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BAB III                        

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1  Metodologi Penelitian 

 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1 Telaah Literatur 

Pada tahap ini, dilakukan pencarian referensi dan pembelajaran mengenai 

bahan topik dan materi yang diperlukan dalam pengembangan 

Recommendation System (RS) ini. Beberapa hal penting yang dipelajari 

adalah pemahaman mengenai Recommendation System (RS), algoritma 

Apriori dan improvisasinya, serta penerapannya dalam pengembangan 

web e-commerce. Hal lain yang perlu dipahami, yaitu cara penggunaan 

CMS Opencart sebagai framework web e-commerce. Telaah literatur 

menggunakan referensi buku, jurnal, dan artikel terkait.  

2 Pengumpulan Data dan Informasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan 

wawancara kepada permilik Lmfclothing. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan oleh usaha ini dalam 

mengembangkan proses jual beli secara online, tema desain seperti apa 

yang diinginkan oleh pemilik Lmfclothing, menjelaskan kepada pemilik 

Lmfclothing rancangan Recommendation System (RS) yang akan dibangun 

serta manfaat yang akan diperoleh. Selain itu, dalam wawancara ini 

diminta juga data-data yang diperlukan untuk pengembangan program. 

Dalam hal ini, yang dibutuhkan sebagai input program adalah daftar 

transaksi Lmfclothing yang sudah ada sebelumnya. Data yang digunakan 
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sebagai input awal pada implementasi Recommendation System (RS) 

adalah daftar transaksi selama lima bulan, yaitu Desember 2013 – April 

2014. Bulan Desember 2013 sebanyak 46 transaksi, Januari 2014 

sebanyak 50 transaksi, Februari 2014 sebanyak 69 transaksi, Maret 2014 

sebanyak 76 transaksi, dan April 61 transaksi. 

3.  Perancangan 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan Recommendation System (RS) 

mulai dari diagram umum aplikasi, yaitu gambaran umum mengenai 

proses  Recommendation System (RS), dan flowchart dari algoritma 

Apriori Shankar Bargadiya yang diimplementasikan pada 

Recommendation System (RS) ini. Selain itu, dilakukan juga perancangan 

umum User Interface web yang digunakan untuk menampilkan hasil 

rekomendasi. 

4. Implementasi  

Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi program dengan 

menggunakan metode agile termodifikasi. Setelah mengetahui kebutuhan 

Lmfclothing dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

pengembangan program seperti data transaksi, maka proses pembuatan 

program dimulai. Program yang dibuat adalah Recommendation System 

(RS) dengan algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya untuk 

implementasi, dan Recommendation System (RS) dengan algoritma Apriori 

klasik untuk pengujian.  

Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, pada 

dasarnya algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya memiliki tujuan 
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penggunaan yang sama dengan penggunaan algoritma Apriori, yaitu untuk 

menemukan frequent itemset menggunakan teknik association rule. 

Dengan teknik association rule, akan ditemukan barang-barang yang 

sering muncul bersama-sama pada sebuah transaksi, yaitu barang yang 

sering dibeli secara bersamaan. Frequent itemset ini akan menentukan 

hasil rekomendasi yang akan ditampilkan pada halaman web. 

Rekomendasi akan muncul pada saat user melihat secara detail sebuah 

item pada katalog.  

Pada pengembangan Recommendation System (RS) ini dibutuhkan 

masukan berupa daftar transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Masukan ini diperlukan untuk melihat item apa saja yang pernah dibeli 

oleh customer dan nantinya akan diolah untuk mendapatkan pola 

pembelian dengan melakukan perhitungan menggunakan algoritma 

Improved Apriori Shankar Bargadiya. Untuk setiap item akan 

mendapatkan hasil rekomendasi yang berbeda. Input transaksi yang 

digunakan pada sebuah perhitungan adalah transaksi yang mengandung 

item pilihan customer, yaitu item yang dilihat secara detail pada saat itu. 

Jika customer melihat secara detail sebuah item yang tidak terdapat pada 

transaksi sebelumnya atau belum pernah dibeli, maka pencarian frequent 

itemset akan dilakukan menggunakan input seluruh daftar transaksi yang 

telah ada sebelumnya. Selain itu, dibutuhkan juga masukan minimum 

support untuk melakukan filter terhadap setiap item kandidat k-itemset.  

Minimum support pada Recommendation System (RS) ini telah ditetapkan 

40% dari jumlah transaksi yang digunakan sebagai input. Berdasarkan 
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pembelajaran database lmfclothing.com, 40% ditetapkan untuk 

mendapatkan hasil frequent itemset yang cukup. Jumlah transaksi berkisar 

pada angka ratusan sehingga jika minimum support melebihi 50% dari 

jumlah transaksi, maka hasil frequent itemset relatif sedikit. Sebaliknya, 

jika minimum support terlalu kecil, maka hasil frequent itemset relatif 

terlalu banyak. Oleh karena itu, ditetapkan angka sepuluh persen dari 

seluruh jumlah transaksi awal yang mencapai empat ratus transaksi. 

Algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya berbeda dengan 

algoritma Apriori yang melakukan scan database berulang-ulang sesuai 

dengan jumlah k-itemset yang dibentuk. Algoritma Improved Apriori 

Shankar Bargadiya hanya melakukan dua kali scan database.  

Langkah awal adalah menemukan frequent 1-itemset, yaitu 

mengetahui frekuensi munculnya sebuah item dalam daftar transaksi 

sebelumnya yang digunakan sebagai input. Setelah itu, disaring 

menggunakan minimum support. Item yang frekuensi munculnya kurang 

dari minimum support akan dihapus, sedangkan yang frekuensi munculnya 

minimal sama dengan minimum support tetap dipertahankan sebagai 

kandidat dari pembentukan itemset selanjutnya. Item-item yang tersisa 

pada tiap transaksi akan dibuat menjadi Local Power Set. 

Langkah selanjutnya adalah membuat Global Power Set dengan 

inisialisasi count = 0. Pada tahap ini, frekuensi masing-masing kandidat k-

itemset dihitung. Untuk perhitungan ini, dilakukan perbandingan antara 

Local Power Set dan Global Power Set. Jika kandidat k-itemset pada 

Global Power Set ditemukan pada Local Power Set, maka count dari k-
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itemset tersebut ditambah satu. Setelah pembandingan selesai dilakukan, 

maka dilakukan tahap pemangkasan dengan minimum support sebagai 

patokan. Jika jumlah k-itemset di bawah minimum support, maka akan 

dihapus dari Global Power Set. Item yang tersisa adalah frequent itemset, 

disebut juga strong rule. Dari hasil ini, ditemukan item yang dapat 

direkomendasikan kepada customer. Item tersebut yang ditampilkan pada 

bagian rekomendasi.  

5.  Evaluasi Uji Coba 

Pada tahap ini, dilakukan percobaan implementasi Recommendation 

System (RS) menggunakan algoritma Improved Apriori Shankar 

Bargadiya dan menggunakan algoritma Apriori klasik. Dari hasil 

percobaan tersebut diperoleh perbandingan hasil dari penggunaan 

algoritma tersebut. Pengujian terhadap user juga dilakukan lewat 

kuesioner. Jumlah responden yang digunakan dalam pengisian kuesioner 

ini adalah 50 responden. Jumlah ini diambil sesuai acuan umum untuk 

menentukan ukuran sampel yang diberikan oleh Roscoe (1975) yang 

dikutip oleh Sekaran (2006): 

a. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

b. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, 

dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori 

adalah tepat. 
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c. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen 

yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran 

sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.  

3.2. Perancangan Sistem 

Berikut ini diuraikan perancangan terhadap pengembangan 

Recommendation System (RS) pada web www.lmfclothing.com.  

3.2.1. Diagram Umum Aplikasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 Proses utama yang dilakukan pada Recommendation System (RS) ini 

adalah perhitungan menggunakan Improved Apriori Shankar Bargadiya. 

Database 
Transaksi 

Lmfclothing 

Recommendation System 

Perhitungan Improved 
Apriori Shankar Bargadiya 

Frequent Itemset 

User 

Gambar 3.1 Diagram Umum Aplikasi 
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Algoritma ini digunakan untuk menemukan frequent itemset. Dari frequent 

itemset tersebut akan diperoleh item-item yang mungkin untuk direkomendasikan 

pada halaman detail sebuah item.  

 Proses awal adalah mengambil daftar transaksi dari database sebagai input 

yang dibutuhkan untuk penemuan frequent itemset. Setelah itu, scan database dan 

perhitungan menggunakan algoritma dilakukan. Pada akhirnya, frequent itemset 

yang ditemukan dan berkaitan dengan item yang dilihat detail oleh customer akan 

ditampilkan pada halaman rekomendasi sesuai layout yang dirancang. 

 Ada dua kemungkinan yang terjadi saat user memilih sebuah item untuk 

dilihat secara detail. Pertama, item yang dipilih adalah item yang sudah ada dalam 

daftar transaksi sebelumnya. Artinya, item tersebut sudah pernah dibeli 

sebelumnya oleh customer yang lain. Kemungkinan kedua adalah item yang 

dipilih untuk dilihat secara detail adalah item yang baru ditambahkan dan atau 

belum ada di daftar transaksi sebelumnya. Artinya, item tersebut belum pernah 

dibeli atau dipesan. 

3.2.2. Flowchart 

 Berikut akan digambarkan secara detail flow chart mengenai proses dari 

Recommendation System (RS) menggunakan algoritma Improved Apriori Shankar 

Bargadiya. Proses dimulai pada saat user memilih sebuah item pada katalog. Pada 

saat sebuah item dipilih, informasi detail mengenai item tersebut ditampilkan. Di 

halaman yang sama akan diberikan beberapa rekomendasi item lain yang 

berkaitan dengan item yang dipilih. Gambar 3.2 menunjukkan alur proses tersebut. 
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Gambar 3.2 Flowchart proses Recommendation System (RS) menggunakan 
Improved Apriori Shankar Bargadiya 

 

 Saat sebuah item dipilih, dilakukan pengambilan daftar transaksi yang ada 

pada database. Daftar transaksi tersebut digunakan sebagai input. Dari daftar 

transaksi tersebut dilakukan perhitungan untuk menetapkan minimum support. 

 Minimum support adalah 40% dari jumlah transaksi yang digunakan 

sebagai input. 
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 Setelah minimum support diperoleh, maka dilanjutkan dengan tahap 

pembentukan frequent itemset berikutnya. Dari hasil perhitungan menggunakan 

algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya, akan diperoleh item – item lain 

yang berkaitan dengan item yang dipilih tadi. Hasil tersebut disebut juga strong 

rules.  

 

Gambar 3.3 Flowchart Pembentukan Minimum Support (Minsup) 
 

Keterangan:  

Minsup = Minimum Support 

Jlh Trans = Jumlah Transaksi 

Minimum support diperoleh berdasarkan jumlah transaksi yang digunakan 

sebagai input. Jika jumlah transaksi lebih dari dua atau lebih dari tiga, maka 

minimum support dihitung 40% dari jumlah transaksi yang digunakan sebagai 
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input. Namun, jika jumlah transaksi yang digunakan sebagai input tidak lebih dari 

dua, maka minimum support langsung ditetapkan menjadi dua. 

         

Gambar 3.4 Flowchart pembentukan Frequent Itemset 

Pada tahap pembentukan frequent itemset, dilakukan pengecekan terhadap 

tiap item yang muncul. Jika frekuensi sama dengan atau lebih dari minimum 

support, maka item tersebut ditetapkan sebagai L1 = frequent 1-itemset. Jika 

frekuensi munculnya item kurang dari minimum support, maka item tersebut 

dihapus dari input.  

Setelah L1 = frequent 1-itemset terbentuk, maka dilakukan pembentukan 

Global Power Set dengan inisialisasi count = 0. Global Power Set adalah kandidat 
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k-itemset. Setelah itu, dilakukan scan database untuk membadingkan item yang 

ada dalam transaksi input. Jika item yang ada dalam transaksi bukan merupakan 

anggota himpunan L1, maka item tersebut dihapus dari transaksi tersebut. Jika 

item tersebut juga merupakan anggota himpunan L1, maka item pada transaksi 

tersebut disimpan sebagai Local Power Set. 

Setelah Global Power Set dan Local Power Set terbentuk, maka langkah 

selanjutnya adalah membandingkan keduanya. 

 

          Gambar 3.5 Flowchart Comparing GPS & LPS 

 Pada tahap perbadingan ini, jika setiap kandidat k-itemset ada pada Local 

Power Set, maka count pada Global Power Set akan ditambah satu. Setelah 
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kandidat k-itemset terbentuk dengan frekuensinya, maka dilakukan pengecekan. 

Tahap ini sering disebut juga pruning, yaitu melakukan pengecekan terhadap 

frekuensi kandidat frequent k-itemset. Jika frekuensi k-itemset kurang dari 

minimum support, maka kandidat k-itemset tersebut dihapus. Kandidat k-itemset 

yang tersisalah yang menjadi frequent itemset akhir yang disebut juga strong 

rules. 

3.2.3. Entity Relationship Diagram  

 Berikut ini adalah Entity Relationship Diagram dari database yang 

berhubungan dengan pembuatan Recommendation System (RS). 

 

Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram 

 Customer dapat melakukan order lebih dari satu barang. Setiap item bisa 

ada dalam satu atau lebih kategori barang. 

 

 

 

 

Implementasi Algoritma ..., Chenly Lidya Wales,FTI UMN, 2014



3.2.4.  User Interface 

Berikut ini adalah rancangan user interface dari situs web lmfclothing. 

1) Halaman Home 

 

Gambar 3.7 Halaman Home 

  

Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali terlihat ketika pengguna 

mengakses situs web lmfclothing. Untuk mengakses halaman ini juga dapat 

melakukan klik pada logo LMF.  

 Pada halaman ini terdapat slider berisi review beberapa item yang dapat 

menarik perhatian customer. Di bawah slider terdapat beberapa gambar dan 

penjelasan promo yang sedang berlangsung. 
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2)         Halaman Katalog 

 

Gambar 3.8 Halaman Katalog dalam tampilan Grid 

 

Halaman ini ditampilkan pada saat pengguna membuka sebuah kategori 

barang. Setiap gambar barang dari sebuah kategori akan ditampilkan bersama 

nama dan harganya. Pengguna dapat memilih jenis tampilan List atau Grid. 

Terdapat juga navigasi kategori untuk melihat posisi kategori barang yang sedang 

dilihat saat ini. 
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Gambar 3.9 Halaman Katalog dalam tampilan List 

 

 Pada tampilan list, nama item ditampilkan di sebelah kanan gambar, 

kemudian diikuti oleh harga item. Gambar item ditampilkan berurut ke bawah. 
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3) Halaman Detail dan Rekomendasi 

 

Gambar 3.10 Halaman detail dan rekomendasi 

 

 Halaman ini ditampilkan pada saat pengguna memilih (melakukan klik) 

sebuah item di katalog. Halaman ini akan memberikan informasi secara detail 

mengenai item yang dipilih. Di bawah gambar dan profil barang, terdapat tiga tab. 

Tab yang ketiga adalah Related Products. Hasil rekomendasi menggunakan 

algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya ditampilkan pada saat mengklik 

tab tersebut. 
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3.3.  Metode Pengujian 

 Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil penggunaan algoritma 

Apriori klasik dan algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya yang 

dilakukan oleh Shankar dan Bargadiya, dengan hasil penggunaan algoritma 

Apriori klasik dan algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya yang 

dilakukan oleh penulis. Yang dibandingkan adalah kecepatan dan penggunaan 

memori. Data yang dibandingkan adalah hasil percobaan menggunakan beberapa 

minimum support (minsup) yang berbeda dan menggunakan spesifikasi komputer 

yang berbeda untuk melihat faktor apa yang cukup mempengaruhi perbedaan 

kecepatan proses dan hasil Recommendation System (RS). Pada web ini, yang 

akan diimplementasikan adalah Recommendation System (RS) menggunakan 

algoritma Improved Apriori Shankar Bargadiya yang dalam penelitian 

sebelumnya oleh Shankar dan Bargadiya diyakini lebih efektif karena 

membutuhkan waktu yang lebih sedikit. 
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