincian jika dipilih history tertentu. 
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Gambar 3.18 Flowchart Halaman Profile 

 Gambar 3.18 merupakan Flowchart Halaman Profile dimulai dengan 

mengambil data admin dari tabel admin. Lalu halaman profile akan menampilkan 

data admin. Terdapat dua tombol edit profile dan change password. Jika tombol 

tersebut diklik akan dinavigasikan ke halaman masing-masing. 
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Gambar 3.19 Flowchart Halaman Edit Profile 

 Gambar 3.19 merupakan Flowchart Halaman Edit Profile yang dimulai 

dengan menampilkan data profile. Lalu jika data profile diubah maka data profile 

akan disimpan di tabel admin dan dinavigasikan ke halaman profile. Jika tidak, 

maka akan langsung dinavigasikan ke halaman profile. 
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Gambar 3.20 Flowchart Halaman Change Password 

 Gambar 3.20 merupakan Flowchart halaman Change Password yang 

dimulai dengan meng-input current password, new password, confirm new 

password. Jika setelah di-submit dan current password salah maka change 

password gagal. Jika benar, maka change password akan berhasil diubah dan 

disimpan di tabel admin. 
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Gambar 3.21 Flowchart Halaman Create New Admin 
 

 Gambar 3.21 merupakan Flowchart halaman Create New Admin yang 

dimulai dengan meng-input name, username, email, password, confirmation 

password. Jika create maka data tersebut akan disimpan ke tabel admin. Jika tidak 

maka create new admin akan gagal dan dinavigasikan ke halaman sebelumnya. 

3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Gambar 3.22 Entity Relationship Diagram 
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 Gambar 3.22 merupakan Entity Relationship Diagram yang terdapat dua 

tabel yang memiliki relasi antar tabel. Tabel kategori berelasi dengan tabel 

transaksi. Relasi yang dimiliki tabel kategori dengan tabel transaksi adalah many to 

many dimana banyak kategori bisa mempunyai banyak transaksi sehingga 

mempunyai transaksiDetail_id. 

3.2.4 Database Schema 

 Berdasarkan ERD pada Gambar 3.22 maka dirumuskan database schema 

yang menunjukan bentuk hubungan tabel dengan tabel lain. Database schema 

digambarkan pada Gambar 3.23. Aplikasi ini memiliki tiga tabel yang saling 

berelasi satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari tabel transaksi, tabel 

transaksi_detail, tabel kategori. 

Gambar 3.23 Database Schema 
 

3.2.5 Struktur Tabel 

 Struktur tabel pada Sistem Rekomendasi Kombinasi Produk adalah sebagai 

berikut. 

a. Tabel transaksi 
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Tabel 3.1 Struktur Tabel transaksi 

Nama Tipe Data Keterangan 

transaksi_id int(7) Primary key 

tanggal date Tanggal transaksi 

 

Tabel 3.1 menunjukkan struktur tabel transaksi. Tabel ini memiliki 2 kolom. 

Tabel ini berguna untuk menyimpan data transaksi. Tabel ini memiliki 1 primary 

key, yaitu kolom “transaksi_id”. Keterangan tiap kolom dapat dilihat pada Tabel 

3.1. 

b. Tabel kategori 

Tabel 3.2 Struktur Tabel kategori 

Nama Tipe Data Keterangan 

kategori_id int(7) Primary key 

nama varchar(255) Nama kategori 

kode varchar(6) Kode kategori 

 

 Tabel 3.2 menunjukkan struktur tabel kategori. Tabel ini memiliki 3 kolom. 

Tabel ini berguna untuk menyimpan data kategori. Tabel ini memiliki 1  primary 

key, yaitu kolom “kategori_id”. Keterangan tiap kolom dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

c. Tabel transaksi_detail 

Tabel 3.3 Struktur Tabel transaksi_detail 

Nama Tipe Data Keterangan 

transaksidetail_id int(7) Primary key 

transaksi_id int(7) Foreign key 

kategori_id int(7) Foreign key 
 

 Tabel 3.3 menunjukkan struktur tabel transaksi_detail. Tabel ini memiliki 3 

kolom. Tabel ini memiliki 1 primary key, yaitu kolom “transaksidetail_id”. Tabel 

ini berguna untuk menyimpan data transaksi detail. 

d. Tabel hasil 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel hasil 

Nama Tipe Data Keterangan 

hasil_id int(7) Primary key 

tanggal datatime Tanggal proses 

rekomendasi 

tipe varchar(255) Untuk menampung tipe 

itemset 

nama varchar(255) Untuk menampung nama 

itemset 

kategori_id varchar(255) Untuk menampung 

kategori id 

minimum_support float Untuk menampung 

minimum support dari 

input 

minimum_confidence float Untuk menampung 

minimum confidence dari 

input 

sup_count float Untuk menampung hasil 

perhitungan support 

count 

support float Untuk menampung hasil 

perhitungan support 

confidence float Untuk menampung hasil 

perhitungan confidence 

lift float Untuk menampung hasil 

perhitungan lift 

 

 Tabel 3.4 menunjukkan struktur tabel hasil. Tabel ini memliki 11 kolom. 

Kolom “hasil_id” merupakan primary key. Tabel hasil berguna untuk menyimpan 

hasil pencarian yang ada. Keterangan tiap kolom dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

 

e. Tabel admin 

Tabel 3.5 Struktur Tabel admin 

Nama Tipe Data Keterangan 

user_id int(7) Primary key 

email varchar(50) Email admin 

username varchar(20) Username admin 

password varchar(255) Password admin yang 

dienkripsi dengan Bcrypt 

salt varchar(3) 3 angka acak untuk di 

gabungkan ke 

passoword 

name vachar(50) Nama admin 
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 Tabel 3.5 menunjukkan struktur tabel admin. Tabel ini memiliki 6 kolom. 

Kolom “user_id” merupakan primary key. Tabel ini berguna untuk menyimpan data 

admin. Keterangan tiap kolom dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 

3.2.6 Rancangan Antarmuka 

 Perancangan antar muka Sistem Rekomendasi Kombinasi Produk dalam 

website sebagai berikut. 

a. Antarmuka Halaman Login 

Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Login 
 

 Gambar 3.24 merupakan Rancangan Antarmuka Login. Terdapat form sign 

in dimana memiliki dua input field yang berfungsi untuk memasukkan username 

dan password. Tombol sign in berfungsi untuk memproses data username dan 

password sesuai atau tidak dengan database, apabila sesuai maka akan membuka 

halaman dashboard. 
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b. Antarmuka Halaman Dashboard 

Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Dashboard 
 

 Gambar 3.25 merupakan Rancangan Antarmuka Dashboard. Di bagian atas 

terdapat header bar dan dibagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari logo 

perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan admin 

yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign out. Side 

bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, recommendation, history. 

Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke halaman sesuai dengan 

namanya. Bagian tengah halaman terdapat isi total transaksi dan total kategori dan 

grafik yang menampilkan data lima kategori yang paling sering dibeli. 
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c. Antarmuka Halaman Category 

 

Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Category 
 

 Gambar 3.26 merupakan Rancangan Antarmuka Category. Di bagian atas 

terdapat header bar dan dibagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari logo 

perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan admin 

yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign out. Side 

bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, recommendation, history. 

Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke halaman sesuai dengan 

namanya. Bagian tengah halaman terdapat isi total kategori dan tabel yang 

menampilkan data kategori. 
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d. Antarmuka Halaman Transaction 

Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Transaction 
 

Gambar 3.27 merupakan Rancangan Antarmuka Transaction. Di bagian atas 

terdapat header bar dan dibagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari logo 

perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan admin 

yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign out. Side 

bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, recommendation, history. 

Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke halaman sesuai dengan nama. 

Bagian tengah halaman terdapat isi total transaksi dan tabel yang menampilkan data 

transaksi. 
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e. Antarmuka Halaman Recommendation 

Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Recommendation 
 

 Gambar 3.28 merupakan Rancangan Antarmuka Recommendation. Di 

bagian atas terdapat header bar dan dibagian kiri terdapat side bar. Header bar 

terdiri dari logo perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side 

bar, dan admin yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin 

dan sign out. Side bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, 

recommendation, history. Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke 

halaman sesuai dengan nama. Bagian tengah halaman terdapat field data 

transaction from, data transaction until yang diisi berupa tanggal, lalu nilai 

minimum support dan minimum confidence. Tombol submit berfungsi untuk 

memproses algoritma Apriori. Terdapat juga keterangan yang berisi penjelasan dari 

istilah yang ada. 
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f. Antarmuka Halaman Hasil Recommendation 

 

Gambar 3.29 Rancangan Antarmuka Hasil Recommendation 

 

 Gambar 3.29 merupakan Rancangan Antarmuka Hasil Recommendation. Di 

bagian atas terdapat header bar dan dibagian kiri terdapat side bar. Header bar 

terdiri dari logo perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side 

bar, dan admin yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin 

dan sign out. Side bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, 

recommendation, history. Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke 

halaman sesuai dengan nama. Bagian tengah halaman terdapat tabel hasil dari 

recommendation. 
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g. Antarmuka Halaman History 

 

Gambar 3.30 Rancangan Antarmuka History 
 

 Gambar 3.30 merupakan Rancangan Antarmuka History. Di bagian atas 

terdapat header bar dan dibagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari logo 

perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan admin 

yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign out. Side 

bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, recommendation, history. 

Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke halaman sesuai dengan nama. 

Bagian tengah halaman terdapat tabel hasil dari history. 
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h. Antarmuka Halaman Hasil History 

Gambar 3.31 Antarmuka Hasil History 
 

Gambar 3.31 merupakan Rancangan Antarmuka Hasil History. Di bagian 

atas terdapat header bar dan di bagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari 

logo perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan 

admin yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign 

out. Side bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, 

recommendation, history. Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke 

halaman sesuai dengan nama. Bagian tengah halaman terdapat tabel hasil dari 

history tertentu. 
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i. Antarmuka Halaman Profile 

Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Profile 
 

 Gambar 3.32 merupakan Rancangan Antarmuka Profile. Di bagian atas 

terdapat header bar dan di bagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari 

logo perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan 

admin yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign 

out. Side bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, 

recommendation, history. Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke 

halaman sesuai dengan nama. Bagian tengah halaman terdapat field name, 

username dan email. Terdapat tombol edit profile dan change password yang jika 

diklik akan dinavigasikan ke halaman masing-masing. 
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j. Atarmuka Halaman Create new admin 

Gambar 3.33 Rancangan Antarmuka Create new admin 
 

Gambar 3.33 merupakan Rancangan Antarmuka Create New Admin. Terdapat 

form create new admin dimana memiliki lime input field yang berfungsi untuk 

memasukkan name, username, email, password dan confirmation password. 

Tombol create berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diinput dan password 

akan di-hash menggunakan Bcrypt Hash kemudian digabungkan dengan tiga angka 

acak (salt). 
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k. Antarmuka Halaman Edit Profile 

Gambar 3.34 Rancangan Antarmuka Edit Profile 
 

 Gambar 3.34 merupakan Rancangan Antarmuka Edit Profile. Di bagian atas 

terdapat header bar dan di bagian kiri terdapat side bar. Header bar terdiri dari 

logo perusahaan, toogle menu yang berfungsi untuk buka atau tutup side bar, dan 

admin yang berfungsi untuk membuka menu profile, create new admin dan sign 

out. Side bar terdiri dari tombol dashboard, category, transaction, 

recommendation, history. Jika tombol tersebut diklik maka akan berpindah ke 

halaman sesuai dengan nama. Dibagian tengah halaman terdapat field name, 

username yang tidak bisa diganti, dan email. Terdapat tombol cancel yang 

berfungsi untuk membatalkan pengubahan dan jika diklik akan dinavigasikan ke 

halaman sebelumnya. Lalu tombol submit berfungsi untuk memproses data keganti 

di database. 
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l. Antarmuka Change Password 

Gambar 3.35 Rancangan Antarmuka Change Password 

 

 Gambar 3.35 merupakan Rancangan Antarmuka Change Password. 

Terdapat tiga input field yang berfungsi untuk memasukkan current password, new 

password dan confirm new password. Tombol cancel berfungsi untuk kembali ke 

halaman sebelumnya. Tombol submit berfungsi untuk mengubah password menjadi 

yang baru. Jika current password tidak sesuai, maka akan gagal, lalu jika sesuai 

maka akan berhasil mengganti password.
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