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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan persaingan 

antar perusahaan transaksional bisnis menjadi semakin ketat. Setiap perusahaan 

berusaha menerapkan strategi baru dalam pemasaran produk mereka untuk 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh dengan cara meningkatkan jumlah 

traksaksi penjualan yang terjadi di perusahaannya secara terus-menerus. Strategi 

pemasaran yang tepat membuat pengetahuan akan pola belanja pelanggan menjadi 

penting untuk dipelajari karena pelanggan merupakan aktor utama dalam 

melakukan suatu transaksi. Semakin beragam jenis barang yang dijual di suatu 

perusahaan, maka macam pola belanja pelanggan yang dihasilkan juga semakin 

beragam. Abdul Fatah Minimarket Cellular adalah sebuah minimarket yang 

berpotensi untuk dilakukan pengamatan terhadap pola belanja pelanggan karena 

tingkat keragaman yang tinggi untuk barang yang dijual. 

Abdul Fatah Minimarket Cellular adalah minimarket yang bergerak di 

bidang penjualan barang-barang seluler. Minimarket ini menyediakan berbagai 

macam barang seluler, mulai dari telepon genggam berbagai merk, kartu seluler, 

aksesoris, dan lain sebagainya. Sistem penjualan di Abdul Fatah Minimarket 

Cellular seperti pada minimarket pada umumnya, yaitu pelanggan dapat dengan 

leluasa memilih barang yang dikehendaki dan melakukan transaksi di kasir yang 

tersedia.  
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Sistem pencatatan data transaksi pada minimarket ini sudah 

terkomputerisasi dengan baik, tetapi data yang terekam hanya digunakan untuk 

arsip riwayat penjualan saja. Pihak minimarket hanya menggunakan data tersebut 

untuk mengamati tingkat keuntungan minimarket berdasarkan jumlah penjualan di 

tiap jenis barang ataupun produk tertentu. Terkadang barang harus terpaksa diretur 

kembali kepada supplier karena minimarket tidak dapat memprediksi jumlah 

barang yang dibutuhkan dalam masa eksistensi jenis barang tertentu. 

Pengolahan data yang kurang maksimal ini menyebabkan penjualan 

barang tertentu menjadi tidak efektif, karena pertimbangan untuk menentukan 

keputusan terhadap suatu barang hanya ditinjau berdasarkan masing-masing 

barang. Banyak informasi yang dapat digali dari tumpukan data tersebut melalui 

pencarian keterkaitan antar barang dalam proses transaksi yang telah terjadi dalam 

bentuk kombinasi-kombinasi barang (frequent itemsets). Frequent itemsets 

berpotensi menguntungakan perusahaan bisnis sebagai pertimbangan bagi bagian 

pemasaran dalam menyusun strategi baru untuk meningkatkan jumlah transaksi 

penjualan. 

Dengan memanfaatkan pengetahuan akan frequent itemsets, pembeli akan 

cenderung membeli barang dengan kombinasi yang telah direkomendasikan tanpa 

mereka sadari. Kegiatan ini seakan mampu membaca pikiran dari para konsumen 

tentang perilaku bertransaksi mereka secara menyeluruh. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, diperlukan suatu analisa data yang sangat detail 

menggunakan metode matematis untuk mencari frequent itemsets. Suatu teknologi 

yang dapat digunakan untuk mewujudkannya adalah data mining.  
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Data mining adalah suatu kegiatan menganalisa kumpulan data dengan 

ukuran besar untuk meringkas dan mencari keterkaitan antar data yang 

sebelumnya tidak diketahui dalam cara baru yang dapat dimengerti dan berguna 

bagi pemilik data (Larose, 2006). Pencarian keterkaitan antar data menghasilkan 

itemsets yang sering muncul dan digunakan untuk mencari keterkaitan antar 

barang dalam suatu kumpulan data.  

Itemset mining sering mengarah pada penemuan asosiasi dan korelasi antar 

barang dalam jumlah besar pada kumpulan data transaksional atau relasional. 

Penemuan hubungan korelasi yang menarik dari data transaksi bisnis dapat 

membantu dalam banyak proses pengambilan keputusan bisnis, seperti desain 

katalog, cross-marketing, dan analisis perilaku belanja konsumen. Berbagai 

itemsets yang terbentuk dari transaksi bisnis menunjukkan bahwa barang-barang 

tersebut cenderung untuk dibeli secara bersamaan dalam periode tertentu.  

Market Basket Analysis (MBA) adalah suatu metodologi untuk melakukan 

analisis pola belanja konsumen dengan menemukan asosisasi antar ebberapa item 

yang berbeda, yang diletakkan konsumen dalam shopping basket yang dibeli pada 

suatu transaksi tertentu. Tujuan dari Market Basket Analysis adalah untuk 

mengetahui produk-produk mana yang mungkin akan dibeli secara bersamaan 

(Olson dan Shi, 2006). 

Analisis data transaksi dapat menghasilkan pola pembelian produk yang 

sering terjadi. Informasi ini dapat digunakan bagi pihak penjualan dalam 

mengembangkan strategi dan pengambilan keputusan dengan melihat beberapa 

item mana saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen, misalnya 
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dalam pengaturan peletakan produk di toko, produk yang sering dibeli bersamaan 

diletakkan secara berdekatan. Teknik ini telah banyak digunakan oleh banyak toko 

grosir maupun retail (Olson dan Shi, 2006). 

Salah satu teknik dalam data mining yang terkenal dan cocok untuk MBA 

adalah association rule. Association Rule adalah teknik data mining yang berguna 

untuk menemukan suatu korelasi atau pola yang terpenting/menarik dari  

sekumpulan data besar (Dunham, 2003).  

Association Rule memerlukan pembacaan data transaksi secara berulang 

dengan jumlah data transaksi yang besar untuk menemukan pola-pola hubungan 

yang berbeda dan memakan waktu serta biaya komputasi yang besar. Oleh karena 

itu, dibutuhkan suatu algoritma yang efisien untuk menemukan pola-pola tersebut. 

Jiawei Han mengenalkan sebuah algoritma baru untuk frequent itemset 

mining yaitu FP-growth. FP-growth adalah algoritma yang menggunakan prinsip 

pencarian depth-first. Di dalam algoritma, struktur data yang disebut FP-tree 

digunakan untuk menyimpan informasi secara berkala dari basis data asli dalam 

bentuk yang telah disederhanakan. Algoritma ini hanya melakukan scan terhadap 

basis data sebanyak dua kali dan tidak memerlukan penyusunan candidates-

generation (Grahne dan Zhu, 2005). Kentungan tersebut membuat algoritma FP-

growth jauh lebih cepat dari metode lain dalam association rule, yaitu Apriori. 

Algoritma ini digunakan untuk membentuk frequent itemsets yang nantinya akan 

dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan aturan-aturan asosiasi yang dihasilkan 

oleh model MBA.  
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Algoritma FP-Growth menghasilkan banyak frequent itemsets sebagai 

konsep dasar dari association rules mining. Frequent itemsets tersebut dikaji 

ulang dengan melakukan quicksort terhadap setiap itemsets berdasarkan nilai 

support-nya untuk mendapatkan urutan kombinasi apa saja yang dapat dijadikan 

rekomendasi di keputusan bisnis. Tingkat efektifitas FP-Growth dalam 

association rule mining membuat penulis menggunakan algoritma ini untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di Abdul Fatah Minimarket Cellular.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menerapkan algoritma FP-Growth dalam itemset mining untuk 

mengamati pola belanja pelanggan? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma FP-Growth dalam 

itemset mining untuk mengamati pola belanja pelanggan pada data transaksional 

bisnis. 

1.4 Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Memberikan saran dan rekomendasi top list frequent itemsets yang telah 

dirankingkan pada data transaksi di Abdul Fatah Minimarket Cellular sehingga 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis 

menggunakan  algoritma FP-Growth. 

2. Melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan terkait itemset mining 

dan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan algoritma FP-Growth. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan sebagai uji coba sistem adalah data transaksi penjualan 

pada Abdul Fatah Minimarket Cellular selama 8 bulan, dimulai dari Oktober 

2013 sampai dengan Mei 2014. 

2. Data filtering dilakukan terlebih dulu untuk mengambil informasi yang benar-

benar dibutuhkan, karena MBA hanya dilakukan dengan menganalisa jenis 

barang di tiap transaksi, bukan kuantitas barang di tiap transaksi. 

3. Menerapkan algoritma FP-Growth dalam sistem data mining menentukan 

frequent itemsets pada data transaksional di Abdul Fatah Minimarket Cellular. 

4. Menerapkan algoritma quicksort pada kumpulan hasil frequent itemsets untuk 

mendapatkan top list frequent itemsets. 

5. Perankingan dilakukan terhadap n-itemsets dan seluruh kombinasi yang 

terbentuk. Perankingan terhadap n-itemsets dilakukan dengan berbagai macam 

jumlah kombinasi barang yang dimulai dari 2-itemsets sampai n-itemsets 

dimana n sebanyak panjang kombinasi terpanjang yang ada di basis data.  
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