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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Junaidy (2016), suatu perusahaan yang memutuskan untuk 

beroperasi di salah satu pasar konsumsi, industri, jasa, atau pemerintahan, 

mengakui bahwa pada dasarnya perusahaan tersebut tidak dapat melayani semua 

pelanggan. Hal ini dikarenakan jumlah pelanggan terlalu besar dan wilayahnya 

terlalu luas dengan beraneka ragam kebutuhan dan keinginan serta kebiasaan dalam 

membeli, sedangkan para pelanggan menuntut untuk dilayani secara maksimal. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat tetap berada 

dalam posisi yang tepat dalam melayani segmen-segmen pelanggan yang memadai 

dari pasar yang dituju adalah dengan menetapkan pemetaan daerah pembeli. 

Pemetaan daerah pembeli pada dasarnya merupakan suatu cara untuk membedakan 

pasar yang secara umum digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu most valuable 

customer, most growthable customer, dan below zeros (Pepper dan Roger, 2016). 

Pengelompokan pelanggan dinilai profitabilitasnya terhadap perusahaan dari 

transaksi yang telah dilakukan dengan metode RFM (Recency, Frequency, and 

Monetary). Recency merupakan jumlah pembelian sejak transaksi terakhir 

dilakukan, frequency berkaitan dengan besarnya tingkat transaksi yang dilakukan 

oleh pelanggan dalam kurun waktu tertentu, dan monetary merupakan besarnya 

nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dalam kurun waktu tertentu          

(Cheng dan Chen, 2009). 
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Menurut Rajesh (2004), segmentasi berdasarkan RFM telah digunakan lebih 

dari lima puluh tahun yang lalu untuk menargetkan bagian-bagian pelanggannya, 

meminimalkan biaya, dan meningkatkan profitabilitas. 

Menurut Ong (2013), clustering adalah metode yang digunakan dalam data 

mining yang cara kerjanya mencari dan mengelompokkan data yang mempunyai 

kemiripan karakteristik antara data satu dengan data lainnya yang telah diperoleh. 

Ciri khas dari teknik data mining ini adalah mempunyai sifat tanpa arahan 

(unsupervised), yang dimaksud adalah teknik ini diterapkan tanpa perlunya data 

training dan tanpa ada teacher serta tidak memerlukan target output.  

Metode clustering yang mempunyai sifat efisien dan cepat yang dapat 

digunakan salah satunya adalah metode k-means, metode ini bertujuan untuk 

membuat cluster objek berdasarkan atribut menjadi k partisi. Cara kerja metode ini 

adalah mula-mula ditentukan cluster yang akan dibentuk, pada elemen pertama 

dalam tiap cluster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik tengah (centroid), 

selanjutnya akan dilakukan pengulangan langkah-langkah hingga tidak ada objek 

yang dapat dipindahkan lagi (Ardilla, dkk. 2014). 

Menurut Ezenkwu (2015), dengan menggunakan algoritma k-means 

clustering maka aplikasi dapat menyesuaikan program pasar yang cocok untuk 

masing-masing segmen pelanggan, pendukung keputusan dalam hubungan antar 

pelanggan, melakukan identifikasi produk yang akan digunakan untuk setiap 

segmentasi, dan pengaturan permintaan serta persediaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem 

informasi pemetaan daerah pembeli menggunakan algoritma k-means clustering? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Algoritma K-Means Clustering digunakan untuk mengklasifikasi daerah 

pembeli berdasarkan data transaksi pengiriman barang dan produk yang dibeli. 

2. Data yang digunakan adalah data transaksi tahun 2016 - 2017 pada penjualan 

casing hp di toko SeciusCase sebagai bahan penelitian karena mempunyai data 

penjualan yang besar dan wilayah pengiriman yang luas di Indonesia. 

3. Variabel penelitian yang digunakan adalah kategori produk, daerah pembeli, 

marketplace, dan keuntungan sebagai atribut bebas, dan hasil pemetaan sebagai 

atribut terikat. 

4. Penelitian hanya berfokus pada pembelian, baik secara cash  maupun kredit. 

5. Penelitian hanya dapat digunakan di wilayah Indonesia. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas 

adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi pemetaan daerah 

pembeli berdasarkan daerah pembeli terbanyak serta produk apa yang paling 

banyak dibeli di tiap daerah tersebut menggunakan algoritma k-means clustering. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah para pemilik binis 

dapat terbantu dalam mengetahui daerah potensial pembeli berdasarkan data yang 

didapat oleh sistem. Sehingga nantinya pemilik bisnis dapat menggunakan data 

tersebut untuk tujuan promosi iklan produknya berdasarkan daerah pembelinya dan 

produknya yang didapat dari hasil clustering. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyajian laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan tentang penjelasan singkat dari setiap bab. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan konsep dasar yang 

mendukung penelitian terkait permasalahan yang dibahas. 

3. BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dan 

perancangan aplikasi, seperti data flow diagram, flowchart, entity 

relationship diagram, struktur tabel, dan perancangan desain 

antarmuka. 
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4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi tentang spesifikasi sistem yang digunakan untuk 

menjalankan aplikasi, implementasi aplikasi yang akan dibangun, 

dan uji coba terhadap aplikasi yang dibangun. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian terhadap tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini dan saran untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut. 
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