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ABSTRAK 

 
Pemilik toko Prima selama ini kesulitan dalam penentuan barang yang dapat dijadikan sebagai 

acuan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah toko Prima untuk mendapatkan bahan 

promosi. Penentuan kombinasi gitar dan aksesorisnya dilakukan dengan cara mengambil data transaksi 

alat musik khusus gitar dan sticker. Dari data – data transaksi tersebut lalu dihitung jumlah supportnya 

untuk membentuk kandidat 1-itemset dan 2-itemset. Selanjutnya dilakukan perhitungan confidence, 

dari semua Large-itemset untuk menghasilkan asosiasi itemset. Penelitian ini telah berhasil membantu 

toko Prima untuk mendapatkan kombinasi gitar dan aksesoris paling diminati dari confidence tertinggi 

untuk dijadikan sebagai bahan promosi. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah terciptanya sebuah 

aplikasi yang dapat membantu toko Prima untuk menentukan strategi promosi kedepanya. 
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I. LATAR BELAKANG 

Toko Prima merupakan sebuah 

toko alat-alat musik yang berdiri 

pada tahun 2011. Toko Prima 

menjual alat-alat musik modern, 

tradisional, alat-alat drumband serta 

alat-alat musik islami. Tidak hanya 

itu saja toko prima juga menjual 

sticker gitar dan aksesoris musik. 

Toko Prima sendiri terletak di Dsn. 

Manikan, Ds. Ngetos, Kec Ngetos, 

Kab. Nganjuk. Toko Prima adalah 

satu dari puluhan toko alat musik 

yang ada di Nganjuk. Dalam 

persaingan bisnisnya yang semakin 

berat mengarahkan setiap pengusaha 

harus memandang kedepan dalam 

menentukan langkahnya dan 

bagaimana usaha tersebut dapat 

menemukan cara untuk 

mencapainya. Oleh sebab itu, strategi 

penjualan merupakan hal yang 

sangat penting dalam bisnis sebagai 

solusi. 

Toko Prima dalam pengolahan 

data penjualan masih menggunakan 

cara manual dengan menulis 

kedalam buku, dan data tersebut 

hanya berfungsi sebagai arsip toko 

saja sehingga belum digunakan 

sebagai data yang dapat 

dimanfaatkan dan diolah sebagai 

informasi yang berguna untuk 

meningkatkan penjualan. Data 

penjualan ini dapat diolah dengan 

menggunakan algoritma apriori 

sehingga toko dapat menyusun 

strategi pemasaran yang lebih baik. 

Permasalahan yang terjadi pada 

Toko Prima selama ini pemilik toko 

kesulitan memilih barang yang dapat 

dijadikan sebagai acuan promosi, 

sehingga selama ini penjualan dirasa 

kurang maksimal. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah belum adanya 

sistem yang terkomputasi sehingga 

laporan penjualan masih manual, 

pemilik toko kesulitan melakukan 

analisa produk yang dijual. Oleh 

karena itu diperlukan sistem yang 

terkomputasi dengan data mining 

untuk mengolah data penjualan, 

sehingga toko dapat menyusun 

strategi pemasaran lebih lanjut. 

Untuk memberikan solusi 

dari permasalahan yang ada, seperti  

penelitian  sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ahmad Fikri Fajri, 

(2016) Jurusan Sistem Informasi, 

STMIK Jayanusa, Padang, 

Sumatera Barat yang berjudul 

“Implementasi Algoritma Apriori 

Dalam Menentukan Program Studi 

Yang Diambil Mahasiswa” telah 

mampu membantu proses berupa 

aturan yang merupakan kumpulan 

frequent itemset dengan nilai 

confidence yang tinggi. Aturan ini 

maka mahasiswa dapat 

menggunakan aturan tersebut 



dalam memilih program studi yang 

diinginkan. Oleh sebab itu penulis 

mengajukan sistem yang dapat 

memudahkan bagi pemilik toko alat 

musik Prima dalam mendapatkan 

rekomendasi bahan promosi.  

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode 

Apriori karena pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fajar Rohman Hariri dan Risky 

Aswi Ramadhani jurusan Teknik 

Informatika Universitas Nusantara 

PGRI Kediri yang berjudul 

“Penerapan Data Mining 

menggunakan Association Rules 

untuk Mendukung Strategi Promosi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri” menunjukkan bahwa Hasil 

dari proses metode Apriori mampu 

menghasilkan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan lebih lanjut 

tentang sumber informasi sebagai 

media promosi yang tepat untuk 

mendukung strategi pemasaran. 

Oleh karena itu penulis 

mengusulkan penggunaan metode 

Apriori untuk penjualan alat musik 

khusus gitar dan sticker, dari 

perhitungan data penjualan 

didapatkan aturan asosiasi. Aturan 

asosiasi yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk mendapatkan 

bahan promosi oleh toko Prima. 

 

II. METODE 

Apriori 

Menurut Kusrini (2007) 

dalam jurnal “ALGORITMA DATA 

MINING” menyatakan sebagai 

berikut : 

Algoritma apriori 

digunakan dalam pengambilan data 

dengan aturan asosiatif untuk 

menentukan hubungan asosiatif 

suatu kombinasi item. Aturan 

asosiatif yang dimaksud dilakukan 

melalui mekanisme penghitungan 

support dan confidence dari suatu 

hubungan item. Sebuah rule 

asosiasi dikatakan interesting jika 

nilai support adalah    lebih    besar    

dari minimum support dan    juga    

nilai confidence adalah   lebih   

besar   dari minimum confidence. 

Algoritma apriori ini akan cocok 

untuk diterapkan bila terdapat 

beberapa hubungan item yang ingin 

dianalisa. Salah   satunya   yang   

bias   diterapkan adalah di dalam 

bidang promosi dan penentuan 

strategi pemasaran. Parameter yang 

dapat digunakan yaitu analisis pola 

frekuensi tinggi dengan algoritma 

apriori. 

Tahap ini mencari 

kombinasi item yang memenuhi 

syarat minimum dari nilai support 

dalam basis data. Nilai support 



sebuah item diperoleh    dengan 

menggunakan rumus berikut: 

C1 =
Σtransaksi mengandung A 

Σtransaksi
𝑥 100% 

Sementara, nilai support dari 2 item 

diperoleh dengan menggunakan 

rumus:  

    C2 =
Σtransaksi mengandung A dan B 

Σtransaksi
𝑥 100% 

Frequent itemset menunjukkan 

itemset yang memiliki frekuensi   

kemunculan lebih   dari   nilai   

minimum   yang ditentukan. 

Misalkan = 2, maka semua itemset 

yang frekuensi kemunculannya 

lebih dari   atau sama dengan 2 kali 

disebut frequent. Himpunan dari 

frequent k-itemset dilambangkan 

dengan Fk. Pembentukan Aturan 

Asosiasi Setelah semua pola 

frekuensi tinggi ditemukan, barulah 

dicari aturan asosiasi yang 

memenuhi syarat minimum untuk 

confidence dengan menghitung 

confidence aturan asosiatif A B. 

Nilai confidence dari aturan A B 

diperoleh dengan rumus berikut:  

Confidence = P (A| B) =       

Σtransaksi mengandung A 

Σtransaksi
x 100%          

                                

Untuk menentukan aturan 

asosiasi yang akan dipilih maka 

harus diurutkan berdasarkan 

Support × Confidence. Aturan 

diambil sebanyak n aturan yang 

memiliki hasil terbesar. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A.  Implementasi Program 

Dari aplikasi ini proses 

yang dilakukan oleh pemilik toko 

yaitu menginputkan data 

penjualan kedalam aplikasi setiap 

bulannya dengan memilih tombol 

tambah untuk menambahkan 

item ke daftar belanjaan dan 

tombol simpan untuk menyimpan 

ke database. Form transaksi ini 

digunakan untuk melakukan 

inputan transaksi alat musik 

khusus gitar dan stiker di toko 

prima yang nantinya data 

transaksi ini yang akan di 

gunakan untuk acuan promosi. 

 

B. Tampilan Program 

Aplikasi Implementasi Data 

Mining Pada Penjualan Alat-Alat 

Musik Dengan Menggunakan 

Algoritma Apriori Di Toko Prima 

Nganjuk ini dibuat dengan desain 

yang sederhana agar memudahkan 

pengguna dalam penggunaannya. 

Berikut adalah tampilan progam : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tampilan Login 



Pada gambar 1 Tampilan ini 

muncul ketika program pertama 

kali dijalankan. Tampilan ini 

digunakan sebagai control 

mengaktifkan menu yang terdapat 

pada aplikasi user memasukan 

username dan password, jika 

username dan password valid maka 

menu-menu yang ada pada aplikasi 

dapat diaktifkan/dijalankan. 

 

 

 

 

Gambar 2 Tampilan Beranda 

Pada gambar 2 merupakan 

tampilan utama yang menampilkan 

menu-menu yang dapat diakses 

oleh user. Maka akan tampil setelah 

melakukan proses login dan user 

dapat memilih proses yang 

dibutuhkan sesuai dengan 

kebutuhan user. 

a. Form daftar barang 

Form daftar barang ini 

berisi data barang yang ada 

pada toko alat musik prima, 

pada form ini juga ada 

tombol tambah barang yang 

digunakan untuk melakukan 

input data barang. 

b. Form Transaksi 

Pada Form transaksi ini 

digunakan untuk melakukan 

inputan transaksi alat musik 

khusus gitar dan stiker di 

toko prima yang nantinya 

data transaksi ini yang akan 

di gunakan untuk acuan 

target promosi. Pada form 

ini terdapat tombol tambah 

untuk menambahkan item 

ke daftar belanjaan dan 

tombol simpan untuk 

menyimpan ke database. 

c. Form daftar barang 

Pada menu form olah data 

ini adalah proses yang 

paling penting karena dari 

sinilah data – data transaksi 

yang telah masuk ke 

database akan di proses 

menggunakan metode 

Apriori yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan 

target promosi atau 

penentuan kebijakan 

pemilik toko alat musik 

khusus gitar dan sticker. 

d. Form Data Laporan 

Pada Form data laporan 

nsaksi ini digunakan untuk 

melihat informasi hasil olah 

data. 

 

C. Uji Coba Sistem 

 Pada skenario uji coba 

menggunakan contoh 10 data testing 

pada data penjualan, sampel diambil 

dari bulan September 2015 yang 



dilakukan perhitungan menggunakan 

sistem dibandingkan hasil data 

penjualan secara manual. Uji coba 10 

data testing didapatkan hasil seperti 

yang terlihat pada tabel 1 sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Skenario Percobaan 

 

Percobaan Dari tabel 1 akurasi 

skenario uji coba hasil contoh uji 

coba data penjualan, sampel diambil 

dari bulan September 2015 dapat 

disimpulkan bahwa perhitungan 

dengan sistem dibandingkan dengan 

perhitungan manual sama  

 

IV. PENUTUP 

A.  Simpulan 

Dari hasil penelitian, 

perancangan, pembuatan dan pengujian 

“Implementasi Data Mining Pada 

Penjualan Alat-Alat Musik Dengan 

Menggunakan Algoritma Apriori Di 

Toko Prima Nganjuk” didapatkan 

simpulan bahwa Metode tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan kombinasi 

item barang yang sering dibeli sebagai 

acuan promosi. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian, 

perancangan, dan pembuatan dan 

pengujian “Implementasi Data 

Mining Pada Penjualan Alat-Alat 

Musik Dengan Menggunakan 

Algoritma Apriori Di Toko Prima 

Nganjuk” didapatkan saran sebagai 

berikut: pada penelitian selanjutnya 

dapat dikembangkan dengan 

perhitungan menggunakan data 

transaksi penjualan umum di Toko 

alat musik prima tidak hanya 

transaksi penjualan gitar dan sticker 

saja untuk mengetahui hasil 

pembentukan itemset yang lebih 

banyak. 
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