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BAB III   
METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 Metode Penelitian 3.1

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang digambarkan pada 

Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian 

Kegiatan 
Minggu ke -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Telaah Literatur                             

Pengumpulan 
Data                             

Analisis 
Kebutuhan                             

Desain sistem                             

Pemrograman 
Aplikasi                             

Testing dan 
debugging                             

Analisis Hasil 
Implementasi                             

Konsultasi dan 
penulisan                             

 

Adapun dari Tabel 3.1, dapat dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan selama 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut. 
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 Telaah Literatur 3.1.1

Pada tahap ini, dilakukan pencarian referensi dan pembelajaran mengenai 

bahan topik dan materi yang diperlukan. Beberapa hal penting yang dipelajari 

adalah pemahaman mengenai algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth) 

serta penerapannya terhadap kebutuhan data input-an. 

 

 Pengumpulan Data 3.1.2

Proses pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari tahap teknik 

pengumpulan data, pemilihan parameter, dan transformasi data. Berikut adalah 

uraian mengenai tahapan-tahapan berikut. 

 

1) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan 

wawancara kepada pemilik pusatkosmetik.com. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui karakteristik produk yang dijual sehingga data yang diolah/ diproses 

nantinya tidak melewati batas tren produk. Selain itu, dalam wawancara ini 

diminta juga data-data yang diperlukan sesuai dengan variabel penelitian sebagai 

data contoh. Data contoh tersebut dibutuhkan sebagai input dalam program yang 

dirancang dalam penelitian untuk diproses dan menghasilkan output sesuai tujuan 

penelitian.  
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Tabel 3.2 Tabel Contoh Format Awal Data Transaksi 
user_id 04ea3292-4A8B-1a8b-e1b7-515155573429 

is_member 1 
created 11/26/14 22:00 

order_id 
015c540c-757d-157d-c865-

32323030303438 
product_id 5c445b44-8d4e-1d4e-31353573236 

attribute Brown 
qty 2 

url_path vivi/viva-pensil-alis-viva1004 
 

Tabel 3.2 merupakan gambaran contoh format awal data transaksi yang 

diperoleh dari pusatkosmetik.com. user_id merupakan id konsumen yang 

melakukan transaksi terhadap pada order tersebut. Kemudian is_member 

merupakan sebuah flag / penanda bahwa yang melakukan order adalah konsumen 

atau admin. created merupakan tanggal order dibuat. product_id merupakan id 

suatu produk yang terdaftar dalam basis data perusahaan. attribute merupakan 

variasi produk terkait seperti warna, rasa, dan lain-lain. qty merupakan kuantitas 

produk yang dipesan secara bersamaan. url_path digunakan untuk menunjuk 

suatu alamat / sumber produk pada halaman website. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari riwayat transaksi 

yang direkam / dicatat secara komputerisasi oleh sistem pada pusatkosmetik.com 

berdasarkan transaksi nyata oleh konsumen dimulai dari tanggal 28 November 

2012 sampai dengan 24 Februari 2016. Selama periode tersebut terdapat 11.777 

record produk terjual, 1.524 produk unik dan 4.782 transaksi. 

 

2) Pemilihan Parameter 

Pemilihan parameter dilakukan untuk menentukan parameter-parameter / 

atribut data mana saja yang akan diproses sesuai dengan aturan algoritma dan 
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faktor lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, dipilih dua parameter yang 

digunakan, yaitu id produk (product_id), id order (order_id) dan url path 

(url_path) yang bisa digunakan sebagai parameter nama produk. Parameter ini 

dipilih karena kebutuhan akan pemrosesan data dengan algoritma FP-Growth 

hanya membutuhkan ketiga parameter tersebut (dua pemrosesan, satu data 

pembantu). 

 

3) Pre-Processing dan Transformasi Data 

Tahap terakhir dari proses pengumpulan data adalah tahapan preprocessing 

dan transformasi data. Pada tahap ini, data-data yang sudah dikumpulkan akan 

diseleksi, hanya data-data dari kedua parameter terpilih. Selain itu, baris-baris data 

yang tidak mempunyai nilai pada satu parameternya juga akan dihapus. Hal ini 

bertujuan untuk mengeliminasi data yang berpotensi mengganggu. 

 

 Analisis Kebutuhan 3.1.3

Setelah melakukan pembelajaran terhadap referensi dan memahami cara 

kerja algoritma FP-Growth dan sudah menyiapkan data yang akan digunakan 

untuk pemrosesan, ditentukan kebutuhan penelitian agar penelitian dapat berjalan 

dengan baik. 

 

 Desain Sistem 3.1.4

Dilakukan perancangan kebutuhan terhadap sistem aplikasi yang akan 

dijadikan platform dalam melakukan implementasi algoritma. Perancangan ini 
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menghasilkan beberapa diagram yaitu flowchart, data flow diagram, dan struktur 

tabel penyimpanan (Entity Relationship Diagram). 

 

 Pemrograman Aplikasi 3.1.5

Setelah perancangan diagram selesai, aplikasi yang direncanakan mulai 

dibuat. Aplikasi yang dibangun ini berbasis online sehingga pemilik data dapat 

dengan mudah menggunakan aplikasi yang dirancang ini dengan data yang 

dimiliki masing-masing. 

 

 Testing dan Debugging 3.1.6

Setelah melalui tahap pemrograman, dilakukan pengujian terhadap aplikasi 

yang telah dibuat. Pengujian terpusat kepada seluruh fungsi yang telah dibuat. 

Selain menguji fungsi dari sistem, dilakukan juga pengujian terhadap 

kemungkinan yang akan terjadi pada aplikasi ketika digunakan oleh pengguna 

untuk mengetahui seberapa tahan aplikasi terhadap berbagai skenario yang 

mungkin dapat mengakibatkan error. 

 

 Analisis Hasil Implementasi 3.1.7

Proses terakhir adalah menganalisa hasil keluaran dari set data yang 

digunakan sebagai bahan uji. Proses analisa mempertimbangkan teknik 

pengambilan sample, acuan ukur data mining dan keakuratan algoritma terhadap 

data yang digunakan. 

 

Implementasi algoritma..., Susanto Ario, FTI UMN, 2016



 

39 

 Konsultasi dan Laporan 3.1.8

Untuk melengkapi kegiatan penelitian, penulisan laporan digunakan sebagai 

dokumentasi hasil penelitian yang telah dilakukan.  

 

 Perancangan Sistem Aplikasi 3.2

Perancangan sistem aplikasi digunakan untuk perancangan sistematis pada 

pembuatan program yang digunakan. Diagram yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship 

Diagram (ERD), struktur tabel basis data, dan hierarki menu. Berikut adalah 

penjelasan rinci setiap diagram yang digunakan. 

 

 Data Flow Diagram (DFD) 3.2.1

Data flow diagram merupakan perancangan yang digunakan untuk 

menjelaskan secara terstruktur komunikasi data yang dilakukan oleh setiap entitas 

dan proses yang terlibat dalam sistem aplikasi. Untuk menggambarkan aliran data 

yang terdapat pada aplikasi, dibuatlah data flow diagram yang tercantum pada 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Rancangan DFD Context Diagram / Level 0  
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Pada Gambar 3.1 terdapat rancangan DFD level 0 yang menunjukkan 

gambaran besar perancangan sistem bagian perpindahan data. Terdapat 4 data 

utama yang ditampilkan kepada pengguna/ pemilik data dan lima input-an yang 

berguna sebagai parameter serta data yang akan diproses. Data yang di input 

adalah sebagai berikut. 

1) Minimum Support  : Pembatasan minimum frekuensi kemunculan 

item dalam transaksi. 

2) Minimum Confidence  : Pembatasan minimum frekuensi kemunculan 

item dalam transaksi yang mengandung sisi consequent. 

3) Database Transaksi  : Berisi data-data transaksi dan produk yang 

akan diproses. 

4) Nama Lengkap   : Nama lengkap pengguna. 

5) Email  : Email pengguna. 

Dari proses sistem aplikasi market basket analysis, dapat dipecah menjadi 

beberapa proses dalam perancangan DFD level 1 dengan rancangan pada Gambar 

3.2. 
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Pada Gambar 3.2, terdapat perancangan DFD level 1 yang merupakan pecahan 

dari proses sistem aplikasi market basket analysis. Terdapat empat proses utama 

dalam proses menghasilkan rules yakni proses pemindahan data, proses pencarian 

frequent pattern itemset, proses konversi frequent pattern itemset ke association 

rules, dan proses pencarian rekomendasi rules. Berikut adalah penjelasan masing-

masing proses yang terdapat dalam perancangan DFD. 

1) Pemindahan data merupakan proses yang memindahkan data dari data excel 

menjadi data dengan format yang dapat dibaca oleh aplikasi.  

2) Proses pencarian frequent pattern itemset merupakan proses yang digunakan 

untuk mencari frequent pattern itemset yang berasal dari data transaksi yang 

sudah dibaca pada proses pemindahan data. 

3) Proses konversi frequent pattern itemset ke association rules merupakan 

proses mengkonversi frequent pattern itemset yang ditemukan 

menggunakan algoritma FP-Growth menjadi bentuk association rules 

dengan format antecedent dan consequent. 

4) Proses pencarian rekomendasi rules merupakan proses yang digunakan 

untuk mencari lima rekomendasi rules / rules terbaik berdasarkan penilaian 

parameter support, confidence, dan lift. 

Selain itu, terdapat enam database yang digunakan untuk menyimpan dan 

mengalirkan data yakni tabel generate_rule, generate_rule_recommend, user, 

history, product_trans, dan order_trans. Penjelasan detail mengenai enam 

database tersebut terdapat pada subbab 3.2.4 Struktur Tabel Basis Data.  
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Gambar 3.3 Rancangan DFD Level 2 Proses 1.2 
 

Pada Gambar 3.3, terdapat rancangan DFD level 2 yang merupakan pecahan 

dari proses 2 yakni proses pencarian frequent pattern itemset. Proses yang 

dijabarkan dalam DFD rancangan ini merupakan proses utama yang digunakan 

untuk mencari frequent pattern itemset dari sekumpulan data transaksi. Terdapat 

tujuh proses yakni proses menentukan frekuensi setiap item, proses sort item  

berdasarkan frekuensi, proses filter item berdasarkan minimum support, proses 

pembangunan FP-Tree, proses pembangunan conditional pattern base, proses 
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konstruksi conditional FP-Tree, dan terakhir proses penggalian frequent pattern 

itemset. Berikut adalah penjelasan masing-masing proses. 

1) Proses menentukan frekuensi setiap item merupakan proses yang digunakan 

untuk menentukan jumlah kemunculan setiap item dalam total seluruh 

transaksi. 

2) Proses sort item berdasarkan frekuensi merupakan proses yang mengurutkan 

item berdasarkan frekuensi kemunculan dari transaksi yang telah ditentukan 

pada proses sebelumnya.  

3) Proses filter item berdasarkan minimum support merupakan proses yang 

digunakan untuk menyaring item yang tidak memenuhi angka minimum 

support yang telah di-input oleh pengguna. 

4) Proses pembangunan FP-Tree merupakan proses yang digunakan untuk 

menghasilkan tempat penyimpanan data yang mudah digali oleh algoritma 

FP-Growth berupa FP-Tree. 

5) Proses pembangunan conditional pattern base merupakan proses yang 

digunakan untuk mencari conditional pattern base dari FP-Tree yang telah 

dihasilkan sebelumnya. 

6) Proses konstruksi conditional FP-Tree merupakan proses yang digunakan 

untuk mencari conditional FP-Tree dari hasil conditional pattern base yang 

telah dihasilkan sebelumnya. 

7) Proses penggalian frequent pattern itemset merupakan proses yang 

digunakan untuk mencari frequent pattern itemset dari hasil conditional FP-

Tree yang telah dihasilkan sebelumnya. 
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 Flowchart 3.2.2

Flowchart merupakan diagram yang menjelaskan secara terstruktur urutan 

kerja pada suatu sistem. Untuk menggambarkan alur kerja pada sistem yang 

dikembangkan ini, dibuatlah flowchart yang akan dijelaskan pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Flowchart pada Aplikasi 
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Gambar 3.4 menunjukkan flowchart penggunaan aplikasi market basket 

analysis tersebut. Pada halaman pertama, user akan diarahkan langsung ke 

halaman registrasi pengguna dan user dapat memasukkan nama dan email nya. 

Setelah itu user memilih tombol next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. 

Terdapat filter yang digunakan untuk mengecek apakah nama dan email sudah 

dimasukkan dengan baik. Apabila sudah melewati tahap filter tersebut, pengguna 

selanjutnya diberikan halaman form input data yang perlu dimasukkan data 

transaksi sesuai format yang telah dijelaskan, kemudian nilai minimum support 

dan minimum confidence. Setelah selesai memasukkan data tersebut, pengguna 

dapat menekan tombol finish untuk memproses data. Terdapat filter untuk 

memastikan data yang dimasukkan adalah benar sesuai prosedur.  

Apabila sudah melewati filter tersebut, data akan diproses dengan 

pengembalian return rules. Dalam hal ini memastikan bahwa hasil yang diproses 

memiliki sejumlah rules yang di-generate. Apabila filter tersebut tidak lolos, 

maka akan dikembalikan kembali ke halaman penginputan data untuk 

menyesuaikan / mengkoreksi data transaksi, minimum support, dan minimum 

confidence. 

Ketika pemrosesan data sudah selesai, maka ditampilkan halaman result 

yang berisi rekomendasi rules, semua rules yang telah di-generate, dan nilai 

keakurasian algoritma. Apabila pengguna hendak mengisi data baru, maka 

pengguna dapat memilih menu new forms dan diarahkan ke halaman registrasi 

peserta kembali. 
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Gambar 3.5 Flowchart Algoritma FP-Growth 
 

Pada tahap pemrosesan data dari data mentah menjadi rules, terdapat tiga 

langkah utama berdasarkan algoritma FP-Growth. Yang pertama adalah proses 

input nilai-nilai minimum support dan minimum confidence untuk membatasi 

jumlah rules yang terlalu banyak. Dilakukan proses upload juga dari database 

transaksi. Setelah selesai di-input, dilakukan pembangunan FP-Tree sebagai 

media penyimpanan data transaksi yang telah di filter dan diurutkan berdasarkan 

minimum support dalam bentuk jalur dengan masing-masing item yang 

diwakilkan sebagai node.  

Proses selanjutnya adalah pembangunan conditional pattern base yang 

didapatkan dari masing-masing node dimulai dari node paling akhir hingga node 

paling awal. Diambil setiap node yang melintasi jalur node tersebut dan ditandai 

support menggunakan node yang saat itu sedang diproses. Setelah terbentuk 

semua conditional pattern base, dilakukan pencarian conditional FP-Tree, dimana 
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pada tahap ini dilihat dari tabel conditional pattern base apakah pada hasil 

tersebut ditemukan node yang sama, apabila ada, maka akan dijumlah kedua node 

tersebut, apabila pada node tersebut tidak ada yang sama, maka akan dibuang, 

tetapi apabila hanya terdapat satu node, maka node tersebut diambil untuk 

diproses selanjutnya. 

Tahap terakhir dalam algoritma FP-Growth adalah frequent pattern itemset 

yakni mencari frequent pattern yang berasal dari hasil conditional FP-Tree. 

Proses ini cukup menambahkan node terakhir yang sedang diproses ke dalam 

hasil pattern yang ditemukan melalui pencarian conditional FP-Tree. Pada akhir 

algoritma FP-Growth, telah ditemukan seluruh frequent pattern itemset yang 

memenuhi syarat dari minimum support dan minimum confidence.  
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Gambar 3.6 Flowchart Pembangunan FP-Tree 
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Kemudian untuk flowchart pembangunan FP-Tree, dimulai dari 

memasukkan parameter minimum support, minimum confidence, dan database 

transaksi. Kemudian dilakukan pemindaian database untuk pembacaan transaksi. 

Setiap transaksi yang dibaca, terdapat beberapa item yang dipecah untuk 

dibandingkan jumlah kemunculan masing-masing item dengan nilai minimum 

support, apabila memenuhi maka akan ditambahkan pada Flist dimana Flist 

digunakan untuk menyimpan item dan jumlah frekuensi kemunculan yang 

memenuhi. Sebelum memasukkan item ke Flist, diinisialisasikan terlebih dahulu 

variabel counter_row untuk mengetahui apakah dalam database terdapat transaksi 

atau tidak dalam transaksi yang di-upload.  Setelah itu, dilakukan perbandingan 

dengan child dari current node, untuk melihat apakah item tersebut sudah ada atau 

belum. Apabila belum ada, maka akan dibuat sebuah node dan path baru berisi 

item tersebut dengan inisialisasi jumlah support adalah satu. Apabila sudah ada, 

maka akan dilakukan update nilai dari child current_node tersebut. Setelah itu, 

posisi current_node berada pada child yang digunakan. Proses akan terus berjalan 

hingga setiap item dalam transaksi selesai, dan setiap baris transaki dalam 

database selesai. Hasil akhir dari pemrosesan tersebut adalah transaksi yang telah 

direpresentasikan dalam bentuk tree untuk memudahkan penggalian data. 
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Gambar 3.7 Flowchart Pembangunan Conditional Pattern Base 
 

Kemudian, untuk flowchart pembangunan conditional pattern base 

merupakan lanjutan setelah pembuatan FP-Tree selesai. Dalam flowchart 

dijelaskan bahwa dilakukan inisialisasi terhadap item yang berada pada Flist 

secara ascending berdasarkan nilai support yang dimasukkan ketika proses 

pembangunan FP-Tree. Kemudian dilakukan penyimpanan nama-item-prefix dan 

nilai-support-prefix sementara yang berupa item prefix yang saat ini sedang diolah 

berdasarkan current_node saat ini. Setelah penyimpanan kedua variabel tersebut, 

dihasilkan FP-Tree beta yang berakhir dengan item prefix tersebut. Dilakukan 

pemindahan current_node ke root FP-Tree beta tersebut untuk penggalian data 
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dari atas ke bawah. Apabila current_node berisi null (karena berada di root) maka 

akan langsung dipindahkan ke child selanjutnya. Di child selanjutnya, dilakukan 

penyimpanan struktur conditional pattern base berupa mapping. Apabila masih 

terdapat child, maka proses pemindahan current_node ke child akan terus 

dilakukan hingga child habis. Apabila child habis, maka dipanggil fungsi 

conditional FP-Tree untuk diproses selanjutnya.   

 

Gambar 3.8 Flowchart Pencarian Conditional FP-Tree 
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Untuk flowchart pencarian conditional FP-Tree, akan dilakukan pembacaan 

terhadap setiap map yang dihasilkan dari proses sebelumnya terhadap suatu prefix 

item. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah dari beberapa itemset, terdapat 

item yang sama, sehingga dapat dilakukan penggabungan itemset dan nilai 

support dapat dijumlahkan. Sedangkan itemset yang tidak memiliki kesamaan, 

akan dihilangkan dalam conditional FP-Tree tersebut. Apabila itemset lebih dari 1 

maka akan dipecah kembali menjadi beberapa kombinasi yakni {A}, {B}, dan {A 

U B} untuk itemset {A,B}.  Apabila itemset hanya memiliki satu item, maka 

langsung dilakukan penyimpanan itemset untuk diproses dalam pencarian frequent 

pattern itemset. Setelah selesai, terakhir adalah memasukkan item dan nilai dari 

prefix yang sedang diproses tersebut dalam format {A, item-prefix}, {B, item-

prefix}, {A, B, item-prefix}.  

 

 Entity Relationship Diagram (ERD) 3.2.3

ERD adalah diagram dengan kumpulan dari relasi-relasi yang 

menggambarkan susunan data yang disimpan dari sebuah sistem. Gambar 3.9 

merupakan rancangan ERD untuk penggunaan aplikasi market basket analysis 

tersebut. 
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Gambar 3.9 ERD Aplikasi Market Basket Analysis 
 

Berikut adalah detail relasi setiap tabel. 

1) Tabel history memiliki relasi one to many kepada tabel 

generate_rule_recommend dan generate_rule karena terdapat banyak rules 

dengan ID pengenalnya berupa history_id.  

2) Tabel history memiliki relasi one to one kepada tabel user karena setiap 

pengguna hanya memiliki 1 history transaksi.  

3) Tabel user memiliki relasi one to many kepada tabel product_trans dan 

order_trans yang akan digunakan sebagai penanda bahwa user yang 

mengakses tersebut memiliki hak terhadap data yang dibuat dan akan 

dihapus setelah data selesai diproses. 
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 Struktur Tabel Basis Data  3.2.4

Database yang dipakai dalam aplikasi ini memiliki 6 tabel. Berikut adalah 

nama, fungsi beserta struktur dari tabel-tabel yang ada. 

 

1) Nama Tabel :  generate_rule 

Fungsi :  Menyimpan seluruh rules yang telah dihasilkan dengan  

  pembagian berdasarkan history_id. 

Primary key  :  generate_rule_id 

 

Tabel 3.3 Struktur Tabel generate_rule 

 

 

2) Nama Tabel :  generate_rule_recommend 

Fungsi :  Menyimpan seluruh rules recommend yang telah  

  dihasilkan dengan pembagian berdasarkan history_id. 

Primary key  :  generate_rule_recommend_id 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel generate_rule_recommend 

 

 

3) Nama Tabel :  history 

Fungsi :  Menyimpan seluruh rekap data dari rules yang dihasilkan   

Primary key  :  history_id 

 

Tabel 3.5 Struktur Tabel history 
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4) Nama Tabel :  order_trans 

Fungsi :  Tempat penyimpanan sementara id transaksi asli dan id  

  transaksi manipulasi. 

Primary key  :  - 

 

Tabel 3.6 Struktur Tabel order_trans 

 

 

5) Nama Tabel :  product_trans 

Fungsi :  Tempat penyimpanan sementara id produk asli dan id  

  produk manipulasi. 

Primary key  :  - 

Tabel 3.7 Struktur Tabel product_trans 

 

 

6) Nama Tabel :  user 

Fungsi :  Tempat menyimpan data pengguna yang telah  

  memproseskan datanya. 

Primary key  :  user_id 
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Tabel 3.8 Struktur Tabel user 

 

 

 Hierarki Menu  3.2.5

Untuk memudahkan navigasi aplikasi, dibuatlah hierarki menu yang 

sederhana sesuai dengan kebutuhan navigasi setiap halaman. Adapun hierarki 

menu tersebut digambarkan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Hierarki Menu Aplikasi 
 

Dari hierarki pada Gambar 3.10, dapat dilihat bahwa halaman pertama 

ketika mengakses domain marketbasketanalysis.tk adalah halaman home page. 

Kemudian terdapat tombol untuk mengarahkan pegguna ke halaman new form. 

Pada halaman new form pengguna dapat memasukkan data yang diperlukan, 

kemudian akan diarahkan ke halaman result page untuk ditampilkan hasil olahan 

Home	Page	
0	

New	Form		
1.0	

Result	Page	
1.1	

Credit	
2.0	
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datan. Penjelasan mengenai nama menu dan keterangannya dapat dilihat pada 

Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9 Tabel Penjelasan Hierarki Menu 
Nama 
Menu Keterangan 

Home 
Page 

Halaman ini berisi informasi umum mengenai isi dari website 
tersebut 

New Form Halaman ini berguna untuk mengisikan kembali data baru yang 
akan diproses untuk menghasilkan rules baru 

Result 
Page 

Halaman ini berguna untuk menampilkan hasil rules yang telah 
diproses 

Credit Halaman ini menampilkan kredit pembuat dan orang yang terkait 
dalam penelitian  
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 Rancangan Antarmuka 3.3

 

Gambar 3.11 Rancangan Halaman Front End 
 

Gambar 3.11 merupakan perancangan halaman front end yang digunakan 

untuk memberikan informasi umum mengenai aplikasi. 
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Gambar 3.12 Rancangan Halaman New Form Bagian Profil 
 

Gambar 3.12 merupakan perancangan halaman new form bagian profil, 

terdapat dua kolom yakni nama dan email, tiga tombol navigasi yaitu tombol 

finish, tombol next, dan tombol previous. Terdapat navigasi halaman juga yang 

digunakan untuk menandai posisi user pada halaman profil atau penginputan data. 

 

 

Gambar 3.13 Rancangan Halaman New Form Bagian Data 
 

 

Gambar 3.13 merupakan perancangan halaman new form bagian data, 

terdapat tiga kolom yakni upload data dan nilai minimum support, dan nilai 
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minimum confidence. Terdapat tiga tombol navigasi yaitu tombol finish, tombol 

next, dan tombol previous. Terdapat navigasi halaman juga yang digunakan untuk 

menandai posisi user pada halaman profil atau penginputan data. 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan Halaman Result Page 
 

Untuk gambar rancangan halaman result page pada Gambar 3.14, terdapat 4 

grup dengan informasi masing-masing. Pada grup pertama (posisi teratas), 

terdapat tiga informasi yang ditampilkan yaitu total transaksi, total unik produk, 

dan total rules yang dihasilkan. Pada grup kedua (posisi kedua dari atas) terdapat 

dua bagian yaitu parameter penunjuk seberapa kuat algoritma yang dihasilkan dan 

informasi umum tentang istilah yang digunakan dalam halaman tersebut. Pada 

grup ketiga (posisi ketiga dari atas) terdapat dua bagian yaitu grafik parameter 

best recommended rules dan daftar best recommended rules beserta parameter 
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detailnya. Pada grup keempat terdapat tabel yang berisi list semua rules yang 

dihasilkan. 

 

 

Gambar 3.15 Rancangan Utama Halaman Credit 
 

Untuk gambar rancangan utama halaman credit pada Gambar 3.15, terdapat 

3 bagian yakni dua informasi personal peneliti dan satu bagian ucapan terima 

kasih.  
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