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Implementasi Algoritma 
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 Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa pada apotek 
Nadiya Sejahtera Kediri untuk sasaran obat belum ditentukan secara baik, dalam arti belum 
diupayakan mencari sasaran stok obat yang potensial dalam tata cara peletaka
dan sulit untuk mecari sebuah obat yang letaknya agak berjauhan. Akibatnya hanya akan 
menghabiskan banyak waktu bagi pihak apotek maupun pihak konsumen yang seharusnya bisa 
diminimalisir melalui pemilihan target pembelian obat yang ba
 Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara pengimplementasian data mining 
dengan menggunakan algoritma 
(2) Bagaimana penerapan algoritma  
item?. 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan hasil berupa informasi yang nantinya dapat 
mempermudah dalam penerapan serta keefisienan waktu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi pihak
pihak yang terkait dalam melakukan pen
pola pembelian obat dan juga membantu dalam tata letak obat dengan penerapan metode data mining 
dengan algoritma fp-growthuntuk penentuan nilai 
hasil nilai supportyang telah ditetapkan. 
 Hasil dari penelitian ini adalah dengan penerapan metode 
membantu dalam keefisienan waktu para konsumen dalam pembelian obat sehingga pihak instansi 
akan mudah dalam menyesuaikan barang yang
obat apa saja yang biasanya dibeli oleh konsumen, maka penerapan algoritma 
membantu dalam membentuk kandidat kombinasi item yang kemudian dilakukan pengujian apakah 
kombinasi tersebut memenuhi parameter 
ambang yang diberikan pada pengguna. Parameter 
hasil tersebut dapat membantu dalam penentuan pola pembelian obat dan membantu tata letak ob
berdasarkan kecenderungan konsumen dalam membeli obat.
 
Kata kunci : Pola Pembelian, Obat, Apotek, 

 

I. LATAR BELAKANG

Istilah data mining 

Agrawal, R., Srikant (1996) bahawa 

data mining yaitu merupakan suatu 

proses penggalian data atau 

penyaringan data dengan 

memanfaatkan kumpulan data 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa pada apotek 
Nadiya Sejahtera Kediri untuk sasaran obat belum ditentukan secara baik, dalam arti belum 
diupayakan mencari sasaran stok obat yang potensial dalam tata cara peletaka
dan sulit untuk mecari sebuah obat yang letaknya agak berjauhan. Akibatnya hanya akan 
menghabiskan banyak waktu bagi pihak apotek maupun pihak konsumen yang seharusnya bisa 
diminimalisir melalui pemilihan target pembelian obat yang baik. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara pengimplementasian data mining 
dengan menggunakan algoritma fp-growth ke dalam aplikasi untuk penentuan pola pembelian obat? 
(2) Bagaimana penerapan algoritma  fp-growth dalam penentuan nilai suppo

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan hasil berupa informasi yang nantinya dapat 
mempermudah dalam penerapan serta keefisienan waktu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi pihak
pihak yang terkait dalam melakukan pengambilan keputusan managerial, terutama dalam penentuan 
pola pembelian obat dan juga membantu dalam tata letak obat dengan penerapan metode data mining 

untuk penentuan nilai support dan hubungan item 
yang telah ditetapkan.  

Hasil dari penelitian ini adalah dengan penerapan metode fp-growth 
membantu dalam keefisienan waktu para konsumen dalam pembelian obat sehingga pihak instansi 
akan mudah dalam menyesuaikan barang yang harus disediakan. Dalam mengetahui suatu hubungan 
obat apa saja yang biasanya dibeli oleh konsumen, maka penerapan algoritma 
membantu dalam membentuk kandidat kombinasi item yang kemudian dilakukan pengujian apakah 

nuhi parameter support dan confidence minimum yang merupakan nilai 
ambang yang diberikan pada pengguna. Parameter support dan confidence jika sudah terpenuhi, maka 
hasil tersebut dapat membantu dalam penentuan pola pembelian obat dan membantu tata letak ob
berdasarkan kecenderungan konsumen dalam membeli obat. 

Pola Pembelian, Obat, Apotek, FP-Growth. 

LATAR BELAKANG 

data mining menurut 

Agrawal, R., Srikant (1996) bahawa 

data mining yaitu merupakan suatu 

proses penggalian data atau 

penyaringan data dengan 

memanfaatkan kumpulan data 

dengan ukuran yang cukup besar 

melalui serangkaian proses untuk 

mendapatkan serangkaian informasi 

yang berharga dari data tersebut. 

Data mining dapat digunakan oleh 

perusahaan besar untuk menggali 

data guna mendapatkan informasi 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 
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Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa pada apotek 
Nadiya Sejahtera Kediri untuk sasaran obat belum ditentukan secara baik, dalam arti belum 
diupayakan mencari sasaran stok obat yang potensial dalam tata cara peletakanya yang masih manual 
dan sulit untuk mecari sebuah obat yang letaknya agak berjauhan. Akibatnya hanya akan 
menghabiskan banyak waktu bagi pihak apotek maupun pihak konsumen yang seharusnya bisa 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara pengimplementasian data mining 
ke dalam aplikasi untuk penentuan pola pembelian obat? 

dalam penentuan nilai support dari suatu hubungan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan hasil berupa informasi yang nantinya dapat 
mempermudah dalam penerapan serta keefisienan waktu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi pihak-

gambilan keputusan managerial, terutama dalam penentuan 
pola pembelian obat dan juga membantu dalam tata letak obat dengan penerapan metode data mining 

item sehingga mendapaatkan 

growth dalam aplikasi akan 
membantu dalam keefisienan waktu para konsumen dalam pembelian obat sehingga pihak instansi 

harus disediakan. Dalam mengetahui suatu hubungan 
obat apa saja yang biasanya dibeli oleh konsumen, maka penerapan algoritma fp-growth sangat 
membantu dalam membentuk kandidat kombinasi item yang kemudian dilakukan pengujian apakah 

minimum yang merupakan nilai 
jika sudah terpenuhi, maka 

hasil tersebut dapat membantu dalam penentuan pola pembelian obat dan membantu tata letak obat 

dengan ukuran yang cukup besar 

melalui serangkaian proses untuk 

mendapatkan serangkaian informasi 

ng berharga dari data tersebut. 

Data mining dapat digunakan oleh 

perusahaan besar untuk menggali 

data guna mendapatkan informasi 
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yang dapat menunjang dan 

meningkatkan proses bisnis tersebut.

Setiap perusahaan pasti 

mempunyai data transaksi yang 

tersimpan dalam basis datanya, maka 

dari itu perlu adanya penerapan data 

mining yaitu salah satunya di dalam 

bidang kesehatan. 

Algoritma 

merupakan pengembangan dari 

algoritma Apriori

kekurangan dari algoritma 

dapat di perbaiki oleh algoritm

Growth. 

Frequent Pattern Growth (FP

Growth.)adalah “salah satu alternatif 

algoritma yang dapat digunakan 

untuk menentukan himpunan data 

yang sering muncul (

itemset) dalam kumpulan sebuah 

data” (Samuel, David. 2008). 

Assosiation rule yang dima

dilakukan melalui mekanisme 

perhitungan support

hubungan item. Sebuah rule asosiasi 

dikatakan interesting 

adalah lebih besar dari 

support. Algoritma 

sebagai perkembangan dari algoritma 

apriori ini akan co

terapkan bila terdapat beberapa 

hubungan item yang ingin di analisa. 

Salah satunya yang bisa diterapkan 
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yang dapat menunjang dan 

meningkatkan proses bisnis tersebut. 

Setiap perusahaan pasti 

mempunyai data transaksi yang 

alam basis datanya, maka 

dari itu perlu adanya penerapan data 

mining yaitu salah satunya di dalam 

Algoritma FP-Growth 

merupakan pengembangan dari 

Apriori.Sehingga 

kekurangan dari algoritma Apriori 

dapat di perbaiki oleh algoritma FP-

Frequent Pattern Growth (FP-

adalah “salah satu alternatif 

algoritma yang dapat digunakan 

untuk menentukan himpunan data 

yang sering muncul (frequent 

) dalam kumpulan sebuah 

data” (Samuel, David. 2008). 

yang dimaksud 

dilakukan melalui mekanisme 

support dari suatu 

hubungan item. Sebuah rule asosiasi 

interesting jika nilai suport 

adalah lebih besar dari minimum 

Algoritma fp-growth 

sebagai perkembangan dari algoritma 

ini akan cocok untuk di 

terapkan bila terdapat beberapa 

hubungan item yang ingin di analisa. 

Salah satunya yang bisa diterapkan 

adalah didalam bidang kesehatan 

yaitu dalam penentuan pola 

pembelian obat

Di era teknologi informasi yang 

semakin maju, para pebisnis 

khususnya industri apotek perlu 

melakukan beberapa terobosan untuk 

mempermudah dalam peningkatan 

penjualan obat. Diantaranya yaitu 

dengan cara menentukan tata letak 

dalam penempatan obat ini bertujuan 

untuk mempermudah konsumen 

dalam menentukan  obat yang akan 

dibeli jika membeli obat A 

kemungkinan besar maka akan 

membeli obat B. Dalam mengetahui 

suatu hubungan obat apa saja yang 

biasanya dibeli oleh konsumen, maka 

penerapan algoritma fp

dapat membantu dalam membentuk 

kandidat kombinasi item yang 

kemudian dilakukan pengujian 

apakah kombinasi tersebut 

memenuhi parameter 

confidence 

merupakan nilai ambang yang 

diberikan pada pengguna. Jika 

memenuhi parameter 

confidence maka hasil tersebut dapat 

membantu dalam penentuan pol

pembelian obat dan membantu tata 

letak obat berdasarkan 
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adalah didalam bidang kesehatan 

yaitu dalam penentuan pola 

pembelian obat 

Di era teknologi informasi yang 

semakin maju, para pebisnis 

snya industri apotek perlu 

melakukan beberapa terobosan untuk 

mempermudah dalam peningkatan 

penjualan obat. Diantaranya yaitu 

dengan cara menentukan tata letak 

dalam penempatan obat ini bertujuan 

untuk mempermudah konsumen 

dalam menentukan  obat yang akan 

dibeli jika membeli obat A 

kemungkinan besar maka akan 

membeli obat B. Dalam mengetahui 

suatu hubungan obat apa saja yang 

biasanya dibeli oleh konsumen, maka 

penerapan algoritma fp-growth  

dapat membantu dalam membentuk 

kandidat kombinasi item yang 

n dilakukan pengujian 

apakah kombinasi tersebut 

memenuhi parameter supportdan 

 minimum yang 

merupakan nilai ambang yang 

diberikan pada pengguna. Jika 

memenuhi parameter support dan 

maka hasil tersebut dapat 

membantu dalam penentuan pola 

pembelian obat dan membantu tata 

letak obat berdasarkan 
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kecenderungan konsumen dalam 

membeli obat. 

 

II. METODE 

A. Algoritma FP-Growth

Algoritma 

merupakan pengembangan dari 

algoritma apriori.Algoritma 

“Frequent Pattern Growth

salah satu alternatif algoritma yang 

dapat digunakan untuk 

menentukan himpunan data yang 

paling sering muncul (

itemset) dalam sebuah kumpulan 

data” (Samuel, David. 2008

Menurut (Erwin. 2009. 

Analisis Market Basket

algoritma 

Growthmengemukakan sebagai 

berikut : 

Algoritma FP
Growthmenggunakan 
konsep pembangunan 
yang biasa disebut 
dalam pencarian 
itemset bukan menggunakan 
generate candidate 
yang dilakukan  pada 
algoritma Apriori
menggunakan ko
tersebut, algoritma 
Growth menjadi lebih cepat 
daripada algoritma 
 

Metode FP

menjadi tiga tahapan utama, yaitu : 

(Han, Jiawei,dkk. 2006.)
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kecenderungan konsumen dalam 

Growth 

Algoritma FP-Growth 

merupakan pengembangan dari 

algoritma apriori.Algoritma 

Frequent Pattern Growth adalah 

salah satu alternatif algoritma yang 

dapat digunakan untuk 

menentukan himpunan data yang 

paling sering muncul (frequent 

) dalam sebuah kumpulan 

data” (Samuel, David. 2008.) 

Menurut (Erwin. 2009. 

Analisis Market Basket) Pada 

algoritma FP-

mengemukakan sebagai 

Algoritma FP-
menggunakan 

konsep pembangunan tree, 
yang biasa disebut FP-Tree, 
dalam pencarian frequent 

bukan menggunakan 
generate candidate seperti 
yang dilakukan  pada 

Apriori. Dengan 
menggunakan konsep 
tersebut, algoritma FP-

menjadi lebih cepat 
daripada algoritma Apriori. 

FP-Growth dibagi 

menjadi tiga tahapan utama, yaitu : 

(Han, Jiawei,dkk. 2006.) 

a. Tahapan pembangkitan 
conditional pattern 
base

b. Tahapan pembangkitan  
conditional FP

c. Tahapan pencarian 
frequent itemset

 

B. Association Rule

Association Rules

teknik data mining untuk 

mentukan proses asosiatif antara 

suatu kombinasi item. 

Association Rule

juga dengan 

analysis (Kusrini dan Emha 

Taufiq Luthfi, 2009)

Didalam 

mining ada dua parameter 

penting yang berfungsi untuk 

pembentukan rules yaitu 

dan confidence

dihasillkan aturan asosiasi yang 

kuat (strong rules

adalah presentase kombinasi 

suatu item dalam

sedangkan 

kuatnya hubungan antar item 

dalam aturan asosiasi.

Dalam tahapan ini akan 

dilakukan pencarian kombinasi 

item yang memenuhi syarat 

minimum dari nilai 

dalam database

Emha Taufiq Luthfi, 2009) :
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Tahapan pembangkitan 
conditional pattern 
base 
Tahapan pembangkitan  
conditional FP-Tree 
Tahapan pencarian 
frequent itemset 

Association Rule 

Association Rules adalah 

teknik data mining untuk 

mentukan proses asosiatif antara 

suatu kombinasi item. 

Association Rule sering disebut 

juga dengan market basket 

(Kusrini dan Emha 

Luthfi, 2009) 

Didalam Association Rules 

mining ada dua parameter 

penting yang berfungsi untuk 

pembentukan rules yaitu support 

confidence sehingga 

dihasillkan aturan asosiasi yang 

strong rules). Support 

adalah presentase kombinasi 

suatu item dalam database, 

sedangkan confidence adalah 

kuatnya hubungan antar item 

dalam aturan asosiasi. 

Dalam tahapan ini akan 

dilakukan pencarian kombinasi 

yang memenuhi syarat 

minimum dari nilai support 

dalam database(Kusrini dan 

Emha Taufiq Luthfi, 2009) : 
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Untuk mendapatkan nilai 
support dari suatu 
diperoleh dari rumus 1:
 

 
Kemudian untuk mencari nilai 
support dari 2 
dengan menggunakan rumus 2 :
 

 
Setelah semua frequent item 
large itemset didapatkan, dapat 
dicari syarat minimum 
confidence (minconf) 
menggunakan rumus 3 :
 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Analisa dan Logika Metode

Dalam menganalisa sebuah 

kebutuhan transaksi dengan ini 

peneliti menggunakan algoritma 

FP-Growth, yang bahwa algoritma 

FP-Growth ini dapat diketahui 

dengan menggunakan pola 

frekuensi tinggi tentang jenis 

produk yang sering di beli secara 

bersamaan oleh konsumen. Untuk 

melakukan proses pengolahan data 

transaksi obat maka perlu adanya 

tahapan-tahapan kerja yang dapat 

dilakukan pada algoritma 

FP-Growth seperti berikut:
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mendapatkan nilai 
dari suatu itemA dapat 

diperoleh dari rumus 1: 

 

Kemudian untuk mencari nilai 
dari 2 item diperoleh 

dengan menggunakan rumus 2 : 

 

frequent item dan 
didapatkan, dapat 

dicari syarat minimum 
confidence (minconf) dengan 
menggunakan rumus 3 : 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Analisa dan Logika Metode 

Dalam menganalisa sebuah 

kebutuhan transaksi dengan ini 

peneliti menggunakan algoritma 

, yang bahwa algoritma 

ini dapat diketahui 

menggunakan pola 

frekuensi tinggi tentang jenis 

produk yang sering di beli secara 

bersamaan oleh konsumen. Untuk 

melakukan proses pengolahan data 

transaksi obat maka perlu adanya 

tahapan kerja yang dapat  

dilakukan pada algoritma 

berikut: 

1) Data Transaksi Pembelian 

Obat 

Tabel 1 Pola Penjualan Obat

Transaksi 

1 

2 

3 

4 

5 

 

2) Tabulasi Data Transaksi

Pada data transaksi obat 

dibuat tabel tabular dalam 

penentuan berapa banyak item 

yang dibeli dalam setiap 

transaksi.

 

3) Pencarian Frekuensi Itemset

Pencarian frekuensi 

itemset ini diperoleh dari 

penjumlahan semua data 

transaksi per item.

 

4) Dataset Berdasarkan Priority

Setelah menentukan 

frekuensi itemset, dataset 

diurutkan berdasaarkan 

priority.Pengurutan ini 

dibedakan menjadi dua jenis 
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Data Transaksi Pembelian 

Pola Penjualan Obat 

Item Pembelian 

Amoxicillin, 

Combantrin, Neofer 

Combantrin, Neofer, 

Decolsin 

Decolsin, Ampicillin, 

Dextral 

Combantrin, Neofer 

Combantrin, Neofer, 

Decolsin, Dextral, 

Renitidin 

Tabulasi Data Transaksi 

Pada data transaksi obat 

dibuat tabel tabular dalam 

penentuan berapa banyak item 

yang dibeli dalam setiap 

. 

Pencarian Frekuensi Itemset 

Pencarian frekuensi 

itemset ini diperoleh dari 

penjumlahan semua data 

transaksi per item. 

Dataset Berdasarkan Priority 

Setelah menentukan 

frekuensi itemset, dataset 

diurutkan berdasaarkan 

Pengurutan ini 

dibedakan menjadi dua jenis 
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yaitu berdasarkan urutan 

barang dan urutan barang yang 

dibeli. 

(a) Urutan Barang

Urutan barang ini 

dataset di urutkan 

berdasarkan urutan 

frekuensi terbesar lalu ke 

yang terkecil

Tabel 2. Urutan Barang Berdasarkan 

Priority

No Nama Barang 

1 Combantrin 

2 Neofer 

3 Decolsin 

4 Dextral 

5 Amoxicillin 

6 Ampicillin 

7 Renitidin 

 

(b) Urutan Barang yang di Beli

Pada urutan barang 

yang dibeli ini dataset di 

urutkan priority 

urutan barang  yang dibeli 

dan frekuensi terbesar 

ditulis terlebih dahulu

 

5) Pembentuka FP

FP-Tree 

berdasarkan tahapan data 

sebelumnya yang diurutkan 

dari frekuensi terbesar yang 
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yaitu berdasarkan urutan 

barang dan urutan barang yang 

Urutan Barang 

Urutan barang ini 

dataset di urutkan priority 

berdasarkan urutan 

frekuensi terbesar lalu ke 

yang terkecil. 

Urutan Barang Berdasarkan 

Priority 

Frekuensi 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

Urutan Barang yang di Beli 

Pada urutan barang 

yang dibeli ini dataset di 

priority yaitu 

urutan barang  yang dibeli 

dan frekuensi terbesar 

ditulis terlebih dahulu. 

FP-Tree 

 dibentuk 

berdasarkan tahapan data 

sebelumnya yang diurutkan 

dari frekuensi terbesar yang 

ditulis terlebih da

dilihat pada gambar

Gambar 

6) Pembangkitan 

Pattern Base

Pembangkitan 

pattern base ini dikerjakan 

dengan acuan fp

ditulis dari yang terkecil 

terlebih dahulu hingga yan

terbesar. 

Tabel 3.Conditional Pattern Base

Item 

Renitidin 

Ampicillin 

Amoxicillin 

Dextral 

Decolsin 

Neofer 
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ditulis terlebih dahulu dapat 

dilihat pada gambarberikut : 

 

Gambar 1.FP-Tree 

 

Pembangkitan Conditional 

Pattern Base 

Pembangkitan Conditional 

pattern base ini dikerjakan 

dengan acuan fp-tree. Item 

ditulis dari yang terkecil 

terlebih dahulu hingga yang 

 

Conditional Pattern Base 

Conditional Pattern 

Base 

{Combantrin, Neofer, 

Decolsin , Dextral : 1} 

{Dextral , Decolsin : 1 } 

{Combantrin, Neofer : 1 

} 

{{Combantrin, Neofer : 

1} {Decolsin : 2}} 

{Combantrin, Neofer : 

2} 

{Combantrin : 4} 
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7) Pembangkitan Conditional FP

Tree 

Pembangkitan ini sama

dengan pembangkitan 

conditional pattern base 

beda penulisan bisa dilihat dari 

tabel berikut. 

Tabel 4.Conditional FP

Item Conditional FP

Renitidin 

{Combantrin :1, Neofer : 

1, Decolsin : 1, Dextral : 

1} 

Ampicillin 
{Dextral : 1, Decolsin : 1

} 

Amoxicillin 
{Combantrin : 1, Neofer 

: 1 } 

Dextral 
{{Combantrin : 1, 

Neofer : 1, Decolsin : 2}

Decolsin 
{Combantrin : 2, Neofer 

: 2} 

Neofer {Combantrin : 4}

 

8) Pembangkitan 

Pattern 

Pembangkitan 

pattern ini juga sama

pembangkitan 

pattern dan Conditional FP

Tree. 

Tabel 5.Frequent Pattern

Item Frequent Pattern

Renitidin 

{Combantrin, Renitidin 

:1, Neofer, Renitidin : 1, 

Decolsin, Renitidin : 1, 

Dextral, Renitidin : 1}

Ampicillin {Dextral, Ampicillin : 1, 
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Conditional FP-

Pembangkitan ini sama 

dengan pembangkitan 

conditional pattern base cuma 

beda penulisan bisa dilihat dari 

Conditional FP-Tree 

Conditional FP-Tree 

{Combantrin :1, Neofer : 

1, Decolsin : 1, Dextral : 

{Dextral : 1, Decolsin : 1 

{Combantrin : 1, Neofer 

{{Combantrin : 1, 

Neofer : 1, Decolsin : 2} 

{Combantrin : 2, Neofer 

{Combantrin : 4} 

Pembangkitan Frequent 

Pembangkitan frequent 

ini juga sama dengan 

pembangkitan conditional 

Conditional FP-

Frequent Pattern 

Frequent Pattern 

{Combantrin, Renitidin 

:1, Neofer, Renitidin : 1, 

Decolsin, Renitidin : 1, 

Dextral, Renitidin : 1} 

{Dextral, Ampicillin : 1, 

Amoxicillin 

Dextral 

Decolsin 

Neofer 

 

9) Pencarian 

Pencarian ini diperoleh 

dari hasil data transaksi A 

mengandung B atau sebaliknya 

contoh combantrin dibeli 

bersamaan

sebanyak 4 kali.

 

10) Pencarian 

Pencarian 

diperoleh dari nilai banyaknya 

data transaksi A mengandung 

B di bagi jumlah transaksi 

seperti pada rumus 2

Tabel6. Pencarian 
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Decolsin, Ampicillin : 1 

} 

{Combantrin, 

Amoxicillin : 1, Neofer, 

Amoxicillin : 1 } 

{{Combantrin, Dextral : 

1, Neofer, Dextral : 1, 

Decolsin, Dextral : 2} 

{Combantrin, Decolsin : 

2, Neofer, Decolsin : 2} 

{Combantrin, Neofer : 

4} 

Pencarian Frequent 2 Itemset 

Pencarian ini diperoleh 

dari hasil data transaksi A 

mengandung B atau sebaliknya 

contoh combantrin dibeli 

bersamaan dengan neofer 

sebanyak 4 kali. 

Pencarian Support 

Pencarian support 

diperoleh dari nilai banyaknya 

data transaksi A mengandung 

B di bagi jumlah transaksi 

seperti pada rumus 2. 

Pencarian Support 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 04 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



 

 

Ahmad Habibunnajah | 14.1.03.02.0297
Fakultas Teknik – Teknik Informatika

 

Dari hasil 

pencarian support 

penulis memberikan batasan 

minimum support yaitu 40%. Dari 

hasil diatas yang memenuhi 

minimum support

adalah (Combantrin = 80%), 

(Neofer = 80%), (Decolsin = 60%) 

dan (Dextral = 40%). Sedangkan 

dua itemset 

(Combantrin – Neofer = 80%), 

(Combantrin - Decolsin = 40%), 

(Neofer – Decolsin = 40%).

 

B. Tampilan Program

1. Tampilan Beranda

Berisi tentang tanpilan 

utama saja sebagai pembuka 

tampilan aplikasi.

Gambar 2.Tampilan 

2. Tampilan Input

proses input dilakukan 

dengan cara menginputkan 

data, yaitu dengan 

memasukkan hasil transaksi 

yang diperoleh dari data 

transaksi.  
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Dari hasil tersebut 

 diatas semisal 

penulis memberikan batasan 

yaitu 40%. Dari 

tas yang memenuhi 

minimum support satu itemset 

adalah (Combantrin = 80%), 

(Neofer = 80%), (Decolsin = 60%) 

dan (Dextral = 40%). Sedangkan 

 menemukan 

Neofer = 80%), 

Decolsin = 40%), 

Decolsin = 40%). 

Program 

Beranda 

Berisi tentang tanpilan 

utama saja sebagai pembuka 

tampilan aplikasi. 

 

Tampilan Home 

Input 

proses input dilakukan 

dengan cara menginputkan 

data, yaitu dengan 

memasukkan hasil transaksi 

yang diperoleh dari data 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan 

3. Tampilan 

Form ini 

menampilkan hasil 

perhitungan dari metode 

FP-Growth 

perhitungan 

rule. M

untuk mencari nilai 

berdasar rumus perhitungan 

association 

Gambar 4.

C. Kesimpulan

Dari Proses penerapan 

mining dengan algoritma 

Growth 

pembelian obat dapat 

diterapkan. Dengan 

menggunakan metode tersebut 

sistem yang dibangun 
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Tampilan Input Transaksi 

Tampilan Output 

Form ini 

ampilkan hasil 

perhitungan dari metode 

Growth dengan 

perhitungan association 

. Metode ini digunakan 

untuk mencari nilai support 

berdasar rumus perhitungan 

association rule. 

 

. Tampilan Output 

Kesimpulan 

Dari Proses penerapan data 

dengan algoritma FP-

Growth penentuan pola 

pembelian obat dapat 

diterapkan. Dengan 

menggunakan metode tersebut 

sistem yang dibangun 
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akanmenghitung nilai 

berdasarkan kombinasi item data 

transaksi yang dikelola kedalam 

metode tersebut yang 

menghasilkan nilai 

Setelah semua hasil 

perhitungan algoritma

Growth dalam menentukan nilai 

per item dan support 

hubungan yang 

berdasarkan hasil data transaksi 

yang ada disini dapat diperoleh 

pengetahuan baru yaitu sistem 

dapat membantu dalam referensi 

pengaturan tata letak obat secara 

berdekatan sesuai hasil nilai

support. 
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akanmenghitung nilai 

berdasarkan kombinasi item data 

transaksi yang dikelola kedalam 

metode tersebut yang 

menghasilkan nilai support. 

Setelah semua hasil 

perhitungan algoritma FP-

dalam menentukan nilai 

support nya dari 

hubungan yang diperoleh 

berdasarkan hasil data transaksi 

yang ada disini dapat diperoleh 

pengetahuan baru yaitu sistem 

dapat membantu dalam referensi 

pengaturan tata letak obat secara 

berdekatan sesuai hasil nilai 

DAFTAR PUSTAKA 

Agrawal, R., Mannila, H., Srikant, 
R., Toivonen, H., And 
Verkamo, I.nFas Discovery 
Of Association Rule, in 
AKDDM, AAAI/MIT Press, 

328. 1996. 

Analisis Market Basket 
Dengan Algoritma FP-

Sumatra Selatan: 
Universitas Sriwijaya. 

Han, Jiawei, dan Kamber, Micheline. 
2006. Data Mining: Concepts 
and  Techniques, Morgan 
kaufmann, USA.

 
Kusrini, dan Luthfi, Emha.Taufiq. 

2009. 
Mining”. Penerbit Andi. 
Yogyakarta.

 
Samuel, David. 2008. penerapan

struktur 
algoritma 
optimasi 
itemset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 10|| 

Han, Jiawei, dan Kamber, Micheline. 
006. Data Mining: Concepts 

and  Techniques, Morgan 
kaufmann, USA. 

Kusrini, dan Luthfi, Emha.Taufiq. 
2009. “Algoritma Data 

”. Penerbit Andi. 
Yogyakarta. 

Samuel, David. 2008. penerapan 
struktur FP-Tree dan 
algoritma FP-Growth dalam 
optimasi penentuan frequent 

. 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 04 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011


