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ABSTRAK 

 
Apriori merupakan algoritma yang sering digunakan dalam menetukan pola hubungan 

keterkaitan antar produk yang sering dibeli dalam sutu toko atau swalayan.Algoritma apriori ini sangat 

sesuai untuk diterapkan bila ada beberapa hubungan yang ingin dianalisis. Salah satunya yang bisa 

diterapkan dalam bidang promosi atau penetuan strategi penjualan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem strategi peningkatan 

penjualan pie susu berdasarkan data transaksi penjualan dan mampu meningkatkan penjualan pie susu. 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan algoritma apriori. Data yang di 

teliti berbentuk kuintasi penjualan yang di peroleh dari Toko pie Uul pada bulan mei 2017. Analisis 

data menggunakan program PHP MYSQL berbentuk Web. 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : (1) Sistem pendukung keputusan dapat di 

implementasikan dengan menggunakan data base penjualan pie susu, karena dapat menemukan 

kecenderungan pola kombinasi item set sehingga dapat dijadikan sebuah informasi yang nantinya 

dapat digunakan sebagai penentuan strategi penjualan dan promosi. (2)penerapan algoritma apriori 

dapat lebih efisien dan mempercepat proses pembentukan pola kombinasi item set hasil penjualan pie 

susu yaitu dengan support diatas 60% dan confidence diatas 70%.pada item set varian pie susu. 
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I. LATAR BELAKANG 

Persaingan dalam penjualan pie 

susu ini semakin banyak terjadi di 

pasaran dengan banyak penjual yang 

memberi banyak varian  rasa dan 

harga yang relatif murah. Sebenarnya 

untuk  bersaing  dengan penjual pie 

susu  lain  tidak  cukup  hanya 

dengan  menyediakan produk varian 

rasa yang beraneka ragam dan harga 

yang relatif murah namun juga harus 

meningkatkan kepuasan  konsumen.  

Untuk meningkatkan  kepuasan  

konsumen dapat dilakukan dengan 

cara merancang strategi penjualan 

dengan memanfaatkan  data  

transaksi penjualan pie susu yang 

ada. 

Dari  data  transaksi penjualan pie 

susu  yang  ada di toko pie uul  jalan 

kilisuci  ini  akan  dicari kombinasi  

item  yang  mungkin muncul  

menggunakan  salah  satu teknik  

data  mining  yaitu Association Rule 

dengan  algoritma apriori.  Dari sini  

dapat  diketahui  seperti  apa  pola 

pembelian yang biasa dilakukan oleh 

konsumen.  Setelah  mengetahui  

pola pembelian  konsumen  kita  

dapat menyusun  startegi  penjualan  

seperti membuat  suatu  paket  

belanja  yang terdiri  dari  beberapa  

varian rasa pie,  diskon untuk  

pembelian  pie susu  tertentu, dsb. 

Algoritma apriori adalah suatu 

algoritma  dasar  yang  diusulkan  oleh 

agrawal  &  srikant pada  tahun  1994 

untuk  penentuan  frequent  itemset 

untuk aturan asosiasi boolean. Dari 

jumlah  besar  aturan  yang mungkin  

dikembangkan,  perlu memiliki  

aturan-aturan  yang  cukup kuat  

tingkat  ketergantungan  antar item  

dalam  antecedent  dan consequent.  

Untuk  mengukur kekuatan  aturan  

asosiasi ini, digunakan  ukuran  

support  dan confidence. 

Oleh  karena  itu  dalam 

penelitian  ini  akan  dibuat  sistem 

rekomendasi  strategi  penjualan 

dengan  algoritma  apriori 

menggunakan PHP dan MYSQL yang 

dapat  membantu  pemilik toko pie uul 

untuk  menentukan  perencanaan 

strategi  promosi  penjualan  yang 

efektif  yang  dapat  membantu 

meningkatkan  kepuasaan  konsumen 

pada toko pie uul nya. 

II. METODE 

Algoritma apriori adalah salah satu 

algoritma yang melakukan pencarian 

frequent itemset dengan 
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menggunakan teknik association 

rule.Algoritma apriori menggunakan 

pengetahuan frekuensi atribut yang 

telah diketahui sebelumnya untuk 

memproses informasi selanjutnya. 

Pada algoritma apriori menentukan 

kandidat yang mungkin muncul 

dengan cara memperhatikan 

minimum support dan minimum 

confidence. Support adalah nilai 

pengunjung atau presentase 

kombinasi sebuah item dalam 

database. (Erwin,2009) 

Rumus support adalah sebagai 

berikut : 

Support (A,B) =        

Support (A,B) =  

∑Transaksi mengandung A dan B  × 100% 

  ∑ Total transaksi  

Sedangkan  confidence  adalah  nilai 

kepercayaan  yaitu  kuatnya  hubungan 

antar  item  dalam  sebuah  Apriori. 

Confidence  dapat  dicari  setelah  pola 

frekuensi  munculnya  sebuah  item 

ditemukan. Berikut rumus confidence : 

Confidence =         =  

∑Transaksi mengandung A dan B  × 100% 

∑ Transaksi mengandung A 

secara  garis  besar  cara  kerja  

algoritma apriori adalah: (Erwin,2009) 

1.Pembentukan  kandidat  itemset, 

Kandidat  k-itemset  dibentuk dari 

kombinasi  (k-1)-itemset  yang didapat  

dari  iterasi  sebelumnya. Satu ciri  

dari  algoritma  Apriori adalah  adanya  

pemangkasan kandidat k-itemset yang 

subset-nya yang  berisi  k-1  item  

tidak termasuk  dalam  pola  frekuensi 

tinggi dengan panjang k-1. 

2.  Penghitungan  support  dari  tiap 

kandidat  k-itemset.  Support  dari tiap  

kandidat  k-itemset  didapat dengan  

men-scan  database  untuk menghitung  

jumlah  transaksi  yang memuat  semua  

item  di  dalam kandidat  k-itemset  tsb.  

Ini  adalah juga  ciri  dari  algoritma  

Apriori dimana  diperlukan  

penghitungan  dengan  scan  seluruh  

database sebanyak k-itemset 

terpanjang. 

3.  Tetapkan  pola  frekuensi  tinggi. 

Pola frekuensi tinggi yang memuat k  

item  atau  k-itemset  ditetapkan dari  

kandidat  k-itemset  yang support-nya  

lebih  besar  dari minimum support. 

4.  Bila  tidak  didapat  pola  frekuensi 

tinggi  baru  maka  seluruh  proses 

dihentikan.  Bila  tidak,  maka  k 

ditambah  satu  dan  kembali  ke bagian 

1. 

a.  Kelebihan dari algoritma apriori ini 

adalah lebih  sederhana  dan  dapat  

menangani  data yang  besar.  

Sedangkan  algoritma  lainnya 

memiliki  kelemahan  dalam  

penggunaan memori  saat  jumlah  data  
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besar,  tentunya berpengaruh  terhadap  

banyaknya  item yang  diproses  serta  

mudah  di  pahami struktur kerja dan 

implementasinya.  

b.  Apriori  memiliki  kelemahan  

karena  harus melakukan scan database 

setiap kali iterasi, sehingga  waktu  

yang  diperlukan bertambah dengan 

makin banyak iterasi.  

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil 

a. Halaman login  

Halaman login ini digunakan untuk 

keamanan user.User yang 

mengunakan sistem harus terlebih 

dahulu login dengan mengisi 

username dan password, Jika tidak 

maka sistem tidak akan merespon 

dan melanjutkan ke halaman 

berikutnya. 

 

b. Halaman utama  

Halaman ini mencakup semua 

halaman form yang ada pada sistem 

seperti barang, transaksi, perhitungan 

dan user manager. 

 

c. Input data barang 

Halaman ini berisi form input data 

barang, yang berisi kode barang dan 

nama barang.Isi form ini dengan benar 

lalu klik botton simpan. 

 

d. Input data transaksi  

Halaman ini berisi form data transaksi 

yang dimana meliputi kode transaksi, 

tanggal dan kode barang.Isi form sesuai 

transakai yang ada. 

 

e. Input data user  

Halaman ini berisi form pengisian data 

user bila ingin penambahan user yang 

dapat membuka akun ini. 
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f. Proses hitung  

Halaman ini adalah form proses 

perhitungan metode apriori dimana 

sudah ada isian support dan confidence. 

 

g. Hasil output data barang  

Halaman ini berisi hasil output data 

barang setelah kita menginput data 

barang. 

 

h. Hasil output data transaksi  

Halaman ini berisi hasil output data 

transaksi setelah kita menginput data 

transaksi. 

 

i. Hasil output data user 

Halaman ini berisi hasil output data 

user setelah kita menginput data user. 

 

j. Hasil output perhitungan  

Halaman ini berisi output hasil proses 

perhitungan metode apriori. 

 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan 

implementasi program maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa program ini dapat 

digunakan untuk mengolah data transaksi 

yang banyak menjadi suatu alternatif 

keputusan dimana dapat membantu 

pemilik toko dalam melihat produk varian 

pie susu apa yang sering dibeli bersamaan 

yang nantinya dapat digunakan untuk 

promosi penjualan pie susu, paket 

pembelian pie susu atau pun juga diskon 

pembelian. 
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