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ABSTRACT:
Sales of apparel products, especially clothing pants in both men and women is increasing every
month, the products offered are a variety of brands, brands that have influenced people to buy the
product, to know the brand with enthusiasts most in need algorithms priori to be informed, by the
algorithm most enthusiasts can be known. Priori algorithms including the type of association rules in
data mining. One association analysis stage, which attracted many researchers to produce an
efficient algorithm is the analysis of patterns of high frequency (frequent pattern mining). Important
or not an association buffer in the know with the two benchmarks, namely: support and confidence.
Support (support value) is presenting a combination of those items in the database, while confidence
(rated capacity) is a strong correlation between the item and the association rules priori algorithms
can help determine specialization within a class or group. It can be concluded that the algorithm can
facilitate researchers apriosi for producing output accurately measured by the value of the value that
has been set. Brand briefs value of the support is 50%, and the results of research can be generated
value confidencenya 80% for the brand GT-Man dah Crocodile, while for underwear women value
the support of 50% and the results of the research can be generated value confidencenya 84% for the
brand Sorex and other brands in interest. From these data states that more men wear brand GT-Man
and women brand Sorex.
Keyword : specialization, clothing products, the algorithm priori
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Banyaknya
persaingan
dalam
bisnis
khususnya dalam industri pakaian, khususnya
pakaian celana dalam pria dan wanita. Begitu
banyak merek celana dalam pria dan wanita dan
berbagai macam harga dan jenis yang ditawarkan
oleh penjual pakaian khususnya pakaian celana
dalam pria dan wanita. Sudah menjadi kebutuhan
pokok bagi setiap manusia dalam hal
menggunakan pakaian, dalam hal ini adalan
celana dalam. Berbagai merek pun ditawarkan
oleh para pedagang pakainan.
Produk pakaian merupakan barang yang
sangat di butuhkan, khususnya pakaian celan
dalam. Dalam haln pakaian celana dalam banyak
berbagai merek pakaian celana dalam baik yang
harganya mahal maupun murah dan ada yang
merek terbaik atau terpopuler dan terbagus. Hal
inilah yang dijadikan peneliti sebagai dasar
pengolahan data mining pada produk pakaian
celana dalam pria dan wanita mahasiswa dan
mahasiswi di kelas 14.1A.01 di Pascasarjana
STMIK Nusa Mandiri menara salemba semester 1
2016.
Berdasarkan kuisioner yang peneliti ambil
dapat mengetahui merek celana dalam mana saja
yang paling banyak di pakai di kelas 14.1A.01,
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dan berdasarkan survei peneliti di web google
mencari merek apa saja yang menjadi pepuler atar
yang terbanyak di beli di Indonesia.
Algoritma apriori termasuk jenis aturan apriori
pada data mining, algoritma apriori yang
bertujuan untuk menemukan frequent item set
dijalankan pada sekumpulan data. Analisis apriori
didefinisikan suatu proses untuk menemukan
semua aturan apriori yang memenuhi syarat
minimum support dan syarat minimum untuk
confidence.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan diambil
adalah :
Bagaimana peneliti menerapkan algoritma apriori
untuk mengetahui produk merek celana dalam
mana saja yang paling di minati atau yang paling
banyak di pakai di kelas 14.1A.01.
Bagaimana mengimplementasikan algoritma
apriori pada penentuan merek yang paling banyak
di beli atau di pakai kelas 14.1A.01 Pascasarjana
STMIK Nusa Mandiri.
Batasan Masalah
Adapun batasan masalahnya adalah :
Implementasi ini dilakukan berdasarkan data
kuisioner yang di ajukan kepada mahasiswa dan
mahasiswi kelas 14.1A.01 STMIK Nusa Mandiri.
INF-57

KNIT-2 Nusa Mandiri
Produk pakaian yang di bahas adalah pakaian
celana dalam. Penentuan produk yang paling
banyak diminati berdasarkan merek yang telah
peneliti survei.
Tujuan dan Manfaat Penetitian
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui sejauh mana algoritma apriori
dapat mengetahui merek celana dalam mana saja
yang paling diminati.
Adapun mafaat penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui merek celana dalam mana saja
yang banyak di pakai di kelas 14.1A.01.
Implementasi
Implementasi adalah bermuara pada aktifitas,
tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.
Implementasi bukan sekedar hanya aktifitas,
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk
mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah
perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan
proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya
serta
memerlukan
jaringan
pelaksana, birokrasi yang efektif.
Data Mining
Data mining adalah suatu istilah yang
digunakan untuk menguraikan penemuan
pengetahuan didalam database. Data mining
adalah proses yang menggunakan teknik statistik,
matematika, kecerdasan buatan, dan machine
learning
untuk
mengekstrasikan
dan
mengidentifikasikan informasi yang bermanfaat
dan pengetahuan yang terkait dari berbagai
database besar.
Data mining merupakan proses berulangulang, dimana penyelesaian didefinisikan oleh
penemuan, baik secara otomatis atau metode
manual. Data mining juga adalah ekstrasi dari
suatu informasi yang menarik atau berguna dari
database besar. Dengan pencarian otomatis
pengetahuan
implisit
dalam
database
menggunakan data mining analisis statistik
canggih dan teknik pemodelan untuk menemukan
pola dan hubungan tersembunyi dalam organisasi.
Data mining merujuk pada ekstrasi atau
pertambangan “pengetahuan dari data dalam
jumlah besar non-trival ekstrasi implisit, yang
sebelumnya tidak dikenal dan berpotensi menjadi
informasi yang berguna dari data tersebut.
Algoritma Apriori
Algoritma apriori termasuk jenis aturan
asosiasi pada data mining. Aturan yang
menyatakan asosiasi antara beberapa atribut yang
disebut affinity analysis atau market basket
analysis. Analisis asosisasi atau association rule
mining adalah teknik data mining untuk
menemukan aturan suatu kombinasi item. Salah
satu tahap analisis asosiasi yang menarik banyak
perhatian peneliti untuk menghasilkan algoritma
yang efesien adalah analisis pola frequensi tinggi
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(frequent pattern mining). Penting tidaknya suatu
asosiasi dapat diketahui dengan dua tolak ukur
yaitu : support dan confidence. Support (nilai
penunjang) adalah presentase kombinasi item
tersebut dalam database, sedangkan confidence
(nilai kepastian) adalah kuatnya hubungan antaritem dalam aturan asosiasi.
1.

Analisa Pola Frekuensi Tinggi dengan
Algoritma Apriori
Tahap ini mencari kombinasi item yang
memenuhi syarat minimum dari nilai support
dalam basis data. Nilai support sebuah item
diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Sementara, nilai support dari 2 item diperoleh
dengan menggunakan rumus berikut :
support (A,B) = P(A

Frequent itemset menunjukan itemset yang
memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai
minimum yang ditentukan ( . Misalkan
maka
semua
itemset
yang
frekuensi
kemunculannya lebih dari atau sama dengan 2
kali disebut frequent. Himpunan dari frequent kitemset dilambangkan dengan Fk.
2. Pembentukan Aturan Asosiasi
Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan,
barulah di cari aturan asosiasi yang memenuhi
syarat minimum untuk confidence dengan
menghitung confidence aturan asosiatif
.
Nilai confidence dari aturan
diperoleh
dengan rumus berikut :

Untuk menentukan aturan asosiasi yang akan
dipilih maka harus diurutkan berdasarkan Support
x Confidence. Aturan diambil sebanyak n aturan
memiliki hasil terbesar.
BAHAN DAN METODE
Bahan Masalah diambil pada Kelas 14.1A.01
Nusa Mandiri
Data merek celana dalam yang ada di kelas
14.1A.01 STMIK Nusa Mandiri semester 1 2016
diambil melalui kuisioner untuk mengetahui
merek celana dalam mana saja yang banyak
dipakai di kelas tersebut.
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Oleh sebab itu kelas 14.1A.01 memerlukan
sistem untuk mengolah data yang dapat
menghasilkan data merek celana dalam yang
paling banyak dipakai tersebut dan dapat menjadi
acuan untuk mengetahui celana dalam mana saja
yang paling banyak dipakai atau di minati.
Daftar Merek Produk Pakaian Celana Dalam
yang Dibuat Kuisioner.
Berikut ini adalah daftar merek produk
pakaian celana dalam yang penulis ambil sampel
atau contoh dari hasil pencarian daftar nama
merek celana dalam yang paling banyak diminati
atau yang paling banyak di beli di pasaran melalui
web detik.com, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini merek celana dalam paling banyak dibeli oleh
masyarakat di indonesia pada umumnya.
Tabel 1 : Daftar Merek Produk Pakaian Celana
Dalam Pria
No.
Merek
Jenis
1.
GT-man
Celana dalam
2.
Crocodile
Celana dalam
3.
Rider
Celana dalam
4.
Cardin Paris
Celana dalam
5.
Lainnya
Celana dalam
Sumber: diambil dari data pembelian terbanyak
atau paling banyak diminati oleh masyarakat se
Indonesia di situs detik.com
Tabel 2 : Daftar Merek Produk Pakaian Celana
Dalam Wanita
No.
Merek
Jenis
1.
Sorex
Celana dalam
2.
Sorella
Celana dalam
3.
Wacoal
Celana dalam
4.
Golden Nick
Celana dalam
5.
Lainnya
Celana dalam
Sumber: diambil dari data pembelian terbanyak
atau paling banyak diminati oleh masyarakat se
Indonesia di situs detik.com
HASIL DAN PEMBAHASAN
Algoritma apriori bertujuan untuk menemukan
semua aturan apriori yang memenuhi syarat
minimum support (nilai penunjang), yaitu
kombinasi tiap item dalam database dan syarat
minimum confidence (nilai kepastian), yaitu
kuatnya hubungan antara item dalam aturan
asosiasi.
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Tabel 3 : Pola Kuisioner Peminatan Produk
Pakaian Celana Dalam Pria
No.
itemset
1.
GT-Man, Crocodile
2.
GT-Man, Rider
3.
Crocodile, lainnya
Sumber: diambil dari hasil perhitungan kuesioner
yang penulis berikan kepada seluruh mahasiswa
yang ada di kelas 14.1A.01
Tabel 4 : Pola Kuisioner Peminatan Produk
Pakaian Celana Dalam Wanita
No.
itemset
1.
Sorex, Sorella
2.
Sorex, lainnya
Sumber: diambil dari hasil perhitungan kuesioner
yang penulis berikan kepada seluruh mahasiswa
yang ada di kelas 14.1A.01
a. Pembentukan Itemset
Berikut ini adalah penyelesaian dengan contoh
kasus berdasarkan data yang sudah disediakan
pada tabel di atas.
Proses pembentukan
atau disebut dengan 1
itemset dengan jumlah minimum support = 30%
Dengan rumus sebagai berikut :

Berikut hasil perhitungan nilai support yang
penulis hitung berdasarkan dari hasil kuisioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswa
dan mahasiswi yang ada di kelas 14.1A.01
pascasarjana STMIK Nusa Mandiri semester 1.
Perhitungan nilai support merek celana dalam
pria sebagai berikut :

Pola Pengambilan Kuisioner Pada Kelas
14.1A.01
Berdasarkan pengambilan kuisioner pada
mahasiswa dan mahasiswi kelas 14.1A.01
pascasarjana STMIK Nusa Mandiri melalui pesan
yang penulis kirimkan kesemua mahasiswa
melalui WhatsApp (WA) tersebut dapat
diakumulasikan. Akumulasi kuisioner dapat
dilihat dari hasil kuisioner semua mahasiswa dan
mahasiswi, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 5 : Support Dari Tiap item Celana Dalam
Pria
Itemset
Support
GT-Man
60,71%
Crocodile
28,57%
Rider
3,57%
Cardin Paris
3,57%
lainnya
28,57%
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswa
kelas 14.1A.01
Perhitungan nilai support merek celana dalam
wanita sebagai berikut :
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Perhitungan nilai 2 itemset merek celana dalam
pria sebagai berikut :

Tabel 7 : Calon 2-Itemset Celana Dalam Pria
Itemset
Jumlah
Support
GT-Man, Crocodile
4
80%
GT-Man, lainnya
1
20%
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswa
kelas 14.1A.01
Perhitungan nilai 2 itemset merek celana dalam
wanita sebagai berikut :

Tabel 6 : Support Dari Tiap item Celana Dalam
Wanita
Itemset
Support
Sorex
53,84%
Sorella
7,69%
Wacoal
23,07%
Golden Nick
0%
lainnya
30,76%
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswi
kelas 14.1A.01
b. Kombinasi 2 itemsset
Proses
atau disebut dengan 2 itemset dengan
jumlah minimum support = 50%
Dapat diselesaikan dengan rumus berikut
support (A,B) = P(A

Berikut hasil perhitungan nilai kombinasi 2
itemset yang penulis hitung berdasarkan dari
hasil kuisioner yang penulis berikan kepada
semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di
kelas 14.1A.01 pascasarjana STMIK Nusa
Mandiri semester 1.
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Tabel 8 : Calon 2-itemset Celana dalam Wanita
Itemset
Jumlah
Support
Sorex, Wacoal
7
53,84%
Sorex, lainnya
4
30,76%
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswi
kelas 14.1A.01
Penulis hanya menghitung sampai 2 itemset
saja, karena kombinasi 3 itemset tidak ada yang
memenuhi syarat minimal support, maka 2
kombinasi saja yang penulis buat dan yang
memenuhi untuk pembentukan asosiasi.
Pembentukan Aturan Asosiasi
Setelah semua pola frekuensi tinggi
ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang
memenuhi syarat minimum untuk confidence
dengan menghitung confidence aturan asosiatif
.
Minimal Confidence = 60%
Nilai Confidence dari aturan
diperoleh
dengan rumus berikut :

Dari kombinasi dari 2 itemset yang telah
ditemukan, dapat dilihat besarnya nilai support,
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dan confidence dari calon aturan asosiasi seperti
tampak pada tabel dibawah ini :
Tabel 9 : Aturan Asosiasi Celana Dalam Pria
Aturan
Support
Confidence
jika
memakai
merek
GT-Man
4/5
80%
maka
memakai
merek Crocodile
jika
memakai
merek
GT-Man
¼
20%
maka
memakai
merek lainnya
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswa
kelas 14.1A.01
Tabel 10 : Aturan Asosiasi Celana Dalam Wanita
Aturan
Support
Confidence
jika
memakai
merek Sorex maka
7/3
76%
memakai
merek
Wacoal
jika
memakai
merek Sorex maka
7/4
84%
memakai
merek
lainnya
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswa
kelas 14.1A.01
Aturan Asosiasi Final
Aturan asosiasi final terurut berdasarkan
minimal support dan minimal confidence yang
telah ditentukan, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel 11 : Aturan Asosiasi Final
Aturan
Support
Confidence
jika
memakai
merek
GT-Man
50%
80%
maka
memakai
merek Crocodile
jika
memakai
merek Sorex maka
50%
84%
memakai
merek
lainnya
Sumber: diambil dari hasil perhitungan keusioner
yang penulis berikan kepada semua mahasiswa
kelas 14.1A.01
Berdasarkan aturan asosiasi diatas, dapat
diketahui merek produk pakaian celana dalam apa
saja yang paling banyak diminati atau dipakai
oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas 14.1A.01
adalah GT-Man untuk merek celana dalam pria
dan Sorex untuk merek celana dalam wanita.
KESIMPULAN
Algoritma apriori dapat membantu dalam
menentukan merek celana dalam apa saja yang
paling banyak diminati atau dipakai oleh orang
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disuatu kelompok ada disuatu database yang ada,
dan dapat dipakai juga untuk menentukan urutan
atau tata letak barang pada etalase penjualan di
sebuah toko atau disebuah minimarket yang ada
di lingkungan kita untuk mempermudah pembeli
mengambil barang yang dia inginkan tanpa harus
berputar di lorong minimarket karena dengan
adanya perhitungan ini minimarket dapat dengan
mudah mengetahui barang apa saja yang paling
banyak dibeli di sebuah minimarket dan
minimarket dapat meletakan barang yang paling
banyak di beli berdekatan dengan merek lain yang
banyak dibeli juga misalnya dari penelitian ini
adalah merek celana dalam GT-Man akan di
sandingkan dengan merek celana dalam Crocodile
secara sejajar jadi mempermudah pembeli untuk
menemukan barang yang dia inginkan. Dapat juga
menilai produk apa saja yang banyak di beli oleh
masyarakat disebuah minimarket
Pengimplementasian Algoritma Apriori pada
kuisioner yang telah diambil dalam kelas
14.1A.01 pascasarjana STMIK Nusa Mandiri dan
menjadikan sebuah database pada Ms. Excel,
semakin banyak data kuisioner yang didapat maka
semakin banyak data yang akan dibuat tabelnya.
Tabel tersebut yang kemudian diolah mulai dari
pembentukan nilai support dan confidence dan
kemudian akan menghasilkan asosiasi final yang
memenuhi nilai support dan confidencenya.
Berdasarkan perhitungan dari kiusioner yang
penulis berikan kepada semua mahasiswa dan
mahasiswi pada kelas 14.1A.01 pascasarjana
STMIK Nusa Mandiri, merek produk pakaian
celana dalam yang paling banyak dipakai adalah
GT-Man untuk merek celana dalam Pria dan
Sorex untuk merek celana dalam Wanita.
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