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ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan di dunia bisnis pun semakin ketat. Para 
pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menarik pelanggan dan memenuhi tuntutan pasar. 
Salah satu cara untuk memenuhi keinginan pelanggan dan tuntutan pasar yaitu dengan 
menganalisis pola pembelian pelanggan. Pola pembelian tersebut dapat menjadi salah satu 
strategi bisnis yaitu dengan mengetahui kombinasi item apa saja yang sering dibeli oleh 
pelanggan secara bersamaan, lalu berdasarkan rules tersebut dibuat rekomendasi menu 
paket berdasarkan pola pembelian pelanggan sehingga sesuai dengan keinginan 
pelanggan. Pola pembelian pelanggan dapat diketahui dengan mengolah data transaksi 
penjualan. Pengolahan data transaksi penjualan dilakukan dengan metode data mining 
dengan teknik association rules dengan menggunakan algoritma Eclat. Hasil dari 
pengolahan data transaksi penjualan tersebut berupa rules yang dapat dijadikan 
rekomendasi menu paket sehingga dapat menarik minat dan keinginan pelanggan dalam 
membeli suatu produk.  
Kata Kunci : Association Rules, Data Mining, Eclat, Kafe, Market Basket Analysis, R. 

 
ABSTRACT 

Along with the times, competition in the business world got tougher. Businessmen 
competed to attract customers and meet market demands. One way to meet customer's 
desires and market demands was to analyze customer's buying patterns. This purchasing 
pattern could be one of the business strategies, namely by knowing what combinations of 
items are often purchased by customers simultaneously, then based on these rules, a 
package menu recommendation is made based on the customer's purchasing pattern so 
that it is in accordance with the wishes of the customer. Customer purchasing patterns 
could be identified by processing sales transaction data. Sales transaction data 
processing was done by data mining method with association rules technique using Eclat 
algorithm. The results of processing sales transaction data are in the form of rules that 
can be used as package menu recommendations so that they can attract customer interest 
an desire in buying a product. 
 
Keywords : Association Rules, Café, Data Mining, Eclat, Market Basket Analysis, R. 



2 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan di dunia bisnis pun semakin ketat. 

Dengan disertai oleh kemajuan teknologi informasi, pelaku bisnis berlomba-lomba untuk 
menarik pelanggan dengan memenuhi keinginan pelanggan dan tuntutan pasar yang 
semakin tinggi. Pelaku bisnis harus memiliki manajemen strategi dan kecerdasan bisnis 
yang tepat untuk dapat memenuhi keinginan pelanggan dan tuntutan pasar tersebut. 

Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan pasar yaitu dengan mengobservasi keadaan 
dan keinginan pelanggan dalam membeli suatu produk. Hasil observasi tersebut 
kemudian dijadikan rekomendasi produk. Rekomendasi produk memerlukan model 
rekomendasi yang tepat agar apa yang direkomendasikan sesuai dengan keinginan dan 
tuntutan pelanggan. Perusahaan yang sudah memiliki manajemen yang baik pada 
umumnya memiliki data transaksi pada setiap penjualan. Namun tidak sedikit perusahaan 
yang tidak memanfaatkan data transaksi tersebut untuk suatu pengambilan keputusan 
bisnis. Market basket analysis dilakukan dengan mengolah data transaksi penjualan 
produk. Pengolahan data transaksi penjualan dilakukan dengan data mining. Data mining 
dilakukan berdasarkan analisis asosiasi (association rule mining). 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya maka 
penulis akan melakukan penelitian dengan menguji metode yang sudah ada untuk 
diterapkan pada kasus nyata yaitu mengenai implementasi data mining pada pembelian 
produk kafe berdasarkan association rule mining menggunakan algoritma Eclat. Hasil 
dari pengolahan data penjualan pada kafe akan menghasilkan solusi untuk para pengambil 
keputusan bisnis seperti manager dalam menentukan strategi penjualan dan keterkaitan 
antar barang yang dibeli pelanggan sehingga dapat meningkatkan pelayanan bisnis. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
a. Data Mining 

Menurut (Mardi 2017) data mining adalah proses mencari pola atau informasi 
menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik- 
teknik, metode-metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan 
metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses Knowledge 
Discovery in Database (KDD) secara keseluruhan. 

 
b. Association Rules 

Analisis asosiasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan 
assosiatif yang memenuhi syarat minimum support (minimum support) dan syarat 
minimum untuk confidence (minimum confidence). Menurut (Mulya, Rismawati, dan 
Rizky 2019) support dan confidence pada aturan asosiasi yaitu. 
1. Support 

Support merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi 
suatu item/itemset dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini akan menentukan apakah suatu 
item/itemset layak untuk dicari confidence selanjutnya atau tidak. 

a. Nilai support 1 item diperoleh dengan rumus: 



3 
 

 

Support (A) = Jumlah	Transaksi	mengandung	A ............................................ (1) 
Total	Transaksi	

	
b. Nilai support 2 item diperoleh dengan rumus: 

Support (	A	∩	B	) = Jumlah	Transaksi	mengandung	A	dan	B ....................... (2) Total	Transaksi	
2. Confidence 

Confidence merupakan suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar 2 item 
secara conditional. Misalnya seberapa sering item A dibeli jika orang membeli item B. 

 
Confidence P (B | A) = Jumlah	Transaksi	mengandung	A	dan	B ................... (3) 

Jumlah	Transaksi	mengandung	A	
	

c. Market Basket Analysis 
Market basket analysis adalah proses analisis kebiasaan pembeli pada sebuah 

swalayan untuk menemukan hubungan antara barang satu dengan barang lainnya pada 
keranjang belanja. Tujuan dari market basket analysis adalah untuk mengetahui produk- 
produk mana yang mungkin akan dibeli secara bersamaan (Hasani, Soesanti, dan Fauziati 
2017). 

 
d. Algoritma Eclat 

Algoritma Eclat (Equivalance Class Transformation) merupakan algoritma untuk 
menemukan itemset yang sering muncul. Pada dasarnya algoritma Eclat melakukan 
pencarian secara depth-first search pada database dengan tata letak vertikal, apabila 
berbentuk horizontal maka akan dikonversikan ke dalam bentuk vertikal terlebih dahulu 
(Grag dan Kaur 2014). Eclat hanya melakukan pemeriksaan (scan) dataset sebanyak satu 
kali (tidak berulang-ulang) karena menggunakan vertikal tid-list, sehingg tid-list sudah 
memberikan informasi tentang suppot count dari itemset (Subianto, AR, dan Hijriyana P. 
2018). 

 
e. Lift Ratio 

Lift ratio adalah suatu ukuran untuk mengetahui kekuatan aturan asosiasi 
(association rule) yang telah terbentuk. Nilai lift ratio biasanya digunakan sebagai 
penentu apakah suatu aturan asosiasi valid atau tidak valid (Fauzy, Saleh, dan Asror 
2016). Untuk menghitung lift ratio digunakan rumus sebagai berikut. 

 
Lift Ratio = 𝐶𝑜𝑛𝑓i𝑑e𝑛𝑐e	(A,B)   ...................................................... (4) 

𝐵𝑟e𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟k	𝐶𝑜𝑛𝑓i𝑑e𝑛𝑐e	(𝐴,𝐵)	
Untuk mendapatkan nilai brenchmark confidence dapat digunakan rumus sebagai 

berikut. 
Brenchmark Confidence = Nc .................................................... (5) 

N	
Keterangan: 
Nc = Jumlah transaksi dengan item yang menjadi consequent 
N = Jumlah transaksi basis data 
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Data Understanding 

 

 

 
f. Bahasa Pemrograman R 

Menurut (Gio dan Effendie 2018) bahasa pemrograman R merupakan bahasa 
pemrograman statistika yang dapat digunakan untuk analisis dan manipulasi data 
statistika (pemodelan statistika), dan grafik. Software “R” mempunyai banyak fungsi, 
biasanya divisualisasikan dalam jendela window atau disimpan dalam berbagai format 
seperti jpg, png, bmp, ps, emf, pictex dan xfif. 

 
g. Database 

Database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas (file) 
yang saling berhubungan (relation) antara satu dan lainnya yang diorganisasikan 
berdasarkan skema atau struktur tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. 

 
METODE PENELITIAN 

 
a. Tahapan Penelitian 

Tahapan metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
 

1. Study of Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur terhadap market basket analysis, association 

rule mining dan algoritma Eclat pada buku, jurnal ilmiah dan referensi lainnya. 
2. Data Understanding 

Pada tahap pemahaman data ini dimulai dengan pengumpulan data yang diperlukan 
yaitu data transaksi penjualan pada Kafe Harapan Keluarga mulai dari bulan November 
hingga Desember 2020. 
3. Data Preparation 

Tahap ini meliputi proses pengolahan data. Data transaksi yang diperoleh akan 
diseleksi terlebih dahulu, data mana saja yang akan digunakan. Setelah itu akan dilakukan 
cleaning data, yaitu pemilihan atribut ID transaksi penjualan, produk. Lalu atribut yang 
tidak digunakan akan dihapus. Selain itu akan dilakukan perbaikan data untuk data yang 
rusak atau kurang tepat. Adapun atribut dari data yang dikumpulkan dijelaskan pada tabel 
1 dibawah ini: 
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Tabel 1. Atribut Data 

Atribut Keterangan Tipe Data 
orderid Nomor ID transaksi penjualan Varchar 
produk Nama produk yang dibeli oleh pelanggan Varchar 

 
4. Modeling 

Pada tahap pemodelan ini akan digunakan teknik Data Mining dengan metode 
Association Rule menggunakan algoritma Eclat dengan bahasa pemrograman R dan tools 
yang digunakan yaitu RStudio, yang nantinya akan menghasilkan aturan asosiatif atau 
pola transaksi konsumen. Sehingga dapat diketahui informasi produk apa saja yang sering 
muncul. 
5. Evaluation 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap keefektifan dan kualitas model yang 
digunakan, apakah dengan metode Association Rule dengan algoritma Eclat telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. 
6. Visualizing 

Pada tahap ini penelitian yang telah dilakukan akan ditampilkan dalam bentuk 
laporan tabel, grafik ataupun teks. Hasil tersebut akan diberikan kepada pihak kafe untuk 
membantu manager kafe dalam pengambilan keputusan bisnis untuk menentukan strategi 
penjualan. 

 
b. Peralatan yang Digunakan 

Dalam penelitian dibutuhkan beberapa peralatan/tools untuk mendukung 
berjalannya perancangan dan implementasi sistem. 
1. Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah komponen dari sebuah computer yang bagian fisiknya dapat 
dilihat dan diraba secara langsung yang berfungsi untuk mendukung pengoperasian 
komputer. Adapun perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a) MacBook Air dengan processor 1,8 GHz Dual-Core Intel Core i5 
b) Memory 8 GB 1600 MHz DDR3 

 
2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah suatu program yang dibuat untuk menjalankan perangkat 
keras komputer. Perangkat lunak berfungsi untuk melakukan pengolahan data dan 
sebagai alat bantu dalam pengoperasian komputer. 

a) Sistem Operasi macOS Catalina Version 10.15.5 
b) Microsoft Word for Mac 2021 
c) XAMPP Version 7.4.3 
d) R Studio dan R Version 1.4.1106 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

a. Data Understanding 
Hasil pengumpulan data pada kafe Harapan Keluarga pada bulan November dan 
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Desember diperoleh 1461 baris data transaksi penjualan. Setelah data dikumpulkan maka 
dilakukan pemahaman data, mulai dari header (nama kolom) data hingga isi data. Data 
yang diperoleh dari kafe berformat .xls (Lembar kerja Microsoft Excel 97-2003). Pada 
penelitian ini data yang diperlukan yaitu id transaksi karena pengolahan data pada market 
basket analysis bergantung pada setiap transaksi yang terjadi, tanggal dan waktu setiap 
transaksi, dan nama produk yang dibeli. Data tersebut diolah dan mendapatkan hasil dari 
pola pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu produk yang sering dibeli oleh 
pelanggan secara bersamaan 

 
b. Data Preparation 

Setelah melakukan pemahaman data, maka dilakukan pengolahan data. 
Pengolahan dilakukan dengan melakukan seleksi data, data yang tidak digunakan dan 
data yang kurang tepat atau rusak dihapus. Total data transaksi penjualan yang telah 
selesai diolah yaitu 1450 baris data transaksi. 

 
c. Modeling 

Data yang telah melalui tahap pengolahan lalu diproses dengan analisis teknik 
data mining dengan metode association rule menggunakan algoritma Eclat. Dalam 
pengimplementasian algoritma Eclat, berikut merupakan parameter yang digunakan. 

 
Tabel 2. Parameter pengujian algoritma Eclat 

No Nama Parameter Value Deskripsi 
1 Minimum Support 0.005 Ukuran minimum untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat dominasi suatu item dari keseluruhan transaksi. 
2 Minlen 1 Jumlah minimum kombinasi item dilakukan. 
3 Maxlen 4 Jumlah maksimum kombinasi item dilakukan. 

Berikut merupakan hasil pengolahan data penjualan di RStudio dengan format .xls 
menjadi data transaksi dengan format .csv. Didapatkan total data transaksi sebanyak 743 
transaksi. 

 
Tabel 3. Hasil pengolahan data penjualan (.xls) menjadi data transaksi (.csv). 

No Items 
1 Coffe Bon-bon Robusta 
2 Air Mineral 
3 Susu Yakult Lychee,French Fries 

Setelah data penjualan di convert menjadi data transaksi, maka selanjutnya data 
di training dengan algoritma eclat dengan perhitungan support, confidence dan lift ratio 
menggunakan persamaan (1) hingga persamaan (5). Tabel 5 menunjukkan hasil rules satu 
itemset menggunakan algoritma eclat, total rules yang dihasilkan sebanyak 48 rules. 

 
Tabel 4. Hasil rules algoritma eclat 1-itemset. 

No Rules Support Count 
1 Americano Robusta 0.437415882 325 
2 Coffe Bob-Bon Robusta 0.139973082 104 
3 Long Black Robusta 0.110363392 82 



7 
 

 
Selanjutnya melakukan kombinasi 2-itemset. Tabel 6 menunjukkan hasil rules dua 

itemset menggunakan algoritma eclat, total rules yang dihasilkan yaitu 90 rules. 
 

Tabel 5. Hasil rules algoritma eclat 2-itemset. 
No Rules Support Confidence Lift Count 
1 Americano Robusta=>Long Black Robusta 0,049798116 0,113846154 1.031557 37 
2 Cappucino Robusta=>Long Black Robusta 0,041722746 0,508196721 4.604758 31 
3 Cappucino Robusta=>Picollo Robusta 0,034993271 0,426229508 8.120219 26 

Tahap selanjutnya yaitu mengkombinasikan 3 item. Tabel 7 menunjukkan hasil 
rules tiga itemset, total rules yang dihasilkan sebanyak 49 rules. 

 
Tabel 6. Hasil rules algoritma eclat 3-itemset 

No Items Support Confidence Lift Count 
1 Cappucino Robusta,Long Black Robusta=> 

Picollo Robusta 
0,0269179 0,64516129 12.29115 20 

2 Espresso Double Robusta,Long Black 
Robusta=> Picollo Robusta 

0,01884253 0,823529412 15.68929 14 

3 Cappucino Robusta,Espresso Double 
Robusta=> Picollo Robusta 

0,017496635 0,8125 15.47917 13 

Tahap selanjutnya yaitu mengkombinasikan 4 item. Tabel 8 menunjukkan hasil 
kombinasi 4 item, total rules yang dihasilkan sebanyak 13 rules. 

 
Tabel 7. Hasil rules algoritma eclat 4-itemset. 

No Items Support Confidence Lift Count 
 

1 
 

Cappucino 
Robusta,Espresso 
Double Robusta,Long 
Black Robusta => 
Picollo Robusta 

0,01345895 0,769230769 14.65483 10 

2 Cappucino 
Robusta,Espresso 
Double  Robusta,Hot 
Tea=> Long Black 
Robusta 

0,006729475 0,833333333 7.550813 5 

3 Cappucino 
Robusta,Long  Black 
Robusta,Milk  Coffe 
Robusta=> Picollo 
Robusta 

0,006729475 1 19.05128 5 

Sesuai dengan tabel 5 hinggga tabel 8 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai 
support dan nilai confidence sebuah item atau kombinasi item maka semakin sering item 
tersebut dibeli oleh pelanggan. 

 
d. Evaluation 

Sesuai dengan tabel-tabel pada tahap modeling maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal yaitu menerapkan 
algoritma eclat pada transaksi penjualan. Pada tahap modeling telah menghasilkan nilai 



8 
 

 
support dan confidence yang dapat membantu pihak manager kafe dalam pengambilan 
keputusan bisnis sebagai strategi penjualan. Misalnya dengan membuat kombinasi menu 
paket atau memberikan diskon terhadap item/produk jika dibeli secara bersamaan. Menu 
kombinasi item/produk dapat menarik pelanggan karena pelanggan dapat langsung 
memilih paket tanpa harus melihat semua menu yang ada dan menu kombinasi 
item/produk memiliki harga yang lebih murah. Rekomendasi menu kombinasi 
item/produk yang terdiri dari 2 itemset dan 3 itemset dapat menarik minat pelanggan yang 
datang sendiri maupun berkelompok. Berikut merupakan rekomendasi menu kombinasi 
item/produk yang dapat digunakan. 

 
1. Rekomendasi menu kombinasi 2 item berdasarkan produk yang sering dibeli oleh 

pelanggan. 
Tabel 9 merupakan rekomendasi kombinasi 2 item/produk yang dapat dipasangkan 

menjadi menu paket berdasarkan produk yang sering dibeli oleh pelanggan. Kolom menu 
menunjukkan kombinasi menu antara 2 item. Kolom harga produk 1 menunjukkan harga 
produk/item pertama dan kolom harga produk 2 menunjukkan harga produk/item kedua 
(setelah dan). 

 
Tabel 8. Rekomendasi paket berdasarkan produk yang sering dibeli 

No Menu Harga Produk 1 Harga Produk 2 
1 Americano robusta & long black robusta Rp. 13.000 Rp. 18.000 
2 Cappucino robusta & long black robusta Rp. 20.000 Rp. 18.000 
3 Americano robusta & coffee bon- bon robusta Rp. 13.000 Rp. 18.000 

2. Rekomendasi menu kombinasi 3 item berdasarkan produk yang sering dibeli oleh 
pelanggan 
Berikut kombinasi 3 item yang dapat dijadikan menu paket rekomendasi untuk 

pelanggan berdasarkan item/produk yang sering dibeli. Kolom menu menunjukkan 
kombinasi item, kolom harga menunjukkan setiap harga pada kolom menu. 

 
Tabel 9. Rekomendasi paket berdasarkan produk yang sering dibeli 

No Menu Harga Produk 
1 

Harga Produk 
2 

Harga Produk 3 

1 Cappucino Robusta, Long Black 
Robusta & Picollo Robusta 

Rp. 20.000 Rp. 18.000 Rp. 18.000 

2 Espresso Double Robusta, Long 
Black Robusta & Picollo Robusta 

Rp. 20.000 Rp. 18.000 Rp. 18.000 

3 Cappucino Robusta, Espresso Double 
Robusta & Picollo Robusta 

Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 18.000 

3. Rekomendasi menu kombinasi 4 item berdasarkan produk yang sering dibeli oleh 
pelanggan 
Berikut kombinasi 4 item yang dapat dijadikan menu paket rekomendasi untuk 

pelanggan berdasarkan item/produk yang sering dibeli. Kolom menu menunjukkan 
kombinasi item, kolom harga menunjukkan setiap harga pada kolom menu. 
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Tabel 10. Rekomendasi paket berdasarkan produk yang sering dibeli dan dibeli 

No Menu Harga 
Produk 1 

Harga 
Produk 2 

Harga 
Produk 3 

Harga 
Produk 4 

1 Cappucino Robusta,Espresso 
Double Robusta,Long Black 
Robusta,Picollo Robusta 

Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 18.000 Rp. 18.000 

2 Cappucino Robusta,Espresso 
Double Robusta,Hot Tea,Long 
Black Robusta 

Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 12.000 Rp. 18.000 

3 Cappucino Robusta,Long Black 
Robusta,Milk Coffe 
Robusta,Picollo Robusta 

Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 22.000 Rp. 18.000 

4. Rekomendasi menu kombinasi 2 item berdasarkan produk yang serng dibeli dan yang 
jarang dibeli oleh pelanggan 
Waroeng Kopi Harapan Keluarga merupakan salah satu kafe yang banyak dikunjungi 

oleh pelanggan laki-laki. Sehingga produk yang banyak dibeli yaitu berbagai jenis kopi 
dan produk yang jarang dibeli yaitu cemilan dan minuman manis. Produk yang sering 
dibeli merupakan produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan, sedangkan produk 
yang jarang dibeli merupakan produk yang tidak banyak dibeli oleh pelanggan. Pihak 
kafe dapat menggunakan rekomendasi paket sebagai cara untuk menarik pelanggan 
dengan menurunkan harga produk yang sudah dipaketkan atau di bundle, sehingga 
pelanggan tertarik untuk membeli produk yang jarang dibeli karena harga yang lebih 
menarik. Berikut kombinasi 2 item yang dapat dijadikan menu paket rekomendasi untuk 
pelanggan berdasarkan item/produk yang sering dibeli dan item/produk yang jarang 
dibeli. 

 
Tabel 11. Rekomendasi paket berdasarkan produk yang sering dibeli dan yang jarang 

dibeli 
Produk yang sering 

dibeli 
Harga 
Produk 

Produk yang jarang dibeli Harga 
Produk 

Americano Robusta Rp. 13.000 Ice Red Velvet Latte Rp. 26.000 
Americano Robusta Rp. 13.000 French Fries Rp. 15.000 
Milk Coffe Robusta Rp. 16.000 Classic Fries Rp. 18.000 

 
e. Visualization 

Penelitian yang terlah dilakukan pada tahap sebelumnya akan ditampilkan dalam 
bentuk tabel dan sistem web based. Hasil tersebut akan diberikan kepada pihak kafe untuk 
membantu manager kafe dalam pengambilan keputusan bisnis untuk menentukan strategi 
penjualan. 
1. Interpretasi 

Gambar 1 menunjukkan grafik dengan 20 item teratas dari total 48 items. yang sering 
dibeli berdasarkan nilai support. Dapat dilihat bahwa item yang sering dibeli oleh 
pelanggan yaitu americano robusta dengan nilai support lebih dari 0.4 dan item kedua 
yang sering dibeli oleh pelanggan yaitu coffe bon-bon robusta dengan nilai support lebih 
dari 0.1. Hasil dari mengetahui item/produk yang sering dibeli oleh pelanggan dapat 
dijadikan sebagai keputusan bisnis. 
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Gambar 2. Grafik 1 Item berdasrkan nilai support tertinggi 

2. Tampilan Sistem 
Tampilan sistem dibangun dengan menggunakan package shiny yang ditampilkan 

melalui browser, berikut merupakan halaman-halaman yang terdapat pada sistem. 
a) Halaman Beranda 

Gambar 2 merupakan halaman beranda yang tampil ketika membuka sistem 
analisis. Halaman beranda berisi judul penelitian dan data peneliti. 

 
 

Gambar 3. Halaman beranda sistem 

b) Halaman unggah data transaksi 
User dapat mengunggah data transaksi penjualan kafe dalam format .xls pada 

halaman Unggah untuk melakukan pengolahan data dengan algoritma eclat. User 
dapat memilih rentang waktu data transaksi yang digunakan pada sistem 

 

Gambar 4. Halaman unggah data transaksi 
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c) Halaman implementasi algoritma eclat. 

Setelah mengunggah data transaksi penjualan, sistem akan mengolah data 
transaksi penjualan menjadi hasil rules dengan algoritma eclat. Ketika user menekan 
sub menu Analisis 1 Itemset, maka sitem akan mengeluarkan data hasil olahan berupa 
rules 1 itemset dalam bentuk grafik batang, grafik persentase dan tabel. Selain sub 
menu 1 itemset, terdapat sub menu 2 itemset hingga 4 itemset. Tampilan sub menu 1 
itemset hingga 4 itemset memiliki fungsi yang sama yaitu menampilkan hasil rules 
dalam bentuk grafik batang, grafik persentase dan tabel. Pada sub menu ini user dapat 
mengunduh hasil rules dalam bentuk tabel menjadi format .xls dengan menekan 
tombol unduh pada sidebar. 

Kolom items menunjukkan nama-nama item, kolom support menunjukkan hasil 
nilai support, kolom jumlah menunjukkan jumlah item yang dibeli oleh pelanggan 
dan kolom keterangan menunjukkan kategori item apakah item sering dibeli atau 
jarang dibeli. Setiap kombinasi item dapat dijadikan rekomendasi menu paket untuk 
menarik minat pelanggan. 

 

Gambar 5. Halaman implementasi eclat analisis 1 itemset 
 
 

 
Gambar 6. Halaman implementasi algoritma eclat analisis 2 itemset 



12 
 

 
 

 
 

Gambar 7. Halaman implementasi algoritma eclat analisis 3 itemset 
 

 
Gambar 8. Halaman implementasi algoritma eclat analisis 4 itemset 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu implementasi data mining pada 
pembelian produk kafe dengan algoritma eclat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dari hasil penelitian, peneliti berhasil mengimplementasikan association rules 

dengan algoritma eclat, dimana hasil dari pengolahan 743 data transaksi 
menggunakan algoritma eclat dengan batasan minimum support 0.005 didapatkan 
hasil 48 rules dengan kombinasi satu itemset, dimana item americano robusta 
merupakan item yang paling banyak dibeli oleh pelanggan dengan nilai support 
0,43741588. Kombinasi dua itemset menghasilkan 90 rules dengan nilai support 
tertinggi sebesar 0,049798116. Kombinasi tiga itemset menghasilkan 49 rules 
dengan nilai support tertinggi yaitu 0,0269179. Hasil kombinasi empat itemset 
menghasilkan 13 rules dengan nilai support tertinggi 0,01345895. Dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar angka kombinasi itemset maka semakin kecil nilai 
support, hal tersebut dikarenakan jumlah item dari kombinasi item tersebut juga 
semakin kecil. 

2. Hasil rules dengan nilai support tertinggi pada setiap kombinasi itemset yaitu, rules 
tertinggi untuk 1 itemset yaitu Americano Robusta dengan jumlah pembelian 
sebanyak 325 kali, rules tertinggi untuk kombinasi 2 itemset didapatkan jika membeli 
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Americano Robusta maka akan membeli Long Black Robusta dengan total 
pembelian sebanyak 37 kali, dan rules tertinggi untuk kombinasi 3 itemset 
didapatkan jika membeli Cappucino Robusta dan Long Black Robusta maka akan 
membeli Picollo Robusta dengan total pembelian sebanyak 20 kali, sedangkan rules 
tertinggi untuk kombinasi 4 itemset didapatkan jika membeli Cappucino Robusta, 
Espresso Double Robusta dan Long Black Robusta maka akan membeli Picollo 
Robusta dengan total pembelian sebanyak 10 kali. 

 
SARAN 

 
Berikut saran yang dapat peneliti berikan, diharapkan saran-saran tersebut dapat dijadikan 
bahan masukan yang bermanfaat untuk penelitian yang berkaitan di masa yang akan 
datang. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal 
berupa saran-saran, yaitu: 
1. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan teknik association rules 

dengan algoritma yang lainnya, seperti algoritma apriori, fp-growth, ct-pro dan lain- 
lain, dapat juga dilakukan perbandingan antar algoritma. 

2. Data yang digunakan disarankan untuk ditambah agar menghasilkan pola yang lebih 
banyak dan lebih beragam. 

3. Tampilan grafik pada sistem dapat diganti menjadi grafik interaktif agar lebih 
menarik, tampilan sistem dapat juga menggunakan kombinasi warna lain yang lebih 
bagus. Selain itu, sistem dapat dibikin agar menjadi lebih user-friendly, seperti 
pemilihan kata dan interpretasi yang lebih jelas pada sistem. 
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