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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyaknya persaingan dalam dunia bisnis khususnya dalam  perdagangan 

dunia melalui ekonomi pasar bebas dan kemajuan teknologi informasi membawa 

tempat usaha  pada tingkat persaingan yang semakin ketat dalam memenuhi 

tuntutan pelanggan juga semakin tinggi. Persaingan dalam bisnis tidak bisa 

dipisahkan dari teknologi informasi yang menjadi topik hangat untuk saat ini.  

Toko Star Lotus yang terletak di Kampung Bintang Dalam No.276 Rt. 009 

Pangkalpinang-Bangka. Star Lotus menyediakan beragam peralatan sembahyang 

umat Tionghoa. Sehubungan dengan itu toko hio harus mengerti apa yang 

sebenarnya diinginkan oleh konsumennya untuk memberikan kenyamanan dalam 

berbelanja di toko hio tersebut, terutama dalam memberikan kemudahan untuk 

memilih barang belanjaan yang diinginkan kosumen. Sebagai contoh dalam 

peletakan barang belanjaan yang tersusun di dalam rak sebaiknya disesuaikan 

dengan pola belanja konsumen. Peletakan barang di dalam rak pada sebuah toko 

hio dapat digali dari data transaksi penjualan produk, namun  Toko Star Lotus 

belum memanfaatkan data transaksi tersebut untuk diolah menjadi knowledge 

yang dapat menaikkan laba bisnisnya dengan peletakan barang di rak yang lebih 

optimal. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku 

belanja konsumen adalah analisis keranjang belanja atau Market Basket Analysis 

(MBA). Analisis ini merupakan salah satu metode dalam penambangan data (data 

mining) yang bertujuan untuk menemukan produk yang sering dibeli bersamaan 

dari data transaksi. Metode analisa pola perilaku belanja MBA menggunakan 

bantuan algoritma apriori, yang merupakan algoritma MBA yang digunakan untuk 

menghasilkan association rule, dengan pola “if then ”. Teknik tersebut bisa 

diterapkan dalam data yang sangat besar seperti data transaksi penjualan (Marsela 

dkk, 2004 dalam Bonai, 2011). Penggunaan teknik data mining membantu orang 

untuk tidak perlu melakukan analisis secara manual, melainkan dapat 

menggunakan MBA. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah dapat merancang sistem database, membangun aplikasi MBA 

untuk membantu peletakkan barang dagangan dan mengujicobakan aplikasi MBA. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan 

kerja kuliah praktek dengan judul “PERANCANGAN APLIKASI 

PUNJUALAN MENGGUNAKAN ALGORITMA APPRIORY DI TOKO 

STAR LOTUS  PANGKALPINANG” 

Beberapa penelitian yang terkait dengan yang penulis lakukan, diantaranya: 

Penelitian Aditya, Fitri Marisa, Dwi Purnomo (2016), penelitian ini 

berjudul “PENERAPAN ALGORITMA APRIORI TERHADAP DATA 

PENJUALAN DI TOKO GUDANG BM”
[1].

 Penelitian Dewi Kartika Pane 

(2013), penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI DATA MINING PADA 

PENJUALAN PRODUK ELEKTRONIK DENGAN ALGORITMA 

APRIORI”
[2]

. 
 

Penelitian Harvei Desmon Hutahaean, Bosker Sinaga, 

Anastasya Aritonang Rajagukguk (2016), penelitian ini berjudul “ANALISA 

DAN PERANCANGAN APLIKASI ALGORITMA APRIORI UNTUK 

KORELASI PENJUALAN PRODUK”
[3]. 

Penelitian Wijhah Islamika (2015), 

Penelitian ini berjudul “ANALISIS ASOSIASI DATA DENGAN 

ALGORITMA APRIORI UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

PENJUALANAN BARANG BERBASIS WEB”
[4]. 

Penelitian Muhammad 

Thoriq Agung dan Bowo Nurhadiyono (2015), Penelitian ini berjudul 

“PENERAPAN DATA MINING PADA DATA TRANSAKSI PENJUALAN 

UNTUK MENGATUR PENEMPATAN BARANG MENGGUNAKAN 

ALGORITMA APRIORI”
[5]. 

Penelitian Rijois Iboy Erwin Saragih dan 

Hermansyah Sembiring (2017), Penelitian ini berjudul “PENERAPAN 

ALGORITMA APRIORI DATA MINING UNTUK MENGTAHUI 

KECURANGAN SKRIPSI”
[6] 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya :  

a. Bagaimana menerapkan algoritma apriori untuk menyusun produk di rak 

berdasarkan data penjualan di toko Star Lotus  yang paling banyak 

terjual? 

b. Apakah algoritma apriori dapat membantu megembangkan strategi 

pemasaran? 

c. Bagaimana mengimplementasikan algoritma apriori pada penjualan 

produk di toko Star Lotus? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanan analisis dan perencanaan aplikasi agar 

tidak terlalu luas masalah yang akan dibahas,maka masalah yang akan 

membahas adalah : 

1. Hanya membahas pengelolaan produk di Star Lotus. 

2. Rancangan ini hanya untuk  aplikasi penjualan. 

3. Model yang digunakan adalah waterfall. 

4. Bahasa pemrogaman yang digunakan adalah Java. 

5. Database yang digunakan pada penelitian ini yaitu Microsoft Access.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

a. Merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi untuk 

mempermudah proses transaksi di toko Star Lotus  Pangkalpinang. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana metode apriori dapat membantu 

pengembangan strategi pemasaran. 
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1.5   Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian terdapat model, metode dan tools 

pengembangan sistem yang digunakan untuk membantu pengembangan 

sistem. 

 

1.5.1 Model Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode air terjun atau yang 

sering disebut waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik (class life 

cycle), dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga 

berurutan  pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dari spesifikasi 

kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan 

(plannin), permodelan (modeling), konstruksi (construction) serta penyerahan 

sistem ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan 

dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. 

 

1.5.2.  Metode Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi 

objek(OOAD) dimana didalam metode ini terdapat classes, objek message 

yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibuat  

1.5.3.  Tools Pengembangan Sistem 

Pada pengembangan ini penulis menggunakan alat bantu dan 

perancangan yaitu menggunakan UML ( Unified Modeling Languange ). 

UML (Unified Modeling Languange )  alat bantu yang digunakan terdapat 

diagram – diagram untuk menjelaskan secara grafis elemen-elemen yang 

terdapat di dalam sistem yang akan dibuat.  

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Adapun sitematika penulisan laporan kuliah ini dibagi menjadi lima bab 

agar mempermudah pembahasannya. Tiap bab merupakan satu-kesatuan, 

dengan perincihan sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang perancangan laporan kuliah praktik gambaran umum 

permasalahan yang dihadapi, ruang lingkuppermasalahan, manfaat dan 

tujuan yang ingin di dapatkan serta metode perancangan dan sistematika.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori dasar yang mendukung penulisan kuliah peraktek yang 

mencakup metode atau teknik yang digunakan, teori permasalahan, uraian 

singkat perancangan aplikasi dan kerangka penyelesaian masalah.  

 

BAB III ORGANISASI 

Berisi tentang penjelasan sejarah singkat struktur organisasi, tugas dan 

wewenang struktur organisasi serta unit kegiatan yang ada ditempat riset 

penulis melakukan Kuliah Praktik. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil dari perancangan aplikasi yang telah dilakukan 

dan konsep desain yang telah diajukan penulis. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan mengenai apa saja yang telah dihasilkan serta saran-saran 

alternatif yang dapat diterapkan untuk menanpung usulan supaya laporan 

Kuliah Praktek ini menjadi bermanfaat dan berguna serta dapat di 

sempurnakan pada waktu mendatang. 

 


