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ABSTRAK 

 

 Kreativitas pengusaha ritel dalam menentukan strategi pemasaran akan 

mempengaruhi kemampuan bersaing mereka dengan pengusaha ritel yang lain. 

Pelayanan yang sesuai dengan perilaku belanja konsumen merupakan hal yang 

perlu diperhatikan pengusaha demi meningkatkan level kepuasan pelanggan dan 

laba perusahaan. Metode yang bisa dipergunakan dalam mempelajari perilaku 

konsumen adalah Market Basket Analysis. Metode ini menghasilkan aturan 

asosiatif yang diproses dengan menggunakan algoritma apriori. Pada pengerjaan 

tugas akhir ini, peneliti menggunakan algoritma apriori untuk mengolah data 

penjualan. Hasil yang didapat dari pengolahan data penjualan tersebut adalah 

berupa kombinasi item (itemset) dengan nilai asosiasi berupa nilai support, nilai 

confidence, dan nilai gabungan. Pada tahap pengujian aplikasi dengan tiga sampel 

barang, hasil rule itemset dengan nilai asosiasi tertinggi (strong rule) didapat 

dalam pengujian untuk item susu Frisian Flag dengan batasan nilai minimum 

support dan minimum confidence sebesar 30%, yaitu rule item susu Frisian Flag 

dengan item Gulaku Gula Premium 250g dengan nilai minimum support sebesar 

91,67% dan minimum confidence sebesar 52,38%. Strong rule yang dihasilkan 

dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pengusaha ritel dalam menentukan 

penyusunan tata letak barang, dan dalam menentukan stok produk apa saja yang 

perlu diperbanyak demi meningkatkan keuntungan. 

 

Kata Kunci : Bisnis Ritel, Data Mining, Association Rule, Market Basket Analysis, 

Algoritma Apriori. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat menghadirkan tingkat 

kompetensi yang semakin ketat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Misalnya dalam persaingan pasar, yakni pasar tradisional yang mulai 

terpinggirkan dengan hadirnya pasar modern. Perkembangan pasar modern yang 

semakin maju dapat kita lihat dari banyaknya pusat perbelanjaan, distributor, 

grosir, hypermarket, supermarket, dan minimarket yang dibangun untuk melayani 

kebutuhan konsumen. Maraknya gedung-gedung perbelanjaan modern seperti itu 

tidak lepas dari peralihan pola pikir konsumen yang pada mulanya berorientasi 

pada harga yang murah, kini sudah memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, 

kenyamanan, keramahan dalam pelayanan, kelengkapan jenis dan penempatan rak 

barang. 

Terlepas dari jenis pasar yang digeluti, para pelaku pasar pun saling 

berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ditinjau dari aspek-aspek 

vital yang menjadi bahan penilaian konsumen. Dalam penelitian ini, penulis 

mengangkat permasalahan dalam pelayanan yang sering terjadi dalam bisnis ritel 

(retail), yakni pemilik minimarket atau toko ritel yang masih cenderung 

menempatkan posisi rak tanpa memperhatikan hubungan antar barang, sehingga 

menyulitkan konsumen dalam pencarian barang yang diinginkannya (Triyono, 

2006). Di samping perlunya pengetahuan akan penempatan barang yang sesuai 

dengan selera konsumen, pengusaha ritel juga harus memperhatikan strategi 
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pemasaran untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan hasil penjualan, 

misalnya berupa penawaran diskon untuk jenis barang tertentu jika dibeli secara 

bersamaan. Karena itu, pemilik toko memerlukan suatu sistem yang dapat 

menghasilkan informasi prediktif tentang kebiasaan dan keinginan konsumen 

pada umumnya. Sistem tersebut dapat dibentuk dengan mencatat data penjualan 

dan diproses dengan menggunakan metode pada data mining. 

Berlatar belakang pada permasalahan tersebut, penulis mengembangkan 

sebuah gagasan untuk membuat suatu sistem yang berguna dalam pemodelan 

pembelian barang, dengan menggunakan teknik association rules pada data 

mining. Association Rules sering juga disebut dengan Market Basket Analysis 

karena kegunaannya dalam pembuatan model perilaku pembelian barang oleh 

konsumen, dan dalam menganalisis perilaku konsumen. Algoritma yang 

dipergunakan sebagai metode dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah Algoritma 

Apriori. Sistem ini nantinya diharapkan dapat membantu para pemilik minimarket 

atau usaha ritel untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai hasil penjualan yang 

memuaskan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana merancang dan menghasilkan suatu sistem pemodelan 

pembelian barang dengan menggunakan algoritma apriori ? 

b. Bagaimana mengolah data transaksi untuk menghasilkan nilai asosiasi 

antar kombinasi barang ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dibatasi sebagai berikut : 

a. Data barang dan transaksi yang menjadi bahan dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini merupakan data hasil eksplorasi penulis yang dimasukkan secara 

manual ke dalam database sistem. 

b. Jenis barang yang dicakup merupakan produk yang dijual dalam bisnis 

eceran (retail), yaitu berupa jenis makanan ringan, minuman, kebutuhan 

pokok, barang-barang kosmetik, produk kebersihan. 

c. Banyak kombinasi barang atau frequent itemset dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini dibatasi pada 5 item. 

d. Database pada aplikasi yang dikerjakan hanya mencakup data barang dan 

data transaksi. Customer dan supplier tidak dicantumkan oleh peneliti. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat suatu sistem 

pemodelan pembelian barang oleh konsumen yang mengolah data penjualan 

menjadi informasi prediktif berupa nilai asosiasi antar barang. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah agar 

peneliti dapat membuat suatu sistem yang bermanfaat dalam bidang analisis 

pemasaran barang dengan menggunakan algoritma Apriori. 
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Secara umum, penulis berharap agar sistem yang dihasilkan dalam 

penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemilik minimarket atau toko ritel 

untuk menentukan penyusunan letak barang secara rapi menurut kombinasi 

barang yang paling sering dibeli dan saling berhubungan, dengan tujuan 

meningkatkan pelayanan yang memudahkan konsumen dalam pencarian barang 

yang diinginkan, meningkatkan hasil penjualan barang dengan strategi pemasaran 

yang tepat serta menarik minat konsumen. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 

dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 

dalam proses analisis permasalahan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang teknis pelaksanaan penelitian berupa alat dan bahan 

penelitian, desain dan proses penelitian, serta analisis masalah dari 

model penelitian untuk memperlihatkan keterkaitan antar variabel 

yang diteliti beserta dengan model struktur data untuk analisisnya. 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 

dibuat ke dalam perangkat yang akan digunakan serta melakukan 

pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 

penulisan tugas akhir. 
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