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ABSTRAK 

PT. Jaya Anugrah Sukses Abadi merupakan perusahaan retail yang membuka supermarket Brastagi di kota Medan. 

Permasalahan yang dihadapi adalah data penjualan yang terus bertambah. Selain sebagai dokumentasi, data penjulaan ini 

tidak dimanfaatkan. Dengan menggunakan metode FP Growth, manajemen supermarket dapat mengekstraksi pola 

pembelian barang pelanggan, sehingga manajemen dapat membuat peletakan barang yang lebih baik dan teratur. Proses 

yang dilakukan adalah algoritma membentuk pohon FP Tree dari kumpulan transaksi penjualan. Kemudian, conditional 

FP-Tree dibentuk dan frequent itemset diekstraksi. Setelah itu, aturan asosiatif dibentuk dari frequent itemset, dan nilai 

support serta confidence dihitung untuk setiap aturan. Dari hasil pengujian terhadap 3210 bon transaksi penjualan dan 

28737 jenis barang yang terjual, diperoleh aturan asosiatif dengan nilai tertinggi untuk kombinasi 2 barang adalah “Jika 

beli BUNGA KOL, maka beli BROCOLLI LOCAL” dengan support = 0.81% dan confidence = 66.67%. Untuk kombinasi 

3 barang, “Jika beli BROCOLLI LOCAL dan BAWANG MERAH, maka beli CABE MERAH”, dengan support = 0.53% 

dan confidence = 94.44%. 

 

Kata kunci : data mining, pola pembelian, FP Growth 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah 

membuat kehidupan manusia tidak terlepas dari 

penggunaan teknologi. Salah satu bidang ilmu dari 

teknologi informasi adalah data mining. Sebagai bidang 

ilmu yang relatif baru, saat ini data mining telah 

menjadi salah satu pusat perhatian para akademisi 

maupun praktisi. Beragam riset dan pengembangan data 

mining telah memberikan banyak produk yang berguna 

bagi masyarakat luas, seperti dalam bidang bisnis, sains 

dan teknik, hiburan, seni, dan lain-lain. Salah satu 

peranan data mining adalah dalam mengenali pola 

pembelian pelanggan. 

PT. Jaya Anugrah Sukses Abadi merupakan 

perusahaan retail yang membentuk Brastagi Group dan 

membuka supermarket Brastagi di kota Medan. Setiap 

hari di supermarket Brastagi, terjadi transaksi penjualan 

barang. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka data 

transaksi penjualan akan terus bertambah dan 

menyebabkan penyimpanan data di dalam database 

bertambah besar. Sebenarnya terdapat informasi-

informasi berharga di dalam database tersebut yang 

dapat diolah, diekstrak dan digunakan untuk 

pengambilan suatu keputusan dan untuk memperoleh 

informasi yang berharga, seperti mengenali pola 

pembelian pelanggan untuk meningkatkan penjualan 

supermarket dan membuat tata letak barang yang lebih 

baik. Pengolahan data ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan ilmu data mining. Dengan menggunakan 

ilmu Data Mining, manajemen supermarket dapat 

mengetahui kecenderungan kombinasi barang-barang 

yang dibeli sekaligus oleh beberapa customer secara 

bersamaan, sehingga manajemen dapat membuat 

peletakan barang lebih baik dan teratur. Dengan 

demikian, pembeli atau staf dapat mencari barang 

dengan cepat. Salah satu algoritma data mining yang 

dapat digunakan untuk kebutuhan ini adalah algoritma 

Frequent Pattern Growth (FP Growth). Dengan 

menggunakan algoritma FP Growth, dapat dilakukan 

pencarian frequent itemset tanpa harus melalui 

candidate generation. Contoh aturan asosiatif dari 

analisis pembelian di supermarket adalah dapat 

diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang 

pelanggan membeli gula bersamaan dengan kopi. 

Dengan pengetahuan tersebut, pemilik supermarket 

dapat mengatur penempatan barang yang baik dan 

memaksimalkan penjualan supermarket. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar bekalang permasalahan di atas, maka 

dalam penelitian ini identifikasi masalahnya adalah 

1. Bagaimana mengenali pola pembelian barang 

pelanggan. 

2. Bagaimana meningkatkan transaksi penjualan 

dan membuat tata letak barang yang lebih baik 

dengan mengenali pola pembelian pelanggan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terfokus maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan difokuskan pada analisis pola 

pembelian barang (transaksi penjualan 

supermarket), dan tidak sampai pada kontrol 

jumlah barang, pemesanan barang ke 

supplier, hutang piutang atau kas perusahaan. 

2. Aplikasi tidak dapat melakukan import data 

penjualan langsung dari database PT. Jaya 

Anugrah Sukses Abadi. 

3. Aplikasi dibuat dalam lingkungan desktop 

atau windows, sehingga tidak dapat diakses 

secara online melalui web. 

Aplikasi tidak menampilkan langkah-langkah detail 

dalam ekstraksi aturan asosiatif atau pola pembelian 

pelanggan karena proses pencatatan langkah-langkah 

yang terlalu panjang akan memperlambat proses data 

mining. 

 

2. ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

2.1   Analisa 

Proses analisa pola pembelian barang pelanggan yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan algoritma 

FP Growth. Proses yang akan dianalisis adalah proses 

pembentukan pohon FP Tree, proses pembentukan 

conditional FP-Tree dan ekstraksi frequent itemset, 

serta analisis proses pembentukan aturan asosiatif. 

Sebelum struktur pohon Tree dibentuk, lakukan proses 

pengurutan terhadap item barang yang terjual, diurutkan 

berdasarkan jumlah penjualan dari nilai tertinggi ke nilai 

terendah (descending), seperti terlihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Hasil Pengurutan 

Barang 
Jumlah Barang 

Terjual 

a 8 

b 7 

c 6 

d 5 

e 3 

Kemudian hitung nilai support dan confidence 

dari aturan asosiatif {A, B} dengan rumus berikut 

Support (A ∩ B) =
Jumlah transaksi mengandung A dan B

Total Transaksi
x 100 %

 

 

Confidence = P(B|A) =
Jumlah transaksi mengandung A dan B

Jumlah transaksi mengandung A
x 100 %

 

Perhitungan nilai support dan confidence 

untuk kombinasi 2 barang atau  2-itemset dapat dilihat 

pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2. Aturan Asosiatif untuk 2-itemset 

Setelah diperoleh, nilai support dan confidence untuk 

masing-masing aturan, lakukan perkalian antara support 

dan confidence dan urutkan dari nilai tertinggi ke nilai 

Aturan Asosiatif Support Confidence 

Jika beli a, maka beli 

e 

(2/10) * 100% = 

20% (2/8) * 100% = 25% 

Jika beli e, maka beli 

a 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 

Jika beli c, maka beli 

e 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/6) * 100% = 

33.33% 

Jika beli e, maka beli 

c 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 

Jika beli d, maka beli 

e 

(2/10) * 100% = 

20% (2/5) * 100% = 40% 

Jika beli e, maka beli 

d 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 

Jika beli a, maka beli 

d 

(4/10) * 100% = 

40% (4/8) * 100% = 50% 

Jika beli d, maka beli 

a 

(4/10) * 100% = 

40% (4/5) * 100% = 80% 

Jika beli b, maka beli 

d 

(3/10) * 100% = 

30% 

(3/7) * 100% = 

42.86% 

Jika beli d, maka beli 

b 

(3/10) * 100% = 

30% (3/5) * 100% = 60% 

Jika beli c, maka beli 

d 

(3/10) * 100% = 

30% (3/6) * 100% = 50% 

Jika beli d, maka beli 

c 

(3/10) * 100% = 

30% (3/5) * 100% = 60% 

Jika beli a, maka beli 

c 

(4/10) * 100% = 

40% (4/8) * 100% = 50% 

Jika beli c, maka beli 

a 

(4/10) * 100% = 

40% 

(4/6) * 100% = 

66.67% 

Jika beli b, maka beli 

c 

(5/10) * 100% = 

50% 

(5/7) * 100% = 

71.43% 

Jika beli c, maka beli 

b 

(5/10) * 100% = 

50% 

(5/6) * 100% = 

83.33% 

Jika beli a, maka beli 

b 

(5/10) * 100% = 

50% (5/8) * 100% = 62.5% 

Jika beli b, maka beli 

a 

(5/10) * 100% = 

50% 

(5/7) * 100% = 

71.43% 
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terendah, sehingga diperoleh tabel seperti terlihat pada 

tabel 3.3 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Pola Pembelian untuk 3- 

itemset 

 

Tabel 3.3. Hasil Analisis Pola Pembelian untuk 2- 

itemset 

Hasil aturan asosiatif untuk 3-itemset, disertai dengan 

nilai support dan confidence, serta diurutkan 

berdasarkan S x C, dari nilai tertinggi ke terendah, dapat 

dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

2.2 Implementasi 

1. Tampilan Awal 

Saat aplikasi dijalankan, form utama akan muncul. Pada 

bagian atas form, terdapat toolbar yang berisi tombol-

tombol untuk menampilkan form Barang, form 

Penjualan, form Analisis, form Laporan Pola Pembelian 

dan form About, seperti terlihat pada gambar 1. 

Gambar 1 Tampilan Form Utama 

Saat aplikasi dijalankan, form utama akan muncul. Pada bagian atas 

form, terdapat toolbar yang berisi  

tombol-tombol untuk menampilkan form Barang, form Penjualan, 

form Analisis, form Laporan Pola Pembelian dan form About, seperti 

terlihat pada gambar 1 

 

 

 

     

 

 

Aturan 

Asosiatif 
Support (S) 

Confidence 

(C) 

S x 

C 

Jika beli c, 

maka beli b 

(5/10) * 

100% = 50% 

(5/6) * 100% = 

83.33% 
0.42 

Jika beli b, 

maka beli a 

(5/10) * 

100% = 50% 

(5/7) * 100% = 

71.43% 
0.36 

Jika beli b, 

maka beli c 

(5/10) * 

100% = 50% 

(5/7) * 100% = 

71.43% 
0.36 

Jika beli d, 

maka beli a 

(4/10) * 

100% = 40% 

(4/5) * 100% = 

80% 
0.32 

Jika beli a, 

maka beli b 

(5/10) * 

100% = 50% 

(5/8) * 100% = 

62.5% 
0.31 

Jika beli c, 

maka beli a 

(4/10) * 

100% = 40% 

(4/6) * 100% = 

66.67% 
0.27 

Jika beli a, 

maka beli c 

(4/10) * 

100% = 40% 

(4/8) * 100% = 

50% 
0.2 

Jika beli a, 

maka beli d 

(4/10) * 

100% = 40% 

(4/8) * 100% = 

50% 
0.2 

Jika beli d, 

maka beli b 

(3/10) * 

100% = 30% 

(3/5) * 100% = 

60% 
0.18 

Jika beli d, 

maka beli c 

(3/10) * 

100% = 30% 

(3/5) * 100% = 

60% 
0.18 

Jika beli c, 

maka beli d 

(3/10) * 

100% = 30% 

(3/6) * 100% = 

50% 
0.15 

Jika beli e, 

maka beli a 

(2/10) * 

100% = 20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli e, 

maka beli c 

(2/10) * 

100% = 20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli e, 

maka beli d 

(2/10) * 

100% = 20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli b, 

maka beli d 

(3/10) * 

100% = 30% 

(3/7) * 100% = 

42.86% 
0.13 

Jika beli d, 

maka beli e 

(2/10) * 

100% = 20% 

(2/5) * 100% = 

40% 
0.08 

Jika beli c, 

maka beli e 

(2/10) * 

100% = 20% 

(2/6) * 100% = 

33.33% 
0.07 

Jika beli a, 

maka beli e 

(2/10) * 

100% = 20% 

(2/8) * 100% = 

25% 
0.05 

Aturan 

Asosiatif 
Support (S) Confidence (C) 

S x 

C 

Jika beli a dan 

c, maka beli b 

(3/10) * 100% = 

30% 

(3/4) * 100% = 

75% 
0.22 

Jika beli a dan 

e, maka beli d 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/2) * 100% = 

100% 
0.2 

Jika beli d dan 

e, maka beli a 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/2) * 100% = 

100% 
0.2 

Jika beli a dan 

b, maka beli c 

(3/10) * 100% = 

30% 

(3/5) * 100% = 

60% 
0.18 

Jika beli b dan 

c, maka beli a 

(3/10) * 100% = 

30% 

(3/5) * 100% = 

60% 
0.18 

Jika beli b dan 

d, maka beli a 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli c dan 

d, maka beli a 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli b dan 

d, maka beli c 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli c dan 

d, maka beli b 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/3) * 100% = 

66.67% 
0.13 

Jika beli a dan 

d, maka beli b 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/4) * 100% = 

50% 
0.1 

Jika beli a dan 

c, maka beli d 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/4) * 100% = 

50% 
0.1 

Jika beli a dan 

d, maka beli c 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/4) * 100% = 

50% 
0.1 

Jika beli a dan 

d, maka beli e 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/4) * 100% = 

50% 
0.1 

Jika beli a dan 

b, maka beli d 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/5) * 100% = 

40% 
0.08 

Jika beli b dan 

c, maka beli d 

(2/10) * 100% = 

20% 

(2/5) * 100% = 

40% 
0.08 
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Gambar 1 Tampilan Form Barang 

Pada form Barang (gambar 4.2), klik tombol ‘Baru’ 

untuk mulai memasukkan data baru dengan 

mengosongkan textbox kode barang dan textbox nama 

barang, tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan kode dan 

nama barang, tombol’Hapus’ untuk menghapus kode 

barang yang terpilih, tombol ‘Keluar’ untuk menutup 

form Barang dan kembali ke form Utama. Untuk 

mengubah atau menghapus data, klik data yang ingin 

diubah atau dihapus pada list tabel di bawah, dan klik 

tombol “Simpan” untuk menyimpan atau klik tombol 

“Hapus” untuk menghapus. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Form Penjualan 

Form ini berfungsi untuk menyimpan, menghapus dan 

mengubah transaksi penjualan yang akan berpengaruh 

pada hasil analisis.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Tampilan Form Analisis 

Form analisis berfungsi untuk melakukan proses data 

mining terhadap data penjualan dengan menggunakan 

algoritma FP Growth. Hasil analisis adalah frequent 

itemset, atau kombinasi barang yang sering terjual 

secara bersamaan disertai dengan nilai support 

(persentase kombinasi di dalam database) dan 

confidence (tingkat kepercayaan). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Analisis Selesai 

Untuk menampilkan hasil data mining dengan 

menggunakan algoritma FP Growth, pilih besarnya 

kombinasi barang (nilai k), masukkan nilai minimum 

confidence, dan klik tombol ”Proses” pada form 

Analisis. Hasil analisis adalah aturan asosiatif, disertai 

dengan nilai support (S) dan confidence (C), diurutkan 
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berdasarkan nilai support dikalikan nilai confidence (S x 

C) dari nilai tertinggi ke nilai terendah. 
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Gambar 5. Tampilan Laporan Pola Pembelian 

Masukkan nilai kombinasi barang, batas confidence dan 

tekan tombol “Cetak” untuk menampilkan laporan pola 

pembelian konsumen.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Hasil Analisis Pola Pembelian 

Kombinasi 2 Barang 

Pengujian dilakukan terhadap 3210 bon transaksi 

penjualan dan 28737 jenis barang yang terjual.  

Tabel 1. Hasil Pengujian 

Hasil analisis data mining berupa aturan asosiatif 

dengan nilai tertinggi 

 

3. KESIMPULAN 

Setelah menyelesaikan pembangunan aplikasi data 

mining analisis pola pembelian barang pelanggan 

menggunakan metode FP Growth beberapa kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian terhadap 3210 bon transaksi 

penjualan dan 28737 jenis barang yang terjual, 

diperoleh aturan asosiatif dengan nilai tertinggi 

untuk kombinasi 2 barang adalah “Jika beli 

BUNGA KOL, maka beli BROCOLLI LOCAL” 

dengan support = 0.81% dan confidence = 

66.67%. Untuk kombinasi 3 barang, “Jika beli 

BROCOLLI LOCAL dan BAWANG MERAH, 

maka beli CABE MERAH”, dengan support = 

0.53% dan confidence = 94.44%. 

2. Semakin besar nilai minimum support yang 

digunakan, maka semakin sedikit jumlah aturan 

asosiatif yang dihasilkan, tetapi proses berjalan 

lebih cepat. 

Saran 

1. Setelah penelitian yang dilakukan, metode FP 

Growth masih memiliki kekurangan, yaitu tidak 

diketahuinya minimum support dan minimum 

Nilai Jumlah Aturan Asosiatif Tertinggi 

k Aturan Aturan Support Confidence 

2 8132 
Jika beli BUNGA KOL, maka 

beli BROCOLLI LOCAL. 
0.81% 66.67% 

3 3936 

Jika beli BROCOLLI LOCAL 

dan BAWANG MERAH, 

maka beli CABE MERAH. 

0.53% 94.44% 

4 952 

Jika beli BROCOLLI LOCAL 

dan PEPAYA CALIFORNIA 

PANCER dan BAWANG 

MERAH, maka beli CABE 

MERAH. 

0.25% 100% 

5 115 

Jika beli CABE MERAH dan 

SAWI HIJAU dan CABE 

HIJAU dan BELINJO, maka 

beli PEPAYA CALIFORNIA 

PANCER. 

0.09% 100% 

6 6 

Jika beli TOMAT LOKAL 

dan CABE MERAH dan 

BAWANG MERAH dan 

KENTANG MERAH dan 

REMPAH-REMPAH 

CAMPURAN, maka beli 

BROCOLLI LOCAL. 

0.09% 100% 
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confidence yang ideal untuk memperoleh pola  

pembelian konsumen yang terpercaya. 

2. Disarankan untuk menambahkan algoritma data 

mining lainnya yang dapat digunakan untuk 

menganalisis pola pembelian pelanggan dan 

membuat perbandingan efisiensi dan kecepatan 

dengan metode FP Growth, sehingga dapat 

diketahui metode yang lebih baik dan lebih 

cepat. 
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