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1.1 Latar Belakang  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal 

dengan istilah  Information and Communication Technology  (ICT) dan internet telah 

merambah berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali bidang bisnis dan 

perdagangan. Dengan adanya internet dan ICT proses pemasaran dan penjualan dapat 

dilakukan kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu. Pada saat ini, semakin banyak 

pelanggan yang menuntut untuk mendapatkan informasi yang cepat dan up-to-date 

secara mudah sehingga banyak perusahaan memperluas proses bisnis mereka dengan 

memanfaatkan internet (Hartanto, 2010). 

Internet merupakan pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa 

henti sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi 

bagi pelanggan, bahkan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan 

tersebut. Penerapan strategi pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknologi internet yang lebih dikenal dengan istilah E-Marketing 

(Electronic Marketing). E-Marketing adalah sebuah teknik pemasaran berbasis web 

dan internet digunakan untuk mencapai sasaran dan mendukung konsep pemasaran 

yang modern. Dengan sebuah website, perusahaan dapat memasarkan produk atau 

jasa secara cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan 

produk atau jasa yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan (Rudy, 2010). 



Kemampuan web/internet yang dapat mengirimkan berbagai bentuk data seperti 

teks, grafik, gambar, suara, animasi, atau bahkan video, maka banyak kalangan bisnis 

yang memanfaatkan teknologi ini dengan membuat homepage untuk mempromosikan 

usahanya (Boderndof, 2009). Kini hampir semua lapisan masyarakat (terutama di 

negara maju) sudah sangat terbiasa dengan web ini, karena hampir segala jenis 

informasi bisa diperoleh.   

E-marketing yang memberikan banyak kemudahan dan keuntungan lebih bagi 

perusahaan, pelanggan dan rekanan bisnis dari perusahaan. E-marketing sangat 

menarik karena era globalisasi menuntut banyak kemudahan dan kecepatan 

informasi. Dalam memasarkan barang yang ingin dijual perlu melakukan teknik data 

mining yaitu teknik association rule untuk menemukan pola hubu-ngan ketekaitan 

suatu  item. Algoritma yang digunakan dari teknik association rule ini adalah 

algoritma Fp-growth. 

Toko penjualan produk tradisional di Lampung khusunya Bandar Lampung 

kebanyakan belum menerapkan sistem secara terkomputerisasi dalam proses 

penjualan. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan 

seiring semakin banyaknya transaksi dan jenis item dan itemset transaksi yang terjadi 

dan tersimpan dalam kurun waktu tertentu, terkait penyampaian informasi produk 

tradisional, selain itu menyulitkan pihak penjual dalam menganalisa jenis item dan 

itemset barang mana yang paling diminati atau tidak diminati konsumen. 

Dalam penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap data transaksi penjualan 

produk produk tradisional Lampung dengan menggunakan sebuah metode  adalam 

mengetahui barang yang diminati oleh pelanggan. Algoritma yang digunakan adalah 



algoritma frequent pattern growth (FP-growth), algoritma ini digunakan untuk 

membentuk  frequent itemsets yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk 

merumuskan aturan-aturan asosiasi yang dihasilkan oleh model market basket 

analysis. Manfaat analisis yang dilakukan ini yaitu dapat melaporkan data pakaian 

tradisional yang sering dipesan. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis 

memilih judul “Pemasaran Produk Tradisional Lampung Menggunakan Metode 

Fp-Growth”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimanamerancang sistem pemasaran menggunakan metode Fp-Growth? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem algoritma Fp-Growth untuk pemasaran 

produk tradisional Lampung ? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Merancang sistem pemasaran produk tradisional lampung menggunakan metode  

Fp-Growth. 

2. Mengimplentasikan sistem algoritma Fp-Growthdalam pemasaran produk 

tradisional Lampung. 

 



1.4 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Sistem hanya pada sistem pemasaran produk produk tradisional menggunakan 

data sekunder hasil pengamatan dari beberapa toko produk tradisional di Bandar 

Lampung. 

2. Tidak membahas transaksi penjualan di beberapa toko produk tradisional 

selampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Toko produk tradisional dapat dijadikan membantu penyelesaian masalah 

untuk membuat laporan, khususnya mengenai sistem pemasaran menggunakan 

metode algoritma Fp-Growth. 

2. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi 

mahasiswa.  

3. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

pemasaran. 

 

 

 


