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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya penemuan teknologi dalam semua bidang, termasuk 

bidang kesehatan. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan bertujuan guna 

memenuhi kebutuhan kesehatan manusia dalam mempercepat penyembuhan 

penyakit. Dalam hal penyembuhan penyakit tidak bisa lepas dari peranan obat. 

Apotek adalah tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan 

penyaluran obat kepada masyarakat (PP No. 25 Tahun 1980; Permenkes No. 

922/MenKes/Per/X/1993). Apotek menjadi lahan bisnis yang menguntungkan 

seiring dengan banyaknya permintaan obat di masyarakat. Terbukti menurut data 

pada binfar.kemkes.go.id, jumlah Apotek di Indonesia khususnya Jawa Timur pada 

tahun 2011 berkisar 2.422 buah,  tahun 2012 berkisar 2.380 buah, tahun 2013 

berkisar 3.259 buah. Informasi tersebut menunjukkan bahwa sektor penyedia jasa 

layanan apotek berkembang sehingga meningkatkan persaingan antar apotek. 

Apotek K24 Kalibutuh Surabaya adalah salah satu waralaba yang bergerak 

dalam bidang farmasi dan cukup terkenal. Apotek K24 Kalibutuh Surabaya cabang 

Kalibutuh Surabaya menyediakan berbagai macam jenis barang seperti susu, 

vitamin dan juga melayani pemesanan barang dengan atau tanpa resep dokter. 

Berdiri sejak 2 Oktober 2002, Apotek K24 Kalibutuh Surabaya merupakan 

jaringan apotek pertama yang buka nonstop setiap harinya. Dengan konsep 5 

jaminan pasti, yaitu komplit 24 jam, pagi, siang, malam, libur harga sama, hanya 
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menjual obat asli, layanan konsultasi apoteker gratis dan sedia layanan antar, 

membangun citra positif yang lekat di hati masyarakat Indonesia. Terbukti dengan 

diraihnya penghargaan Gold Champion of Indonesia WOW Brand Award 2014 

yang diadakan oleh Ml 9arkPlus Inc. untuk kategori Consumer Healthcare Product 

and Service dengan sub kategori Chain Pharmacy. Apotek K-24 mengungguli para 

pesaingnya yaitu apotek Kimia farma dan apotek Century. (www.apotek-k24.com) 

 Untuk meningkatkan laba penjualan di tengah menjamurnya bisnis 

waralaba, dibutuhkan kerjasama semua pihak yang bekerja pada sebuah apotek. 

Dalam konsep self service, pramuniaga adalah aktor utama dalam transaksi 

penjualan karena mereka yang berhadapan langsung dengan para konsumen. 

Pramuniaga memberikan obat yang konsumen butuhkan beserta penjelasan sebagai 

pengetahuan konsumen mengenai obat tersebut Namun terkadang, pramuniaga 

hanya memberikan apa yang dibutuhkan konsumen saja. Untuk meningkatkan 

transaksi penjualan, pramuniaga lebih menawarkan barang dengan kuantitas yang 

lebih besar (Up-selling). Begitu banyak transaksi penjualan setiap harinya, dengan 

macam obat yang tidak sedikit, membuat pramuniaga kesulitan untuk 

menawarankan obat atau produk tambahan lainnya pada pihak konsumen.  

Dengan bersistem terkomputerisasi, setiap pencatatan transaksi penjualan 

apotek akan disimpan ke dalam database untuk dijadikan arsip penjualan. Pihak 

apotek hanya menggunakan data tersebut untuk mengamati tingkat keuntungan 

apotek berdasarkan jumlah penjualan.  

Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu memilah dan 

memilih data, sehingga bisa menemukan informasi yang bermanfaat untuk strategi 
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pemasaran dalam menawarkan obat agar konsumen mau mengeluarkan uang lagi 

untuk membeli obat yang disarankan. Salah satunya dengan menemukan pola 

pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalam banyaknya data 

tersebut, pada saat ini disebut dengan data mining. Hasil dari data mining digunakan 

manajemen sebagai acuan dalam merancang penempatan display barang, membuat 

tampilan katalog, atau bagian dari strategi marketing dalam peningkatan penjualan 

dengan melalui teknik cross-selling. Diharapkan dengan hasil dari data mining ini 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen sehingga meningkatkan rasa loyalitas dan 

pendapatan pada apotek tersebut.  

Definisi umum dari data mining itu sendiri adalah serangkaian proses untuk 

menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara 

manual dari suatu kumpulan data. (Iko Pramudiono, 2003). Salah satu metode yang 

sering digunakan dalam teknologi data mining adalah metode asosiasi atau 

association rule mining. Association rules digunakan untuk menemukan  pola-pola 

keterkaitan data dalam basis data. Penemuan pola-pola tersebut sebagai titik awal 

pencarian pengetahuan dengan menganalisa perilaku konsumen secara spesifik dari 

suatu golongan/kelompok tertentu, atau biasa disebut market basket analysis.  

Pengetahuan yang dihasilkan dapat berguna bagi Apotek K24 Kalibutuh 

Surabaya untuk bisa melakukan strategi marketing dengan menerapkan konsep 

cross-selling. Cross-selling sendiri adalah suatu konsep penjualan yang 

menggunakan produk utama sebagai pemicu ketertarikan konsumen untuk 

melakukan konsumenan selanjutnya. 
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Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode association rule 

memaparkan bahwa association rule dapat menghasilkan beberapa pola yang bisa 

dijadikan strategi penjualan cross selling dalam merekomendasikan suatu produk 

(Cahyarifian,2013). Dengan menerapkan strategi penjualan cross selling, dampak 

langsung yang bisa dirasakan adalah meningkatnya revenue perusahaan 

(Tama,2010). 

Dalam penerapan konsep cross-selling untuk strategi marketing, metode 

association rules mining membutuhkan suatu algoritma yang efisien untuk 

mempercepat proses penggalian informasi dan menemukan pola-pola hubungan 

yang menarik dan saling berkaitan. Dalam penelitian Jong Soo Park, algoritma 

Hash Based dapat mengurangi waktu dan biaya komputasi dalam menemukaan 

kandidat untuk pembangkitkan frequent itemset. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengolah data dalam 

penjualan toko Apotek K24 Kalibutuh Surabaya untuk menemukan kombinasi item 

yang tersembunyi dengan menerapkan algoritma hash-based. Hal ini dilakukan 

untuk melihat hubungan assosiasi (korelasi) dalam data transaksi penjualan Apotek 

K24 Kalibutuh Surabaya. Pihak manajemen Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Kalibutuh pun dapat menjadikannya acuan dalam penerapan konsep cross-selling, 

terutama saran dalam merekomendasi obat yang akan ditawarkan kepada 

konsumen.  

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dari 

penelitian proposal skripsi ini adalah  
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1. Bagaimana mengelolah data transaski penjualan apotek dengan penerapan 

algoritma hash-based dalam menghasilkan association rule? 

2. Bagaimana memanfaatkan association rule sehingga dapat menerapkan strategi 

cross selling terutama dalam memberikan saran bagi pramuniaga dalam 

merekomendasikan obat yang akan ditawarkan kepada konsumen ? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi 

ini adalah  

1. Untuk menemukan association rules berdasarkan pada data transaksi 

penjualan Apotek dengan menerapkan algoritma hash-based dari data 

mining. Hasil akhir penelitian adalah sebatas penemuan model atau pola 

berupa kombinasi item sebagai output dari proses data mining. 

2. Untuk menemukan manfaat association rules sehingga dapat menerapkan 

strategi cross selling terutama dalam memberikan saran bagi pramuniaga 

dalam merekomendasikan obat yang akan ditawarkan kepada konsumen  

1.4. Manfaat 

1. Membantu Apotek dalam menemukan pola berupa kombinasi item sebagai 

acuan dalam merancang strategi pemasaran. 

2. Membantu Apotek dalam persaingan bisnis di bidang farmasi 

3. Membantu menarik dan mempertahankan konsumen dalam rangka 

meningkatkan profit pada Apotek 

4. Membantu pramuniaga menyarankan obat kepada konsumen sebagai 

rekomendasi konsumenan obat berikutnya. 
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1.5. Batasan Masalah  

Dalam penulisan proposal ini, penulis memberikan batasan masalah agar 

dalam penjelasan kedepannya akan lebih mudah, terarah, dan sesuai dengan yang 

diharapkan serta terorganisir dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan di Apotek K24 Kalibutuh Surabaya Kalibutuh 

Surabaya 

2. Data yang digunakan berasal dari data transaksi penjualan dalam kurun 

waktu April 2012 sampai dengan April 2015 

3. Data filtering dilakukan terlebih dulu untuk mengambil informasi yang 

benar-benar dibutuhkan, karena Market basket analysis hanya dilakukan 

dengan menganalisa jenis barang di tiap transaksi, bukan kuantitas barang 

di tiap transaksi. 

4. Menerapkan algoritma hash-based dalam sistem data mining menentukan 

frequent itemsets pada data transaksional di Apotek K24 Kalibutuh 

Surabaya Kalibutuh Surabaya. 

5. Itemset yang terbentuk mempunyai kombinasi maksimal sebanyak 3-

itemset. 

6. Menerapkan algoritma insertion sort pada kumpulan hasil association rules 

untuk mendapatkan 10 rekomendasi terbaik. 

7. Association rule yang digunakan berdasarkan kategori obat. 

8. Penerapan cross-selling hanya berdasarkan hasil dari association rules. 

Faktor pendukung lainnya tidak masuk dalam parameter. 
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