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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dewasa ini semakin banyak penggemar yang menggeluti kegiatan outdoor, 

tak peduli tua, muda, anak-anak, bahkan ibu-ibu sekalipun. Kegiatan outdoor

seperti camping, hiking, travelling, bukan lagi suatu kegiatan yang asing bagi 

beberapa kalangan. Bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang.. Hal 

itu menyebabkan semakin tinggi pula permintaan pasar akan peralatan dan 

perlengkapan kegiatan tersebut. Di daerah Jabodetabek sudah cukup banyak toko-

toko outdoor tersebar yang hadir untuk memanjakan mereka para penggemar 

kegiatan-kegiatan outdoor.

Salah satunya adalah Toko Outdoor Khyber Pass, merupakan suatu badan 

usaha milik keluarga yang bergerak dibidang penjualan perlengkapan outdoor. 

Berdiri pada tahun 2003 dengan outlet pertama berlokasi di Pondok Kelapa –

Jakarta Timur. Toko ini menjual berbagai macam produk outdoor seperti tas, 

sepatu, sandal, topi, kaos, celana dan masih banyak lagi. Produk yang dijual di 

toko ini kebanyakan merupakan produk hasil buatan sendiri dengan label 

KHYBER PASS. Meskipun demikian, tipe, kualitas serta modelnya tidak kalah 

dengan produk-produk buatan label yang sudah terkenal lainnya seperti 

CONSINA, EIGER dan lainnya.

Dalam hal melakukan produksi perlengkapan outdoor tersebut,toko hanya 

melakukan pemesanan dan produksi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya . 

Pada kesempatan kali ini, penulis mencoba untuk menerapkan algoritma apriori 

pada data pemesanan barang untuk menganalisis permasalahan yang terjadi pada 

Toko Outdoor Khyber Pass tersebut dengan ilmu dasar data mining dengan 

penerapan analisis asosiasi.
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1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang ditemukan dirumuskan sebagai berikut :

a. Tidak tersedianya informasi tentang pola pemesanan yang dilakukan oleh 

pembeli terhadap barang-barang yang dibelinya.

b. Belum dilakukannya analisis asosiasi terhadap data penjualan barang.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Data yang digunakan adalah berupa data penjualan atau pemesanan dari 

tahun 2013 sampai dengan 2015 dan hanya untuk perlengkapan Hiking saja.

b. Melakukan tahap praprosesing hingga tahap mining terhadap data yang 

digunakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menemukan 

pola asosiasi terhadap data penjualan barang sehingga dapat membantu 

memberikan masukan kepada pengguna dalam menunjang pengambilan 

keputusan.

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat untuk IPTEK yaitu sebagai bahan analisis untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan proses pengolahan data dalam jumlah 

yang besar dan penerapan teknik data mining.

b. Manfaat untuk user yaitu untuk mendapatkan pola berupa produk outdoor

yang paling diminati oleh pembeli

1.6 Metodelogi Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan sistem 

pendukung keputusan ini adalah metode prancangan perangkat 

lunak.Pengembangan metode itu sendiri melalui beberapa tahapan yaitu: 

a. Analisa kebutuhan 

b. Desain 
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c. Implementasi 

d. Pengujian 

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan untuk mengembangkan tugas 

akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan latar belakang,perumusan masalah,batasan 

masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang akan mendukung

penelitian ini dari metode – metode yang menjadi dasar bagi analisa 

permasalahan yang ada dan pemecahan tersebut. Tinjauan pustaka ini 

didapat dari studi pustaka mengenai hal – hal yang berhubungan dengan 

penelitian skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang kerangka berfikir, tools atau alat yang 

digunakan, waktu dan jadwal penelitian serta jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas teknik analisis dan desain yang digunakan dalam 

pembangunan sistem

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang diberikan 

untuk perbaikan sistem sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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