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ABSTRAK 

 
Penelitian ini di latar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, menjamurnya bisnis ritel modern 

seperti minimarket dengan bermacam bentuk dan ukuran yang menyebabkan persaingan dalam dunia ritel 

semakin ketat membuat pihak minimarket melakukan berbagai macam cara untuk membuat toko menjadi lebih 

menarik.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah:  bagaimana cara menetukan tata letak 

produk menggunakan aplikasi dengan algoritma apriori agar memudahkan penataan produk?. Dari rumusan 

masalah tersebut peneliti mendapatkan tujuan penelitian adalah untuk menetukan tata letak produk menggunakan 

aplikasi dengan algoritma apriori agar memudahkan penataan produk. 

 Masalah diatas dapat diselesaikan dengan menerapkan association rule dengan algoritma Apriori. 

Association rule dapat digunakan untuk menemukan hubungan atau sebab akibat, metode ini dianggap paling 

sesuai untuk meyelesaikan permasalahan ini karena perhitungannya cukup mudah dan sesuai dengan 

perancangan sistem yang akan dibuat. Untuk penerapan metode ini akan dibuat suatu sistem/aplikasi berbasis 

desktop yang menggunakan bahasa pemrograman java dan  MySQL sebagai database nya.   

 Simpulan hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan cara menetukan tata letak produk 

menggunakan aplikasi dengan algoritma apriori agar memudahkan penataan produk. Dari hasil pengujian, 

aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasulkan hasil yang memuaskan. 

 

 
KATA KUNCI  : Layout Produk, Data Mining, Apriori. 
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I. LATAR BELAKANG 

Di era modern seperti saat ini, 

perkembangan pada sektor bisnis 

mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Terutama di kota berkembang 

seperti Kediri, hal ini ditandai dengan 

munculnya bisnis ritail modern yang mulai 

menjamur di kota kediri, mulai dari kelas 

minimarket, supermarket dan departemen 

store. Akan tetapi jenis bisnis retail 

minimarket jauh lebih menjamur dari pada 

bisnis lainya, dikarenakan semakin 

meningkatnya  kebutuhan barang-barang 

konsumer sebagai kebutuhan sehari-hari 

dan meningkatnya gengsi mayoritas 

masyarakat perkotaan terhadap gaya hidup 

terutama di kota Kediri. 

Minimarket secara kata merupakan 

gabungan dari kata “mini” dan “market”. 

Mini yang berarti “kecil” sedangkan 

market yang berarti “pasar”. Jadi 

minimarket adalah sebuah pasar yang 

kecil, atau dapat di deskripsikan sebagai 

pasar yang kecil tapi menjual barang-

barang bervariatif dan lengkap seperti di 

dalam pasar. Sistim kerja pada minimarket 

hampir sama dengan pasar yang 

membedakan adalah di minimarket kita 

mengambil sendiri yang ingin kita beli dan 

membayar pada kasir. Banyak orang yang 

lebih suka berbelanja ke minimarket 

karena mereka lebih leluasa dalam 

memilih barang apa yang akan di beli. 

Karena menjamurnya minimarket 

dikawasan Kediri sehingga membuat 

pemilih usaha minimarket harus berjuang 

untuk memikirkan strategi usaha dan di 

tuntut mampu memahami pola pembelian 

konsumen untuk meningkatkan mutu 

pelayanan terhadap pelanggan. 

Minimarket ARIF adalah salah satu 

minimarket yang berada di Kabupaten 

Kediri yang banyak menjual produk 

kebutuhan sehari-hari, baik itu produk food 

ataupun nonfood. Dengan banyaknya merk 

produk yang dimiliki membuat penantaan 

produk itu sendiri merupakan suatu hal 

yang sangat vital, karena mempengaruhi 

kenyamanan konsumen dalam mencari 

produk yang diinginkan. Sehingga dengan 

adanya sistem atau aplikasi yang bisa 

membantu dalam menentukan tataletak 

produk akan lebih memudahkan 

minimarket ARIF dalam melakukan 

penataan terhadap produk-produknya dan 

akan lebih efisien karena bisa mengetahui 

pola pembelian dari pada konsumen. 

Untuk itu saya mengambil judul Skripsi : 

“IMPLEMENTASI ALGORITMA 

APRIORI UNTUK MENENTUKAN 

LAYOUT PRODUK PADA 

MINIMARKET ARIF”. 
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II. METODE 

Dalam Kusrini (2007) Analisis asosiasi 

atau association rule mining adalah teknik 

data mining untuk menemukan aturan 

asosiasi antara suatu kombinasi item. 

Contoh dari aturan asosiatif dari analisis 

pembelian di suatu pasar swalayan adalah 

mengetahui besarnya kemungkinan 

seorang pelanggan untuk membeli roti 

bersama dengan susu. Dengan 

pengetahuan tersebut, pemilik pasar 

swalayan bisa mengatur penempatan 

barangnya atau merancang kampanye 

pemasaran menggunakan kupon diskon 

untuk kombinasi barang tertentu. Analisis 

menjadi terkenal karena aplikasinya untuk 

menganalisis  isi keranjang belanjaan di 

pasar swalayan. Analisis asosiasi juga 

sering disebut dengan istilah market basket 

analysis. 

Analisis asosiasi dikenal juga sebagai 

salah satu teknik data mining yang menjadi 

dasar dari berbagai teknik data mining 

lainnya. Khususnya, salah satu tahap dari 

analisis asosiasi yang disebut analisis pola 

frekuensi tinggi (frequent pattern mining) 

yang menarik perhatian banyak peneliti 

untuk menghasilkan algoritma yang 

efisien. Analisis asosiasi di definisikan 

sebagai suatu proses untuk menemukan 

semua aturan asosiasi yang memenuhi 

syarat minimum untuk support (minimum 

support) dan syarat minimum untuk 

confidence (minimum confidence). 

Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi 

menjadi dua tahap: 

1. Analisis Pola Frekuensi Tinggi 

Tahapan ini mencari kombinasi item 

yang memenuhi syarat minimum dari nilai 

support dalam database. Nilai support 

sebuah item diperoleh dengan rumus 

berikut: 

Support (A) = 

 
                             

               
 

 

Sedangkan nilai support dari 2 item 

diperoleh dari rumus 2 berikut: 

 

Support (A, B) = P(    ) 

Support (A, B) = 

                                   

                
 

 

2. Pembentukan Aturan Asosiasi 

Setelah semua frekuensi tinggi 

ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi 

yang memenuhi syarat minimum untuk 

confidence dengan menghitung confidence 

aturan assosiatif A  . Nilai confidence 

dari aturan     diperoleh dari rumus 

berikut: 

confidence P(B|A) = 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil  

a. Halaman Login   

Halaman ini digunakan untuk 

melakukan proses pengisian data user yang 

akan menggunakan sistem misalnya 

melakukan proses pengecekan akun untuk 

dapat menjalankan aplikasi. Ketika masuk 

dalam menu login maka program akan 

langsung mencari apakah username dan 

password  sudah sesuai, jika sesuai maka 

akan bisa masuk dalam menu utama dan 

menjalankan aplikasi tapi jika tidak maka 

pengguna akan tetap berada di menu login. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

c. Halaman Barang 

Halaman yang digunakan untuk 

memasukkan data produk baru, melakukan 

update untuk produk yang sudah ada dan 

menghapus data, dalam tampilan ini juga 

terdapat tabel data produk yang telah 

diinputkan. 

 

 

 

b. Halaman Home  

Halaman yang muncul setelah 

melakukan login. Menu yang tersedia yaitu 

menu file yang di dalamnya terdapat 

pilihan menu produk, transaksi dan proses, 

juga terdapat menu about yang di 

dalamnya terdapat informasi tentang versi 

aplikasi. 
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d. Tampilan Transaksi 

 Tampilan ini digunakan untuk 

mengetahui produk apa saja yang telah 

terjual, menambahkan dan menghapus 

proses transaksi. Dalam tampilan ini juga 

terdapat tabel data transaksi yang sudah di 

inputkan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

e. Tampilan Proses 

Tampilan ini digunakan untuk 

melakukan proses penghitugan dengan 

menginputkan minimum support dan 

minimum confidence, serta menampilkan 

hasil penghitungan apriori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan cara menetukan tata letak 

produk menggunakan aplikasi dengan 

algoritma apriori agar memudahkan 

penataan produk. dengan cara 

memasukkan nilai minimum support 

dan minimum confidence yang 

selanjutnya di lakukan penghitungan 

apriori dengan data transaksi. 

Penghitungan apriori sendiri dilakukan 

untuk menentukan ketergantungan 

barang satu dengan barang yang lain. 

Hasil dari penghitungan apriori 

nantinya akan di bandingkan dengan 

nilai minimum support dan minimum 

confidence yang kita masukkan dan 

hasil dari perbandingan tersebut yang 

nantinya menjadi jawaban produk apa 

saja yang akan di letakkan berdekatan. 
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