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ABSTRACT
Drug purchase transaction data are very valuable treasure in sales. Drug purchase
transaction data are used to generate new knowledge in the transaction database. Drug
purchase transaction data can be managed using the data mining association rules
method. The aim of the study was to apply maximal frequent patterns algorithms to
analyze a patient's drug purchase patterns, look for drug combinations purchased
simultaneously by patients, apply the fp-max association rules algorithm to get rules by
testing the minimum support and minimum confidence desired, and knowing what
variables can affect the association. Drug purchase transaction data were processed by
the data mining method association rule technique using the fp-max algorithm. Drug
purchase transaction data were tested as much as 1909 data with a minimum support of
1% and minimum confidence of 20% which resulted in 8 rules with a lift ratio value of 1
as many as 2 rules. While testing using a minimum support of 2% and so on does not
produce rules because no frequent itemset were produced. Testing lift ratio on 8 rules
concluded no value is worth more than 1, meaning there were no rules that showed a
strong dependence between antacedent and consequence so it can not be used as a
recommendation or prediction of the emergence of a drug due to the emergence of other
drugs. The amount of support count value affected the number of frequent items formed
and the high minimum confidence limit affects the rules produced.
Keywords: Data Mining, Association Rules, Market Basket Analysis, FP-Max, Python.
ABSTRAK
Data transaksi pembelian obat merupakan harta yang sangat berharga dalam penjualan.
Data transaksi pembelian obat digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru
(knowledge) di dalam database transaksi. Data transaksi pembelian obat dapat di
manajemen menggunakan metode data mining association rules. Tujuan penelitian ini
adalah menerapkan algoritma maximal frequent patterns untuk menganalisis pola
pembelian obat pasien, mencari kombinasi obat yang dibeli secara bersamaan oleh pasien,
menerapkan association rules algoritma fp-max untuk mendapatkan rules dengan
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melakukan pengujian minimum support dan minimum confidence yang diinginkan, dan
mengetahui variable apa yang dapat mempengaruhi asosiasi. Data transaksi pembelian
obat diolah dengan metode data mining teknik association rule menggunakan algoritma
fp-max. Pengujian data transaksi pembelian obat sebanyak 1909 data dengan minimum
support 1% dan minimum confidence 20% menghasilkan 8 rules dengan nilai lift rasio 1
sebanyak 2 rules. Sedangkan pengujian menggunakan minimum support 2% dan
seterusnya tidak menghasilkan rules karena tidak ada frequent itemset yang dihasilkan.
Pengujian lift rasio pada 8 rules tidak ada yang bernilai lebih dari 1, maknanya tidak ada
rules yang menunjukan ketergantungan yang kuat antara antacedent dengan consequence
sehingga belum bisa digunakan sebagai rekomendasi atau prediksi kemunculan suatu obat
yang diakibatkan kemunculan obat lainnya. Besarnya nilai support count mempengaruhi
banyaknya frequent itemset yang terbentuk dan tingginya batas minimum confidence
mempengaruhi rules yang dihasilkan.
Kata Kunci: Data Mining, Association Rules, Market Basket Analysis, FP-Max, Python
PENDAHULUAN
Obat memiliki peranan yang sangat penting di bidang pelayanan kesehatan guna
mengobati suatu penyakit. Obat dapat ditemukan di Apotek, Rumah sakit, atau di tempat
kesehatan lainnya. Setiap harinya akan terjadi transaksi penjualan dan pembelian obat di
tempat tersebut. Berbagai resiko dapat terjadi karena ketidaktepatan perencanaan dan
pengendalian persediaan obat. Kreatifitas dan inovasi sangat dibutuhkan agar pihak
rumah sakit atau Apoteker tidak salah dalam menentukan persediaan obat yang sesuai
dengan kebutuhan konsumen.
Instalasi farmasi rumah sakit memiliki sebuah fasilitas yaitu Depo farmasi. Depo
farmasi RSUD Arifin Achmad melayani pendistribusian obat yang akan ditebus atau
dibeli oleh Pasien yang sedang berobat. Depo farmasi RSUD Arifin Achmad perlu
memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan persediaan barang yang lebih baik untuk
memberikan pelayanan yang baik dengan memanfaatkan data transaksi pembelian obat.
Data transaksi pembelian obat dapat digunakan oleh Depo farmasi sebagai trend untuk
memprediksi permintaan barang oleh konsumen kedepannya.
Data transaksi pembelian obat sebagaimana dengan lainnya hanya dipergunakan
untuk mengetahui laba, rugi, dan stok persediaan barang saja. Data transaksi pembelian
obat merupakan harta yang sangat berharga dalam penjualan. Data transaksi pembelian
obat tidak hanya untuk menghitung laba dan rugi, namun jika dalam jumlah besar dapat
digunakan berbagai kepentingan untuk menghasilkan pengetahuan baru (knowledge) di
dalam database transaksi. Data transaksi pembelian obat dapat di manajemen dengan
menggunakan teknik data mining. Teknik data mining merupakan teknik untuk
mendapatkan informasi yang bermanfat dari suatu data yang besar atau banyak.
Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penulis
memanfaatkan metode yang sudah ada untuk menganalisis transaksi pembelian obat
pasien di Depo farmasi Instalasi farmasi RSUD Arifin Achmad. Untuk menghasilkan pola
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pembelian, penulis menggunakan salah satu teknik data mining yaitu association rules
mining. Penulis akan menggunakan algoritma Maximal Frequents Patterns (fp-max)
untuk menghasilkan association rules pembelian obat yang sering dibeli secara
bersamaan sehingga dapat memberikan informasi kepada pihak Instalasi dalam
melakukan pengadaan obat.
TINJAUAN PUSTAKA
a.

Data Mining
Data mining atau sering dikenal dengan knowledge discovery in database merupakan
kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data, pemakaian data historis yang
digunakan untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam set data berukuran
besar (Buulolo 2017).
b. Algoritma Fp-Max
Algoritma FP-Max adalah algoritma yang digunakan untuk mencari semua maximal
frequent itemset dalam sebuah transaksi atau sebuah dataset. Maximal Frequent itemset
digunakan untuk memperkecil informasi yang didapatkan dari hasil mining suatu dataset
atau transaksi yang besar tanpa mengurangi informasi yang didapatkan dari proses mining
tersebut (Tengkue, Sengkey, and Jacobus 2019).
c.

Market Basket Analysis
Market basket analysis merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk
menganalisis buying habit pembeli dengan mencari asosiasi antar beberapa item yang
berbeda, yang dimasukkan konsumen dalam shopping basket yang dibeli pada suatu
transaksi tertentu (Arifin 2015).
d. Association Rules
Assocation Rules Mining adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk
menemukan aturan-aturan assosiatif antara suatu kombinasi item (Nurul 2015).
Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi beberapa tahap yaitu (Tengkue,
Sengkey, and Jacobus 2019):
1. Analisa frequent pattern
Pada tahapan analisa frequent pattern akan mencari kombinasi item yang memenuhi
syarat minimum (minimum support) dari nilai support dalam database. Ukuran ini akan
menentukan apakah suatu item atau itemset layak dicari confidence-nya (misalnya, dari
keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan
bahwa item A dibeli bersamaan dengan item B). Nilai support memiliki rumus sebagai
berikut:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴 ∩ 𝐵) =
(1)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
2.

Pembentukan aturan assosiatif
Suatu ukuran yang menunjukan hubungan antar dua item secara conditional
(misalnya, seberapa sering item B dibeli jika pelanggan membeli item A). Setelah semua
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pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan assosiatif yang memenuhi syarat
minimum (minimum confidence) untuk confidence dengan menghitung confidence aturan
assosiatif A→B. Nilai confidence dari aturan A →B diperoleh dari rumus berikut:
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑃 (𝐵|𝐴) =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴

(2)

Keterangan:
A= Antecendent
B= Consequent
Menguji kekuatan rules yang terbentuk, digunakan pengujian dengan menghitung lift
ratio pada masing-masing rule. Lift ratio adalah suatu ukuran untuk mengetahui kekuatan
aturan asosisasi (association rules) yang telah terbentuk. Pada tahap ini dilakukan
pengkajian kevalidan aturan apakah benar produk A dibeli bersamaan dengan produk B.
Aturan tersebut dapat dikatakan valid jika nilai lift ratio lebih dari 1. Hal ini berarti aturan
dapat digunakan sebagai acuan dalam rekomendasi produk (Riszky dan Sadikin 2019).
Untuk menghitung lift ratio digunakam rumus:
𝐿𝑖𝑓𝑡 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 =

Σ Transaksi mengandung A dan B
(Σ Transaksi mengandung A)(Σ Transaksi mengandung B)

(3)

e.

Basis Data (Database)
Basis data (database) merupakan komponen utama dalam membangun sebuah sistem
yang menyangkut pendokumentasian ke dalam sebuah database. Saat ini basis data
memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola data yang ada di dalamnya. Basis
data adalah suatu kelompok ruang penyimpanan data yang disebut tabel yang didalamnya
terdapat data yang sangat kompleks dan terhubung satu sama lain (Bariah 2015).
Salah satu basis data yang terkenal adalah SQLite. SQlite adalah sebuah sistem
manajemen basisdata relasional yang bersifat ACID-compliannt. SQlite memiliki ukuran
pustaka kode yang relatif kecil. SQLite merupakan sebuah sistem mandiri yang tidak
berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan sebagai integral dari program secara
keseluruhan. Protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui panggilan API
secara langsung melalui bahasa pemrograman (Winandar 2019).
f.

Visualisasi
Visualisasi adalah teknik aplikasi untuk mencari data yang paling powerful.
Visualisasi data digunakan untuk menganalisis karakteristik data dan relasi antara item
data atau atribut dengan mengubah data ke bentuk visual atau ke dalam bentuk tabular
(Werdiningsih, Nuqoba, and Muhammadun 2020).
g.

Python
Python adalah bahasa pemrograman yang berorientasi obyek dinamis, yang dapat
digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Python memiliki dukungan yang kuat
untuk integrasi dengan bahasa pemrograman lain dan alat-alat bantu lainnya. Python
menyediakan pustaka-pustaka standar yang dapat diperluas serta dapat dipelajari hanya
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dalam beberapa hari (Fitri et al. 2017).
h. Flask
Flask merupakan web framework yang ditulis dengan bahasa python dan tergolong
sebagai jenis microframework. Flask termasuk jenis microframework karena tidak
memerlukan suatu alat atau pustaka tertentu dalam penggunaannya. Meskipun Flask
disebut microframework, bukan berarti Flask mempunyai kekurangan dalam hal
fungsionalitas. Microframwork maksud disini ialah membuat core dari aplikasi ini
sesederhana mungkin tetapi dapat mudah ditambahkan. Fleksibilitas serta skalabilitas dari
Flask dapat dikatakan cukup tinggi dibandingkan dengan framework lainnya (Irsyad
2018).
METODE PENELITIAN
a.
1.

Tahapan Penelitian
Studi Literatur
Pada tahapan ini akan melakukan studi literatur mengenai market basket analysis,
association rules, algoritma Fp-Max, dan bahasa pemrograman python.
2. Pengumpulan Data
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer, dimana data yang
diperoleh dengan melakukan survai ke Instalasi Farmasi RSUD Arifin Achmad.
3. Data Preparation (Persiapan Data)
Data preparation atau sering disebut juga dengan data preprocessing adalah suatu
proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang
berkualitas. Data preparation dilakukan untuk mendapatkan data yang representatif. Data
preparation dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu memilih data yang akan digunakan dalam
proses data mining, memastikan kualitas data yang telah dipilih. Data yang telah dipilih
selanjutnya dilakukan cleaning pada data yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya
mengubah data menjadi model yang dapat digunakan dalam tahap data mining, yaitu data
nama obat yang ada pada arsip transaksi di input kedalam Microsoft Excel selanjutnya
diubah menjadi format .txt untuk digunakan pada program.
4. Algoritma Maximal Frequent Patterns
Pada Algoritma FP-Max akan dilakukan pencarian maximal frequent itemset dari
data transaksi pembelian obat secara bersamaan. Dalam Algoritma FP-Max terdapat
beberapa tahapan yaitu menentukan support count, pembentukan FP-Tree, mencari
conditional pattern base, membentuk maximal frequent itemsets tree, dan melakukan
pencarian maximal frequent itemsets.
5. Association Rules
Tahapan association rules digunakan untuk menghasilkan kombinasi item yang
diawali dengan menentukan nilai minimun support dan nilai minimun confidence. Rules
yang didapatkan adalah rules yang memenuhi nilai minimum support dan confidence.
6. Evaluasi
Tahapan evaluasi ini akan dilakukan dengan perhitungan lift ratio. Lift rasio yaitu
sebagai penentu untuk mengetahui kekuatan aturan asosiasi yang terbentuk yaitu apakah
aturan asosiasi valid atau tidak valid.
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7.

Visualisasi
Pada tahapan ini akan merubah association rules yang telah didapatkan kedalam
bentuk visualisasi grafik.
b. Peralatan yang Digunakan
Peralatan yang digunakan dan dibutuhkan pada saat penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Perangkat keras
Adapun perangkat keras yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah:
a) Laptop ASUSTek COMPUTER INC P452SA. 301 dengan processor Intel®
Cerelon® CPU N3060 @ 1.60GHz (2CPUz), ~ 1.6GHz, dan memory 8192 MB
RAM.
b) Flashdisk SanDisk USB 2.0 OTG berkapasitas 64 GB.
2. Perangkat lunak
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Sistem Operasi Window 10 Home Single Language.
b) Microsoft Office Word sebagai media untuk pembuatan penyusanan skripsi.
c) Python digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam pembuatan coding.
d) Visual Studio Code
e) SQLITE Studio
f) Flask
g) Google Chrome, digunakan dalam melakukan pencarian informasi di internet
mengenai hal-hal yang mendukung selama proses penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan merupakan hasil survai data pembelian obat pasien di
Instalasi Farmasi RSUD Arifin Achmad. Data yang didapatkan dalam bentuk dokumen
arsip pembelian obat pasien. Data transaksi pembelian obat dari RSUD Arifin Achmad
dengan keseluruhan yaitu 3442 baris obat yang terjual.
2.

Data Preparation
Pada proses pembersihan data pembelian obat dilakukan beberapa tahapan untuk
mengolah agar dataset yang mentah dapat menjadi data yang berkualitas. Data yang
diambil pada penelitian ini hanya kolom nama obat. Setelah memalui tahap preparation
dari 3442 baris obat yang terjual, hasil pengumpulan data pada Instalasi Farmasi RSUD
Arifin Achmad selama 1 tahun pada tahun 2020 diperoleh data sebanyak 1909 transaksi
dengan 303 jenis obat terjual.
3.

Proses Analisa FP-Max
Transaksi pembelian obat sebanyak 1909 transaksi selanjutnya dilakukan pengujian
minimum support 1% dengan nilai support count yaitu 19,09. Setelah menghitung items
yang muncul dalam transaksi, hanya frequent items dengan count diatas 19 yang akan
digunakan. Data yang telah memenuhi support count selanjutnya melewati proses
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pembentukan FP-Tree, pencarian conditional pattern base dari Fp-Tree, pembentukan
maximal frequent itemsets tree dari hasil tabel conditional Fp-tree untuk mendapatkan
hasil akhir yaitu maximal frequent itemset. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian
menggunakan minimum support 1% menghasilkan minimal kemunculan item dalam
transaksi sebanyak 36 transaksi.
4.

Proses Pembentukan Association Rules.
Proses pembentukan association rules dibuat untuk membentuk aturan atau pola dari
hasil perhitungan algoritma fp-max. Setelah melakukan pengujian menggunakan
minimum support 1% dan minimum confidence 20%, data transaksi sebanyak 36 transaksi
menghasilkan rules sebanyak 8 rules. Nilai support dan confidence pada Tabel 4 dihitung
menggunakan persamaan (1) dan (2). Berikut merupakan perhitungan nilai support dan
confidence pada rules 0:
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (Lansoprazole 30 mg ∩ Sucralfate 500mg/5ml suspensi 100 ml ) =
= 0,0277777778 = 2,78%

1
36

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃 (Lansoprazole 30 mg, Sucralfate 500mg/5mlsuspensi 100 ml) =
= 0,3333333333 = 33,33

1
3

Tabel 1. Pengujian Rules dengan Minimum Support 1% dan Minimum Confidence 20%
Rules

Association Rules

0

[Lansoprazole 30 mg] →
[Sucralfate
500
mg/5
mlsuspensi 100 ml]
[Sucralfate
500
mg/5
mlsuspensi 100 ml] →
[Lansoprazole 30 mg]
[Lansoprazole 30 mg] →
[Domperidon 10 mg]
[Domperidon 10 mg] →
[Lansoprazole 30 mg]
[Curcuma
blister]
→
[Acetylcysteine 200 kaps]
[Acetylcysteine 200 kaps] →
[Curcuma blister]
[Paracetamol 500 mg] →
[Lansoprazole 30 mg]
[Lansoprazole 30 mg] →
[Paracetamol 500 mg]

1

2
3
4
5
6
7

Nilai
Antecedent
(A)

Support
(%)

Confidence
(%)

3

Nilai
Antacendent
Consequent
(A∩B)
1

2.78

33.33

1

1

2.78

100

3

1

2.78

33.33

1

1

2.78

100

1

1

2.78

100

1

1

2.78

100

1

1

2.78

100

3

1

2.78

33.33
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Tabel 1 adalah hasil dari pengujian menggunakan minimum support 1% dan
minimum confidence 20%. Pada Tabel 1 rules 0 hasil support jika membeli Lansoprazole
30 mg maka akan membeli Sucralfate 500 mg/5 mlsuspensi 100 ml memiliki nilai 2.78%
dan confidence 33.33%. Pengujian kali ini dengan data transaksi obat satu tahun pasien
umum rawat jalan dengan 1909 transaksi hanya dapat menguji dengan nilai minimum
support 1%. Pengujian dengan menggunakan nilai minimum support 2%, 3% dan
seterusnya tidak menghasilkan rules karena tidak ada frequent item yang dihasilkan.
4.

Evaluasi
Pada tahap ini akan dilakukan pengukuran kekuatan rules yang terbentuk dengan
mengukur nilai lift rasio. Lift rasio dapat mengukur kevalidan rules yang telah terbentuk
berdasarkan nilai support dan confidence. Pada Tabel 2 nilai lift rasio dihitung
menggunakan persamaan (3). Berikut merupakan perhitungan lift rasio pada rules 0:
1
𝐿𝑖𝑓𝑡 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 = (3)(1) = 0,33
Tabel 2. Hasil Perhitungan Lift Rasio
Rules

Association Rules

0

[Lansoprazole 30 mg] →
[Sucralfate
500
mg/5
mlsuspensi 100 ml]
[Sucralfate
500
mg/5
mlsuspensi 100 ml] →
[Lansoprazole 30 mg]
[Lansoprazole 30 mg] →
[Domperidon 10 mg]
[Domperidon 10 mg] →
[Lansoprazole 30 mg]
[Curcuma
blister]
→
[Acetylcysteine 200 kaps]
[Acetylcysteine 200 kaps] →
[Curcuma blister]
[Paracetamol 500 mg] →
[Lansoprazole 30 mg]
[Lansoprazole 30 mg] →
[Paracetamol 500 mg]

1

2
3
4
5
6
7

Nilai
Antecedent
(A)

Nilai
Antacen
dent
Conseq
uent
(A∩B)

Suppo
rt (%)

Confiden
ce (%)

Lift
Rasio

3

1

2.78

33.33

0.33

1

1

2.78

100

0.33

3

1

2.78

33.33

0.33

1

1

2.78

100

0.33

1

1

2.78

100

1

1

1

2.78

100

1

1

1

2.78

100

0,33

3

1

2.78

33.33

0.33

Tabel 2 adalah hasil dari perhitungan lift rasio pada seluruh rules. Dari hasil
perhitungan pada Tabel 2 tidak ada lift rasio yang bernilai lebih dari 1, maknanya tidak
ada rules valid yang dapat digunakan sebagai rekomendasi.
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5.
a.

Antarmuka Sistem
Antarmuka Input Data

Gambar 1. Antarmuka Input Data
Gambar 1 adalah tampilan pada halaman input data, yaitu halaman yang digunakan
untuk menginputkan data transaksi ke dalam database yang akan digunakan untuk
perhitungan Association Rules.
b.

Antarmuka Association Rules

Gambar 2. Antarmuka Association Rules
Gambar 2 diatas merupakan tampilan untuk menginputkan nilai minimum support
dan minimum confidence yang ingin di uji oleh pengguna.
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Gambar 3. Antarmuka Hasil Association Rules (1)
Gambar 3 adalah tampilan pada halaman Association rules yaitu hasil penggunaan
algoritma FP-MAX dan pembentukan Association rules yang disertai dengan nilai
support, confidence, dan lift sebagai hasil pengujian kekuatan aturan yang dihasilkan. Jika
minimum support dan minimum confidence yang dimasukkan tidak menghasilkan rules,
maka tampilan pada halaman Association rules seperti Gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Antarmuka Hasil Association Rules (2)
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c.

Antarmuka Visualisasi

Gambar 5. Antarmuka Visualisasi
Gambar 5 adalah tampilan pada halaman visualisasi yaitu lanjutan dari halaman
Association rules sebelumnya. Pada halaman ini ditampilkan visualisasi grafik yang
dihasilkan dari rules yang terbentuk sebelumnya dari hasil perhitungan associtaion. Pada
halaman ini juga terdapat tabel penjelasan dari rules yang terbentuk guna mempermudah
user membaca grafik tersebut. Pada grafik, setiap rules yang dihasilkan akan memiliki
warna garis yang berbeda-beda. Titik merah pada grafik digunakan untuk inisialisasi
antacedent sedangkan titik biru digunakan untuk inisialisasi consequent.
Visualisasi pada Gambar 5 diatas dapat dibaca dengan menggunakan struktur
algoritma IF_THEN seperti pada Tabel 4 dibawah ini.
Tabel 4. Visualisasi Minimum Support 1% dan Minimum Confidence 20%
Rules
0

1

2

IF-THEN
IF Lansoprazole 30 mg
Sucralfate
500
mlsuspensi 100 ml
IF Sucralfate 500
mlsuspensi 100 ml
Lansoprazole 30 mg
IF Lansoprazole 30 mg
Domperidon 10 mg

THEN
mg/5
mg/5
THEN
THEN

3

IF Domperidon 10 mg THEN
Lansoprazole 30 mg

4

IF Curcuma blister THEN
Acetylcysteine 200 kaps

Penjelasan
Jika seseorangan membeli Lansoprazole maka
kemungkinan seseorang juga membeli Sucralfate
500 mg/5 mlsuspensi 100 ml.
Jika seseorangan membeli Sucralfate 500 mg/5
mlsuspensi 100 ml maka kemungkinan seseorang
juga membeli Lansoprazole.
Jika seseorangan membeli Lansoprazole 30 mg
maka kemungkinan seseorang juga membeli
Domperidon 10 mg.
Jika seseorangan membeli Domperidon 10 mg maka
kemungkinan
seseorangan
juga
membeli
Lansoprazole 30 mg.
Jika seseorangan membeli Curcuma blister maka
kemungkinan
seseorangan
juga
membeli
Acetylcysteine 200 kaps.
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6

IF-THEN
IF Paracetamol 500 mg THEN
Lansoprazole 30 mg

7

IF Lansoprazole 30 mg THEN
Paracetamol 500 mg

Penjelasan
Jika seseorangan membeli Paracetamol 500 mg
maka kemungkinan seseorangan juga membeli
Lansoprazole 30 mg
Jika seseorang membeli Lasoprazole 30 mg maka
kemungkinan
seseorangan
juga
membeli
Paracetamol 500 mg.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai penerapan algoritma
FP-Max pada analisa pola pembelian obat pasien, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian, dengan data 1909 transaksi penulis berhasil
mengimplementasi association rules algoritma FP-Max dengan pengujian batasan
minimum support 1% dan minimum confidence 20% menghasilkan rules sebanyak 8
rules dengan nilai lift ratio 1 sebanyak 2 rules. Sedangkan untuk pengujian
menggunakan minimum support 2%, 3%, dan seterusnya tidak menghasilkan rules
karena tidak ada frequent itemset yang dihasilkan.
2. Hasil pengujian lift rasio pada 8 rules ini tidak ada yang bernilai lebih dari 1,
maknanya tidak ada rules yang menunjukan ketergantungan yang kuat antara
antacedent dengan consequence sehingga belum bisa digunakan untuk rekomendasi,
prediksi kemunculan suatu obat yang diakibatkan kemunculan obat lainnya.
3. Besarnya nilai support count mempengaruhi banyaknya frequent itemset yang
terbentuk dan tingginya batas minimum confidence mempengaruhi rules yang
dihasilkan.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal
berupa saran-saran sebagai berikut:
1. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode aturan association
rule data mining lainnya untuk dilakukan perbandingan dengan algoritma lain.
2. Data penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih besar agar
dapat menghasilkan pola yang lebih banyak dan beragam.
3. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi pengetahuan untuk memilih
algoritma yang efektik dalam market basket analysis.
4. Tampilan sistem ini dibuat masih dalam bentuk yang sederhana, agar pengguna dapat
lebih dengan mudah melihat hasil analisis dapat dikembangkan dengan desain sistem
yang user-friendly, interface yang lebih menarik, tampilan sistem dengan pemilihan
ikon dan kombinasi warna yang lebih bagus.
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