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ABSTRAK
Hampir semua minimarket menggunakan sistem komputerisasi dalam menyimpan data
penjualan. Minimarket sumber rejeki memiliki banyak data yang belum dapat dimanfaatkan dengan
baik untuk meningkatkan penjualan barang. Data penjualan di minimarket hanya di jadikan sebagai
arsip. Permasalahan dalam penelitian ini adalah membentuk pola kombinasi itemset menggunakan
algoritma ariori. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk pola kombinasi itemset sebagai acuan
minimarket dalam menentukan diskon dan penataan letak barang. Berdasarkan hasil dari simpulan ini
adalah rancangan sistem yang dapat memberikan solusi berupa kombinasi produk sebagai acuan dalam
penentuan diskon barang dan penataan letak barang. Hasil diperoleh dari data 500 transaksi diambil 4
barang dengan support tertinggi setelah itu dibuat 2 kombinasi itemset dari 4 barang tersebut menjadi
12 kombinasi barang. Dari 2 kombinasi itemset dibuat 3 kombinasi itemset menjadi 24 kombinasi
barang. Setelah itu, dari 24 kombinasi barang diambil 5 kombinasi barang yang memiliki support dan
confidance tertinggi untuk dijadikan hasil analisa.

KATA KUNCI : Apriori, 3 itemset,penjualan.
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yang ada dalam database penjualan

yang

dibiarkan begitu saja,sama halnya

memenuhi minimum support atau

minimarket menumpuk data yang

tidak.

data

menjadi

minimarket.

Yang

tidak di ketahui apa manfaat data itu

oleh

yang

harus

hari.

membuat

Permasalahan di atas juga terjadi
Sumber

dalam

dijalankan

pada

diperiksa

apakah

Dari permasalahan tersebut kita
bisa

Minimarket

secara

digunakan

yang

bagi minimarket untuk di kemudian

di

pelanggan

menguraikan
sebuah

solusi

untuk

aplikasi

yang

digunakan untuk menemukan suatu

Rejeki,

kombinasi barang yang di gunakan

sebagai suatu perusahaan penyedia

untuk

barang-barang kebutuhan konsumen.

dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Dalam hal ini, sangat dibutuhkan

Berdasarkan latar belakang diatas,

aplikasi yang membantu minimarket

maka penulis memilih judul “analisis

untuk mendapatkan informasi. Salah

pola penjualan barang menggunakan

satu

metode

cara

informasi

untuk

mendapatkan

tersebut

menemukan

apriori

pola

asosiasi

di

minimarket

yang

digunakan

sumber rejeki”.

adalah

memanfaatkan teknik data mining
dengan

cara

menganalisa

data

transaksi penjualan barang yang

II.

METODE
Pendekatan

telah terjadi di minimarket sehingga

adalah pendekatan teknik deskriptif

didapatkan suatu kesimpulan tentang

kualitatif,

yaitu

barang-barang apa yang biasanya

pengumpulan

data

Septiandy Adibya P. P. | 14.1.03.02.01655
Teknik – Teknik Informatika

meliputi
dengan

cara

simki.unpkediri.ac.id
|| 3||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

wawancara. Teknik yang digunakan
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III. HASIL DAN KESIMPULAN
A. Hasil
Hasil dari sistem ini adalah

B. Algoritma Apriori

rancangan

Menurut kusrini (2009) Apriori

produk

data

penentuan

Aturan

yang

yang

dapat

memberikan solusi berupa kombinasi
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mining untuk menemukan aturan

tersebut

asosiatif antara suatu
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24 kombinasi barang. Setelah itu,

Gambar 3.2 laporan 1 support

dari 24 kombinasi barang diambil 5
kombinasi barang yang memiliki

2. laporan 2 support terdapat T

support dan confidance tertinggi

yang diperoleh dari jumlah

untuk dijadikan hasil analisa.

transaksi yang mengandung
barang

tersebut,

diperoleh

dari

support
T

dibagi

jumlah keseluruhan transaksi
dan

confidance

yang

diperoleh dari jumlah itemset
Gambar 3.1 hasil Analisa 3 itemset

yang mengandung A dan B
dibagi itemset mengandung

Pada gambar 3.1 adalah hasil dari

A.

proses apriori berupa kombinasi 3
itemset barang yang nantinya dapat
dijadikan acuan pihak minimarket
dalam menentukan strategi penjualan
dan penataan letak barang.

Gambar 3.3 laporan 2 support.
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tertinggi
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4
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yang
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barang
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transaksi.

barang

tersebut,

support

Dalam laporan 1 support

diperoleh

terdapat T yang diperoleh

jumlah keseluruhan transaksi

dari jumlah transaksi yang

dan

mengandung barang tersebut

diperoleh dari jumlah itemset

dan support diperoleh dari T

yang mengandung A,B dan C

dibagi jumlah keseluruhan

dibagi itemset mengandung

transaksi.

A.
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Gambar 3.4 laporan 3 support
C. Kesimpulan
Dalam
akhir

ini,

penulisan
adalah

tugas

rancangan

sistem yang dapat memberikan
solusi berupa kombinasi produk
sebagai acuan dalam penentuan
diskon barang dan penataan
letak barang. Hasil diperoleh
dari data 500 transaksi diambil 4
barang dengan support tertinggi
setelah itu dibuat 2 kombinasi
itemset dari 4 barang tersebut
menjadi 12 kombinasi barang.
Dari 2 kombinasi itemset dibuat
3 kombinasi itemset menjadi 24
kombinasi barang. Setelah itu,
dari

24

kombinasi

barang

diambil 5 kombinasi barang
yang

memiliki

confidance

support

tertinggi

dan
untuk

dijadikan hasil analisa
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