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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Wandi et al. (2012), melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan 

Sistem Rekomendasi Penelusuran Buku dengan Penggalian Association Rule 

Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin besar 

minimum support (minsup) dan minimum confidence (minconf), semakin sedikit 

waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan rekomendasi serta semakin sedikit 

rekomendasi yang diberikan, namun rekomendasi yang diberikan berasal dari 

transaksi yang sering muncul. 

Rizky et al. (2013), penelitian yang berjudul “Personalisasi E-Library 

Menggunakan Kaidah Asosiasi Algoritma ECLAT”. Penelitian ini menerapkan 

text mining pada transaksi peminjaman buku di perpustakaan untuk mendapatkan 

rekomendasi keyword yang sesuai dengan minat pengunjung perpustakaan, pada 

penelitian ini rata-rata nilai lift ratio dari rules yang dihasilkan adalah 3,43. 

Sedangkan titik optimum dari minimum support adalah 10% dan minimum 

confidence adalah 60% dengan jumlah transaksi 150 transaksi peminjaman. 

Anggraeni et al. (2013), dalam jurnalnya yang berjudul “Aplikasi Data 

Mining Analisis Data Transaksi Penjualan Obat Menggunakan Algoritma Apriori 

(Studi Kasus di Apotek Setya Sehat Semarang)”. Aplikasi data mining dibangun 

menggunakan proses sekuensial linear dengan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data MySQL. Algoritma yang digunakan adalah algoritma apriori dengan 

menggunakan parameter minimum support, minimum confidence, dan periode 

bulan transaksi penjualan untuk menemukan aturan asosiasi. Hasil aturan asosiasi 

antar item bulan Februari 2012 yaitu konsumen melakukan transaksi pembelian 

obat jenis obat darah dan analgesik secara bersamaan dengan support sebesar 

2,08% dan confidence sebesar 45,45% sehingga jika terdapat seorang konsumen 

membeli jenis obat darah maka kemungkinan terdapat 45,45% konsumen 

membeli jenis algesik. 
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Norsyanah (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Algoritma ECLAT dalam Menentukan Metode Kontrasepsi yang Dipilih”. Metode 

asosiasi dapat membantu menentukan metode kontrasepsi yang efektif digunakan 

oleh pengguna KB. Pada penelitian ini menggunakan algoritma ECLAT dalam 

mencari aturan asosiasi pemilihan metode kontrasepsi yang tepat bagi pengguna 

KB. Penelitian ini menggunakan data dari hasil survei terhadap pengguna KB 

pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 sebanyak 247 

record. Kriteria pengolahan data pengguna KB tersebut menggunakan atribut 

berupa umur, lama menikah, pekerjaan, dan pendidikan. Hasil akhir yang 

didapatkan adalah informasi mengenai metode kontrasepsi yang sesuai 

berdasarkan kriteria yang ditentukan beserta nilai support dan confidence-nya. 

Hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan nilai support tertinggi sebesar 

8,50% dengan nilai confidence sebesar 55,26%. 


