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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan didunia bisnis khususnya dalam bidang kuliner 

menuntut para pengembang bisnis untuk menemukan suatu strategi yang 

dapat meningkatkan penjualan khususnya dalam bidang kuliner. Salah 

satu caranya yaitu dengan memberikan promo promo yang membuat para 

costumer tertarik. Untuk mengetahui beberapa menu makanan atau 

minuman apa saja yang sering dipesan dalam waktu bersamaan . 

Mencari keuntungan merupakan tujuan operasional restauran, 

maka untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan suatu strategi yang 

dapat meningkatkan penjualan. Untuk menentukan dan mengembangkan 

promosi agar lebih terarah dan tepat sasaran salah satu caranya adalah 

mengetahui selera beli konsumen, yang dapat diamati melalui data-data 

transaksi pembelian. Terkadang hasil dari pengolahan data dengan cara 

sederhana tidak mendapatkan hasil yang efektif karena besarnya volume 

data yang diolah dan kesulitan untuk melihat hubungan antara menu 

makanan dan minuman yang sering dipesan dalam waktu yang 

bersamaan oleh konsumen.Dengan demikian pemilik usaha sulit 

membuat suatu paket menu sebagai upaya untuk menarik minat 

konsumen. Pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang terkandung di 

dalam banyaknya data tersebut, pada saat ini disebut dengan data mining. 
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Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Penerapan 

Algoritma Apriori membantu dalam membentuk kandidat kombinasi 

item yang mungkin terjadi, kemudian dilakukan pengujian apakah 

kombinasi tersebut memenuhi parameter support dan confidence 

minimum yang merupakan nilai ambang batas yang diberikan oleh 

pengguna (Gilang : 2017). 

Algoritma apriori dapat dimanfaatkan dalam proses penjualan, 

dengan memberikan hubungan antar data penjualan, dalam hal ini adalah 

makanan dan minuman yang dipesan sehingga akan didapat pola 

pembelian konsumen. Pihak pemilik restauran dapat memanfaatkan 

informasi tersebut untuk mengambil tindakan bisnis yang sesuai, dalam 

hal ini informasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan 

strategi penjualan selanjutnya serta membuat strategi promosi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menentukkan pola hubungan pesanan menu makanan dan minuman yang 

sering dipesan secara bersamaan, memberikan gambaran hubungan antar 

menu dengan menganalisis data penjualan pada restoran dengan aturan 

asosiasi dengan algoritma apriori. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk tidak memperluas area pembahasan, perlu adanya Batasan-

batasan untuk menyederhanakan permasalahan, yaitu : 

1. Objek yang menjadi sasaran penelitihan adalah Restoran LA 

steak. 

2. Data yang dianalisa adalah data penjualan oleh customer dalam 

kurun waktu 3 bulan. 

3. Metode data mining yang digunakan adalah metode asosiasi 

4. Algoritma yang digunakan dalam membentuk aturan asosiasi 

adalah algoritma apriori. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah membantu pemilik restauran 

menemukan pola penjualan makanan dengan minuman yang sering dibeli 

konsumen secara waktu yang bersamaan untuk mengembangkan suatu 

strategi penjualan pada restoran tersebut. 

1.4.2. Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, 

yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 
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a) Bisa menerapkan ilmu Data Mining yang didaptkan 

dibangku kuliah pada kasus nyata. 

b) Bisa menambah pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana 

mencari informasi penting yang tersembunyi dalam suatu 

data menggunakan Teknik Algoritma Apriori. 

2. Bagi Pemilik Restoran : 

a) Dapat membantu mengetahui menu apa saja yang sering 

dibeli  oleh konsumen dalam waktu bersamaan. 

b) Dapat membantu pihak restoran dalam memberikan 

promosi atau rekomendasi paket menu bagi konsumen. 

 

1.5 Metodologi Penelitihan 

Metode penelitian adalah bagaimana cara-cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mencari serta mengumpulkan data-data penelitiannya. 

Data-data dari penelitian ini dapat diperoleh melalui sumber antara lain: 

1.5.1 Metode Waktu dan Tempat Penelitihan 

Penelitihan ini dilakukan dalam kurung waktu 1 tahun yang 

bertempat di Restoran LA Steak Semarang. 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan 

data dari suatu informasi, maka metode yang digunakan dalam 

proses pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melihat 

serta memahami suatu masalah yang ada direstoran tersebut 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

b.  Metode Studi Pustaka 

Metode yang dilakukan sebagai suatu bahan referensi 

dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam 

pendefisian masalah melalui jurnal-jurnal, buku-buku dan 

internet. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Akhir dari penelitian dimaksudkan dapat 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang sedang di jalankan. Sistematika 

penulisan Tugas Akhir dapat di uraikan sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan maslaah , batasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang penelitihan-penelitihan yang telah dilakukan peneliti 

sebelumnya. Penelitihan-penelitihan ini melandasi penelitihan yang sedang 

dilakukan. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang penulis dalam penelitian ini menggunakan metode apa 

saja dan bagaimana penulis meneliti penelitian ini. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data transaksi penjualan pada LA Steak selama 

kurang lebih 3 bulan. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah 

dilakukan  

e. Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 


