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ABSTRAK 

 

CV. Metha Grosir merupakan perusahaan yang ebrgerak dibidang industri pakaian 

yang lebih mengacu pada kaos. Perusahaan ini melakukan kegiatannya berdasarkan pesanan 

pelanggan yang diterima melalui order dari perorangan, toko, maupun instansi pemerintah. 

Dengan banyaknya type kaos yang dibuat semakin banyak pula jumlah orderan yang diterima 

dan dikerjakan oleh CV. Metha Grosir. 

Permasalahan yang ada pada perusahaan adalah sulit mengarsipkan data penjualan 

karena belum dibuat berdasarkan urutan tanggal. Masalah lain perusahaan sulit menentukan 

pelanggan mana yang menjadi pelanggan prioritas pengiriman barang dengan mengacu pada 

pesanan yang banyak dan jarak jauh dari perusahaan.  

Penelitian ini menggunakna metode Hierarchical Clustering Complete Linkage untuk 

mengolah data penjualan, menentukan pelanggan prioritas dan non prioritas. Proses tersebut 

meliputi menginputkan data pemesanan dan mengolah data pemesaanan yang mengacu pada 

jarak (Km) dan jumlah pemesanan. 

Dari hasil pengujian sistem yang dilakukan pada aplikasi ini, hasil untuk pelanggan 

prioritas dan non prioritas diperoleh dengan jumlah data pemesanan 15 dengan status 8 ready 

atau siap untuk dikirim, 5 proses atau yang masih diproduksi, dan 2 terkirim. Data yang 

statusnya ready akan dicluster dan akan menghasilkan data output berupa data pemesnaan 

yang akan dikirim terlebih dahulu yang nantinya akan menjadi pelanggan prioritas. Dari hasil 

pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode Hierarchical Clustering dapat 

digunakan untuk mengolah data pemesanan yang banyak.  
 

KATA KUNCI: Penjualan Kaos, Metha Gorsir, Hierarchical Clustering. 
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I. LATAR BELAKANG 

  CV. Metha Grosir merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang 

industri pakaian yang lebih mengacu pada 

kaos. Perusahaan ini melakukan 

kegiatannya berdasarkan pesanan 

pelanggan yang diterima melalui order dari 

perorangan, toko, maupuninstansi 

pemerintah. Dengan banyaknya type kaos 

yang dibuat semakin banyak pula jumlah 

orderan yang diterima dan dikerjkan oleh 

CV. Metha Grosir. Perusahaan ini 

memproduksi kaos seperti kaos polos, kaos 

raglan, kaos lengan panjang karet, kaos 

kerah Vneck, kaos sablon islamic, dan kaos 

sablon custom. 

  Dalam melakukan pencatatan 

perusahaan masih menggunakan cara 

manual untuk mengarsipkan data penjual 

karena semua data belum dibuat 

berdasarkan urutan tanggal akibatnya 

sering terjadi data yang sama tercatat lebih 

dari satu. Semakin banyaknya jumlah 

pemesanan dari pelanggan yang berbeda – 

beda perusahaan sulit menentukan 

pelanggan mana yang menjadi prioritas 

dengan mengacu pada pemesanan yang 

banyak dan jarak yang jauh dari 

distributor. 

  Ketersediaan data yang banyak dan 

akan kebutuhan akan informasi 

pengetahuan sebagai pendukung 

pengambilan keputusan untuk membuat 

solusi bisnis, maka peneliti memberikan 

solusi dengan menerapkan data mining 

untuk menentukan strategi penjualan pada 

CV. Metha Grosir dengan menentukan 

pelanggan mana yang menjadi prioritas 

berdasarkan jumlah pemesanan dan jarak 

tempuh pelanggan. 

Dari beberapa uraian diatas menjadikan 

penulis tertarik untuk membuat suatu 

sistem untuk optimalisasi distribusi yang 

mengacu pada data pemesanan dengan 

penerapan data mining menggunakan 

metode Agglomerative Hierarchical 

Clustering. 

II. METODE 

Agglomerative Hierarchical 

Clustering adalah metode analisis 

kelompok yang berusaha untuk 

membangun sebuah hierarki kelompok. 

Strategi untuk pengelompokan hierarki 

umumnya jatuh kedalam dua jenis: 

algomeratif (digabung) dan divisif 

(dipisah). Parameter jarak yang dapat 

digunakan yaitu Manhattan Distance  

(Prasetya.2012) 

Jarak Manhattan Distance: 

      (   ) = ∑         
    

menggunakan teknik kedekatan 

dalam hierarchical clustering yaitu 
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menggunakan Complete linkage (jarak 

terjauh) menghitung dengan menggunakan 

data tertinggi antara dua data dari cluster 

yang berbeda. Formulasi untuk Complete 

linkage adalah  

        *   +        

Keterangan: {duv} adalah jarak 

antara data U dan V dari masing-masing 

cluster U dan V. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

3.1 Anasisa Sistem 

Untuk membangun aplikasi penjualan 

kaos pada CV. Metha Grosir, perancangan 

kebutuhan fungsi dilakukan dengan 

membuat sebuah Data Flow Diagram 

(DFD) untuk permasalahan yang ada pada 

CV. Metha Grosir yang masih 

mengarsipkan data penjualan dengan 

manualdan perusahaan kesulitan 

menentukan pelanggan mana yang menjadi 

pelanggan prioritas dengan mengacu pada 

pemesanan yang banyak serta jarak yang 

jauh dari distributor. Dengan membuat 

DFD maka setiap fungsi, proses serta 

keterkaitan antar modul dapat 

diidentifikasi dengan mudah dan 

terstruktur. Sehingga pada saat pembuatan 

aplikasi tidak akan keluar dari apa yang 

telah direncanakan. 

 

 

1. Data Flow Diagram Level 0 

 

Diagram diatas menggambarkan dari 

pegawai bisa melakukan login. Pegawai 

dapat menginputkan data pelanggan dan 

data pemesanan. Pegawai akan 

mendapatkan hasil perhitungan yang sudah 

diinputkan data pemesanan setiap harinya, 

dan setelah barang dikirim pegawai akan 

bisa melihat laporan penjualan setiap 

bulannya. Sedangkan manager bisa 

melakukan login. Setelah login manager 

dapat langsung melihat laporan setiap 

bulannya. 

 

2. Data Flow Diagram Level 1 

 

Pegawai melakukan login 

dilakukan dengan pencocokan login 

dengan tabel user yang tersimpan. Jika 

berhasil login maka pegawai akan masuk 

pada pilihan menu yang berisi data 
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pelanggan, data pemesanan, perhitungan 

metode, dan laporan penjualan. Pegawai 

dapat menginputkan data 

pelangganterlebih dahulu, selanjutnya 

pegawai memasukan data pemesanan dan 

pegawai dapat memperoleh hasil 

perhitungan dengan data pemesanan yang 

sudah masuk yang dihitung setiap harinya. 

Dan yang terakhir pegawai dapat melihat 

laporan penjualan setiap harinya. 

Sedangkan manager dapat melakukan 

login dilakukan dengan login dengan tabel 

user yang tersimpan kedalam database. 

Jika manager berhasil login manager dapat 

melihat laporan penjualan setiap bulannya. 

3. Entity Relation Diagram (ERD)  

 

3.2 Implementasi dan Evaluasi Hasil 

 

 Pegawai akan menginputkan data 

pelanggan baru yang belum pernah 

memesan yang akan diinpukan 

id_pelanggan, nama, alamat, dan jarak 

(km) dari distributor ke pelanggan. 

 

Tampilan memasukan data 

pemesanan pegawai memasukkan 

pemesanan pelanggan dan pegawai 

dapat mengupdate status 

pemesanan dari proses ke reaady, 

dan dari ready ke terkirim agar 

pegawai menerima data laporan 

penjualan dan dapat menghitung 

proses pesanan yang ready dengan 

metode Hierarchical Clustering 

Complete Linkage.  

 

Tampilan hasil perhitungan ini 

hanya menghitung dtaa pemesanan yng 

statusnya sudah ready dan dihitung 

menggunakan metode Hierarchical 

Clustering Complete Linkage. 
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Tampilan laporan penjualan ini 

ditampilkan pemesanan yang statusnya 

sudah terkirim. 

3.3 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, perancangan, 

pembuatan dan pengujian aplikasi 

penjualan kaos di CV. Metha Grosir 

menggunakan metode Hierarchical 

Clustering Complete Linkage didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode Hierarchical Clustering 

Complete Lingkage dapat digunakan untuk 

menghitung kelompok data. 

2. Pegawai bisa menegtahui pesanan 

mana yang harus dikirim terlebih dahulu 

dengan mendapatkan data pelanggan 

prioritas. 

3. Perancangan sistem ini diharapkan 

bisa memberikan slusi terhadap masalah 

yang dihadapi oleh CV. Metha Grosir 

dalam proses penjualan kaos. 

3.4  Saran 

Dari hasil penelitian, perancangan, 

pembuatan dan pengujian aplikasi 

penjualan kaos di CV. Metha Grosir 

menggunakan metode Hierarhical 

Clustering Complete Linkage didapatkan 

saran untuk penelitian selanjutnya sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan dengan kasus 

yang berbeda dari penjualan kaos di CV. 

Metha Grosir 

2. Menambah jumlah data untuk dapat 

menghasilkan data yang lebih banyak lagi 

di uji coba. 

3. Penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan metode data mining yang 

lain guna memperoleh hasil yang lebih 

baik bila dibandingan dengan 1 metode 

yang digunakan pada penelitian ini. 
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