
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari rancang bangun sistem analisis 

keranjang belanja (Market basket analysis) dalam penerapan cross selling pada 

Apotek K24 Kalibutuh Surabaya adalah rancang bangun sistem ini dilakukan 

melalui 7 tahapan. Tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Melakukan pengumpulan data dan Informasi 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara dan 

pengambilan data sekunder. Wawancara digunakan untuk mengetahui produk mana 

saja yang terdapat pada data obat yang tidak berpotensi untuk disarankan kepada 

konsumen guna peningkatan profit penjualan. Pengambilan data sekunder berupa 

tabel data transaksi dan tabel data obat beserta kategorinya yang ada pada Apotek 

K24 Kalibutuh Surabaya. 

2. Pengolahan data dan informasi 

Pengolahan data dan Informasi dilakukan dengan mengolah hasil dari 

pengumpulan data dengan studi literatur sebagai dasar pengolahan, preprocessing 

data sebagai proses pembentukan data siap olah, penyelesaian masalah dengan 

algoritma Hash Based sebagai proses pembangkitan frequent itemset, dan yang 

terakhir adalah pembentukan association rules. Setelah mendapatkan association 

rules, data tersebut diurutkan kedalam 10 rekomendasi teratas dengan 

menggunakan insertion sort. 
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3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem terdiri dari flowchart sistem dan  desain database dengan 

menggunakan conceptual data model (CDM) dan physical data model (PDM) 

4. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan dengan membuat pseudocode metode 

association rules dengan menggunakan algoritma Hash Based dan pembuatan antar 

muka (interface) 

5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan Black-box Testing. Dari Black-box testing 

diperoleh hasil bahwa sistem telah dibuat dengan benar. Fitur-fitur yang ada telah 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

6. Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem dilakukan dengan memberikan kuisoner kepada apoteker 

Apotek K24 Kalibutuh Surabaya. Hasil dari kuisoner tersebut didapatkan bahwa 

sistem market basket analysis dalam penerapan cross selling pada Apotek K24 

Kalibutuh Surabaya dikategorikan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 

ini bermanfaat dan mudah digunakan oleh pengguna. 

7. Interpretasi Hasil 

Hasil dari pola konsumenan obat yang dihasilkan oleh sistem dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli konsumen dengan menerapkan cross 

selling sebagai upaya dalam meningkatkan keuntungan apotek.  
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 Dalam penerapan cross-selling sebagai bentuk penawaran pembelian obat 

selanjutnya yang diberikan pramuniaga kepada konsumen guna meningkatkan 

keuntungan apotek, maka saran yang ditawarkan dari sistem ini adalah  

a. Apabila konsumen membeli obat berkategori Antihistamin & Antialergi 

maka pramuniaga menyarankan obat berkategori Obat Batuk & Pilek 

kepada konsumen karena mempunyai kecenderungan sebesar 33% untuk 

dibeli  

b. Apabila konsumen membeli obat berkategori Hormon Kortikosteroid maka 

pramuniaga menyarankan obat berkategori Obat Anti Inflamasi kepada 

konsumen karena mempunyai kecenderungan sebesar 38% untuk dibeli 

c. Apabila konsumen membeli obat berkategori Penisilin maka pramuniaga 

menyarankan obat berkategori Analgesik (Non Opiat) & Antipiretik  

kemudian menyarankan obat berkategori Obat Batuk & Pilek kepada 

konsumen karena mempunyai kecenderungan yang lebih besar, yaitu 35%,  

dari  obat kategori lainnya, yaitu 31%,  untuk dibeli  

d. Apabila konsumen membeli obat berkategori Preparat Antiasma & PPOK 

maka pramuniaga menyarankan obat berkategori Antihistamin & Antialergi 

kemudian menyarankan obat berkategori Obat Batuk & Pilek kepada 

konsumen karena mempunyai kecenderungan yang lebih besar, yaitu 49%, 

dari kategori lainnya, yaitu 35%.  

 

 

5.2 Saran 
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Dalam penelitian ini, tahap pembangkitan frequent itemset dengan 

menggunakan algoritma Hash Based memerlukan inputan minimum support dan 

minimum confidence. Inputan minimum support yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah rata-rata dari frekuensi pembelian obat berdasarkan kategori sehingga 

menghasilkan sedikit aturan dan membuat pola yang ditemukan dirasa sudah 

umum. Sehingga untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan nilai 

minimum support yang lebih kecil dari rata rata frekuensi item.   

Dalam penelitian ini juga ditemukan pengelompokan obat oleh pusat 

waralaba apotek mengalami perbedaan pendapat dari apoteker. Oleh karena itu 

sebaiknya melakakun pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan user agar 

proses penambangan informasi sesuai dengan keadaan objek penelitian. 
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