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Abstract 

Every company wants their sales products to sell as much as possible. Therefore, these companies 

need the right marketing strategy in order to increase sales. One of them is using transaction analysis in 

order to find out what consumers want and what products that they want to buy. This FP-Growth method is 

very appropriate because it can determine what products are in high recommendation for consumers. This 

web application make the company increase their marketing product which increases its sales. And the 

algorithm that i used is the FP-Growth algorithm. 
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Abstrak 

Setiap perusahan perdagangan pasti menginginkan produk penjualannya laku sebanyak mungkin. 

Maka dari itu perusahan tersebut memerlukan strategi ata cara pemasaran yang baik dan benar supaya 

penjualannya meningkat. Salah satunya menggunakan analisis transaksi / transaction analysis agar dapat 

mengetahui minat dan keinginan konsumen apa saja yang akan dibeli. Metode FP-Growth ini sangatlah 

tepat karena dapat menentukan item apa yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan 

agar perusahaan dapat meningkatkan pemasaran produknya yang mana meningkatkan penjualannya. Dan 

algoritma yang digunakan adalah algoritma FP-Growth.  

Kata kunci : web, transaksi, algoritma, FP-Growth, pemasaran, produk, konsumen 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan internet di era sekarang 

memanglah sudah menjadi kubutuhan pokok 

sehari-hari. Oleh karena itu hampir setiap aktivitas 

yang akan kita lakukan memerlukan koneksi 

internet untuk membantu menyelesaikannya. 

Contohnya seperti pada bidang perdagangan. 

Pada bidang ini penggunaan koneksi internet 

sangat lah efektif untuk membantu dalam segala 

hal. Seperti transaksi penjualan, pemasaran, dan 

perekapan.  

Didalam ecommerce tidak hanya sekedar 

penjual hanya menjual produknya dan pembeli 

membeli produknya. Tetapi ada strategi agar 

penjualan dapat meningkat dan penjual mengetahui 

pemasaran yang tepat dan efektif. 

Metode yang dapat digunakan adalah Market 

basket analysis. Market basket analysis merupakan 

salah satu metode di dalam data mining yang 

menentukan produk-produk yang dibeli konsumen 

secara bersamaan berdasarkan dari data transaksi 

konsumen tersebut (1). 

Algoritma pada Market basket analysis ini 

menggunakan algoritma FP-Growth. FP-Growth 

(Frequent Pattern Growth) adalah metode 

penambangan frekuensi itemset tanpa kandidat 
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generation, membentuk struktur data compact 

untuk meringkas transaksi basis data yang asli 

dan fokus pada FP-Growth, menghindari kandidat 

generation yang tidak penting sehingga 

menghasilkan hasil yang efisien (2). 

2. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Analisa Kebutuhan  

Menganalisis kebutuhan yang diperlukan 

untuk penelitian baik dari segi peneliti maupun 

dari segi calon konsumen. Untuk analisis 

kebutuhan bagi peneliti meliputi kebutuhan dari 

tahap perancangan aplikasi, perhitungan 

algoritma dari Frequent Pattern Growth serta 

pengujian sistem ke konsumen.  

1. Studi Literatur 

Studi literatur berguna untuk mendapatkan 

teori teori pendukung perhitungan algoritma 

frequent pattern growth. Studi literatur dapat 

diperoleh dari jurnal, karya ilmiah, buku maupun 

penelitian dan artikelartikel yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

2. Spesifikasi Hardware 

• Processor Intel Core i5 8300U 

• RAM 4 GB 

• VGA Nvidia GTX 1050 

3. Spesifikasi Software 

• Sistem Operasi Windows 10 

• PHP 7.2.19 

• XAMPP 

• Visual Studio 

• Framework Codeigniter 

 

2.2 Perancangan Sistem 

Rancangan sistem ini merupakan 

perancangan model bisnis. Aplikasi tes 

kepribadian serta tes warna ini yang akan 

dibangun merupakan media untuk 

mempermudah bagian konsumen dalam 

pengaksesan aplikasi. 

 

 

 

 

1. BPMN 

 

Gambar 1 BPMN 

1. Admin Toko 

Admin Toko diharuskan mendaftarkan tokonya 

dahulu agar bisa mendapatkan fitur didalam 

website ini. Setelah berhasil mendaftar maka 

admin toko   menginputkan seluruh produk yang 

akan dijual. Lalu admin toko juga bisa mengelola 

Promo yang akan dipromosikan. Fitur Promo ini 

juga terintegrasi dengan Fitur FP-Growth sehingga 

dapat memudahkan admin toko dalam memilih 

produk yang akan di promosikan. Admin toko juga 

bisa melihat seluruh data pesanan dan dapat 

mengkonfirmasi pembayaran jika pembeli sudah 

membayar. 

2.  Pembeli 

Pembeli diharuskan mendaftar dahulu jika ingin 

membeli produk didalam website ini. Pembeli juga 

diharuskan menginputkan alamat serta memilih 

toko mana yang ingin dibeli produknya. Pada saat 

pembeli mengunjungi website ini terdapat Fitur FP-

Growth pada Rekomendasi Produk yang dapat 

memudahkan pembeli dalam memilih produk yang 

akan dibeli. 

2.3 Usecase Diagram 

Berikut ini adalah gambar dari usecase diagram 

website portal supermarket yang akan dibuat. Ada 2 

role yaitu Admin Toko dan Pembeli: 



 

Gambar 2 Usecase Diagram 

2.4 Implementasi Perhitungan 

Pada tahap ini penulis akan menguji 

perhitungan support serta confidence untuk 

Analisa frequent pattern growth 

1. Menghitung Support A 

Untuk rumus Support A sendiri adalah 

sebagai berikut 

 

 

 

2. Menghitung Support A∩B 

Untuk rumus Support A∩B sendiri adalah 

sebagai berikut 

 

 

 

 

3. Menghitung Confidence 

Setelah ditemukan Support A∩B dan Support 

A barulah dapat ditentukan persentase 

Confidence nya dengan rumus sebagai berikut 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil dan pembahasan setelah 

program atau website dijalankan yang berisi 

tentang implementasi sistem pada perhitungan 

frequent pattern growth. 

3.1 Implementasi User Interface 

a. Data Transaksi 

 

Gambar 3 DataTransaksi 

Pada Gambar 3 berikut terdapat data atau 

informasi dari data transaksi yang telah terinput 

pada sistem, pada kolom Kode Transaksi 

menandakan tanggal dan Nomor Invoice yang 

didapat oleh pembeli. Pada gambar terdapat 25 

inputan transaksi dari konsumen, dan 1 Kode 

Transaksi berisi berbagai macam produk yang 

telah dibeli oleh pembeli. 

b. Frequent Itemset 



 

Gambar 4 Frequent Itemset 

Pada Gambar 4 pada gambar tersebut 

program telah menganalisa dan menghitung 

jumlah dari Frequent Itemset masing – masing 

produk yang telah ada pada data transaksi. 

Dijelaskan pada produk Nestle Cereal Breakfast 

Koko Krunch berjumlah 15 Frequent Itemset. 

Berarti pada seluruh transaksi total produk Nestle 

Cereal Breakfast Koko Kunch dibeli sebanyak 15 

kali. 

c. Berdasarkan Priority 

 

Gambar 5 Berdasarkan Priority 

Pada Gambar 5 setelah mendapatkan nilai 

Frequentnya program menganalisa dan menghitung 

tiap produk berapa nilai supportnya. Terlihat pada 

produk Nestle Cereal Breakfast Koko Krunch nilai 

supportnya mendapat 0.38 dan mendapatkan nilai 

Priority pertama, disusul dengan produk selanjutnya 

Ovomaltine Crunchy Cream dengan nilai support 

0.25 dan mendapatkan nilai Priority 2 dan 

seterusnya hingga seluruh produk mendapat nilai 

support dan prioritynya. Semakin besar nilai support 

dan semakin kecil nilai prioritynya maka produk 

tersebut adalah produk yang paling sering dibeli oleh 

pembeli. 

d. Nilai Support 

 

Gambar 6 Nilai Support 

Pada Gambar 6 setelah itu program 

menganalisa dan menghitung setiap perbandingan 

2 produk yang ada pada data transaksi, pada kolom 

hasil Analisa adalah nama 2 perbandingan produk, 

Jika Pembeli membeli Nestle Cereal Breakfast Koko 

Krunch maka pembeli akan membeli Ovomaltine 

Crunchy Cream mempunyai nilai support 0,14. Itu 

berarti 2 produk tersebut adalah yang paling banyak 

dibeli pembeli dalam 1 kali transaksi yaitu terdapat 6 

kali transaksi yang mengandung produk Nestle dan 

Ovomaltine dari total 42 kali transaksi 

e. Nilai Confidence 



 

Gambar 7 Nilai Confidence 

Pada Gambar 7 setelah itu program 

menganalisa dan menghitung setiap 

perbandingan 2 produk yang ada pada data 

transaksi, pada kolom hasil Analisa adalah 

nama 2 perbandingan produk, Jika Pembeli 

membeli Nestle Cereal Breakfast Koko Krunch 

maka pembeli akan membeli Ovomaltine 

Crunchy Cream mempunyai nilai confidence 

0,46. Itu berarti 2 produk tersebut adalah yang 

paling banyak dibeli pembeli dalam 1 kali 

transaksi yaitu terdapat 6 kali transaksi yang 

mengandung produk Nestle dan Ovomaltine dari  

13 total transaksi yang mengandung produk 

Nestle. 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari Penggunaan Algoritma 

FP-Growth Untuk Rekomendasi Transaksi 

Sistem Portal Supermarket dapat digunakan 

untuk menentukan item apa yang paling banyak 

dibeli oleh konsumen dengan melalui proses 

analisa dari seluruh data transaksi yang telah 

masuk kedalam dataset. 

Selanjutnya adalah menganalisa seluruh 

produknya yang ada pada data transaksi, mulai 

dari menghitung Frequent Itemset dari seluruh 

transaksi, setelah itu dataset diurutkan 

berdasarkan Prioritas atau produk yang 

mendapatkan hasil Frequent Itemset terbanyak. 

Lalu dataset dihitung nilai support setiap produk 

yang mengandung dalam transaksi. Setelah itu 

dicari nilai confidence setiap produknya dan muncul 

nilai confidence dari perbandingan 2 produk 

tersebut. 
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