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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah toko di Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia. Jumlah 

toko tradisional dan modern di Indonesia mencapai 2,5 juta toko. Untuk penyebaran 

toko, mayoritas di pulau Jawa dengan 57 persen, Sumatera dengan 22 persen, dan 

sisanya 21 persen berada di pulau lain (Djumenda, 2016). 

Ritel modern yang sudah dilengkapi sistem informasi tumbuh 38 persen 

dengan jumlah 18.152  toko di Indonesia dibandingkan tahun 2009 (Djumenda, 

2016). Hal ini menunjukkan dengan menjamurnya ritel modern meningkatkan daya 

saing antar ritel modern. 

Penggunaan komputer penyimpanan data dan pencatatan transaksi menjadi 

kebutuhan dasar setiap ritel modern. Data yang ada dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan penjualan. Penggunaan sumber daya dan informasi harus dilakukan 

secara maksimal untuk membuat suatu competitive advantage (Kontan, 2015). 

Menurut Feris Thia (Kontan, 2015), di industri ritel yang mencatat data 

transaksi dan produk, dengan menggunakan software data mining dapat 

mengetahui faktor utama pelanggan membeli dan paket produk apa saja yang bisa 

meningkatkan penjualan. Dari sisi inventori, bisa mencari kemungkinan item yang 

kurang laku menjadi sangat menarik dan memiliki nilai lebih  jika dipasangkan 

dengan  item lain dalam satu paket. 
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Dengan penggunaan informasi yang maksimal, keputusan yang akurat dan 

cepat dapat dilakukan oleh petinggi atau manager perusahaan. Oleh karena itu 

sebuah perusahaan memerlukan adanya sistem pengolahan data perusahaan untuk  

membantu manager untuk mengambil keputusan yang tepat (Kontan, 2015).  

Ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi sebagai 

pendukung pengambilan keputusan untuk membuat solusi bisnis, dan dukungan 

infrastruktur di bidang teknologi informasi merupakan cikal bakal dari lahirnya 

teknologi data mining. Data mining dimaksudkan untuk memberikan solusi nyata 

bagi para pengambil keputusan di dunia bisnis untuk mengembangkan bisnis 

mereka ( Enur, 2013). 

Market basket analysis merupakan sebuah analisis terhadap perilaku 

konsumen berbelanja (Budhi dan Soedjianto, 2007). Metode ini bertujuan untuk 

mengetahui produk apa saja yang dibeli oleh konsumen dalam waktu yang 

bersamaan.  

Kehadiran market basket analysis membantu manager atau petinggi 

perusahaan untuk menentukan jenis promosi yang tepat dilakukan karena terbukti 

berhasil meningkatkan penjualan (Andari, 2013). Hasil dari kombinasi ditentukan 

oleh algoritma yang digunakan. Salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah 

algoritma Apriori. Algoritma ini digunakan untuk menemukan frequent itemset 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk menemukan kombinasi produk (Irliana dan 

Vydia, 2009).  

Algoritma Apriori memiliki kelemahan, yaitu perlu melakukan query 

database berulang-ulang dan hasil itemset yang terlalu banyak (Shankar dan 

Bargadiya, 2013). Adanya kelemahan ini membuat para pakar melakukan 
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percobaan dan penelitian untuk memperbaiki kekurangan dari algoritma Apriori 

sehingga lebih efektif. Salah satu tim peneliti yang melakukan percobaan ini adalah 

Girja Shankar dan Latita Bargadiya dari Indore Institute of Science and 

Technology, dalam paper “A New Improved Apriori Algorithm for Association 

Rules Mining”, yang menemukan cara  memaksimalkan fungsi algoritma Apriori 

dengan meminimalisir melakukan query terhadap database. Berdasarkan penelitian 

Chenly Lydia dengan judul ”Implementasi algoritma improved apriori shankar 

bargadiya pada recommendation website LMFCLOTHING.COM” algoritma 

Improved Apriori Shankar Bargadiya berhasil diimplementasikan. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya pada sebuah 

aplikasi market basket analysis? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus, maka diberikan  beberapa batasan masalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan menggunakan data transaksi offline Minimarket Dua 

Putri dengan jangka waktu 3 bulan dimulai tanggal 13 Januari 2016 sampai 

tanggal 15 Maret 2016. Selama periode tersebut terdapat 9562 record 

transaksi.  

2. Hasil akhir yang ditampilkan berupa kombinasi produk yang sering dibeli 

secara bersamaan dalam satu transaksi. 
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3. Hasil penelitian dimanfaatkan oleh pemilik atau petinggi perusahaan yang 

bersangkutan..  

4. Jumlah maksimal pasangan barang yang dihasilkan adalah tiga pasang. 

5. Data transaksi di-input menggunakan file xls atau xlsx dengan struktur kolom 

meliputi id_header, tgl_transaksi, kd_kasir, id_barang, qty, harga_satuan, 

subtotal, dsc_subtotal, total. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma 

Improved Apriori Shankar Bargadya pada aplikasi Market Basket Analysis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan solusi pembuatan pasangan 

barang yang efektif dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan minat pelanggan 

untuk membeli. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi  ini dijelaskan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi landasan teori mengenai Data, Data Mining, Market Basket Analysis, 

algoritma Apriori, algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya, dan Lift 

Ratio. 
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Bab III Metodologi dan Perancangan Sistem 

Berisi penjelasan mengenai tahap metode yang dilakukan dalam penelitian, 

serta rincian spesifikasi umum kebutuhan sistem dan Market Basket Analysis 

yang diimplementasikan. 

Bab IV Implementasi dan Uji Coba 

Berisi penjelasan mengenai implementasi dan hasil uji coba aplikasi. 

Bab V Simpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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