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1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputerisasi dan media penyimpanan telah

memungkinkan pengguana untuk mengumpulkan dan menyimpan data dari

berbagai sumber dengan jumlah yang sangat besar. Fenomena tersebut dapat

terjadi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam dunia bisnis.

Dibutuhkan sebuah metode atau teknik seperti media elektronik yang menjadi

salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis.

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh

para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya,

untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam

pencapaian tujuan bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di bidang

pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain.

Dalam persaingan di dunia bisnis, khususnya industri swalayan, menuntut

para pengembang untuk menemukan suatu strategi yang tepat supaya dapat

meningkatkan penjualan barang, salah satu cara yaitu dengan mengetahui pola

pembelian belanja konsumen sehingga kita bisa menerapkan langkah-langkah

yang tepat untuk memberikan fasilitas yang lebih, guna meningkatkan daya jual.

Kim-kim merupakan toko yang menjual Alat ulis kantor dan peralatan

sekolah. Kim-kim selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik agar kepuasan

bagi konsumen dapat terwujud dengan menyediakan produk yang berkualitas,

layanan yang unggul, dan harga bersahabat, serta dalam suasana belanja yang

menyenangkan, namun karena terjadi persaingan dengan toko lainnya maka

diperlukan strategi–strategi untuk mempertahankan bisnis tersebut. Sehubungan
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dengan hal itu suatu toko harus bisa mengerti apa yang sebenarnya diinginkan

oleh konsumennya untuk memberikan kenyamanan dalam berbelanja di toko

tersebut, terutama dalam memberikan kemudahan untuk memilih barang

belanjaan yang diinginkan oleh kosumen dengan mudah. Sebagai contoh dalam

peletakan barang-barang belanjaan yang tersusun di dalam rak sebaiknya

disesuaikan dengan pola belanja konsumen untuk memudahkan konsumen

mencari barang-barang yang diinginkan.

Hingga kini Kim-kim telah melayani transaksi penjualan yang banyak, dan

salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya stok barang yaitu

ketersediaan barang sering kali tidak memadai kebutuhan pelanggan. Misalnya

jumlah stok barang terlalu sedikit permintaan banyak, atau sebaliknya stok barang

yang banyak tetapi permintaan sedikit. Kim-kim belum memiliki laporan transaksi

pembeli sehingga tidak mengetahui produk apa saja yang telah dibeli oleh para

pelanggan. Kemudian dari data transaksi penjualan yang dihasilkan agar bisa

digunakan untuk pengolahan lebih lanjut sehingga mempunyai nilai guna lebih

untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Analisis dari tiap koleksi data tersebut akan

menghasilkan pengetahuan atau informasi, misalnya berupa pola dan kaidah

asosiasi yang terjadi pada data.

Market basket analysis adalah suatu metodologi untuk melakukan analisis

buying habit konsumen dengan menemukan asosiasi antar beberapa  item yang

berbeda, yang diletakkan konsumen dalam shopping basket (keranjang belanja)

yang dibeli dalam transaksi tertentu. Tujuan dari market basket analysis adalah

untuk mengetahui produk-produk mana yang mungkin akan dibeli secara

bersamaan (Jiawei Han dan Micheline Kamber, 2000).
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Algoritma apriori salah satu dari jenis aturan asosiasi yang ada pada data

mining, Algoritma apriori bertujuan untuk menemukan sebuah frequent itemset

yang dijalankan pada sekumpulan data. Analisis apriori adalah suatu proses untuk

menemukan semua aturan apriori yang memenuhi syarat minimum untuk support

dan syarat minimum untuk confidence.

WEKA adalah rangkaian lengkap perpustakaan kelas Java yang

mengimplementasikan banyak state-of-the-art pembelajaran mesin dan algoritma

data mining. Weka tersedia secara bebas di World Wide Web dan menyertai teks

baru pada dokumen data mining dan sepenuhnya menjelaskan semua algoritma

yang dikandungnya. Aplikasi yang ditulis menggunakan library class pada Weka

yang dapat dijalankan pada komputer manapun dengan kemampuan browsing

Web, ini memungkinkan pengguna untuk menerapkan teknik pembelajaran mesin

untuk data mereka sendiri terlepas dari platform komputer. (Witten, Frank & Hall,

2011).

Penerapan Algoritma Apriori di aplikasi Weka dapat dianalisis dari data

transaksi yang membantu dalam membentuk kandidat kombinasi item, kemudian

dilakukan pengujian apakah kombinasi tersebut memenuhi parameter support dan

confidence minimum yang merupakan nilai ambang yang diberikan oleh peneliti.

Jika memenuhi parameter support dan confidence maka hasil tersebut dapat

membantu dalam penentuan pola pembelian barang dan membantu tata letak

barang berdasarkan kencenderungan konsumen membeli barang.

Solusi dari latar belakang di atas, maka akan dibuat sistem informasi kasir di

fokuskan untuk merekam data transaksi pembelian. dari data transaksi penjualan

yang dihasilkan agar bisa digunakan untuk pengolahan lebih lanjut sehingga
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mempunyai nilai guna lebih untuk bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat

mengetahui produk yang paling laku terjual menggunakan metode Market Basket

Analysis dengan teknik Association rules dengan menggunakan analisis pada

Aplikasi WEKA. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul

“Market Basket Analysis Sebagai Rekomendasi Pembelian Persediaan

(Study Kasus : Kim-Kim)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengolah data Laporan transaksi dari sistem yang akan

dianalisis menggunakan aplikasi WEKA dengan algoritma Apriori ?

2. Bagaimana menerapkan Sistem Informasi Kasir yang bisa merekam data

transaksi agar dapat dianalisis menggunakan aplikasi Weka pada Toko

Kim-kim ?

3. Bagaimana menganalisis pola pembelian konsumen dengan Algoritma

Apriori menggunakan Aplikasi WEKA pada Toko Kim-kim berdasarkan data

transaksi penjualan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Pengolahan data laporan transaksi dari sistem dengan Output Microsoft

Excel dan diubah dengan format CSV (Comma Separated Value).
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2. Mengimplementasikan Sistem Informasi Kasir yang hasilnya dapat

dianalisis menggunakan aplikasi WEKA.

3. menganalisis pola pembelian konsumen dengan Algoritma Apriori

menggunakan Aplikasi WEKA.

1.4. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan

tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Menggunakan algoritma Apriori untuk melihat pola belanja pembeli.

2. Menganalisis Market Basket Analysis menggunakan aplikasi WEKA

berdasarkan data transaksi pembeli.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak–pihak yang

memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat di

dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan Sistem

Informasi Kasir.
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b. Bagi Toko Kim-kim dapat dijadikan bahan masukan dan bahan

pertimbangan untuk membuat keputusan, khususnya untuk mengetahui

pola belanja pelanggan.

c. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia diharapkan dapat menambah

informasi dan referensi bagi mahasiswa.


