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ABSTRAK 

 
Loji Resto & Café merupakan bisnis dalam dunia kuliner dimana dalam 

persaingannya sangatlah ketat. Jika perusahaan tidak mampu menjawab tantanga zaman, maka 

dipastikan akan tersingkir. Banyak usaha atau bisnis kuliner terutama resto yang bermunculan 

berdampak pada omset penjualan yang berkurang pada Loji Resto & Cafe serta berkurangnya 

pelanggan, jadi tidak bisa dipastikan pelanggan pada resto ini ramai atau sepi. Dalam 

mengatur strategi selama ini, resto masih membuat promo hari dengan cara manual atau 

mengira-ngira hari apa yang pantas atau yang baik untuk mempromokan makanan dan 

minuman apa yang akan di promokan dan belum adanya sistem yang terkomputerisasi untuk 

menentukan hari promo. Maka peneliti membuat sistem aplikasi penentuan hari promo dalam 

satu bulan  

Penelitian ini menggunakan Metode Agglomerative Hirarchical Clustering dengan 

perhitungan Average Linkage yang mendukung dalam memberikan sebuah rekomendasi 

dimana hari yang paling sepi dijadikan hari promo untuk menarik pelanggan. 

Dalam penerapannya sistem ini menggunakan penerapan Data mining dengan 

memanfaatkan penjualan makanan dan minuman perhari dalam satu bulan yang nantinya 

dihitung jaraknya menggunakan Euclidean Distance kemudian dikelompokkan dari yang sepi, 

sedang dan laris menggunakan metode Agglomerative Hirarchical Clustering dengan 

perhitungan Average Linkage . 

 Hasil dari perhitungan data penjualan makanan dan minuman tersebut didapat dari 

kelompok paling sepi yang telah di cluster dan hasilnya di terapkan pada bulan berikutnya 

yang nantinya ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti penjualan pada bulan berikutnya 

ada peningkatan. 

 

KATA KUNCI: Penentuan hari promo, Agglomerative Hierarchical Clustering   
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I. LATAR BELAKANG 

LOJI RESTO & CAFE merupakan 

salah satu restoran modern milik 

perorangan didaerah Kediri yang 

menyajikan berbagai menu makanan dan 

minuman sehingga memiliki banyak data 

transaksi setiap harinya. Akan tetapi, data 

tersebut belum digunakan secara optimal 

untuk menyusun strategi penjualan. 

Selama ini pihak Manajer/Owner 

menentukan hari promo dengan cara 

manual atau mengira-ngira hari yang 

pantas untuk menentukan hari promo 

dalam penjualan makan dan minuman apa 

yang akan dipromokan tanpa ada 

perhitungan yang jelas dari data penjualan. 

Maka peneliti membuat sistem aplikasi 

penentuan hari promo dalam satu bulan 

dengan penerapan Data mining 

menggunakan Metode   Agglomerative 

Hirarchical 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  Euclidean(Prasetya.2012) 

Jarak Euclidean: 

  U–V   √∑ (       )  ................(2.1) 

menggunakan teknik kedekatan 

dalam hierarchical clustering yaitu 

menggunakan Average linkage (jarak rata-

rata) menentukan kedekatan diantara dua 

kelompok terdekat (rata-rata) antara dua 

data dari cluster yang berbeda. Formulasi 

untuk Average linkage adalah 

duv average {duv}, duv €  D…………(2.2) 

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 penentuan 

hari promo pada Loji Resto & Café, 

perancanagn kebutuhan fungsi dilakukan 

dengan membuat sebuah Unified 

Modelling Language (UML) untuk 

Permasalahan pada Resto & café ini yang 

masih membuat promo hari dengan cara 

manual atau mengira-ngira hari apa yang 

pantas atau yang baik untuk 

mempromokan makanan maupun 

minuman, dan belum adanya sistem yang 

terkomputerisasi untuk menentukan hari 

promo. Dengan dibuatnya UML maka 

setiap fungsi, proses serta keterkaitan antar 

modul dapat diidentifikasi dengan mudah 

dan terstruktur. Sehingga pada saat 
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pembuatan aplikasi tidak akan keluar dari 

apa yang telah direncanakan. 

1. Use case Diagram 

 

  Gambar 3.1 

 

   Tabel 3.1 

Aktor Skenario 

Use Case 

Keterangan 

Admin 

dan 

Manager 

Login Aktivitas Admin 

maupun Manager 

harus melakukan 

validasi user 

password pada 

login, agar 

keamanan data lebih 

terjamin. 

Admin Pendataan 

Penjualan 

Minuman 

Aktivitas Admin 

dapat mengatur 

seluruh proses data 

termasuk merubah, 

menginput, 

menghapus dan 

menyimpan 

sekaligus mencetak 

data penjualan 

minuman 

Admin Pendataan 

Penjualan 

Makanan 

Admin dapat 

mengatur seluruh 

proses data 

termasuk merubah, 

menginput, 

menghapus dan 

menyimpan skaligus 

mencetak data 

penjualan makanan 

Manager Hari 

Promo 

Aktivitas ini 

dilakukan oleh 

Manager  untuk 

dapat melihat 

laporan hari promo 

Admin 

dan 

LogOut Aktivitas ini 

dilakukan Admin 

Manager maupun Manager 

untuk keluar dari 

program 

 

2. Class Diagram 

 

Gambar 3.2 

Admin hanya dapat menjalankan 

laporan penjualan minuman maupun 

makanan, sedangkan Manager  hanya bisa 

menampilkan hasil hari promo pada Loji 

Resto & Cafe. 

3. Activity Diagram 

 

  Gambar 3.3 

 sistem penentuan hari promo,pada 

Admin Login untuk masuk ke program 

setelah itu pendataan penjualan makanan 

atau minuman untuk menentukan hari 

promo kemudian diproses dengan 
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menghitung jarak menggunakan AHC 

Average Linkage, hasil dari perhitungan 

jarak di Clustering menjadi beberapa 

kelompok kemudian diberi pelabelan dan 

akhirnya disimpan. Admin dapat  LogOut 

keluar dari program. 

 

  Gambar 3.4 

  Aktivitas Manager dalam sistem 

penentuaan hari promo. Manager sangat 

berperan penting dalam sistem ini saat 

Login untuk masuk ke program dan 

memilih makanan atau minuman yang 

akan dijadikan hari promo , yang bisa 

menentukan hari promo hanya Manager 

saja . setelah itu dapat dilihat dan 

Manager dapat LogOut, keluar dari 

program tersebut. 

3.2 Implementasi dan Evaluasi Hasil 

 

  Gambar 3.5 

 Tampilan data penjualan makanan 

dalam satu bulan yang akan di hitung jarak 

mengunakan Euclidean yang kemudian di 

cluster menggunakan Average. 

 

  Gambar 3.6 

Tampilan hasil dari cluster data 

hari yang paling sepi , sedang dan Laris 

beserta data menu makanan atau minuman 

yang akan dipromokan . Admin hanya bias 

menginputkan data makan maupun 

minuman dan Manager hanya bias 

menentukan hari dan menu makanan atau 

minuman apa yang akan dipromokan. 

3.2 Kesimpulan 

Penentuan hari promo ini dapat 

ditentukan dengan mengacu pada data 

penjualan makanan maupun minuman 

perhari dalam satu bulan dengan 

perhitungan menggunakan metode 

Agglomerative hierarchical clustering 

Average Linkage. 

VI. PENUTUP 

1. Metode Hierarchical Clustering 

Average Lingkage dapat digunakan 

untuk menghitung kelompok data. 
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2. Admin bisa mengetahui data penjualan 

dan dapat memproses perhitungan 

3. Sistem aplikasi ini diharapkan bisa 

memberikan solusi terhadap masalah 

yang dihadapi oleh Loji Resto & Cafe 

dalam proses penentuan hari promo. 

4.1 Saran 

Dari hasil penelitian, perancangan, 

pembuatan dan pengujian aplikasi 

penentuhan hari promo pada Loji Resto & 

Café menggunakan metode Hierarchical 

Clustering Average Linkage didapatkan 

saran untuk penelitian selanjutnya sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan dengan kasus yang 

berbeda dari penentuan hari promo 

2. Menambah jumlah kategori 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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