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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Internet tidak lepas dari partisipasi website atau world wide 

web (www). Website merupakan layanan penyedia informasi di Internet yang 

berbasis teks dan grafis. Hadirnya website menimbulkan pemikiran baru bagi 

pelaku bisnis, yaitu, untuk mengatasi rintangan ruang dan waktu yang selama ini 

menjadi masalah pada sistem penjualan secara konvensional.  Untuk 

memanfaatkan teknologi tesebut agar lebih efektif dan efisien dalam bertransaksi 

secara online dengan website sebagai medianya. E-commerce bukan sekedar 

mekanisme menjual barang atau jasa tapi merupakan transformasi bisnis yang 

mengubah cara perusahaan dalam melakukan aktifitasnya.  

Dengan banyaknya situs-situs web yang menawarkan jasa atau barang, tidak 

hanya arah pemasaran yang berubah, namun juga motif dan perilaku dari 

konsumen pun juga turut berubah. Ada empat motif untuk seseorang untuk 

berbelanja melalui internet (Nelson, 2010): Kenyamanan, Informasi yang lengkap, 

Pilihan barang yang cukup banyak, Kemampuan untuk mengontrol pengalaman 

berbelanja. Melalui keempat motif tersebut perilaku konsumen (consumer 

behavior) pun juga menjadi berbeda dengan perilaku konsumen di dunia nyata. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku calon konsumen (Drummond 

et. al., 2008) seperti : Sosial,  Personal, Psikologis, Situasional. Faktor situasional 

menjadi sangat penting pada toko online (e-commerce), karena dengan faktor ini 
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konsumen dapat tergiring kedalam Unplanned Purchases (pembelian yang tidak 

direncanakan).   

Untuk menggiring pembeli supaya dapat melakukan pembelian yang tidak 

direncanakan yaitu dengan melakukan promosi barang – barang lain yang telah 

dibeli oleh pembeli lain bedasarkan barang yang sedang dilihat oleh pembeli. Cara 

yang dapat dilakukan yaitu dengan mengamati data transaksi penjualan. Data 

transaksi penjualan tersimpan pada basis data server yang kemudian diolah dan 

menghasilkan laporan penjualan dan laporan laba-rugi. Akan tetapi, data 

penjualan tersebut bisa diolah lebih lanjut sehingga didapatkan informasi baru. 

Teknologi data mining hadir sebagai solusi nyata bagi para pengambil keputusan 

untuk pihak manjemen dalam menentukan strategi pemasaran dan keterkaitan 

antara barang yang dibeli oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

pada konsumen. 

Tujuan data mining yaitu untuk menemukan hubungan atau pola – pola yang 

memberikan manfaat kepada pihak perusahaan. Data mining menggunakan 

pendekatan discovery based yaitu dengan mencocokan pola (pattern matching) 

dan algoritma digunakan untuk mentukan relasi kunci dalam data yang akan 

diexplorasi. 

Algoritma yang dipakai dalam pembuatan sistem ialah algoritma FP-Growth 

atau Frequent Pattern Growth. Menurut jurnal “Analisis Market Basket Dengan 

Algoritma Apriori dan FP-Growth” oleh Erwin, algoritma FP-Growth dapat 

menghasilkan komputasi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan algoritma 

Apriori. Hal ini didasarkan pada proses kerja dari algoritma FP-Growth yang 

menggunakan struktur tree untu mepencarian frequent itemset sedangakan pada 
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algoritma Apriori pencarian frequent itemset dilakukan dengan melakukan 

scanning pada database secara berulang untuk setiap kombinasi barang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang sering muncul pada sistem toko online ialah menciptakan 

konsumen yang sering kembali ke toko online tersebut 

1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana menyediakan informasi yang lengkap kepada konsumen sehingga 

dapat menimbulkan Unplanned Purchases yang kahirnya dapat menciptakan 

konsumen yang sering kembali ke toko online tersebut?  

 Bagaimana menerapkan algoritma FP-Growth untuk proses modul 

penyajian(Catalog) barang. 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan skripsi ini ialah mengimplementasikan algoritma FP-

Growth untuk rekomendasi barang pada katalog toko online.  

1.5 Manfaat 

Manfaat bagi perusahaan ialah meningkatnya traffic konsumen dan penjualan. 

Sedangkan untuk konsumen ialah mendapatkan barang yang dicari serta barang 

komplementari lain sehingga dapat memenuhui kebutuhan sang konsumen. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab in membahas tentang latar belakang penulisan skripsi ini, 

masalah yang ada pada sistem toko berbasi online  hingga dapat dirumuskan 

masalah – masalah yang umumnya muncul pada toko online, serta tujuan 

dan manfaat dari pembuat skripsi ini. Adapun subab yang terdapat pada bab 
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ini antara lain: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan, Manfaat, Sistematika , Pembahasan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang teori – teori yang dipakai pada saat penulis 

membuat skripsi ini. Adapun subbab pada bab ini antara lain: Data, Data 

Mining, Algoritma FP-Growth, Konsep MVC dan  Codeigniter, Data 

Sampling. 

3. BAB III METODOLOGI PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metodologi yang dipakai penulis 

dalam perancangan module katalog ditoko online. Subbab yang terdapat 

pada bab ini antara lain: Metode Penelitian, Perancangan Sistem. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI dan UJICOBA 

Bab ini akan membahas pembuatan program hingga mencapai hasil yang 

diinginkan. Adapun subbab yang terdapat pada bab ini antara lain: 

Hardware dan Software, Implementasi, Uji Coba. 

5. BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup, dimana penulis meberikan kesimpulan dan 

saran atas program dan algoritma yang digunakan. 

Implementasi Algoritma ..., Daniel Adhi Handoko, FTI UMN, 2014




