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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengumpulan Data dan Informasi 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan di Apotek K24 Kalibutuh 

Surabaya. Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan studi literatur, wawancara, serta pengambilan data 

association rules transaksi penjualan obat. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur yang digunakan berasal dari buku-buku perpustakaan, e-

book, dan jurnal ilmiah terkait dengan algoritma Hash Based. Hasil yang 

diperoleh dari kumpulan studi literatur adalah informasi mengenai 

pengolahan data serta langkah-langkah perhitungan algoritma Hash Based 

untuk menghasilkan aturan asosiasi berupa kombinasi item kategori obat. 

Pengamatan terhadap nilai confidence suatu kombinasi dalam analisa 

association rules dapat dilakukan terhadap frequent itemsets yang telah 

memenuhi minimum support. Hal ini dinilai mempunyai potensi sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan bisnis. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan apoteker utama Apotek K24 

Kalibutuh Surabaya yang bernama Herdhan Scripy Putri S.Farm., Apt 

sebagai narasumber. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 September 

2015 jam 12.30 WIB bertempat di Apotek K24 Kalibutuh Surabaya jalan 

kalibutuuh nomer. Hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran. 
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3. Pengambilan Data 

Pengambilan data association rules transaksi penjualan obat didapat dari 

database Apotik K24 Kalibutuh Surabaya. Pengambilan data dilakukan 

pada bulan agustus 2015 dan dibantu oleh apoteker apotek K24 Kalibutuh 

Surabaya. Data yang didapatkan berupa dua file Excel (xls). File pertama 

berisi data transaksi yang berfungsi sebagai pencatatan transaksi jual beli 

obat pada Apotek K24 dengan 224. 172 transaksi selama desember 2013 

sampai Agustus 2015. Sedangkan file kedua berisi data obat dengan 24.996 

jenis produk yang dijual yang terdiri dari 148 kategori.  

4.2. Pengolahan Data dan Informasi 

Data yang telah diperoleh melalui proses pengambilan data berupa dua file  

Excel (xls) yaitu file data transaksi dan file data obat. Dalam file data transaksi 

terdapat sembilan kolom yaitu kolom nomer transaksi, kolom tgl transaksi, kolom 

keterangan, kolom alamat, kolom saldo awal, kolom jumlah, kolom saldo akhir, 

kolom item code, dan kolom item name. Penjelasan keterangan kolom pada data 

transaksi dapat dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4. 1 Keterangan Kolom Pada Data Transaksi  

Nama Kolom Keterangan 
Nomer transaksi Merupakan transaksi yang terjadi di apotek K24 Kalibutuh 
Tgl transaksi Merupakan tanggal terjadinya sebuah transaksi di apotek 
Keterangan Merupakan seseorang atau instansi yang melakukan transaksi pada 

apotek 
Alamat Merupakan alamat dari atribut keterangan 
Saldo awal Merupakan banyaknya item sebelum transaksi 
Jumlah Merupakan banyaknya item yang mengalami transaksi 
Saldo akhir Merupakan banyaknya item setelah transaksi 
Item code Merupakan kode yang dimilik obat  
Item name Merupakan nama yang dimiliki obat 
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Dalam file data obat terdapat 5 kolom yaitu kolom item code, kolom item 

name, kolom kategori, kolom item type, dan kolom QoH. Penjelasan keterangan 

kolom pada data obat dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Atribut Data Obat Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Atribut Keterangan 
item code Merupakan kode yang dimiliki obat sebagai 

nomer identitas unik di database apotek K24 
item name Merupakan nama yang dimiliki obat  
Kategori Merupakan penggolongan obat berdasarkan 

kegunaannya 
item type Merupakan bentuk atau jenis obat 
QoH Merupakan banyak obat yang dimiliki  apotek 

Data tersebut kemudian diolah sesuai dengan hasil studi literatur. Dimulai 

dengan melakukan preprocessing data , penyelesaian masalah dengan algoritma 

Hash Based sampai dengan pembentukan association rules. Dari pembentukan 

association rules tersebut akan diurutkan kedalam 10 rekomendasi teratas dengan 

menggunakan insertion sort 

4.2.1 Preprocessing Data 

Berdasarkan informasi yang didapat dari pengambilan data, peneliti 

membentuk sebuah database yang terdiri dari tiga tabel yaitu tabel data transaksi, 

tabel kategori obat, dan tabel obat. Untuk tabel data transaksi, terdiri dari atribut 

invoice transaksi, tgl transaksi, jumlah, item code, dan item name. Untuk tabel data 

obat, terdiri dari atribut item code, item name, dan kategori. Untuk tabel data 

kategori obat, terdiri dari atribut kode_kat dan nama_kat.  

Untuk mengisi value pada database, file excel diekspor kedalam database 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Untuk tabel data transaksi, file yang 

diekspor berasal dari data transaksi dimana kolom yang dimasukan ke dalam atribut 

tabel antara lain kolom invoice transaksi pada atribut invoice transaksi sebagai 
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transaksi yang terjadi di apotek K24 Kalibutuh, kolom item code pada atribut item 

code sebagai kode obat yang mengalami transaksi, kolom item name pada atribut 

item name sebagai nama obat yang mengalami transaksi, dan kolom jumlah pada 

atribut jumlah sebagai banyaknya item yang mengalami transaksi. Contoh data obat 

dapat dilihat pada tabel 4.5 

Untuk tabel data obat, file yang diekspor berasal dari data obat dimana 

kolom yang dimasukan ke dalam atribut tabel antara lain kolom item code pada 

atribut item code sebagai kode yang dimiliki obat sebagai nomer identitas unik dari 

obat, kolom item name pada atribut item name sebagai nama yang dimiliki obat, 

dan kolom kategori pada atribut kategori sebagai kategori yang dimiliki oleh obat. 

Contoh data kategori dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Untuk tabel kategori obat dibuat berdasarkan kategori apa saja yang 

terdapat pada file data obat sehingga atribut yang dibuat dalam database adalah 

kode_kat merupakan kode identitas unik dari kategori. Atribut kode_kat akan 

berfungsi sebagai order of item pada pemrosesan data. Sedangkan nama_kat 

merupakan nama yang dimiliki kategori obat. Contoh data transaksi dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Contoh Data Kategori Obat Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Kode_kat Nama_kat 
1 Vitamin & /  Mineral 
2 Food 
3 Kontrasepsi Oral 
4 Penisilin 
5 Antihistamin & Antialergi 
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Tabel 4. 4 Contoh Data Obat Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Item code Item name Kategori 
0103c0061 ACTIFED SYR KUNING 60ML Obat Batuk & Pilek 
0108b0017 CLORACEF 500MG  Sefalosporin 
0104b0010 ANAFRANIL 25MG TAB Hipnotik & Sedativ 

 
Tabel 4. 5 Contoh Data Transaksi Apotek K24 Kalibutuh Surabaya 

Invoice transaksi Item code Item name Jumlah 
INV-11044/1504/00002 0103c0140 DECOLGEN TAB STR 4S -1 
INV-11044/1504/00002 01210136 LIVRON B PLEX TAB STR 10S  -1 
INV-11044/1504/01245 0107a0009 MARVELON GOLD LIMAS TAB 28 -1 
INV-11044/1504/01245 04010062 LOTTE BARLEYMINT -1 
INV-11044/1504/01748 020124 BYE BYE FEVER ANAK -2 

 
 Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan 

pembersihan data. Kerena data yang dibutuhkan hanya data transaksi penjualan 

maka dilakukan penyaringan data pada tabel transaksi. Penyaringan dilakukan 

dengan menghapus data transaksi obat yang bukan transaksi penjualan obat. Hal ini 

dapat diketahui berdasarkan atribut jumlah yang mempunyai nilai >  0.  

 Untuk proses dalam pembentukan association rules, atribut yang dibutuhkan 

hanya invoice transaksi dan item name pada tabel data transaksi sehingga untuk 

mempermudah dalam penambangan data dibuat sebuah hasil query sebagai data 

siap olah yang berisi atribut invoice dan kategori. Nilai pada atribut invoice 

didapatkan dari invoice transaksi pada tabel data transaksi, sedangkan atribut 

kategori  didapatkan dari konversi atribut kode obat pada tabel data transaksi 

menjadi kategori obat yang sesuai dalam tabel data obat. 

 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 query data siap olah disaring kembali dengan menyisakan satu 
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record teratas apabila dalam satu invoice terdapat nama kategori yang sama dan 

menghapus record invoice apabila invoice tersebut hanya memiliki satu kategori 

saja. Berikut adalah contoh data pada tabel data siap olah yang dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4. 6  Contoh Data Hasil Query  

 

4.2.2 Penyelesaian Masalah dengan Metode Hash Based 

Metode Hash Based diterapkan untuk mendapatkan hasil berupa daftar 

frequent itemset yang berguna dalam pembentukan association rules. Langkah 

langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:  

 

 

 

Invoice  Kategori Obat 
INV-11044/1504/00002 Hipnotik & Sedativa 
INV-11044/1504/00002 Obat Batuk & Pilek 
INV-11044/1504/00002 Preparat Antiasma & PPOK 
INV-11044/1504/00002 Vitamin & /  Mineral 
INV-11044/1504/00002 Wadah 
INV-11044/1504/01245 Hipnotik & Sedativa 
INV-11044/1504/01245 Obat Batuk & Pilek 
INV-11044/1504/01245 Preparat Antiasma & PPOK 
INV-11044/1504/01245 Sefalosporin 
INV-11044/1504/01245 Wadah 
INV-11044/1504/01748 Antihistamin & Antialergi 
INV-11044/1504/01748 Hipnotik & Sedativa 
INV-11044/1504/01748 Preparat Antiasma & PPOK 
INV-11044/1504/01748 Sefalosporin 
INV-11044/1504/01748 Food 
INV-11044/1504/01748 Wadah 
INV-11044/1504/02116 Antihistamin & Antialergi 
INV-11044/1504/02116 Hipnotik & Sedativa 
INV-11044/1504/02116 Preparat Antiasma & PPOK 
INV-11044/1504/02116 Sefalosporin 
INV-11044/1504/02116 Wadah 
INV-11044/1506/23539 Kontrasepsi Oral 
INV-11044/1506/23539 Obat Batuk & Pilek 
INV-11044/1506/23539 Penisilin 
INV-11044/1506/23539 Preparat Antiasma & PPOK 
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1. Pemrosesan data 

Dataset yang telah terbentuk pada tahap preprocessing kemudian diproses 

menggunakan algoritma Hash Based guna memperoleh hasil berupa frequent 

itemset. Prosedur dalam penerapan algoritma Hash Based sebagai berikut : 

a. Menentukan minimum support sebagai syarat ambang batas dalam 

pembentukan frequent itemset dan minimum confidence sebagai syarat 

ambang batas dalam pembentukan association rules.    

Dari contoh hasil preprocessing data pada Tabel 4.6 didapatkan jumlah 

record sebanyak 5. Penentuan minimum support dan minimum confidance 

ditentukan secara random karena tidak ada ketentuan penggunaan besaran 

batasan. Sebagai contoh minimum support  yang akan digunakan dalam 

perhitungan ialah rata-rata nilai support kategori obat sebesar 2.5 atau 50% 

dari keseluruhan jumlah transaksi dan minimum confidence  sebesar 75%.  

b. Untuk dapat melakukan perhitungan dalam table hash maka setiap item 

kategori memerlukan urutan item (order of item) dalam data. Urutan item 

dalam data digunakan sebagai perwakilan nilai dalam perhitungan. Item 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori obat. Untuk 

mempermudah dalam penulisan peneliti menggunakan inisial sebagai kode 

dari kategori obat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel 4. 7 Keterangan Kategori Obat 

Inisial Kategori Obat Order of 
Item 

A Vitamin & /  Mineral 1 
B Food 2 
C Kontrasepsi Oral 3 
D Penisilin 4 
E Antihistamin & Antialergi 5 
F Obat Batuk & Pilek 6 
G Sefalosporin 7 
H Hipnotik & Sedativa 8 
I Wadah 9 
J Preparat Antiasma & PPOK 10 

 
c. Pembangkitan C1 berdasarkan penghitungan support count dengan 

menggunakan persamaan 2.1 pada setiap itemnya. Sebagai contoh untuk 

mendapatkan nilai support untuk item vitamin&/ Mineral,maka transaksi 

yang mengandung item tersebut pada Tabel 4.6 dijumlahkan sehingga 

didapatkan jumlahnya 1 transaksi, kemudian dibagi dengan keseluruhan 

jumlah transaksi, yaitu sebanyak 5 transaksi.  

Vitamin &/ Mineral =  Jumlah Transaksi Mengandung Item 
Keseluruhan Jumlah Transaksi

=  1
5
 = 20% 

Hasil perhitungan seluruhnya dapat dilihat pada tabel  4.8.  

Tabel 4. 8 Tabel C1 

Inisial Item Jumlah Transaksi mengandung item Support 
A 1 20% 
B 1 20% 
C 1 20% 
D 1 20% 
E 2 40% 
F  3 40% 
G 3 60% 
H 4 60% 
I 4 80% 
J 5 100% 
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Dari hasil persamaan 2.1, item tersebut disaring berdasarkan nilai support 

count yang lebih besar dari nilai minimum support. Hasil dari penyaringan 

tersebut menghasilkan L1. Daftar dari L1 dan nilai support  dijelaskan pada 

tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Daftar L1 dan Nilai Support 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Penggunaan bilangan prima pada persamaan 2.4 ditentukan berdasarkan 

bilangan prima yang terdekat dan lebih besar dari banyaknya jumlah L1 

yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam contoh kasus ini, jumlah L1 yang 

terbentuk sebanyak 5, maka bilangan prima yang digunakan adalah angka 

7. 

e. Hasil L1 dikombinasikan dan di hash ke dalam hash table dengan 

menggunakan persamaan 2.4. Pada persamaan 2.4 order of X menyatakan 

order of item dari item pertama dan order of Y menyatakan order of item 

dari item kedua. Nilai dari order of item masing masing item dapat dilihat 

pada tabel 4.4. Bilangan prima yang digunakan adalah 7 sehingga 

persamaan yang didapat adalah :  

F – G  ((order of F)*10+(order of G)) mod bil prima = 

 ((6*10)+7) mod 7=4  

F – H  (6*10)+8) mod 7= 5  

Inisial Itemset Support 
F Obat Batuk & Pilek 60% 
G Sefalosporin 60% 
H Hipnotik & Sedativa 80% 
I Wadah 80% 
J Preparat Antiasma & PPOK 100% 
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F – I (6*10)+9) mod 7 = 6 

F – J   (6*10)+10) mod 7= 0 

G – H  (7*10)+8) mod 7 = 1 

G – I  (7*10)+9) mod 7 = 2 

G – J  (7*10)+10) mod 7= 3 

H – I  (8*10)+9) mod 7 = 5 

H – J  (8*10)+10) mod 7= 6 

I – J  (9*10)+10) mod 7= 2 

Hasil L1 yang telah dikombinasikan (L1*L1), didistribusikan ke dalam 

bucket address berdasarkan hasil dari persamaan 2.4. Bucket count adalah 

banyaknya subset L1 yang terbentuk ketika muncul pada keseluruhan 

transaksi. Pada bucket addres 0 terdapat subset L1 yaitu FJ. FJ adalah inisial 

dari Obat Batuk & Pilek – Preparat Antiasma & PPOK dimana kombinasi 

tersebut muncul sebanyak 3 kali dalam keseluruhan transaksi. Untuk bucket 

address yang lain dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4. 10 Hash table (L1*L1) 

Bucket 

address 

0 1 2 3 4 5 6 

Bucket count (3) (3) (3), (4) (3) (1) (2), (4) (2), (4) 

Subset C2 FJ  GH GI, IJ GJ FG FH, HI FI, HJ 

 
f. Hasil dari hash table dipilah berdasarkan jumlah pada bucket count tiap hash 

address yang memiliki nilai lebih besar dari minimum support. Inisial FJ 

memiliki bucket count yang bernilai 3. Maka FJ memenuhi syarat untuk 

masuk dalam C2 karena memiliki nilai yang lebih besar dari minimum 
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support. Inisial FG memiliki bucket count yang bernilai 1. Maka FG tidak 

memenuhi syarat untuk masuk dalam C2 karena memiliki nilai yang l 

kurang  dari minimum support. Sehingga dihasilkan hash table terseleksi 

seperti yang terlihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4. 11 Hash table terseleksi (L1*L1) 

Bucket address 0 1 2 3 4 5 6 

Bucket count 3 3 7 3 1 6 6 

Subset C2 FJ  GH GI, IJ GJ FG FH, HI FI, HJ 

 
g. Pembangkitan L2 berdasarkan perhitungan support count setiap subset C2 

dengan menggunakan persamaan 2.2. Subset C2 yang tidak memiliki 

support count lebih besar dari minimum support tidak akan dibangkitkan 

menjadi L2.  

Support count dari F – J =      
 

   = 3/5 = 60% 

Hasil dari perhitungan support count setiap subset C2 dapat dilihat pada 

tabel 4.12. 

Tabel 4. 12 Perhitungan Support Count Subset C2 

Subset C2 Support Count 

F – J 3/5 = 60 % 

G – H 3/5 = 60% 

G – I 3/5 = 60% 

I – J 4/5 = 80% 

G – J 3/5 = 60% 

F – H 2/5 = 40% 

H – I 4/5 = 80% 

F – I 2/5 = 40% 

ADLN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MARKET BASKET ANALYSIS ... PASCALINA RAKHMSARI PUTRI



42 
 

 
 

H – J 4/5 = 80% 

 

Sehingga L2 yang terbentuk adalah   

 F – J  Obat Batuk & Pilek – Preparat Antiasma & PPOK  

 G – H  Sefalosporin – Hipnotik & Sedativa 

 G – I  Sefalosporin –Wadah  

 I – J Wadah – Preparat Antiasma & PPOK  

 G – J  Sefalosporin – Preparat Antiasma & PPOK  

 H – I  Hipnotik & Sedativa –Wadah 

 H – J  Hipnotik & Sedativa – Preparat Antiasma & PPOK 

h. Penggunaan bilangan prima pada persamaan 2.5 ditentukan berdasarkan 

bilangan prima yang terdekat dan lebih besar dari banyaknya jumlah item 

L2 yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam contoh kasus ini, jumlah item 

L2 yang terbentuk sebanyak 4, maka bilangan prima yang digunakan adalah 

angka 5. 

i. Hasil L2 dikombinasikan dan di-hash ke dalam hash table dengan 

persamaan 2.5. Pada persamaan 2.5 order of X menyatakan order of item 

dari item pertama, order of Y menyatakan order of item dari item kedua dan 

order of Z menyatakan order of item dari item ketiga. Nilai dari order of 

item masing masing item dapat dilihat pada tabel 4.4. Bilangan prima yang 

digunakan adalah 5 sehingga persamaan yang didapat adalah :  

J – G – H  (order of J*100) + (order of G ∗ 10) +  order of  H  mod bil prima  

= ((10*100)+(7*10)+9) mod 5 = 4 
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J – G – I   ((10*100)+(7*10)+8) mod 5 = 3 

I – G – H  ((9*100)+(7*10)+8) mod 5= 3 

Hasil L2 yang telah dikombinasikan (L2*L2). didistribusikan kedalam 

bucket address berdasarkan hasil dari persamaan 2.5. Bucket count adalah 

banyaknya subset L2 yang terbentuk yang muncul pada keseluruhan 

transaksi. Pada bucket addres 0 terdapat subset L2 yaitu JGH. JGH adalah 

inisial dari Preparat Antiasma & PPOK - Sefalosporin – Hipnotik & 

Sedativa yang dimana kombinasi tersebut muncul sebanyak 3 kali dalam 

keseluruhan transaksi. Untuk bucket address yang lain dapat dilihat pada 

tabel 4.13. 

Tabel 4. 13 Hash table (L2*L2) 

Bucket address 0 1 2 3 4 

Bucket count (4)   (3),(3) (3) 

Subset L1 HIJ   JGI,IGH JGH 
 
j. Proses 6 dan 7 diulangi dengan menyaring keluar 3-itemset dari hasil L2 

yang telah dikombinasikan (L2*L2) sehingga akan menghasilkan C3 dan 

membangkitkan L3. 

L3 : J – G – I   Preparat Antiasma & PPOK – Sefalosporin –Wadah   

J – G – H  Preparat Antiasma & PPOK – Sefalosporin –Hipnotik &  

 Sedativa    

 I – G – H  Wadah – Sefalosporin – Hipnotik & Sedativa   

 H – I – J   Hipnotik & Sedativa – Wadah – Preparat Antiasma & 

PPOK  

2. Pembuatan Association rules 
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Setelah tahap pemrosesan data selesai, dilakukan perhitungan confidence 

dengan menggunakan persamaan 2.3 untuk semua hasil perhitungan 

algoritma Hash Based.  

  Untuk mendapatkan nilai confidence, setiap frequent itemset yang 

mengandung semua item dari setiap atribut antecedent dan consquent dicari 

dengan menggunakan persamaan 2.3 sesuai pola yang dihasilkan. Salah satu 

pola yang terbentuk adalah jika {Sefalosporin} maka {Hipnotik & 

Sedativa} atau dapat dinotasikan dengan {Sefalosporin}  {Hipnotik & 

Sedativa}.  Diketahui dari database pada Tabel 4.3 bahwa frequent itemset 

yang mengandung { Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} adalah sebanyak 3 

transaksi dan jumlah item yang mengandung {Sefalosporin} adalah 3 

transaksi, maka didapatkan  

 confidence ({Sefalosporin}  {Hipnotik & Sedativa}) = x100% = 100%.  

 Setelah didapatkan hasil perhitungan confidence, penyaringan hasil 

perhitungan confidence dilakukan berdasarkan minimum confidence yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penyaringan dimasukkan ke dalam 

database. Hasil perhitungan confidence untuk pola terpilih lainnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4. 14 Perhitungan Association rules 

Itemset Rules (X →Y) Itemsets Support counts Nilai Confidence 
{Obat Baruk & Pilek} → 
{Preparat Antiasma & 
PPOK} 

{Obat Baruk & Pilek,Preparat Antiasma & PPOK} = 
3 

3/3 x 100% = 
100% 

{Obat Batuk & Pilek} = 3 
{Preparat Antiasma & 
PPOK} → {Obat Baruk & 
Pilek} 

{Obat Baruk & Pilek,Preparat Antiasma & PPOK} = 
3 

3/5 x 100% = 
60% 

{Preparat Antiasma & PPOK} = 5 
{ Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} = 3 
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Itemset Rules (X →Y) Itemsets Support counts Nilai Confidence 
{Sefalosporin} → 
{Hipnotik & Sedativa} 

{Sefalosporin} = 3 3/3 x 100% = 
100% 

{Hipnotik & Sedativa} 
→{Sefalosporin} 

{ Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} = 3 3/4 x 100% = 
75% {Hipnotik & Sedativa} = 4 

{Sefalosporin} → 
{Wadah} 

{Sefalosporin,Wadah}=3 3/3 x 100% = 
100% {Sefalosporin} = 3 

{Wadah} → 
{Sefalosporin}  

{Sefalosporin,Wadah}=3 3/4 x 100% = 
75% {Wadah} = 4 

{Sefalosporin}→ 
{Preparat Antiasma & 
PPOK} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK}=3 3/3 x 100% = 
100% {Sefalosporin} = 3 

{Preparat Antiasma & 
PPOK}→{Sefalosporin}  

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK}=3 3/5 x 100% = 
60% {Preparat Antiasma & PPOK} = 5 

{Wadah} → {Preparat 
Antiasma & PPOK} 

{Wadah,Preparat Antiasma & PPOK} = 4 4/4 x 100% = 
100% {Wadah} = 4 

{Preparat Antiasma & 
PPOK} → {Wadah} 

{Wadah,Preparat Antiasma & PPOK} = 4 4/5 x 100% = 
80% {Preparat Antiasma & PPOK} = 5 

{Hipnotik & Sedativa} → 
{Preparat Antiasma & 
PPOK} 

{Hipnotik & Sedativa,Preparat Antiasma & PPOK} = 
4 

4/4 x 100% = 
100% 

{Hipnotik & Sedativa} = 4 
{Preparat Antiasma & 
PPOK} → {Hipnotik & 
Sedativa} 

{Hipnotik & Sedativa,Preparat Antiasma & PPOK} = 
4 

4/5 x 100% = 
80% 

{Preparat Antiasma & PPOK} = 5 
{Hipnotik & Sedativa} → 
{Wadah} 

{Hipnotik & Sedativa,Wadah} = 4 4/4 x 100% = 
100% {Hipnotik & Sedativa} = 4 

{Wadah} → {Hipnotik & 
Sedativa}  

{Hipnotik & Sedativa,Wadah} = 4 4/4 x 100% = 
100% {Wadah} = 4 

{Sefalosporin,Preparat 
Antiasma & PPOK} → 
{Wadah} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK,Wadah}  
= 3 

3/3 x 100% = 
100% 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK} = 3 
{Sefalosporin,Wadah} → 
{Preparat Antiasma & 
PPOK} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK,Wadah} = 
3 

3/3 x 100% = 
100% 

{Sefalosporin,Wadah} = 3 
{Wadah,Preparat Antiasma 
& PPOK} → 
{Sefalosporin} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK,Wadah} = 
3 

3/4 x 100% = 
75% 

{Wadah,Preparat Antiasma & PPOK} = 4 
{Sefalosporin,Preparat 
Antiasma & PPOK} → 
{Hipnotik & Sedativa} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik 
& Sedativa}  = 3 

3/3 x 100% = 
100% 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK} = 3 
{Sefalosporin,Hipnotik & 
Sedativa} → {Preparat 
Antiasma & PPOK} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik 
& Sedativa} = 3 

3/3 x 100% = 
100% 

{Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} = 3 
{Hipnotik & 
Sedativa,Preparat 
Antiasma & PPOK} → 
{Sefalosporin} 

{Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik 
& Sedativa} = 3 

3/4 x 100% = 
75% 

{Hipnotik & Sedativa,Preparat Antiasma & PPOK} = 
4 
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Itemset Rules (X →Y) Itemsets Support counts Nilai Confidence 
{Sefalosporin,Hipnotik & 
Sedativa} → {Wadah} 

{Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa,Wadah}  = 3 3/3 x 100% = 
100% {Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} = 3 

{Sefalosporin,Wadah} → 
{Hipnotik & Sedativa} 

{Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa,Wadah} = 3 3/3 x 100% = 
100% {Sefalosporin,Wadah} = 3 

{Wadah,Hipnotik & 
Sedativa} → 
{Sefalosporin} 

{Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa,Wadah} = 3 3/4 x 100% = 
75% {Wadah,Hipnotik & Sedativa} = 4 

{ Preparat Antiasma & 
PPOK,Hipnotik & 
Sedativa} → {Wadah} 

{ Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik & 
Sedativa,Wadah}  = 4 

4/4 x 100% = 
100% 

{ Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik & Sedativa} 
= 4 

{ Preparat Antiasma & 
PPOK,Wadah} → 
{Hipnotik & Sedativa} 

{ Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik & 
Sedativa,Wadah} = 4 

4/4 x 100% = 
100% 

{ Preparat Antiasma & PPOK,Wadah} = 4 
{Wadah,Hipnotik & 
Sedativa} → { Preparat 
Antiasma & PPOK } 

{ Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik & 
Sedativa,Wadah} = 4 

4/4 x 100% = 
100% 

{Wadah,Hipnotik & Sedativa} = 4 

 
Hasil dari penyaringan tersebut berupa association rules yang memenuhi 

minimum confidence lebih besar dari 75% adalah sebagai berikut: 

a. {Obat Batuk & Pilek} → {Preparat Antiasma & PPOK} 

b. {Sefalosporin} → {Hipnotik & Sedativa} 

c. {Sefalosporin} → {Wadah} 

d. {Sefalosporin}→ {Preparat Antiasma & PPOK} 

e. {Wadah} → {Preparat Antiasma & PPOK} 

f. {Preparat Antiasma & PPOK} → {Wadah} 

g. {Hipnotik & Sedativa} → {Preparat Antiasma & PPOK} 

h. {Preparat Antiasma & PPOK} → {Hipnotik & Sedativa} 

i. {Hipnotik & Sedativa} → {Wadah} 

j. {Wadah} → {Hipnotik & Sedativa}  

k. {Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK} → {Wadah} 

l. {Sefalosporin,Wadah} → {Preparat Antiasma & PPOK} 

m. {Sefalosporin,Preparat Antiasma & PPOK} → {Hipnotik & Sedativa} 

n. {Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} → {Preparat Antiasma & PPOK} 

o. {Sefalosporin,Hipnotik & Sedativa} → {Wadah} 

p. {Sefalosporin,Wadah} → {Hipnotik & Sedativa} 
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q. { Preparat Antiasma & PPOK,Hipnotik & Sedativa} → {Wadah} 
r. { Preparat Antiasma & PPOK,Wadah} → {Hipnotik & Sedativa} 
s. {Wadah,Hipnotik & Sedativa} → { Preparat Antiasma & PPOK } 

 

4.2.3 Pengurutan Cross selling dengan Insertion sort 

Perangkingan terhadap association rules dilakukan berdasarkan nilai 

confidence yang diurutkan dengan mengurutkan dari nilai yang terbesar menuju 

nilai yang terkecil (descending) dengan menggunakan algoritma insertion sort. 

Langkah langkah dalam pengurutan dengan menggunakan algoritma insertion sort 

sebagai berikut :  

1. Menentukan inputan merk obat sebagai dasar pencarian kategori obat. 

Sebagai contoh inputan merk obat adalah estalin 2mg tab yang mempunyai 

kategori obat Hipnotik & Sedativa.  

2. Setiap association rules yang telah ditemukan, diurutkan berdasarkan nilai 

confidence yang terbesar menuju yang terkecil . Association rules yang 

ditemukan adalah {Hipnotik & Sedativa} →{Sefalosporin} dengan 

confidence 75%, {Hipnotik & Sedativa} → {Preparat Antiasma & PPOK} 

dengan confidence 100%, dan {Hipnotik & Sedativa} → {Wadah} dengan 

confidence 100%. Maka urutan yang terbentuk adalah {Hipnotik & 

Sedativa} →{Sefalosporin}, {Hipnotik & Sedativa} → {Preparat Antiasma 

& PPOK}, dan {Hipnotik & Sedativa} → {Wadah} 

4.3. Perancangan Sistem 

Gambaran umum system flow diagram dari Market basket analysis Dalam 

Penerapan Cross Selling dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1 System Flow Diagram Keseluruhan Sistem 
User atau pengguna dari sistem ini adalah apoteker atau pramuniaga Apotek 

K24 Kalibutuh Surabaya. User atau pengguna akan mendapati tampilan antar muka 

utama dengan tiga label pilihan sebagai menu utama saat sistem ini dijalankan. Tiga 

label tersebut yaitu label home, label cross-selling dan label association rules. 

Dibutuhkan tiga inputan untuk melakukan proses dalam sistem ini yaitu minimum 

support, minimum confidence, dan base product. Minimum support untuk 

membangkitkan frequent itemset. Minimal confidance untuk pembuatan 

association rules dibutuhkan untuk melakukan proses yang terdapat pada label 

association rules. Sedangkan base product, berupa jenis atau merk obat,  untuk 

perangkingan association rules diisikan pada label cross-selling.  

Proses dalam sistem ini terbagi dalam dua proses. Proses pertama yang 

terdapat pada label association rules adalah proses pembangkitan frequent itemset 

dan pembuatan association rules dengan input minimum support dan minimum 

confidence yang diinputkan oleh user. Inputan tersebut untuk membentuk 

association rules berdasarkan pembangkitan frequent itemset. Proses kedua yang 

terdapat pada label cross-selling adalah proses perangkingan association rules 
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dengan menggunakan input jenis atau merk obat sebagai base product dalam 

pengurutan association rules .   

Output yang dihasilkan oleh sistem ini, dari pembangkitan frequent itemset 

dan association rules didapatkan daftar hasil seluruh asssociation rules yang telah 

terbentuk. Sedangkan dari perangkingan association rules, hasil yang didapat 

adalah daftar 10 association rules teratas berdasarkan base product yang dicari.  

 Untuk menggambarkan aktifitas yang terjadi pada label association 

rules ditunjukan pada gambar 4.2. Pada label association rules terdapat proses 

pembuatan frequent itemset ditunjukan pada gambar 4.3 serta proses pembentukan 

association rules ditunjukan pada gambar 4.5. Sysflow proses L2 dan L3 pada 

proses pembentukan frequent itemset ditunjukan pada gambar 4.4 

 
Gambar 4. 2 Sysflow Diagram generate frequent itemset dan association rules 

 
Gambar 4. 3 Sysflow Diagram generate frequent itemset 
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Gambar 4. 4 Sysflow Diagram Proses L2 dan L3 
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Gambar 4. 5 Sysflow Diagram generate frequent itemset dan association rules 

 
Untuk menggambarkan aktifitas yang terjadi pada proses cross-selling 

ditunjukan pada gambar 4.6.  
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Gambar 4. 6 Sysflow Diagram pengurutan association rules 

4.4. Implementasi Sistem 

Setelah dilakukan perancangan pada sistem maka Market basket analysis 

Dalam Penerapan Cross Selling akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi 

berbasis desktop yang menggunakan Java sebagai bahasa pemrogaman dan 

database yang digunakan adalah MySQL sebagai database management system 

(DBMS). Sebelum membahas menganai General User Interface (GUI) sistem, akan 

dijabarkan terlebih dahulu algoritma yang akan digunakan dalam proses 

pembangkitan frequent itemset dan pembuatan association rules serta pengurutan 

association rules. Berikut adalah algoritma umum dari Market basket analysis 

Dalam Penerapan Cross Selling ini dapat dilihat pada gambar 4.7.  
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Gambar 4. 7 Algoritma Umum Sistem Penggunaan Association rules dalam 
Penerapan Cross selling 

Dalam proses pembentukan frequent itemset & association rules terdapat 

dua proses utama yaitu membentuk frequent itemset dan membangun association 

rules yang dapat dilihat pada gambar 4.8. Proses awal dalam mendapatkan frequent 

itemset adalah dengan membangkitkan large itemset 1, menghitung large itemset 2 

(L2) dan large itemset 3 (L3) dengan algoritma Hash Based sehingga menghasilkan 

output berupa tabel confidence. Pembentukan frequent itemset dapat dilihat pada 

gambar 4.9 

Dalam proses pembangkitan large itemset 1 dibutuhkan inputan dari tabel 

data, nilai minimum support, dan tabel kategori. Hasil dari proses ini adalah arraylist 

yang memuat frequent itemset 1. Pseudocode pembangkitan large itemset 1 dapat 

dilihat pada gambar 4.10. 

Nama: MarketBasketAnalysis 
Fungsi : untuk menemukan pasangan asosiasi berdasarkan base product 
Input :tabel data, nilai minimal support , nilai minimal confidence , nama obat  
Output : array pasangan obat  
Algoritma  
 Start 

Frequent itemset & Association rules 
Ranking association rules  

 End 
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Gambar 4. 8 Pseudocode Pembentukan Frequent Itemset & Association Rules 
 

 

Gambar 4. 9 Pseudocode Pembentukan Frequent Itemset 

 
Gambar 4. 10 Pseudocode Pembangkitan Large itemset 1 

Nama: Frequent itemset & Association rules 
Fungsi : Membuat Frequent itemset & Association rules 
Input : Tabel dataSiapOlah, nilai minsup, nilai mincof 
Output : tabel confidence 
Algoritma 
 Start 

menginputkan nilai minsup dan mincof 
membangkitkan frequent itemset 
membuat association rules 
simpan pada tabel confidence 
print tabel confidence 

 end 

Nama: frequent itemset 
Fungsi : memproses data menggunakan algoritma Hash Based untuk 
membangkitkan frequent itemset 
Input: tabel data, nilai minsup 
Output : tabel confidence 
Algoritma 
 start 

menginputkan minsup 
pembangkitan L1 
proses L2 
proses L3 

 end 

Nama : pembangkitan L1 
Fungsi : untuk mendapatkan frequent itemset1 
Input : tabel data , nilai minsup, tabel kategori 
Output: Arraylist L1 
Algoritma : 
 start 

for all data tabel kategori 
ambil record data nama kategori sebagai kategori1 
for all data tabel dataSiapOlah   

ambil record data nama kategori sebagai kategori2 
if kategori1 = kategori2  

support count +1  
end for 

       if support count > minsup  
simpan kategori pada arraylist L1 

end for 
 end 
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Setelah pembangkitan large itemset 1, berlanjut pada tahap pembangkitan 

Ln. Dalam sistem ini proses pembangkitan large itemset hanya dibatasi pada proses 

large itemset 2 dan large itemset 3. Dalam pembangkitan large itemset tersebut 

dibutuhkan generate bilangan prima, proses kombinasi Ln-1*Ln-1, penghitungan 

hash table, dan pembentukan large itemset n. Tujuan dari proses ini adalah untuk 

mendapatkan list large itemset n (Ln) yang disimpan dalam tabel confidence. 

Pseudocode proses tahap pembangkitan large itemset 2 dan large itemset 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.11.  

 

Gambar 4. 11 Pseudocode pembangkitan large itemset 2 dan large itemset 3 

Pembuatan association rules dapat dilakukan setelah pembangkitan 

frequent itemset dilalui. Tujuan dari pembuatan association rules adalah untuk 

mendapatkan pola aturan dengan pemangkasan frequent itemset berdasarkan 

minimum confidence. Oleh sebab itu, nilai minimum confidence dijadikan sebagai 

inputan dalam proses pembuatan association rules. Pseudocode proses pembuatan 

association rules dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

Nama: proses Ln 
Fungsi: mendapatkan frequent n-itemset 
Input : Arraylist Ln-1, data siapOlah , nilai minsup 
Output : Tabel confidence 
Algoritma : 
 start 

panggil bilangan prima dengan inputan Ln-1.size() 
mengkombinasikan Ln-1* Ln-1 
panggil hitung rumus hash 
membentuk Ln 

 end 
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Proses pengurutan association rules dengan menggunakan insertion 

sorting. Proses pengurutan dengan insertion sorting dapat dikerjakan setelah proses 

pembangkitan frequent itemset dan pembentukan association rules mempunyai 

hasil keluaran dan tersimpan dalam database. Tujuan dari pengurutan dengan 

insertion sorting adalah untuk mengurutkan nilai confidence masing-masing 

association rules dari yang terbesar hingga terkecil. Inputan dalam proses 

pengurutan association rules adalah jenis atau merk obat sebagai base product dan 

data association rules yang diambil dari database. Pseudocode proses pengurutan 

dengan insertion sorting dapat dilihat pada Gambar 4.13.  

Nama : Association rules 
Fungsi : membuat aturan pola asosiasi 
Input : tabel association rules, tabel dataSiapOlah, nilai mincof 
Output :  tabel confidence 
Algoritma 
 start 

menginputkan nilai mincof 
for all tabel confidence 

ambil data id,kategori1, kategori2, kategori3, nilai support 
confidence(id,kategori1, kategori2, kategori3, nilai support) 

end for 
 end 

Nama : confidence  
Fungsi : untuk membentuk pola asosiasi 
Input : id,kategori1, kategori2, kategori3, nilai support, tabel data , nilai mincof 
Output : tabel confidence 
Algoritma 
 start 

for all dataSiapOlah  
ambil data nama kategori 
if data = kategori1 
 jumlah+1 

end for  
countX  nilai support / jumlah  
jika countX > mincof  

update nilai_confidence = countX pada record dengan id_conf = id dari 
tabel confidence 

end 

Gambar 4. 12 Pembuatan Association rules 
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Gambar 4. 13 Proses Pengurutan Dengan Insertion sorting 

 Graphical User Interface (GUI) dari aplikasi Market basket analysis 

Dalam Penerapan Cross Selling ini berjalan atas dasar proses pengolahan dan 

perhitungan data dengan menggunakan algoritma Hash Based. Proses tersebut 

diterapkan ke dalam sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrogaman 

Java. GUI untuk Market basket analysis Dalam Penerapan Cross Selling ini 

memiliki 4 tampilan interface, yaitu halaman home atau interface utama, halaman 

cross selling, halaman association rules, dan halaman tabel hasil association rules.  

 

 

a. Halaman home atau interface utama  

Nama: rangking association rules 
Fungsi: untuk mengurutkan association rules berdasarkan confidence dari yang terbesar 
hingga terkecil 
Input : nama merek obat1, tabel confidence 
Output : arraylist association rules terurut 
Algoritma : 
 start 

menginputkan merek obat1 
buka tabel obat  
if merek obat1 = namaObat pada tabel obat 

ambil kode kategori 
buka tabel kategori 
if kode_kategoriObat = kode_kategori  

ambil nama _kategori sebagai kat1 
 

deklarasi variabel b 
loop for kat1 pada data tabel confidence  

deklarasi n = banyaknya kategori obat1 pada tabel confidence  
jika n >1 

For (mulai i=1 sampai i<= n-1) , b=i 
ketika (b>0 && nilai confidence[b] > nilai confidence [b-1]) 

swap (nilai confidence[b], nilai confidence [b-1])  
b -- 

end for 
end loop 
simpan dalam arraylist association rules terurut 

 end 
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Halaman home merupakan halaman yang ditampilkan oleh sistem pertama 

kali pada saat user mengakses sistem. Terdapat keterangan petunjuk pengisian 

kolom inputan yang sudah disediakan oleh user. Halaman home dapat dilihat pada 

gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 14 Interface dari Halaman Home 

b. Halaman cross selling 

 Halaman cross selling merupakan halaman yang ditampilkan oleh sistem 

untuk menjalankan proses pemberian saran terbaik berdasarkan based product. 

Terdapat 2 variabel yang harus diinputkan oleh user sebelum melakukan 

pengurutan association rules yaitu jenis atau merk obat sebagai base product yang 

pertama dan jenis atau merk obat sebagai base product yang kedua. 

 Inputan base product yang pertama dan kedua berupa dropdown dengan 

konten daftar jenis atau merk obat. User dapat memilih obat mana saja yang akan 

dicari pasangan pola asosiasinya. 

 Setelah memilih jenis atau merk obat, user dapat menekan tombol cari untuk 

melihat hasil association rules berdasarkan inputan base product sebelumnya. 

Maka, muncul daftar pasangan asosiasinya dalam tabel yang telah tersedia pada 
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interface. Daftar pasangan asosiasi tersebut telah diurutkan berdasarkan nilai 

confidence dari yang terbesar hingga terkecil. Halaman label cross selling dapat 

dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15 Interface dari Halaman Cross selling 

c. Halaman Hash Based 

    Halaman Hash Based adalah sebuah halaman untuk melakukan 

pembuatan association rules dengan menggunakan algoritma Hash Based. 

Terdapat dua variabel pada halaman ini. Yang pertama adalah variabel 

minimum support dan yang kedua adalah variabel minimum confidence.  

    Kolom textfield minimum support dapat berupa banyaknya satuan 

kemunculan barang. Nilai pada kolom textfield minimum support berupa 

bilangan asli bukan 0. Kolom textfield minimim confidence berupa nilai 

prosentase untuk melakukan pemangkasan terhadap rules yang tidak 

memenuhi syarat. Nilai yang telah terisi pada kolom texfield minimum 

support dan minimum confidence merupakan default hasil analisa peneliti. 

Nilai default tersebut merupakan rekomendasi dari peneliti namum user 

tetap dapat menginputkan nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan. 
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    Setelah menginputkan nilai pada kolom textfield minimum support 

dan kolom textfield minimum confidence, user dapat menekan tombol proses 

untuk memproses pembentukan association rules. Hasil dari pembentukan 

association rules akan muncul pada halaman tabel hasil. Interface halaman 

Hash Based dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4. 16 Interface Halaman Hash Based 

d. Halaman Tabel Hasil 

   Halaman tabel hasil muncul setelah proses dari pembentukan 

association rules selesai diproses. Interface dari halaman tabel hasi berupa 

daftar seluruh hasil association rules diikuti dengan hasil perhitungan nilai 

confidence masing masing association rules. Daftar tersebut disajikan 

dalam bentuk tabel. Tampilan tabel dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4. 17 Interface Halaman Tabel Hasil 

Dalam interface halaman tabel hasil terdapat dua tombol. Tombol save to 

pdf berfungsi untuk menyimpan hasil association rules ke dalam file pdf. 

Sedangkan tombol back berfungsi mengembalikan tampilan ke halaman 

cross selling.  

4.5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk memperoleh verifikasi hasil output dari 

perhitungan sistem yang dibangun serta memperoleh validasi fungsi dari fitur-fitur 

sistem yang dibuat. Pengujian sistem pada Market basket analysis Dalam 

Penerapan Cross Selling 

Black box testing bertujuan untuk menilai apakah hasil output fungsi sistem 

telah sesuai dan membandingkan hasil perhitungan yang dihasilkan sistem terhadap 

hasil perhitungan manual yang terdapat pada sub-bab 4.2. Perhitungan manual 

dilakukan dengan mengganti database dengan database dummy yang memiliki 

jumlah data yang lebih kecil seperti pada Tabel 4.3 sehingga analisa yang dilakukan 

pada perhitungan manual dapat dilakukan lebih mudah. 
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Dengan inputan sesuai pada sub-bab 4.2.2 yaitu minimum support sebesar 

50% dari total keseluruhan transaksi pada contoh tabel data siap olah dan minimum 

confidence sebesar 75% maka output yang diharapkan oleh sistem menghasilkan 

association rules seperti pada tabel 4.14.  

Dari hasil yang sudah dijalankan maka dilakukan pengecekan. Pengecekan 

terdiri dari pengecekan association rules pada 2-itemset dan 3-itemset.  

1. Association rules 2-itemset 

Hasil perhitungan manual untuk association rules 2-itemset dapat dilihat 

pada tabel 4.15.  

Tabel 4. 15 Hasil Perhitungan Manual 2-itemset 

Itemset   

X Y 
Nilai 

Confidence 
Hipnotik & Sedativa   Preparat Antiasma & PPOK 100% 
Hipnotik & Sedativa   Wadah 100% 
Obat Baruk & Pilek   Preparat Antiasma & PPOK 100% 
Preparat Antiasma & PPOK   Wadah 80% 
Preparat Antiasma & PPOK   Hipnotik & Sedativa 80% 
Sefalosporin  Preparat Antiasma & PPOK 100% 
Sefalosporin   Hipnotik & Sedativa 100% 
Sefalosporin   Wadah 100% 
Wadah   Preparat Antiasma & PPOK 100% 
Wadah   Hipnotik & Sedativa  100% 

 
 Sedangkan hasi perhitungan sistem untuk association rules 3-itemset dapat 

dilihat pada gambar 4.18  
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Gambar 4. 18 Hasil Perhitungan Sistem 2-itemset 

2. Association rules 3-itemset 

Hasil perhitungan manual untuk association rules 3-itemset dapat dilihat 

pada tabel 4.16 

Tabel 4. 16 Hasil Perhitungan Manual 3-itemset 

Itemset   

X Y 
Nilai 

Confidence 
Preparat Antiasma & PPOK, Hipnotik & 
Sedativa   Wadah 100% 
Preparat Antiasma & PPOK, Wadah   Hipnotik & Sedativa 100% 
Sefalosporin, Hipnotik & Sedativa   Preparat Antiasma & PPOK 100% 
Sefalosporin, Hipnotik & Sedativa   Wadah 100% 
Sefalosporin, Preparat Antiasma & PPOK   Wadah 100% 
Sefalosporin, Preparat Antiasma & PPOK   Hipnotik & Sedativa 100% 
Sefalosporin, Wadah   Preparat Antiasma & PPOK 100% 
Sefalosporin, Wadah   Hipnotik & Sedativa 100% 
Wadah, Hipnotik & Sedativa    Preparat Antiasma & PPOK  100% 
Preparat Antiasma & PPOK, Hipnotik & 
Sedativa   Wadah 100% 

 
Sedangkan hasi perhitungan sistem untuk association rules 3-itemset dapat 

dilihat pada gambar 4.19   
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Gambar 4. 19 Hasil Perhitungan Sistem 3-itemset 

Dari 2 tes tersebut didapatkan hasil yang sama antara perhitungan manual 

dengan hasil aplikasi. Maka dari itu aplikasi market basket analysis ini telah lolos 

evaluasi sistem dan memiliki perhitungan yang akurat terkait analisis data mining 

menggunakan algoritma hash based 

4.6. Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem dilakukan dengan mengevaluasi semua masukan apakah 

telah sesuai dengan keluaran yang diharapkan pada sistem dan menerapkan 

acceptance testing yang dilakukan oleh pengguna. Evaluasi sistem dilakukan oleh 

pengguna dari sistem yaitu Apoteker Apotek K24 Kalibutuh Surabaya Surabaya 

dan Pramuniaga Apotek K24 Kalibutuh Surabaya Surabaya. Evaluasi untuk semua 

masukan dan hasil dari keluaran yang dihasilkan sistem dapat dilihat pada tabel 

4.17. 

Tabel 4. 17 Evaluasi Sistem 

I
D 
T
es 

Prakondisi Deskripsi Hasil yang 
Diharapkan 

Hasil 
dari 

Sistem 

1 Interface aplikasi cross 
selling ditampilkan 

User memilih tab 
Hash Based 

Menampilkan halaman 
input Association rules 

Gambar 
4.18 

2 

- Menginputkan textfield 
minsup dgn nilai 2.5 

- Menginputkan textfield 
mincof dgn nilai 75 

User memilih 
tombol "proses" 

 muncul konfirmasi 
perubahan data 

Gambar 
4.19 
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I
D 
T
es 

Prakondisi Deskripsi Hasil yang 
Diharapkan 

Hasil 
dari 

Sistem 

3 Konfirmasi perubahan 
data ditampilkan 

User memilih 
tombol "YES" 

Menampilkan tabel 
association rules 

Gambar 
4.20 

4 Tabel association rules 
ditampilkan 

User memilih 
tombol "save to pdf" 

Menampilakn informasi 
bahwa data berhasil 
disimpan 

Gambar 
4.21 

5 Interface aplikasi cross 
selling ditampilkan 

User memilih tab 
cross selling 

Menampilkan halaman 
input Cross selling 

Gambar 
4.22 

6 
Memilih "CLORACEF 
500MG" pada dropdwon 
obat 1 

User memilih 
tombol "CARI" 

- Menampilkan label 
kategori bertuliskan 
Sefalosporin 

- Menampilkan daftar 
pola association rules 
: Hipnotik & 
Sedativa,  Preparat 
Antiasma & 
PPOK,Wadah 

- Menampilkan 
keterangan dari cross-
selling 

Gambar 
4.23 

7 

Daftar pola association 
rules : Hipnotik & 
Sedativa,  Preparat 
Antiasma & PPOK,Wadah 
ditampilkan pada tabel 
kat_obat 

User memilih 
Hipnotik & Sedativa 
pada tabel kat_obat 

- Dropdown obat 2 
berisi daftar obat 
berkatagori Hipnotik 
& Sedativa 

Gambar 
4.24 

8 

- Dropdown obat 2 berisi 
daftar obat berkatagori 
Hipnotik & Sedativa  

- Memilih " CIPRAM 
20MG TAB" pada 
dropdwon obat 2 

User memilih 
tombol "CARI" 

- Menampilkan label 
kategori bertuliskan 
Sefalosporin 

- Menampilkan daftar 
pola association 
rules :Wadah 

Gambar 
4.25 

9 

- Menginputkan textfield 
minsup dgn nilai "abc" 

- Menginputkan textfield 
mincof dgn nilai "def" 

User memilih 
tombol "proses" 

Menampilkan informasi 
bahwa textfield minsup 
dan mincof harus diisi 
dengan angka 

Gambar 

4.26 

1
0 

- Memilih 
"ANAFRANIL 25MG 
TAB" pada dropdwon 
obat 2 

- Dropdown 1 kosong 

User memilih 
tombol "CARI" 

Menampilkan informasi 
bahwa dropdown obat 1 
harus dipilih dahulu 

Gambar 

4.27 
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Gambar 4. 20 Evaluasi Sistem 1 

 
Gambar 4. 21 Evaluasi Sistem 2 

 

 
Gambar 4. 22 Evaluasi Sistem 3 

 

 
Gambar 4. 23 Evaluasi Sistem 4 

 

 
Gambar 4. 24 Evaluasi Sistem 5 

 
Gambar 4. 25 Evaluasi Sistem 6 
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Gambar 4. 26 Evaluasi Sistem 7 

 

 
Gambar 4. 27 Evaluasi Sistem 8 

 
Gambar 4. 28 Evaluasi Sistem 9 

 
Gambar 4. 29 Evaluasi Sistem 10 

Untuk memudahkan pengguna dalam mengevaluasi sistem digunakan 

kuisoner evaluasi sistem yang terdapat pada lampiran 2. Kuisoner evaluasi sistem 

berisi pertanyaan dan pernyataan untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan 

baik dan benar sesuai fungsinya serta apakah program dapat membantu dalam 

memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.  

Hasil Evaluasi sistem yaitu, sistem telah berjalan sesuai dengan 

perancangan dan kebutuhan sistem. Dari segi user interface, segi desain, dan 

tampilan aplikasi baik secara keseluruhan. Dari segi kemudahan penggunaan, 
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sistem yang dirasa mudah digunakan. Dari segi kesesuaian kebutuhan sistem yang 

dibuat cukup sesuai dengan kebutuhan. 

4.7. Analisis Hasil 

Seluruh data utama yang diperoleh kemudian dikelola menggunakan 

algoritma Hash Based guna memperoleh hasil berupa daftar association rules. Hasil 

atau output dari sistem akan diinterpretasikan sebagai pola keterkaitan (association 

rules) dari kategori-kategori obat pada Apotek K24 Kalibutuh Surabaya.  

Dalam menghasillkan association rules diperlukan inputan minimal support 

dan minimal confidence. Untuk memperkirakan inputan pada minimal support 

ditentukan berdasarkan nilai rata rata support pada masing-masing item (kategori 

obat) dan diketahui bahwa rata-rata support adalah 1326 kejadian atau 2,2%, 

Sedangkan untuk memperkirakan inputan pada minimal confidence diambil nilai 

15%, 20%, 25% dan 30% sebagai ketertarikan yang dirasa cukup untuk dijadikan 

strategi pemasaran. 

Dengan minimal support dan minimal confidence tersebut , uji coba aplikasi 

dilakukan 4 kali input antara lain: 

1. Minimum support 2,2% dan minimum confidence 15% 

2. Minimum support 2,2% dan minimum confidence 20% 

3. Minimum support 2,2% dan minimum confidence 25% 

4. Minimum support 2,2% dan minimum confidence 30% 

 Uji coba pertama dilakukan dengan menggunakan minimum support 2.2% 

dan minimum confidence 15%. Output yang dihasilkan memiliki 16 aturan atau 

rules. Aturan-aturan yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
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1. Jika Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik maka Penisilin 

2. Jika Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik maka Obat Batuk & Pilek 

3. Jika Antihistamin & Antialergi maka Preparat Antiasma & PPOK 

4. Jika Antihistamin & Antialergi maka Obat Batuk & Pilek  

5. Jika Hipnotik & Sedativa maka Antihistamin & Antialerg 

6. Jika Hormon Kortikosteroid maka Obat Anti Inflamasi 

7. Jika Obat Anti Inflamasi maka Obat Batuk & Pilek 

8. Jika Obat Anti Inflamasi maka Hormon Kortikosteroid 

9. Jika Obat Anti Inflamasi maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik  

10. Jika Obat Batuk & Pilek maka Penisilin 

11. Jika Obat Batuk & Pilek maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik 

12. Jika Penisilin maka Obat Batuk & Pilek  

13. Jika Penisilin maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik  

14. Jika Preparat Antiasma & PPOK maka Antihistamin & Antialergi  

15. Jika Preparat Antiasma & PPOK maka Obat Batuk & Pilek 

16. Jika FOOD maka Obat Batuk & Pilek 

 Uji coba kedua dilakukan dengan menggunakan minimum support 2,2% dan 

minimum confidence 20%. Output yang dihasilkan memiliki 12 aturan atau rules. 

Aturan-aturan yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

1. Jika Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik maka Obat Batuk & Pilek 

2. Jika Antihistamin & Antialergi maka Preparat Antiasma & PPOK 

3. Jika Antihistamin & Antialergi maka Obat Batuk & Pilek  

4. Jika Hipnotik & Sedativa maka Antihistamin & Antialerg 
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5. Jika Hormon Kortikosteroid maka Obat Anti Inflamasi 

6. Jika Obat Anti Inflamasi maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik  

7. Jika Obat Batuk & Pilek maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik 

8. Jika Penisilin maka Obat Batuk & Pilek  

9. Jika Penisilin maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik  

10. Jika Preparat Antiasma & PPOK maka Antihistamin & Antialergi  

11. Jika Preparat Antiasma & PPOK maka Obat Batuk & Pilek 

12. Jika FOOD maka Obat Batuk & Pilek 

 Percobaan selanjutnya akan dimasukan input minimum support 2,2% 

dengan minimum confidence 25%, dan 30% Dengan cara yang sama seperti 

percobaan sebelumnya akan ditemukan beberapa aturan yang memiliki jumlah yang 

berbeda-beda. Rekap jumlah aturan dapat dilihat pada tabel  

 

Tabel 4. 18 Hasil Uji Coba Association Rules 

     Minconf 
 
minsup 

15% 20% 25% 30% 

2,2% 16 Rules 12 Rules 9  Rules 6 Rules 
 

 Dari Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa semakin tinggi minimum confidence 

maka semakin sedikit jumlah rule dihasilkan. Dan semakin rendah minimum 

confidence maka semakin banyak rule yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi 

nilai minimum confidence maka semakin tinggi pula tingkat keterkaitan antar pola 

yang dihasilkan. Dan semakin rendah nilai minimum confidence maka semakin 

rendah pula tingkat keterkaitan antar pola yang dihasilkan 
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 Analisis hasil uji coba tersebut menemukan bahwa rule paling kuat dari data 

penjualan di Apotek K24 Kalibutuh Surabaya adalah aturan-aturan yang dihasilkan 

dari input minimum support 2,2% dan minimum confidence 30%. Aturan yang 

didapat dari inputan tersebut hanya menghasilkan 6 rule saja yaitu: 

1. jika Antihistamin & Antialergi maka Obat Batuk & Pilek.  

2. jika Hormon Kortikosteroid maka Obat Anti Inflamasi 

3. Jika Penisilin maka Obat Batuk & Pilek 

4. Jika Penisilin maka Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik 

5. Jika Preparat Antiasma & PPOK maka Antihistamin & Antialergi 

6. Jika Preparat Antiasma & PPOK maka Obat Batuk & Pilek 

 Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa :  

1. Ketika konsumen membeli obat berkategori Antihistamin & Antialergi 

maka konsumen tersebut mempunyai ketertarikan sebesar 33% untuk 

membeli obat berkategori Obat Batuk & Pilek,  

2. Ketika konsumen membeli obat berkategori Hormon Kortikosteroid maka 

konsumen tersebut mempunyai ketertarikan sebesar 38% untuk membeli 

obat berkategori Obat Anti Inflamasi 

3. ketika konsumen membeli obat berkategori Penisilin maka konsumen 

tersebut mempunyai ketertarikan sebesar 31% untuk membeli obat 

berkategori Obat Batuk & Pilek 

4. ketika konsumen membeli obat berkategori Penisilin maka konsumen 

tersebut mempunyai ketertarikan sebesar 35% untuk membeli obat 

berkategori Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik 
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5. ketika konsumen membeli obat berkategori Preparat Antiasma & PPOK 

maka konsumen tersebut mempunyai ketertarikan sebesar 35% untuk 

membeli obat berkategori Antihistamin & Antialergi 

6. ketika konsumen membeli obat berkategori Preparat Antiasma & PPOK 

maka konsumen tersebut mempunyai ketertarikan sebesar 49% untuk 

membeli obat berkategori Obat Batuk & Pilek 
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