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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi smartphone pada berbagai aspek kini telah dirasakan 

dampaknya, tanpa terkecuali sampai pada kafe-kafe yang ingin memanfaatkan 

teknologi ini demi kepuasan konsumen dan keuntungan pihak kafe. Manusia pada 

umumnya menginginkan segala sesuatu dapat dengan mudah dikerjakan, begitu 

pula dengan konsumen kafe yang ingin memesan menu dengan mudah dalam artian 

tidak rumit dan tidak memakan waktu yang lama. Mudah dalam memesan menu 

yang dimaksud adalah tanpa harus mengantri dan tanpa harus menunggu pelayan 

yang sibuk dengan konsumen lainnya. Konsumen kafe juga dapat mengambil waktu 

dalam memesan pesanan yang sesuai kebutuhan sehingga tidak terganggu dengan 

keberadaan pelayan yang sedang menunggu pesanan tersebut, kemudian pihak kafe 

membutuhkan sistem yang dapat mengatur dan memanajemen pemesanan menu 

sesuai dengan kebutuhan konsumen, juga kebutuhan pihak kafe tersebut. Sistem ini 

dapat mempermudahkan pihak kafe seperti mengatur antrian pesanan sesuai waktu 

pemesanan konsumen, mengatur mengatur status ketersediaan menu secara real-

time, dan dapat mengkontrol jumlah pesanan. 

Bahari Cafe merupakan menjual makanan dan minuman, dimana kafe ini 

setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen dan dituntut untuk dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan. Pada 

Bahari Cafe terdapat permasalahan yang kerap muncul mengenai penjualan 

makanan dan minuman, kafe  sulit mendapatkan informasi strategis seperti tingkat 

penjualan. 

Permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya data mining untuk membantu 

dalam penggalian data yang sudah lama terjadi dan dapat dijadikan refrensi didalam 

manejemen kafe. Teknik data mining yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah algoritma apriori yang merupakan suatu algoritma dasar yang diusulkan 

Agrawal & Srikant pada tahun 1994 untuk menentukan Frequent itemsets untuk 

aturan asosiasi Boolean. Algoritma apriori termasuk jenis Aturan Asosiasi pada 
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data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering 

disebut affinity analysis atau market basket analysis. Sebelum itu untuk 

menerapkan teknik tersebut penulis terlebih dahulu akan membuat aplikasi 

pemesanan berbasis android pada Bahari Cafe berfungsi untuk mempermudah  

proses pelayanan maupun proses rekap data untuk laporan transaksi yang dapat 

digunakan pada Bahari Cafe setelah itu aplikasi tersebut akan diterapkan dengan 

algoritma apriori. Penerapan algoritma apriori pada aplikasi android untuk 

menentukan pola transaksi konsumen yang bermanfaat sehingga dapat 

menghasilkan suatu pola yang dapat menjadi referensi dalam pengambilan 

keputusan untuk strategi penjualan di Bahari Cafe. 

Penelitian terdahulu yang dikutip yaitu tentang J. F. Tompoh, S. R. 

Sentinuwo, dan  A. A. E. Sinsuw, berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan 

Menu Makanan Restoran Berbasis Android”[1]. Penelitian tentang S. Ristianingrum 

berjudul “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma apriori (Studi 

Kasus: AHASS Akmal Jaya Motor),” [2]. Penelitian tentang H. Muhyiy berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Rekomendasi Produk Menggunakan Algoritma Apriori 

Studi Kasus Toko Al-Veera Jember”[3]. Penelitian tentang  Rahmawati Ulfa 

Berjudul “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Untuk 

Mengetahui Pola Pembelian Konsumen Pada Data Transaksi Penjualan Di Kpri Uin 

Sunan Kalijaga Yogyakarta”[4]. Penelitian tentang Rapita Sari berjudul  

“Implementasi Algoritma Apriori Pada Data Mining Untuk Pola Peminjaman Buku 

Di Perpustakaan Uin Raden Fatah Palembang”[5].  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini penulis 

mengambil judul “Implementasi Rekomendasi Menu Di Bahari Cafe 

Berbasis Android Menggunakan Algoritma Apriori ”. Analisa  ini 

dibuat agar Bahari Cafe menemukan pola pembelian produk untuk menerapkan 

strategi pemasaran. 

 

 

 

 



 
 

3 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam analisa ini adalah:  

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemesanan menu makanan 

kafe berbasis Android dan web-service. 

2. Bagaimana menentukan aturan asosiasi berdasarkan data transaksi dengan 

algoritma apriori. 

1.3. Batasan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan batasan 

masalah, yaitu: 

1. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Bahari Cafe. 

2. Aplikasi ini berjalan di sistem operasi berbasis android minimal versi Nougat 

7.1 

3. Pembuatan aplikasi ini dikhususkan pemesanan menu kafe saja. 

4. Metode data mining yang digunakan adalah metode asosiasi (market basket 

analysis). 

5. Algoritma yang digunakan dalam membentuk aturan asosiasi adalah 

algoritma apriori. 

6. Hanya satu aturan asosiasi yang akan di bentuk menjadi paket menu 

rekomendasi.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapaun tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan aplikasi 

rekomendasi  untuk memberitahu konsumen yang  dituju tentang produk dari kafe. 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon konsumen, karena perhatian 

dari calon konsumen merupakan titik awal proses pengambilan keputusan 

dan pembelian.  

2. Membantu konsumen dalam mencari informasi produk beserta rekomendasi 

produk yang cocok. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

  Sistematika laporan Skripsi ini bertujuan agar proses dokumentasi 

pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun 

sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I Pendahuluan, ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, dan metode 

penelitian yang digunakan penulis.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang mendukung 

dalam penulisan laporan.  

BAB III  METODOLOGI 

Pada Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai proses yang 

dilakukan pada penelitian ini secara detail dari awal sampai selesai 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan algoritma dan data mining, 

serta rancangan sistem, rancangan basis data, rancangan layar pada 

aplikasi, penggunaan program yang telah dibuat oleh penulis.  

BAB V PENUTUP  

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan aplikasi yang 

telah dibuat oleh penulis dan pengembangannya untuk lebih lanjut. 


