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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu prosedur beserta tahapan-tahapan yang 

tersusun secara jelas dan sistematis guna menyelesaikan suatu permasalahan yang 

sedang diteliti dengan landasan ilmiah tertentu. 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan pada penelitian adalah Apotek K24 Kalibutuh 

Surabaya yang berlokasi di Jalan Kalibutuh 132 Surabaya, Jawa Timur. Penelitian 

dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai dengan September 2015. 

3.2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses penentuan 

frequent itemset yang paling berpotensi untuk strategi pemasaran dalam 

pelaksanaan konsep cross-selling produk obat di Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Surabaya. Penentuan frequent itemset menggunakan data transaksi penjualan yang 

telah berlangsung selama Desember 2013 sampai dengan Agustus 2015 . 

3.3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui studi literatur terkait permasalahan, wawancara secara langsung terhadap 

sumbernya dan pengambilan data record transaksi penjualan obat. 

Studi literatur digunakan untuk mengetahui dan memahami penggunaan 

algoritma Hash-Based, frequent itemset dan konsep cross-sellnig dengan bantuan 

buku, jurnal dan sumber lain yang terkait. 

ADLN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MARKET BASKET ANALYSIS ... PASCALINA RAKHMSARI PUTRI



24 
 

 
 

Wawancara ditujukan kepada apoteker Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Kalibutuh Surabaya dengan tujuan mendapatkan informasi bagaimana proses bisnis 

dan konsep penawaran obat yang diterapkan Apotek K24 Kalibutuh Surabaya saat 

ini.  

Data record transaksi penjualan obat yang diambil melalui database Apotik 

K24 Surabaya digunakan sebagai perhitungan dalam pemrosesan algoritma Hash 

Based. Data yang diperoleh dari Apotek K24 Kalibutuh Surabaya adalah data 

transaksi penjualan dengan periode Desember 2013 sampai Agustus 2015. Jenis 

data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Transaksi  

Data transaksi berisi id transaksi, tanggal konsumenan, dan obat yang terjual 

dan tercatat ke dalam database tabel transaksi 

2. Data obat 

Data obat berisi kode dan nama dari setiap obat yang digunakan sebagai 

identifikasi dari data masukkan. 

3. Data kategori obat 

Data kategori obat berisi kategori obat berdasarkan obat-obatan yang 

mempunyai fungsi atau kegunaan yang sama. 

3.4. Teknik Pengolahan Data 

Dari data hasil wawancara peneliti akan menganalisa mengenai proses 

bisnis yang terkait dengan penjualan dan konsep penawaran apotek saat ini sebagai 

acuan latar belakang permasalahan. 

Dari  hasil pengambilan data record transaksi penjualan selama Desember 
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2013 sampai Agustus 2015, peneliti akan mengolah data mulai dari preprocessing 

data, penyelesaian masalah dengan metode Hash Based, sampai dengan 

pembentukan association rules. Untuk mendapatkan 10 top list association rules, 

peneliti akan mengurutkannya dengan menggunakan inserthion sort berdasarkan 

based product yang ingin ditampilkan kepada user.   

3.4.1 Preprocessing Data 

 Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan, maka 

dilakukan pembersihan data. Data yang dibutuhkan hanya data transaksi 

penjualan maka dilakukan penyaringan dengan menghapus data transaksi 

obat yang bukan transaksi penjualan obat. 

 Untuk proses dalam pembentukan association rules, atribut yang 

dibutuhkan hanya invoice transaksi dan item name sehingga untuk 

mempermudah dalam penambangan data dibuat sebuah hasil query sebagai 

data siap olah yang berisi atribut invoice dan kategori.  

 Dalam market basket analysis hanya dilakukan dengan menganalisa 

jenis barang di tiap transaksi, bukan kuantitas barang di tiap transaksi dan 

untuk mencari keterkaitan antar kategori setidaknya dibutuhkan paling 

sedikit dua item. Oleh sebab itu, hasil quert data siap olah disaring kembali 

dengan menyisakan satu record teratas apabila dalam satu invoice terdapat 

nama kategori yang sama dan menghapus record invoice apabila invoice 

tersebut hanya memiliki satu kategori saja.  

3.4.2 Penyelesaian Masalah dengan Metode Hash Based 

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data record 
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transaksi penjualan kemudian dikelola menggunakan algoritma Hash Based 

guna memperoleh hasil berupa daftar frequent itemset.  

1. Pemrosesan Data 

Dataset yang telah terbentuk pada tahap preprocessing kemudian 

diproses menggunakan algoritma Hash Based guna memperoleh hasil 

berupa frequent itemset. Adapun prosedur dalam penerapan algoritma Hash 

Based dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Sebelum perhitungan, terlebih dahulu menentukan minimum support 

dan minimum confidence yang diinginkan berdasarkan masukan 

sebagai syarat terbentuknya frequent itemset. Minimum support dan 

minimum confidence diperoleh berdasarkan trial and error (random). 

b. Karena algoritma Hash Based menggunakan table hash yang memiliki 

nilai alamat tertentu, maka dari nama obat tersebut digunakan 

perwakilan nilai yang nantinya akan diproses sehingga menghasilkan 

nilai kunci yang akan menempatkan kombinasi obat tersebut pada nilai 

table hash yang tersedia. 

c. Dataset yang telah terbentuk selanjutnya akan ditelusuri untuk 

membangkitkan C1 serta menghitung support count berdasarkan 

persamaan [2.1] setiap item. Berdasarkan persamaan [2.1], algoritma 

akan menyaring item yang memiliki support count  lebih besar sama 

dengan minimum support untuk dimasukan dalam L1. 

d. Menentukan bilangan prima untuk persamaan [2.4] dan persamaan 

[2.5]. Bilangan prima ditentukan berdasarkan nilai yang terdekat dan 
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lebih besar dari jumlah L1 

e. Subset L1 dikombinasikan dan di-hash ke dalam hash table dengan 

menggunakan persamaan [2.4] berdasarkan perwakilan nilai. Hasil dari 

persamaan [2.4] dimana ketika kombinasi L1 tersebut di-hash ke dalam 

bucket address, nilai dari bucket count dinaikan satu. 

f. Bila, hasil dari bucket count lebih besar sama dengan minimum support 

maka kombinasi L1 yang ada dalam bucket address tersebut memenuhi 

syarat untuk masuk dalam kandidat large itemset-2 (C2) .  

g. Selanjutnya algoritma Hash Based akan membangkitkan L2 dari C2 

dengan terlebih dahulu menghitung support count menggunakan 

persamaan [2.2] dari setiap subset pada C2. Kemudian subset yang 

tidak memiliki support count lebih besar sama dengan minimum 

support tidak akan dimasukan ke dalam L2. 

h. Subset L2 dikombinasikan dan di-hash ke dalam hash table dengan 

menggunakan persamaan [2.5] berdasarkan perwakilan nilai. Hasil dari 

persamaan [2.5] dimana ketika kombinasi L2 tersebut di-hash kedalam 

bucket address, nilai dari bucket count dinaikan satu. 

i. Mengulangi proses f dan g dengan menyaring keluar 3-itemset dari 

L2*L2 sehingga akan menghasilkan C3 dan membangkitkan L3. 

2. Pembuatan association rule 

Setelah tahap proses selesai, dilakukan perhitungan confidence untuk 

semua hasil dari proses perhitungan algoritma Hash Based. Kemudian 

menyaringnya berdasarkan minimum confidence yang telah ditetapkan. 
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Hasil dari penyaringan tersebut adalah association rules.  

 
Gambar 3. 1 Blok Diagram Proses Metode Hash Based 

3.4.3 Pengurutan Cross-selling dengan Insertion sort 

Algoritma Hash Based menghasilkan banyak association rule 

dengan bemacam macam kombinasi. Perangkingan terhadap kombinasi 

kategori obat dilakukan berdasarkan  nilai confidance dan nilai support yang 

diurutkan secara descending dengan menggunakan algoritma insertion sort.  

Mencari kategori berdasarkan merk obat yang diinputkan pada 

seluruh hasil association rules. Merk obat berperan sebagai base product. 

1. Setiap record yang telah ditemukan, dimasukan kedalam array untuk 

diurutkan berdasarkan nilai confidance pada masing masing record.  

2. Record yang memiliki nilai lebih tinggi diletakan pada array pertama 

dan yang paling kecil diletakan pada array terakhir. 

3. Hasil akhir yang akan ditampilkan hanya urutan 10 teratas dari aray. 

3.5. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem dalam penerapan association rules dengan algoritma 
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Hash Based menggunakan flowchart untuk menggambarkan aktifitas yang terjadi 

pada sistem mulai awal hingga akhir. Dalam perancangan basis data, peneliti 

menggunakan entity relationship diagram untuk menggambarkan kebutuhan data 

yang digunakan.  

 
Gambar 3. 2 Flowchart Sistem 

3.6. Implementasi Sistem 

Pengimplementasian sistem melalui aplikasi berbasis desktop yang 

menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tools NetBeans IDE 7.1.2. Basis 

data yang digunakan adalah MySQL dengan menggunakan Database Managament 

System (DBMS)  php MyAdmin. Proses berjalannya sistem digambarkan dengan 

pseudocode pada setiap tahap untuk mendapatkan hasil akhir dari analisa 

association rules terhadap frequent itemset yang dihasilkan oleh aloritma Hash 

Based. 

3.7. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dengan menggunakan black box. Dalam pengujian sistem 

ini dilakukan dengan cara menilai apakah apakah perangkat lunak telah sesuai 

dengan perancangan sistem dan telah memenuhi tujuan dan kebutuhan yang 
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diharapkan. Pengujian berfokus pada menguji serangkaian kondisi input 

berdasarkan spesifikasi sistem yang telah ditentukan sebelumnya.  

3.8. Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem dilakukan oleh apoteker Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

dengan metode acceptence testing. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 

sistem mudah dipahami dan mudah digunakan oleh user. 
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