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ABSTRAK 

Winkel adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail. Transaksi 

penjualan harian yang berlangsung di minimarket yang berlokasi di jalan Ujung Rel kota 

Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku ini sangat banyak, hal ini menyebabkan 

terjadinya penumpukan data sehingga data-data tersebut seringkali dibuang. Oleh karena 

itu, owner ingin agar data tersebut dapat diolah dan menghasilkan pengetahuan yang 

dapat digunakan sebagai strategi penjualan di minimarket Winkel. Penelitian akan 

dilakukan menggunakan metodologi analisa data, preprocessing, pengolahan data 

menggunakan WEKA, penentuan strategi implementasi, implementasi, membandingkan 

hasil transaksi sebelum dan setelah implementasi. Hasil yang di dapat dari penelitian serta 

implementasi ini adalah dari tiga strategi penjualan yang telah di implementasi maka 

dapat disimpulkan bahwa hanya satu strategi penjualan yang sukses meningkatkan jumlah 

penjualan, yaitu strategi memaketkan Aqua Air Mineral 600ml dengan Alpenliebe Rasa 

Strawberry & Krim dengan peningkatan pesat pada penjualan Alpenliebe Rasa Strawbery 

& Krim. Sedangkan untuk dua strategi lain yaitu strategi didekatkan serta dijauhkan dapat 

dikatakan gagal. 

 

Kata kunci : Data Mining,WEKA, Aturan Asosiasi, Algoritma Apriori, Analisa Keranjang 

Pasar. 
 

 

 

1. Pendahuluan 

Data yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

merupakan salah satu asset dari perusahaan tersebut. 

Dengan adanya kegiatan operasional sehari-hari data 

semakin lama akan semakin bertambah banyak. Jumlah 

data yang begitu besar justru bisa menjadi masalah bagi 

perusahaan tersebut jika tidak bisa dimanfaatkan. 

Semakin banyak data, maka perusahaan semakin 

memerlukan usaha untuk memilah data mana yang 

dapat diolah menjadi informasi. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan 

pengelompokan serta pencarian pola dari sebuah 

produk yang sering muncul bersamaan atau cenderung 

muncul bersama dalam suatu transaksi yang pada 

umumnya berjumlah besar menggunakan data mining 

dengan teknik analisa keranjang pasar. 

Pencarian asosiasi berawal dari pengolahan 

data transaksi pembelian barang dari setiap pembeli, 

kemudian dicari hubungan antar barang-barang yang 

dibeli. Proses pencarian asosiasi ini menggunakan 

algoritma apriori, yang berfungsi untuk membentuk 

kandidat kombinasi item yang mungkin, kemudian 

dilakukan pengujian yang bertujuan untuk 

menghasilkan output pendukung strategi penjualan. 

 

2. Landasan Teori 

 

2.1. Konsep Dasar Sistem 

Menurut Sutarman (Sutarman, 2009), “sistem 

adalah kumpulan elemen yang saling 

berhubungan dan saling berinteraksi dalam 

satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses 
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