
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  Pada saat ini hijab hijab bukan lagi menjadi penutup aurat yang 

wajib, tetapi hijab sudah menjadi trend fashion dikalangan msyarakat 

Indonesia,hijab sekarang banyak peminatnya, banyak yang memakainya dari 

usia bayi sampai orang dewasa bahkan sampe orang tua juga memakainya. 

Selain harganya yang murah dan ekinomis, hijab juga banyak yang 

memnjualnya apalagi sekarang ini, hijab merupakan penutup aurat bagi 

muslimah yang wajib dikenakan di seluruh dunia, harganya yang murah dan 

bermacam- macam modelnya sehingga banyak yang menyukainya. Dengan 

begitu kebutuhan hijab semakin meningkat. Karena setiap orang yang 

memakainya tidak hanya memiliki satu hijab saja, bahkan warna dan 

modelnya juga banyak . 

My Daily Hijab merupakan salah satu Toko Hijab yang ada di Outlet 

Superindo Siliwangi Semarang. Pada penjualannya My Daily Hijab 

melakukan proses jual beli atau transaksi kepada konsumen nya. My daily 

Hijab juga menyediakan berbagai macam merk dan model hijab yang 

beragam, selain hijab ada beberapa aksesoris hijab yang dijual nya juga.  

Persaingan bisnis yang sangat ketat sehingga kita berlomba-lomba 

agar barang yang kita jual tidak sepia tau tidak laku. My Daily Hijab juga 



 
 

selalu membuat barang baru atau model baru, agar pembeli tidak bosan 

membelinya. Maka dari itu kami ingin mengolah data- data penjualan hijab 

yang ada di Toko menjadi lebih efisien dan mudah dipahamami, agar data 

penjualan setiap hari lebih meningkat penjualannya.  

Data mining dalam kegiatan kewirausahaan atau perdagangan, selain 

cara kerjanya yang mudah dipahami terlebih juga mampu memberikan 

keuntungan lebih kepada para penggiat usaha yang mana membuat barang 

dagangan mereka lebih mudah terjual. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Algoritma Apriori. 

Algoritma apriori adalah algoritma yang tepat untuk proses pengolah 

data. Selain itu membuat pedagang akan memahami kebiasaan apa saja yang 

customernya beli saat belanja di Toko , sehingga penjual akan memahami 

kebutuha apa saja yang diperlukan customer. Algoritma pengambila data 

dengan aturan asosiatif( Association rules) untuk menentukan hubungan 

asosiatif suatu kombinasi item. 

 

1.1  RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah Bagaimana cara mengimplementasikan  pola 

 penjualan di Toko My Daily Hijab Semarang sebagai berikut: 

 



 
 

1.2  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan 

 Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu : 

1. Mengimplementasikan pola penjualan di Toko My Daily Hijab dengan 

metode Apriori. 

2. Memudahkan para pengguna atau admin dalam mengimplementasi data 

penjualan. 

1.3.2  Manfaat 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini yaitu: 

a. Bagi Penulis 

Penulis mendapatkan ilmu dan kemampuan dalam membuat 

implementasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas 

khususnya Toko My Daily Hijab , serta memenuhi salah satu syarat 

kelulusan dan memperoleh gelar sarjana. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat berguna dan memudahkan 

masyarakat khususnya di Toko My Daily Hijab .serta memudahkan 

untuk membantu proses penjualan di toko My Daily Hjab. 

c. Bagi Universitas Stikubank 

Sebagai laporan skripsi yang dapat berguna dan dapat digunakan 

untuk referensi pada pengembang-pengembang selanjutnya. 

 



 
 

1.4 METODE PENELITIAN 

 

1.4.1  Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini diambil pada tempat penjualan hijab atau 

 busana muslimah, salah satunya di Toko my daily hijab Semarang. 

1.4.2  Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan  dan pencatatan secara sistematis tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan hijab dan busana muslimah yang 

sesuai kebutuhan. 

b. Studi Pustaka 

Adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari 

buku-buku mengenai kumputerisasi dan literature perkuliahan yang 

mendukung pembuatan program. 

1.4.3 Metode Pengembangan 

 

Metode pengembangan pada penelitian ini menggunakan metode 

APriori. Sistem dirancang dan dibangun secara bertahap dan untuk setiap 

tahap pengembangan dilakukan percobaan-percobaan unuk melihat apakah 

sistem sudah bekerja sesuai dengan yang diinginkan . 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Adapun sistem penulisan dari tugas akhir ini dapat diuraikan sebagai 

 berikut: 



 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahn tersebut. Penjelasan tersebut 

akan dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat,metode  penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dari 

fakta yang dikemukakan dari sumber aslinya maupun dari kutipan yang ada 

sebelumnya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan oleh 

peneliti. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ISI 

 Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang sudah di teliti. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membahas tentang hasil kesimpulan dan saran dalam 

penelitian yang telah dilakukan . 
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