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ABSTRAKSI 
 

Sebuah layanan situs yang dimiliki oleh perusahaan adalah  backbone 
terpenting dalam menjalankan proses bisnisnya, pada dasarnya layanan situs 
yang dimiliki perusahaan dapat menjadi peran penting dalam upaya pemasaran 
produk. Banyaknya informasi yang perlu di-update setiap saat kepada relasi 
bisnis sudah pasti menjadi kunci utama dalam sebuah pemasaran, pelayanan 
untuk bertransaksi juga perlu dilakukan guna membangun sebuah kemitraan yang 
baik. Secara tidak sadar, history perusahaan seperti data barang yang dijual 
sampai dengan transaksi antara perusahaan dengan rekan bisnisnya kadang 
belum tergali dengan maksimal. Contoh dapat dibuktikan dengan melihat dari 
banyaknya peng-input-an data barang–barang dalam perusahaan maupun 
transaksi–traksaksi berupa nota, faktur, dan lain lain sehingga data yang 
terkumpul menjadi banyak.   

 
Dengan menerapkan Metode Web Usage Mining yang akan diimpementasi 

ke dalam sistem ecommerce dapat memberikan sebuah solusi baru untuk 
menganalisa suatu transaksi yang terjadi dalam toko online maupun pangsa 
pasar suatu produk berdasarkan pembelian konsumen, kunjungan pada web, yang 
disimpulkan menjadi data yang dapat digali untuk menunjang penganaliasaan 
penjualan agar bisa menjadi alat bantu para owner/pemilik perusahaan sebagai 
fitur analisa perkembangan alur distribusi perdagangan pada perusahaannya.  

 
Dalam hasil uji coba metode ini, secara garis besar dapat dijadikan 

sebagai estimasi dalam penyetokan barang, estimasi waktu kunjungan, barang 
yang popular dilihat, barang yang laris di pasaran, barang terlaris per area, 
hasil optimasi keyword dari masing-masing barang sehingga dapat membantu 
teknik SEO (Search Engine Optimition) untuk pencarian tertinggi di search 
engine , semua melewati proses web usage mining sehingga dapat membantu 
melihat pangsa pasar barang ataupun tren barang yang terjadi pada toko online. 

 
Keyword : Web Usage Mining, Web Mining, Distribusi Penjualan, ECommerce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Dalam perkembangan modernisasi dan jaman pada saat ini, banyak 

peralihan penggunakan program desktop untuk bermigrasi pada sistem berbasis 

web. Jika dibandingkan dengan desktop, kelebihan pada web jelas mencakup 

ruang lingkup yang tak terbatas di seluruh dunia. Dalam realitanya, dunia internet 

sangat menjamur dalam perusahaan kecil sampai perusahaan besar dengan 

berbagai macam kebutuhan mulai dari e-commerce, e-banking, serta jasa penyedia 

web instan maupun pembuatan web yang memiliki sistem sangatlah banyak 

dijumpai di dunia internet.  

 Dalam hal ini, sebuah layanan situs yang dimiliki oleh perusahaan adalah  

backbone terpenting dalam menjalankan proses bisnisnya. Pada dasarnya layanan 

situs yang dimiliki perusahaan dapat menjadi peran penting dalam upaya 

pemasaran produk. Banyaknya informasi yang perlu di-update setiap saat kepada 

relasi bisnis sudah pasti menjadi kunci utama dalam sebuah pemasaran, pelayanan 

untuk bertransaksi juga perlu dilakukan guna membangun sebuah kemitraan yang 

baik. Secara tidak sadar, history perusahaan seperti data barang yang dijual 

sampai dengan transaksi antara perusahaan dengan rekan bisnisnya kadang belum 

tergali dengan maksimal. Contoh dapat dibuktikan dengan melihat dari banyaknya 

penginputan data barang–barang dalam perusahaan maupun transaksi–traksaksi 

berupa nota, faktur, invoice dan lain lain sehingga data yang terkumpul menjadi 

banyak.  
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 Analisa yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki banyak data 

yang berskala besar, dalam data tersebut tersembunyi informasi–informasi penting 

yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun relasi kerja. Namun 

dalam implementasinya diperlukan sebuah teknik dengan algoritma khusus yang 

dimana berfungsi sebagai analisis data yang kemudian dari hasil tersebut dapat 

mempresentasikan informasi yang kiranya dapat bermanfaat. Dalam permasalahan 

ini, teknik dasar yang digunakan yakni teknik data mining yakni untuk 

menganalisa data, serta didukung dengan metode web usage mining berbasis 

query, metode ini digunakan untuk menganalisa data pada web. Web Usage 

Mining memiliki kelebihan untuk menggali pola–pola data/content yang tersedia 

dalam web tersebut. Analisa meliputi pengaturan distribusi stok barang penjualan 

dari perusahaan, laporan hasil penjualan barang dalam skala periode, laporan 

barang paling laris dipasaran berdasarkan per area ataupun supplier per periode, 

akumulasi pengunjung berdasarkan periode. Data musiman penjualan yang 

didapat dari  pendataan web tersebut digunakan untuk mengetahui potensi 

penjualan perusahaan yang kemudian di transformasikan ke dalam grafik untuk 

menunjang proses penjualan.  

 Berdasarkan latar tersebut, diharapkan dengan diterapkannya Web Usage 

Mining berbasis query pada prototype ecommerce, sistem dapat memberikan 

sebuah solusi baru untuk menganalisa suatu penjualan maupun pangsa pasar suatu 

produk  pada toko online berdasarkan pembelian konsumen, kunjungan pada web, 

yang kemudian disimpulkan menjadi data yang dapat digali lebih guna untuk 

menunjang penganalisaan penjualan sehingga dapat menjadi alat bantu para 
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owner/pemilik perusahaan sebagai alat untuk melihat analisa perkembangan alur 

distribusi perdagangan pada perubahannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan suatu 

rumusan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana menerapkan metode web 

usage mining berbasis query pada prototype ecommerce?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan luasnya permasalahan yang ada pada aplikasi ini, maka diberikan 

batasan untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian tugas akhir ini. Adapun batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan adalah Web Usage Mining berbasis query. 

b. Penganalisaan data penjualan berdasarkan input-an dari berbagai transaksi 

yang diperoleh penerimaan pemesanan penjualan. 

c. Cakupan data penjualan yang dianalisa berdasarkan penjualan musiman 

berkala (periode tertentu misalnya caturwulan). 

d. Hasil analisa yang ditampilkan berupa grafik estimasi penjualan musiman dari 

data history penjualan yang dapat dipilih dalam rentang waktu periodik 

tertentu. 
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e. Aplikasi memiliki beberapa hak akses, yakni: 

a.  Administrator  

Hak Akses: dapat melihat seluruh data laporan serta dapat meng-edit dan 

mengatur data–data yang ada, serta tool Web Usage Mining berbasis query 

sebagai fitur untuk menganalisa hasil penjualan dan kunjungan pengunjung. 

b.  Outlet: dapat melihat harga, melakukan transaksi. 

c.  Pengunjung: hanya dapat melihat list barang yang dijual oleh perusahaan, 

tanpa melihat harga. 

f. Transaksi bisa dilakukan oleh outlet dan langsung oleh administrator 

g. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah PHP 

(Personal Home Page) yang didukung dengan Javascript (JQuery) dan Ajax. 

h. Sistem database yang digunakan adalah MySQL. 

i. Informasi ranking barang tertinggi dibatasi max 5 jenis barang.\ 

 

1.4   Tujuan 

 Menerapkan medote web usage mining pada prototype ecommerce agar 

dapat mengoptimasi kinerja toko online sekaligus menerapkan metode SEO 

sebagai tren meningkatkan trafik kunjungan. 

 

1.5   Manfaat 

Adapun Manfaat dari penerapan metode web usage mining pada prototype 

ecommerce yakni: 

1. Meningkatkan Penjualan berdasarkan analisa penjualan dengan 

pendekatan metode web usage mining berbasis query, 
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2. Memudahkan manager/owner untuk menganalisa hasil penjualan 

berdasarkan fakta yang ada. 

 

1.6   Metodologi Penelitian 

Penulis dalam penulisan tugas akhir ini, akan menggunakan metode: 

a. Studi Literatur 

Mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dengan mempelajari 

buku–buku sebagai acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi 

penulisan tugas akhir. 

b. Perancangan aplikasi dan Pembuatan aplikasi 

Merancang dari pada sistem secara keseluruhan perangkat lunak dan 

pembuatan atau realisasi dari sistem yang dirancang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

c. Tes dan Analisa 

Uji coba program guna untuk mengetahui hasil rancangan perangkat lunak 

dan menganalisa hasil percobaan yang telah dilakukan. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 bab, masing-masing bab 

membahas tentang: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai landasan-landasan teori yang 

digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu Metode 

Waterfall dan Web Usage Mining serta beberapa informasi 

tambahan berdasarkan hasil analisa kebutuhan berdasarkan hasil 

survei, yang disimpulkan secara garis besar. 

BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam 

pembuatan tugas akhir ini, mulai dari hubungan keterkaitan antara 

beberapa hubungan relasi modul, perancangan Data Flow Diagram 

(DFD), CDM, PDM, database, desain input dan output, desain uji 

coba dan analisa. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI APLIKASI 

Pada bab ini dibahas secara lebih rinci mengenai implementasi 

penggunaan program dalam proses analisa untuk penerapan metode 

Web Usage Mining berbasis query guna membantu proses 

penjualan. 

BAB V         : UJI COBA DAN EVALUASI APLIKASI 

Pada bab ini membahas hasil Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi. 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 

yang telah dibuat serta saran yang dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan pengembangan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA 
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