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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini adalah data hasil tangkapan ikan laut di 

Kabupaten Rembang pada tahun 2015. Data tersebut diambil dari Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Rembang. Data yang diperoleh berupa data jenis ikan di 

setiap TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kabupaten Rembang dari bulan Januari 

sampai dengan bulan Desember 2015. Data yang diperoleh terdapat pada 

Lampiran 1. 

 

Tabel 5.1. Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Rembang Tahun 2015 

No Jenis Ikan Produksi (Kg) 

1 Layang  (Decapterus macrosoma) 12.622.972 

2 Tembang /Jui (Sardinella fimbriata) 5.546.980 

3 Tongkol (Auxis thazard) 3.509.853 

4 Kembung (Restrelliger brachysoma) 3.147.307 

5 Selar (Selaroides leptolepis) 2.773.305 

6 Demang K/Swanggi (Priacanthus tayenus) 2.605.931 

7 Petek (Leiognathus equulus) 2.475.138 

8 Ekor kuning/jamban (Odontoglypis tolu) 2.157.363 

9 Kurisi (Nemipterus hexodon) 2.024.411 

10 Kwee (Caranx tille-Curiver) 1.789.208 

11 Kakap merah (Lutjanus spp) 1.772.730 

12 Kerapu (Cephalopholis benack) 1.765.380 

13 Balak/beloso (Saurida tumbil) 1.764.411 

14 Pari/Peh (Gymnara sp) 1.761.361 

15 Kapasan (Gerres sp) 1.743.724 

16 Manyung (Netuma thalassina) 1.707.248 

17 Ayam-ayam/Togek (Abalistes stellaris) 1.564.304 

18 Cumi-Cumi (Loligo sp) 1.177.183 

19 Bentong (Selar crumenopphthalnus) 475.918 

20 Layur (Trichiurus spp) 468.958 

21 Bawal hitam (Formio niger) 395.708 

22 Siro (Amblygaster sirm) 286.460 
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No Jenis Ikan Produksi (Kg) 

23 Tenggiri (Scomberomous lineatus) 269.809 

24 Rajungan (Portunnus pelagicus) 151.219 

25 Tetengkek (Megalaspic cordyla) 97.020 

26 Biji nangka (Upeneus vittatus) 44.207 

27 Baracuda (Sphyraena barracuda) 28.600 

28 Lemadang (Coryphaena hippurus) 17.240 

29 Lemuru (Sardinella lemuru) 16.980 

30 Teri (Stelephorus commersonil) 12.925 

31 Udang (Banana prawn) 2.232 

32 Lain – lain 6.728.122 

Jumlah 60.904.207 

 

Tabel 5.2. Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Rembang Tahun 2015 

No Jenis Ikan Nilai (Rp) 

1 Layang  (Decapterus macrosoma) 104.702.787.500 

2 Kembung (Restrelliger brachysoma) 48.187.223.060 

3 Tongkol (Auxis thazard) 40.645.771.000 

4 Selar (Selaroides leptolepis) 36.180.263.680 

5 Cumi-Cumi (Loligo sp) 27.246.787.600 

6 Tembang /Jui (Sardinella fimbriata) 25.028.560.000 

7 Bawal hitam (Formio niger) 11.224.907.500 

8 Tenggiri (Scomberomous lineatus) 8.903.019.000 

9 Rajungan (Portunnus pelagicus) 8.152.940.000 

10 Petek (Leiognathus equulus) 6.370.530.200 

11 Bentong (Selar crumenopphthalnus) 6.131.102.000 

12 Kwee (Caranx tille-Curiver) 5.766.996.900 

13 Kakap merah (Lutjanus spp) 5.690.711.100 

14 Demang K/Swanggi (Priacanthus tayenus) 5.514.751.900 

15 Kapasan (Gerres sp) 5.416.753.900 

16 Balak/beloso (Saurida tumbil) 5.387.960.100 

17 Kerapu (Cephalopholis benack) 5.384.348.700 

18 Ekor kuning/jamban (Odontoglypis tolu) 5.301.224.350 

19 Pari/Peh (Gymnara sp) 5.230.072.350 

20 Kurisi (Nemipterus hexodon) 4.048.002.800 

21 Manyung (Netuma thalassina) 3.499.134.700 

22 Ayam-ayam/Togek (Abalistes stellaris) 3.145.060.500 

23 Siro (Amblygaster sirm) 1.448.364.000 

24 Layur (Trichiurus spp) 1.359.744.360 

25 Tetengkek (Megalaspic cordyla) 678.891.000 

26 Baracuda (Sphyraena barracuda) 246.982.000 

27 Biji nangka (Upeneus vittatus) 154.724.250 

28 Lemadang (Coryphaena hippurus) 143.461.000 
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No Jenis Ikan Nilai (Rp) 

29 Teri (Stelephorus commersonil) 124.910.000 

30 Udang (Banana prawn) 89.420.000 

31 Lemuru (Sardinella lemuru) 59.232.000 

32 Lain – lain 30.569.173.550 

Jumlah 412.033.811.000 

 

Produksi perikanan laut di Kabupaten Rembang diperoleh dari hasil 

tangkapan nelayan kemudian dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hasil dari 

pelelangan diperoleh nilai produksi ikan dimana nilai produksi mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat perolehan pendapatan nelayan. Nilai produksi juga 

dipengaruhi oleh jenis ikan yang ditangkap. Semakin tinggi nilai ekonomis ikan, 

semakin tinggi pula nilai jualnya. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa lima jenis ikan 

yang paling banyak di Kabupaten Rembang berdasarkan hasil tangkapan adalah 

ikan layang, kemudian disusul dengan ikan tembang/jui, ikan tongkol, ikan 

kembung, dan ikan selar. Pada Tabel 5.2, lima jenis ikan yang bernilai tinggi 

antara lain ikan layang, ikan kembung, ikan tongkol, ikan selar, dan ikan cumi-

cumi. 

Pada proses association rules, variabel yang digunakan hanya variabel 

TPI, jenis ikan, dan bulan. Variabel produksi dan nilai tidak digunakan. Data akan 

diolah menggunakan software R 3.2.5 dan data ditransformasi terlebih dahulu.  

 

Tabel 5.3. Data Setelah Ditransformasi 

Kejadian Peristiwa 

1 TGSRI 

1 Januari 

1 Kerapu 

1 Udang 

2 TGSRI 

2 Februari 

2 Udang 

… … 

 

Data pada Tabel 5.3 akan digunakan untuk association rules 

menggunakan algoritma apriori dan ECLAT. Association rule digunakan untuk 

menemukan pola hubungan dengan variabel TPI, Jenis Ikan, dan Bulan.  Pada 
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algoritma apriori dan ECLAT batas minimum support (supp), minimum confidence 

(conf), minimum lenght (minlen), maximum length (maxlen), dan minimum lift 

rasio (lift) dapat ditentukan sendiri.  

 

Kecamatan Kaliori 

Tabel 5.4. Hasil Association Rules pada Kecamatan Kaliori Menggunakan 

Algoritma Apriori dengan minsupp=0,05 dan  minlen=3  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Desember,Rajungan} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

2 {Desember,TGSRI} => {Rajungan} 0,083 1,000 4,0 

3 {November, Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

4 {November,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 

5 {Oktober,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

… … … … … 

42 {Rajungan,TGSRI,Udang} => {Juli} 0,083 1,000 12,0 

43 {Januari,Kerapu,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

44 {Januari,Kerapu,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 

45 {Kerapu,TGSRI,Udang} => {Januari} 0,083 1,000 12,0 

46 {Janurai,TGSRI,Udang} => {Kerapu} 0,083 1,000 12,0 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Kaliori menggunakan algoritma 

apriori dengan minsupp=0,05 dan minlen=3 terdapat 46 rules. Tabel 5.4 

merupakan hasil dari association rules pada Kecamatan Kaliori menggunakan 

algoritma apriori. Kecamatan Kaliori terdapat satu TPI yaitu TPI Tunggulsari. 

 

Tabel 5.5. Hasil Association Rules pada Kecamatan Kaliori Menggunakan 

Algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan  minlen=3 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Desember,TGSRI} => {Rajungan} 0,083 1,000 4,0 1 

2 {Desember,Rajungan} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 1 

3 {November,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 2 

4 {November,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 2 

5 {Oktober,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 3 

… … … … … … 

42 {Juli,Udang} => {Rajungan} 0,083 1,000 4,0 18 

43 {Juli,Rajungan} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 18 

44 {Juli,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 19 

45 {Juli,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,0 19 
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Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

46 {Rajungan} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 20 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Kaliori menggunakan algoritma 

ECLAT dengan minsupp=0,05 dan minlen=3 terdapat 46 rules. Dengan demikian 

hasil association rules menggunakan algoritma apriori maupun algoritma ECLAT 

mendapatkan hasil yang sama. Tabel 5.5 merupakan hasil dari association rules 

menggunakan algoritma ECLAT. Perbedaan dari hasil algoritma apriori dan 

algoritma ECLAT adalah kolom itemset. Pada hasil algoritma apriori kolom 

itemset tidak ada sedangkan pada algoritma ECLAT kolom itemset ada. 

 

Tabel 5.6. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Kaliori yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma Apriori  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Desember,Rajungan} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

2 {Desember,TGSRI} => {Rajungan} 0,083 1,000 4,0 

3 {November,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

4 {November,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 

5 {Oktober,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 

6 {Oktober,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 

 

Penelitian ini akan memilih rules yang mempunyai aturan asosiasi yang 

kuat. Rules yang mempunyai aturan asosiasi yang kuat menggunakan algoritma 

apriori ditunjukkan pada Tabel 5.6. Hasil pada Tabel 5.6 merupakan hasil 

asosiasi yang kuat yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Aturan asosiasi pada 

Tabel 5.6 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Desember adalah ikan rajungan di TPI Tunggulsari sebesar 8,3% dari 12 kejadian 

tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan pada bulan Desember adalah ikan cumi-cumi maka nelayan 

menangkap ikan di TPI Tunggulsari sebesar 100%. Semakin tinggi nilai lift maka 

semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan mendapatkan hasil 
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tangkapan ikan pada bulan Desember adalah ikan rajungan di TPI Tunggulsari 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

b) Rule 2 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Desember di TPI Tunggulsari adalah ikan rajungan dalam suatu kejadian. 

Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Desember 

di TPI Tunggulsari maka nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan ikan 

rajungan sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Desember di TPI Tunggulsari adalah rajungan dalam suatu kejadian bukan hanya 

kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift lebih 

besar dari 1 yaitu 4,0. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan November 

dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan udang pada bulan November maka nelayan menangkap ikan di 

TPI Tunggulsari sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang 

pada bulan November di TPI Tunggulsari bukan hanya kejadian yang terjadi 

secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada 

bulan November di TPI Tunggulsari adalah 8,3% dari 12 kejadian. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan November di TPI 

Tunggulsari maka nelayan mendapatkan ikan udang sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan November di TPI 

Tunggulsari dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift lebih besar dari 1 yaitu 1,2. 
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e) Rule 5 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan 

Oktober di TPI Tunggulsari dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan Oktober maka nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan di TPI Tunggulsari sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori selama tahun 

2015, nelayan  mendapatkan  hasil udang pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari 

dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari maka nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang sebesar 100%. Nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan udang  pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari dalam suatu 

kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift lebih besar 

dari 1 yaitu 1,2. 

 

Tabel 5.7. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Kaliori yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma ECLAT 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Desember,TGSRI} => {Rajungan} 0,083 1,000 4,0 1 

2 {Desember,Rajungan} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 1 

3 {November,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 2 

4 {November,TGSRI } => {Udang} 0,083 1,000 1,2 2 

5 {Oktober,Udang} => {TGSRI} 0,083 1,000 1,0 3 

6 {Oktober,TGSRI} => {Udang} 0,083 1,000 1,2 3 

 

Pada Tabel 5.7 merupakan hasil asosiasi yang kuat menggunakan 

algoritma ECLAT yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Hasil asosiasi yang kuat 
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menggunakan algoritma apriori dan algoritma ECLAT mempunyai hasil yang 

sama. Aturan asosiasi pada Tabel 5.7 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada 

bulan Desember di TPI Tunggulsari adalah 8,3 % dari 12 kejadian tangkapan ikan 

laut di Kecamatan Kaliori. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan pada bulan Desember di TPI Tunggulsari maka nelayan akan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan rajungan sebesar 100%. Semakin tinggi nilai lift maka 

semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember di TPI Tunggulsari dalam suatu 

kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift yang lebih besar dari 1 yaitu 4,0. Hasil tangkapan ikan rajungan 

pada bulan Desember di TPI Tunggulsari terdapat pada itemset 1. 

b) Rule 2 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada 

bulan Desember di TPI Tunggulsari dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember maka nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan di TPI Tunggulsari sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember di TPI 

Tunggulsari dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan 

rajungan pada bulan Desember di TPI Tunggulsari terdapat pada itemset 1. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan November 

dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan udang pada bulan November maka nelayan menangkap ikan di 

TPI Tunggulsari sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang 

pada bulan November di TPI Tunggulsari bukan hanya kejadian yang terjadi 
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secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan 

ikan udang pada bulan November di TPI Tunggulsari terdapat pada itemset 2. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada 

bulan November di TPI Tunggulsari adalah 8,3% dari 12 kejadian. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan November di TPI 

Tunggulsari maka nelayan mendapatkan ikan udang sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan November di TPI 

Tunggulsari dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift lebih besar dari 1 yaitu 1,2. Hasil tangkapan ikan udang pada 

bulan November di TPI Tunggulsari terdapat pada itemset 2. 

e) Rule 5 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan 

Oktober di TPI Tunggulsari dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan Oktober maka nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan di TPI Tunggulsari sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0.Hasil tangkapan ikan udang pada bulan 

Oktober di TPI Tunggulsari terdapat pada itemset 3. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kaliori selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil udang pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari 

dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari maka nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan udang sebesar 100%. Nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan udang  pada bulan Oktober di TPI Tunggulsari dalam suatu 

kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift lebih besar 

dari 1 yaitu 1,2. Hasil tangkapan ikan udang pada bulan Oktober di TPI 

Tunggulsari terdapat pada itemset 3. 
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Kecamatan Rembang 

Tabel 5.8. Hasil Association Rules pada Kecamatan Rembang Menggunakan 

Algoritma Apriori dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {PS_BGGI} => {Teri} 0,250 1,000 3,7 

2 {Teri} => {PS_BGGI} 0,250 0,923 3,7 

3 {Desember} => {Tembang} 0,229 0,917 1,9 

4 {Desember} => {Selar} 0,229 0,917 1,9 

5 {Dsember} => {SARANG} 0,250 1,000 2,2 

… … … … … 

1572903 

{Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Kembung,Lay

ang,Layur,Petek,Selar,Tembang,TSKG_I

} => {Tongkol} 

1,000 1,000 1,0 

1572904 

{Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Kembung,Lay

ang,Layur,Petek,Selar,Tongkol,TSKG_I} 

=> {Tembang} 

1,000 1,000 1,0 

1572905 

{Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Kembung,Lay

ur,Petek,Selar,Tembang,Tongkol,TSKG_

I} => {Layang} 

1,000 1,000 1,0 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Rembang menggunakan 

algoritma apriori dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 1.572.905 rules. 

Tabel 5.8 merupakan hasil dari association rules pada Kecamatan Rembang 

menggunakan algoritma apriori. Kecamatan Rembang terdapat empat TPI yaitu 

TPI Tanjungsari, TPI Tasikagung I, TPI Tasikagung II, dan TPI Pasar Banggi. 

 

Tabel 5.9. Hasil Association Rules pada Kecamatan Rembang Menggunakan 

Algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Teri} => {PS_BGGI} 0,250 0,923 3,7 1 

2 {PS_BGGI} => {Teri} 0,250 1,000 3,7 1 

3 
{Februari,Petek} => 

{Ikan_lainnya} 
0,063 1,000 1,3 2 

4 
{Februari,Ikan_lainnya} => 

{Petek} 
0,063 1,000 1,3 2 

5 {Juni,Petek} => {Ikan_lainnya} 0,063 1,000 1,3 5 

… … … … … … 

1572901 {Cumi_cumi,Ikan_lainnya} => 

{Petek} 0,500 1,000 1,3 215488 
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Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1572902 {Cumi_cumi} => {Ikan_lainnya} 0,500 1,000 1,3 215489 

1572903 {Cumi_cumi} => {Petek} 0,500 1,000 1,3 215490 

1572904 {Petek} => {Ikan_lainnya} 0,750 1,000 1,3 215491 

1572905 {Ikan_lainnya} => {Petek} 0,750 1,000 1,3 215491 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Rembang menggunakan 

algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 1.572.905 rules. 

Dengan demikian hasil association rules menggunakan algoritma apriori maupun 

algoritma ECLAT mendapatkan hasil yang sama. Tabel 5.9 merupakan hasil dari 

association rules menggunakan algoritma ECLAT. Perbedaan dari hasil algoritma 

apriori dan algoritma ECLAT adalah kolom itemset. Pada hasil algoritma apriori 

kolom itemset tidak ada sedangkan pada algoritma ECLAT kolom itemset ada. 

 

Tabel 5.10. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Rembang  yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma Apriori  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Petek} => {Ikan_lainnya} 0,75 1,000 1,3 

2 {Ikan_lainnya} => {Petek} 0,75 1,000 1,3 

3 {Selar} => {Kembung} 0,50 1,000 2,0 

4 {Kembung} => {Selar} 0,50 1,000 2,0 

5 {Selar} => {Cumi_cumi} 0,50 1,000 2,0 

6 {Cumi_cumi} => {Selar } 0,50 1,000 2,0 

 

Penelitian ini akan memilih rules yang mempunyai aturan asosiasi yang 

kuat. Rules yang mempunyai aturan asosiasi yang kuat menggunakan algoritma 

apriori ditunjukkan pada Tabel 5.10. Hasil pada Tabel 5.10 merupakan hasil 

asosiasi yang kuat yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Aturan asosiasi pada 

Tabel 5.10 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan petek dan ikan 

jenis lainnya secara bersama-sama sebesar 75% dari 48 kejadian tangkapan ikan 

laut di Kecamatan Rembang. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan petek maka nelayan juga mendapatkan ikan jenis lainnya sebesar 
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100%. Semakin tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat 

diartikan bahwa nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan petek dan ikan jenis 

lainnya dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,3. 

b) Rule 2 

Sebanyak 75% dari 48 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan 

ikan petek secara bersamaan dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya maka nelayan akan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan petek sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan jenis lainnya dan ikan petek dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang 

terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift lebih besar dari 1 

yaitu 1,3. 

c) Rule 3 

Empat puluh delapan kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan selar dan ikan 

kembung dalam suatu kejadian sebanyak 50%. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan selar maka nelayan juga mendapatkan ikan 

kembung sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan selar dan 

ikan kembung dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 2,0. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan kembung dan 

ikan selar secara bersamaan adalah 50% dari 48 kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan kembung maka nelayan juga mendapatkan 

ikan selar sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan kembung 

dan ikan selar dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift lebih besar dari 1 yaitu 2,0. 

e) Rule 5 

Sebanyak 50% dari 48 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan selar  dan ikan 
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cumi-cumi dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan selar maka nelayan juga mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-

cumi sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan selar dan ikan 

cumi-cumi dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 2,0. 

f) Rule 6 

Empat puluh delapan kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi dan 

ikan selar dalam suatu kejadian sebanyak 50%. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi maka nelayan juga mendapatkan 

hasil tangkapan ikan selar sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan cumi-cumi dan ikan selar dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai lift lebih besar dari 1 yaitu 2,0. 

 

Tabel 5.11. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Rembang yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma ECLAT 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Petek} => {Ikan_lainnya} 0,75 1,000 1,3 215491 

2 {Ikan_lainnya} => {Petek} 0,75 1,000 1,3 215491 

3 {Ikan_lainnya,Kembung,Petek,Selar} => 

{Cumi_cumi} 
0,50 1,000 2,0 215466 

4 {Cumi_cumi,Kembung,Petek,Selar} => 

{Ikan_lainnya} 
0,50 1,000 1,3 215466 

5 {Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Petek,Selar} => 

{Kembung} 
0,50 1,000 2,0 215466 

6 {Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Kembung,Selar} 

=> {Petek} 
0,50 1,000 1,3 215466 

 

Pada Tabel 5.11 merupakan hasil asosiasi yang kuat menggunakan 

algoritma ECLAT yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Hasil asosiasi yang kuat 

menggunakan algoritma apriori dan algoritma ECLAT mempunyai hasil yang 

berbeda. Aturan asosiasi pada Tabel 5.11 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
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a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan petek dan ikan 

jenis lainnya secara bersamaan adalah 75% dari 48 kejadian tangkapan ikan laut 

di Kecamatan Rembang. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan petek maka nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya 

sebesar 100%. Semakin tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat 

diartikan bahwa nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan petek dan ikan jenis 

lainnya dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yang lebih besar dari 1 yaitu 1,3. Hasil 

tangkapan ikan petek dan ikan jenis lainnya terdapat pada itemset 215491. 

b) Rule 2 

Sebanyak 75% dari 48 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan 

ikan petek dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan jenis lainnya maka nelayan juga mendapatkan hasil tangkapan 

ikan petek sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis 

lainnya dan ikan petek dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi 

secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,3. Hasil tangkapan 

ikan jenis lainnya dan ikan petek terdapat pada itemset 215491. 

c) Rule 3 

Empat puluh delapan kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan 

kembung, ikan petek, ikan selar, dan ikan cumi-cumi sebanyak 50%. Persentase 

jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan 

petek, dan ikan selar maka nelayan akan mendapatkan ikan cumi-cumi sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan kembung, 

ikan petek, ikan selar, dan ikan cumi-cumi bukan hanya kejadian yang terjadi 

secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 2,0. Hasil tangkapan 

ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan petek, ikan selar, dan ikan cumi-cumi 

terdapat pada itemset 215466. 
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d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan 

kembung, ikan petek, ikan selar, dan ikan jenis lainnya adalah 50% dari 48 

kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, 

ikan kembung, ikan petek, dan ikan selar maka nelayan juga mendapatkan ikan 

jenis lainnya sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-

cumi, ikan kembung, ikan petek,ikan selar, dan ikan jenis lainnya dalam suatu 

kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift lebih besar 

dari 1 yaitu 1,3. Hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan kembung, ikan petek, ikan 

selar, dan ikan lainnya terdapat pada itemset 215466. 

e) Rule 5 

Sebanyak 50 % dari 48 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan 

jenis lainnya, ikan petek, ikan selar, dan ikan kembung dalam suatu kejadian. 

Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan jenis 

lainnya, ikan petek, dan ikan selar maka nelayan akan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan kembung sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan petek, ikan selar, dan ikan kembung 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 2,0. Hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan jenis 

lainnya, ikan kembung, ikan selar, dan ikan petek terdapat pada itemset 215466. 

f) Rule 6 

Empat puluh delapan kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Rembang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan 

jenis lainnya, ikan kembung, ikan selar, dan ikan petek dalam suatu kejadian 

sebanyak 50%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-

cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, dan ikan selar maka nelayan akan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan petek sebesar 100%. Nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan selar, dan 

ikan petek dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift lebih besar dari 1 yaitu 1,3. Hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan 
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jenis lainnya, ikan kembung, ikan selar, dan ikan petek terdapat pada itemset 

215466. 

 

Kecamatan Sluke 

Tabel 5.12. Hasil Association Rules pada Kecamatan Sluke Menggunakan 

Algoritma Apriori dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Januari} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

2 {Januari} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 

3 {Februari} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

4 {Februari} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 

5 {Maret} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

… … … … … 

46 {Oktober,Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

47 {November,PNGKL} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 

48 {November,Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

49 {Desember,PNGKL} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 

50 {Desember,Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Sluke menggunakan algoritma 

apriori dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 50 rules. Tabel 5.12 

merupakan hasil dari association rules pada Kecamatan Sluke menggunakan 

algoritma apriori. Kecamatan Sluke terdapat satu TPI yaitu TPI Pangkalan Sluke. 

 

Tabel 5.13. Hasil Association Rules pada Kecamatan Sluke Menggunakan 

Algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Desember,Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 1 

2 {Desember,PNGKL} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 1 

3 {Desember} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 2 

4 {Desember} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 3 

5 {November,Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 4 

… … … … … … 

446 {Januari,PNGKL} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 34 

47 {Januari} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 35 

48 {Januari} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 36 

49 {Teri} => {PNGKL} 1,000 1,000 1,0 37 

50 {PNGKL} => {Teri} 1,000 1,000 1,0 37 
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Hasil association rules pada Kecamatan Sluke menggunakan algoritma 

ECLAT dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 50 rules. Dengan demikian 

hasil association rules menggunakan algoritma apriori maupun algoritma ECLAT 

mendapatkan hasil yang sama. Tabel 5.13 merupakan hasil dari association rules 

menggunakan algoritma ECLAT. Perbedaan dari hasil algoritma apriori dan 

algoritma ECLAT adalah kolom itemset. Pada hasil algoritma apriori kolom 

itemset tidak ada sedangkan pada algoritma ECLAT kolom itemset ada. 

 

Tabel 5.14. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Sluke yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma Apriori  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {PNGKL} => {Teri} 1,000 1,000 1,0 

2 {Teri} => {PNGKL} 1,000 1,000 1,0 

3 {Januari} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

4 {Januari} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 

5 {Feruari} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 

6 {Februari} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 

 

Penelitian ini akan memilih rules yang mempunyai aturan asosiasi yang 

kuat. Rules yang mempunyai aturan asosiasi yang kuat menggunakan algoritma 

apriori ditunjukkan pada Tabel 5.14. Hasil pada Tabel 5.14 merupakan hasil 

asosiasi yang kuat yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Aturan asosiasi pada 

Tabel 5.14 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan di TPI Pangkalan 

Sluke adalah ikan teri sebesar 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di 

Kecamatan Sluke. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan di 

TPI Pangkalan Sluke maka nelayan akan mendapatkan ikan teri sebesar 100%. 

Semakin tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan 

bahwa nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri di TPI Pangkalan Sluke 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 
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b) Rule 2 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri di TPI 

Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan teri maka nelayan menangkap ikan di TPI Pangkalan Sluke 

sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri di TPI Pangkalan 

Sluke dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Januari di TPI 

Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Januari maka nelayan menangkap 

ikan di TPI Pangkalan Sluke sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan pada bulan Januari di TPI Pangkalan Sluke bukan hanya kejadian 

yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri pada bulan 

Januari di TPI Pangkalan Sluke adalah 8,3% dari 12 kejadian. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri maka nelayan menangkap ikan 

pada bulan Januari sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri 

pada bulan Januari dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

e) Rule 5 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Februari di TPI Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Februari maka nelayan menangkap 

ikan di TPI Pangkalan Sluke sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan pada bulan Februari di TPI Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian 
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bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil ikan teri pada bulan Februari dalam suatu 

kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan pada bulan Februari maka nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan ikan 

teri sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri pada bulan 

Februari dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1. 

 

Tabel 5.15. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Sluke yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma ECLAT 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 4,0 1 

2 {PNGKL} => {Teri} 0,083 1,000 1,0 1 

3 {Desember,Teri} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 2 

4 {Desember,PNGKL} => {Teri} 0,083 1,000 1,2 2 

5 {Desember} => {PNGKL} 0,083 1,000 1,0 3 

6 {Desember} => {Teri} 0,083 1,000 1,2 3 

 

Pada Tabel 5.15 merupakan hasil asosiasi yang kuat menggunakan 

algoritma ECLAT yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Hasil asosiasi yang kuat 

menggunakan algoritma apriori dan algoritma ECLAT mempunyai hasil yang 

berbeda. Aturan asosiasi pada Tabel 5.15 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri di TPI 

Pangkalan Slukr adalah 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan 

Sluke. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri maka 

nelayan menangkap ikan di TPI Pangkalan Sluke sebesar 100%. Semakin tinggi 

nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan teri di TPI Pangkalan Sluke dalam suatu 
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kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan teri di TPI Pangkalan Sluke 

terdapat pada itemset 37. 

b) Rule 2 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri di TPI 

Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan di TPI Pangkalan Sluke maka nelayan akan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan teri sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri 

di TPI Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi 

secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan 

ikan teri di TPI Pangkalan Sluke terdapat pada itemset 37. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember di TPI 

Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember maka nelayan 

menangkap ikan di TPI Pangkalan Sluke sebesar 100%. Nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember di TPI Pangkalan Sluke bukan 

hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift 

yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember di TPI Pangkalan Sluke 

terdapat pada itemset 1. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri pada bulan 

Desember di TPI Pangkalan Sluke adalah 8,3% dari 12 kejadian. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Desember di TPI 

Pangkalan Sluke maka nelayan akan mendapatkan ikan teri sebesar 100%. 

Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember di TPI 

Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember di TPI 

Pangakalan Sluke terdapat pada itemset 1. 
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e) Rule 5 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Desember di TPI Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Desember maka nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan di TPI Pangkalan Sluke sebesar 100%. 

Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Desemeber di TPI 

Pangkalan Sluke dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan 

pada bulan Desember di TPI Pangkalan Sluke terdapat pada itemset 2. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sluke selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil ikan teri pada bulan Desember dalam suatu 

kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan pada bulan Desember maka nelayan akan mendapatkan ikan teri sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan teri  pada bulan Desember 

dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift 

yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan teri pada bulan Desember terdapat pada itemset 3. 

 

Kecamatan Kragan 

Tabel 5.16. Hasil Association Rules pada Kecamatan Kragan Menggunakan 

Algoritma Apriori dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Januari} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,0 

2 {Maret} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,0 

3 {Februari} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,0 

4 {Desember} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,0 

5 {November} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,0 

… … … … … 

38570 

{Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Ke

mbung,Layang,PNDG,Tembang,Tenggiri,To

ngkol} => {Selar} 

0,250 1,000 1,6 

38571 

{Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lainnya,La

yang,PNDG,Selar,Tembang,Tenggiri,Tongk

ol } => {Kembung} 

0,250 1,000 1,7 
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Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

38572 

{Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Ke

mbung,Layang,PNDG,Selar,Tenggiri,Tongk

ol } => {Tembang} 

0,250 1,000 1,7 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Kragan menggunakan algoritma 

apriori dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 38.572 rules. Tabel 5.4 

merupakan hasil dari association rules pada Kecamatan Kragan menggunakan 

algoritma apriori. Kecamatan Kragan terdapat tiga TPI yaitu TPI Pandangan, TPI 

Karanglincak, dan TPI Karanganyar. 

 

Tabel 5.17. Hasil Association Rules pada Kecamatan Kragan Menggunakan 

Algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 
{Januari,Tenggiri,Tongkol} => 

{Ikan_lainnya} 
0,083 1,000 4,0 1 

2 {Ikan_lainnya,Januari} => {Tenggiri} 0,083 1,000 1,0 1 

3 
{Ikan_lainnya,Januari,Tenggiri} => 

{Tongkol} 0,083 1,000 1,0 2 

4 {Ikan_lainnya,Januari} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,2 2 

5 {Januari,Tenggiri} => {Ikan_lainnya} 0,083 1,000 1,0 3 

… … … … … … 

38570 {Tenggiri} => {Ikan_lainnya} 0,667 1,000 1,5 8428 

38571 {Ikan_lainnya} => {Tenggiri} 0,667 1,000 1,5 8428 

38572 {Tenggiri} => {Tongkol} 0,667 1,000 1,0 8429 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Kragan menggunakan algoritma 

ECLAT dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 38.572 rules. Dengan 

demikian hasil association rules menggunakan algoritma apriori maupun 

algoritma ECLAT mendapatkan hasil yang sama. Tabel 5.17 merupakan hasil dari 

association rules menggunakan algoritma ECLAT. Perbedaan dari hasil algoritma 

apriori dan algoritma ECLAT adalah kolom itemset. Pada hasil algoritma apriori 

kolom itemset tidak ada sedangkan pada algoritma ECLAT kolom itemset ada. 
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Tabel 5.18. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Kragan yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma Apriori  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Tenggiri} => {Ikan_lainnya} 0,667 1,000 1,5 

2 {Ikan_lainnya} => {Tenggiri} 0,667 1,000 1,5 

3 {Tenggiri} => {Tongkol} 0,667 1,000 1,0 

4 {Ikan_lainnya} => {Tongkol} 0,667 1,000 1,0 

5 {Ikan_lainnya,Tenggiri} => 

{Tongkol} 0,667 1,000 1,0 

6 {Tenggiri,Tongkol} => 

{Ikan_lainnya} 0,667 1,000 1,5 

 

Penelitian ini akan memilih rules yang mempunyai aturan asosiasi yang 

kuat. Rules yang mempunyai aturan asosiasi yang kuat menggunakan algoritma 

apriori ditunjukkan pada Tabel 5.18. Hasil pada Tabel 5.18 merupakan hasil 

asosiasi yang kuat yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Aturan asosiasi pada 

Tabel 5.18 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan 

jenis lainnya secara bersamaan sebesar 66,7% dari 36 kejadian tangkapan ikan 

laut di Kecamatan Kragan. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan tenggiri maka nelayan akan mendapatkan ikan jenis lainnya sebesar 100%. 

Semakin tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan 

bahwa nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan jenis lainnya 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,5. 

b) Rule 2 

Sebanyak 66,7% dari 36 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan 

ikan tenggiri dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan jenis lainnya maka nelayan akan mendapat ikan tenggiri sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan tenggiri 
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dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,5. 

c) Rule 3 

Tiga puluh enam kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan selama 

tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan tongkol 

secara bersamaan sebanyak 66,7%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan tenggiri maka nelayan juga mendapatkan ikan tongkol sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan tongkol 

bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan 

ikan tongkol adalah 66,7% dari 36 kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan jenis lainnya maka nelayan juga mendapatkan ikan tongkol 

sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan 

tongkol dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

e) Rule 5 

Sebanyak 66,7% dari 36 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan 

tenggiri, dan ikan tongkol secara bersamaan. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan tenggiri maka nelayan juga 

mendapatkan ikan tongkol sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan jenis lainnya, ikan tenggiri, dan ikan tongkol dalam suatu kejadian bukan 

hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift 

yaitu 1,0. 

f) Rule 6 

Tiga puluh enam kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan selama 

tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan jenis 

lainnya sebanyak 66,7%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan tenggiri dan ikan tongkol maka nelayan juga mendapatkan hasil tangkapan 
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ikan jenis lainnya sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan 

tenggiri, ikan tongkol, dan ikan jenis lainnya dalam suatu kejadian bukan suatu 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,5. 

 

Tabel 5.19. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Kragan yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma ECLAT 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Tenggiri,Tongkol} => 

{Ikan_lainnya} 
0,667 1,000 1,5 8426 

2 {Ikan_lainnya,Tongkol} => 

{Tenggiri} 
0,667 1,000 1,5 8426 

3 {Ikan_lainnya,Tenggiri} => 

{Tongkol} 
0,667 1,000 1,0 8426 

4 {Ikan_lainnya} => {Tongkol} 0,667 1,000 1,0 8427 

5 {Tenggiri} => {Ikan_lainnya} 0,667 1,000 1,5 8428 

6 {Ikan_lainnya} => {Tenggiri} 0,667 1,000 1,5 8428 

 

Pada Tabel 5.19 merupakan hasil asosiasi yang kuat menggunakan 

algoritma ECLAT yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Hasil asosiasi yang kuat 

menggunakan algoritma apriori dan algoritma ECLAT mempunyai hasil yang 

berbeda. Aturan asosiasi pada Tabel 5.19 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri, ikan 

tongkol, dan ikan jenis lainnya adalah 66,7% dari 36  kejadian tangkapan ikan laut 

di Kecamatan Kragan. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan 

tenggiri dan ikan tongkol maka nelayan juga mendapatkan ikan jenis lainnya 

sebesar 100%. Semakin tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat 

diartikan bahwa nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri, ikan tongkol, 

dan ikan jenis lainnya dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi 

secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,5. Hasil tangkapan 

ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan jenis lainnya terdapat pada itemset 8426. 
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b) Rule 2 

Sebanyak 66,7% dari 36 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan 

tongkol, dan ikan tenggiri dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan tongkol maka nelayan 

juga mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan tongkol, dan ikan tenggiri 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,5. Hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan 

tongkol, dan ikan tenggiri terdapat pada itemset 8426. 

c) Rule 3 

Tiga puluh enam kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan selama 

tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan 

tenggiri, dan ikan tongkol dalam suatu kejadian sebanyak 66,7%. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan tenggiri maka 

nelayan juga mendapatkan ikan tongkol sebesar 100%. Nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan tenggiri, dan ikan tongkol uke bukan 

hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift 

yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan jenis lainnya, ikan tenggiri, dan ikan tongkol 

terdapat pada itemset 8426. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan 

ikan tongkol adalah 66,7% dari 36 kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan jenis lainnya maka nelayan juga mendapatkan ikan tongkol 

sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan 

tongkol dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan tongkol terdapat 

pada itemset 8427. 

e) Rule 5 

Sebanyak 66,7% dari 36 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan  

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan 



64 
 

 
 

jenis lainnya dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan tenggiri maka nelayan juga mendapatkan hasil tangkapan ikan 

jenis lainnya sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan ikan 

tenggiri dan ikan jenis lainnya dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang 

terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil 

tangkapan ikan ikan tenggiri dan ikan jenis lainnya terdapat pada itemset 8428. 

f) Rule 6 

Tiga puluh enam kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Kragan selama 

tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil ikan jenis lainnya dan ikan tenggiri dalam 

suatu kejadian sebanyak 66,7%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan jenis lainnya maka nelayan akan mendapatkan ikan tenggiri 

sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan 

tenggiri dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,5. Hasil tangkapan ikan jenis lainnya dan ikan tenggiri terdapat 

pada itemset 8428. 

 

Kecamatan Sarang 

Tabel 5.20. Hasil Association Rules pada Kecamatan Sarang Menggunakan 

Algoritma Apriori dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Desember} => {Tongkol} 0,083 1,000 1,0 

2 {Desember} => {Tenggiri} 0,083 1,000 1,0 

3 {Desember} => {Tembang} 0,083 1,000 1,0 

4 {Desember} => {Selar} 0,083 1,000 1,0 

5 {Dsember} => {SARANG} 0,083 1,000 1,0 

… … … … … 

66428 

{Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Ke

mbung,Layang,SARANG,Selar,Tenggiri,To

ngkol} => {Tembang} 

1,000 1,000 1,0 

66429 

{Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Ke

mbung,Layang,SARANG,Selar,Tembang,To

ngkol} => {Tenggiri} 

1,000 1,000 1,0 

66430 

{Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Ke

mbung,Layang,SARANG,Selar,Tembang,Te

nggiri} => {Tongkol} 

1,000 1,000 1,0 
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Hasil association rules pada Kecamatan Sarang menggunakan algoritma 

apriori dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 66.430 rules. Tabel 5.20 

merupakan hasil dari association rules pada Kecamatan Sarang menggunakan 

algoritma apriori. Kecamatan Sarang terdapat satu TPI yaitu TPI Sarang. 

 

Tabel 5.20. Hasil Association Rules pada Kecamatan Sarang Menggunakan 

Algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 

{Desember,Ikan_lainnya,Kembung,

Layang,SARANG,Selar,Tembang,Te

nggiri,Tongkol} => {Bawal_Hitam} 

0,083 1,000 1,0 1 

2 

{Bawal_Hitam,Desember,Kembung, 

Layng,SARANG,Selar,Tembang,Te

nggiri,Tongkol} => {Ikan_lainnya} 

0,083 1,000 1,0 1 

… … … … … … 

66428 {Cumi_cumi} => {Ikan_lainnya} 1,000 1,000 1,0 13276 

66429 {Cumi_cumi} => {Bawal_Hitam} 1,000 1,000 1,0 13277 

66430 {Bawal_Hitam} => {Cumi_cumi} 1,000 1,000 1,0 13277 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Sarang menggunakan algoritma 

ECLAT dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 64.430 rules. Dengan 

demikian hasil association rules menggunakan algoritma apriori maupun 

algoritma ECLAT mendapatkan hasil yang sama. Tabel 5.5 merupakan hasil dari 

association rules menggunakan algoritma ECLAT. Perbedaan dari hasil algoritma 

apriori dan algoritma ECLAT adalah kolom itemset. Pada hasil algoritma apriori 

kolom itemset tidak ada sedangkan pada algoritma ECLAT kolom itemset ada. 

 

Tabel 5.21. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Sarang yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma Apriori  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Tongkol} => {Tenggiri} 1,000 1,000 1,0 

2 {Tenggiri} => {Tongkol} 1,000 1,000 1,0 

3 {Tongkol} => {Tembang} 1,000 1,000 1,0 

4 {Tembang} => {Tongkol} 1,000 1,000 1,0 

5 {Tongkol} => {Serang} 1,000 1,000 1,0 

6 {Selar} => {Tongkol} 1,000 1,000 1,0 
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Penelitian ini akan memilih rules yang mempunyai aturan asosiasi yang 

kuat. Rules yang mempunyai aturan asosiasi yang kuat menggunakan algoritma 

apriori ditunjukkan pada Tabel 5.21. Hasil pada Tabel 5.21 merupakan hasil 

asosiasi yang kuat yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Aturan asosiasi pada 

Tabel 5.21 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol dan ikan 

tenggiri secara bersamaan sebesar 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di 

Kecamatan Sarang. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan 

tongkol maka nelayan akan mendapatkan ikan tenggiri sebesar 100%. Semakin 

tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol dan ikan tenggiri dalam suatu kejadian 

bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

b) Rule 2 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan 

tongkol dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan tenggiri maka nelayan akan mendapat ikan tongkol sebesar 100%. 

Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tenggiri dan ikan tongkol dalam suatu 

kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift yaitu 1,0. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol dan ikan tembang 

secara bersamaan sebanyak 100%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan tongkol maka nelayan juga mendapatkan ikan tembang sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol dan ikan tembang 

bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 
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d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tembang dan 

ikan tongkol adalah 100% dari 12 kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan tembang maka nelayan juga mendapatkan ikan tongkol 

sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tembang dan ikan 

tongkol dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

e) Rule 5 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol dan ikan 

selar secara bersamaan. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan 

tongkol maka nelayan juga mendapatkan ikan selar sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol dan ikan selar dalam suatu kejadian 

bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil ikan selar dan ikan tongkol sebanyak 100%. 

Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan selar maka nelayan 

juga mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan selar dan ikan tongkol dalam suatu kejadian 

bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

 

Tabel 5.22. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Sarang yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma ECLAT 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Kembung

,Layang,SARANG,Selar,Tembang,T

enggiri,Tongkol} => 

{Bawal_Hitam} 

1,000 1,000 1,0 12265 

2 {Bawal_Hitam,Ikan_lainnya,Kembu

ng,Layang,SARANG,Selar,Tembang

,Tenggiri,Tongkol } => 

1,000 1,000 1,0 12265 
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Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

{Cumi_cumi} 

3 {Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Kembun

g,Layang,SARANG,Selar,Tembang,

Tenggiri,Tongkol} => 

{ Ikan_lainnya } 

1,000 1,000 1,0 12265 

4 {Cumi_cumi,Ikan_lainnya,Layang,S

ARANG,Selar,Tembang,Tenggiri,To

ngkol} => {Kembung} 

1,000 1,000 1,0 12265 

5 {Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lain

nya,Kembung,SARANG,Selar,Temb

ang,Tenggiri,Tongkol} => {Layang} 

1,000 1,000 1,0 12265 

6 {Bawal_Hitam,Cumi_cumi,Ikan_lain

nya,Kembung,Layang,Selar,Temban

g,Tenggiri,Tongkol } => 

{ SARANG } 

1,000 1,000 1,0 12265 

 

Pada Tabel 5.22 merupakan hasil asosiasi yang kuat menggunakan 

algoritma ECLAT yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Hasil asosiasi yang kuat 

menggunakan algoritma apriori dan algoritma ECLAT mempunyai hasil yang 

berbeda. Aturan asosiasi pada Tabel 5.22 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan 

jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, 

ikan tongkol, dan ikan bawal hitam di TPI Sarang adalah 100% dari 12 kejadian 

tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang, 

ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, dan ikan tongkol di TPI Sarang maka 

nelayan juga mendapatkan ikan bawal hitam sebesar 100%. Semakin tinggi nilai 

lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, 

ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan bawal 

hitam di TPI Sarang dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi 

secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan 

ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan 
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tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan bawal hitam di TPI Sarang terdapat 

pada itemset 12265. 

b) Rule 2 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan 

jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, 

ikan tongkol, dan ikan cumi-cumi di TPI Sarang dalam suatu kejadian. Persentase 

jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan jenis lainnya, 

ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, dan ikan 

tongkol di TPI Sarang maka nelayan juga mendapatkan hasil tangkapan ikan 

cumi-cumi sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan tangkapan ikan 

bawal hitam, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan 

tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan cumi-cumi di TPI Sarang dalam 

suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan tangkapan ikan bawal 

hitam, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, 

ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan cumi-cumi di TPI Sarang terdapat pada 

itemset 12265. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan tangkapan ikan bawal hitam, ikan 

cumi-cumi, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, 

ikan tongkol, dan ikan jenis lainnya di TPI Sarang dalam suatu kejadian sebanyak 

100%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, 

ikan cumi-cumi, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan 

tenggiri, dan ikan tongkol di TPI Sarang maka nelayan juga mendapatkan ikan 

jenis lainnya sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal 

hitam, ikan cumi-cumi, ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan 

tenggiri, ikan tongkol, dan ikan jenis lainnya di TPI Sarang bukan hanya kejadian 

yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil 

tangkapan ikan bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan kembung, ikan layang, ikan 



70 
 

 
 

selar, ikan tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan jenis lainnya di TPI 

Sarang terdapat pada itemset 12265. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, 

ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan 

tenggiri, ikan tongkol, dan ikan kembung di TPI Sarang adalah 100% dari 12 

kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, 

ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan 

tenggiri, dan ikan tongkol di TPI Sarang maka nelayan juga mendapatkan ikan 

kembung sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, 

ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan layang, ikan selar, ikan tembang, ikan 

tenggiri, ikan tongkol, dan ikan kembung di TPI Sarang dalam suatu kejadian 

bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil 

tangkapan ikan bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan layang, ikan 

selar, ikan tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan kembung di TPI Sarang 

terdapat pada itemset 8427. 

e) Rule 5 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang  

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan 

cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan selar, ikan tembang, ikan 

tenggiri, ikan tongkol, dan ikan layang di TPI Sarang dalam suatu kejadian. 

Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan tangkapan ikan bawal 

hitam, ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan selar, ikan 

tembang, ikan tenggiri, dan ikan tongkol di TPI Sarang maka nelayan juga 

mendapatkan hasil tangkapan ikan layang sebesar 100%. Nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan 

kembung, ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan layang di 

TPI Sarang dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan 

bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan selar, ikan 
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tembang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan layang di TPI Sarang terdapat pada 

itemset 12265. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Sarang selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil ikan bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan jenis 

lainnya, ikan kembung, ikan layang ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, dan 

ikan tongkol di TPI Sarang dalam suatu kejadian sebanyak 100%. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan 

jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, 

dan ikan tongkol maka nelayan menangkap ikan di TPI Sarang sebesar 100%. 

Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan cumi-cumi, ikan 

jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang ikan selar, ikan tembang, ikan tenggiri, 

dan ikan tongkol di TPI Sarang dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan bawal hitam, ikan 

cumi-cumi, ikan jenis lainnya, ikan kembung, ikan layang ikan selar, ikan 

tembang, ikan tenggiri, dan ikan tongkol di TPI Sarang terdapat pada itemset 

12265. 

 

Kecamatan Lasem 

Tabel 5.23. Hasil Association Rules pada Kecamatan Lasem Menggunakan 

Algoritma Apriori dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {Januari} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

2 {Januari} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 

3 {Februari} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

4 {Februari} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 

5 {Maret} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

… … … … … 

46 {Oktober,Rajungan} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

47 {November,PENGEPUL} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 

48 {November,Rajungan} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

49 {Desember,PENGEPUL}=> {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 

50 {Desember,Rajungan} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 
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Hasil association rules pada Kecamatan Lasem menggunakan algoritma 

apriori dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 50 rules. Tabel 5.23 

merupakan hasil dari association rules pada Kecamatan Lasem menggunakan 

algoritma apriori. Kecamatan Lasem terdapat satu TPI yaitu TPI Pengepul. 

 

Tabel 5.24. Hasil Association Rules pada Kecamatan Lasem Menggunakan 

Algoritma ECLAT dengan minsupp=0,05 dan  minlen=2 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 
{Desember,Rajungan} => 

{PENGEPUL} 
0,083 1,000 1,0 1 

2 
{Desember,PENGEPUL} => 

{Rajungan} 
0,083 1,000 1,0 1 

3 {Desember} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 2 

4 {Desember} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 3 

5 
{November,Rajungan} => 

{PENGEPUL} 
0,083 1,000 1,0 4 

… … … … … … 

46 {Januari,PENGEPUL} => 

{Rajungan} 0,083 1,000 1,0 34 

47 {Januari} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 35 

48 {Januari} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 36 

49 {Rajungan} => {PENGEPUL} 1,000 1,000 1,0 37 

50 {PENGEPUL} => {Rajungan} 1,000 1,000 1,0 37 

 

Hasil association rules pada Kecamatan Sarng menggunakan algoritma 

ECLAT dengan minsupp=0,05 dan minlen=2 terdapat 50 rules. Dengan demikian 

hasil association rules menggunakan algoritma apriori maupun algoritma ECLAT 

mendapatkan hasil yang sama. Tabel 5.24 merupakan hasil dari association rules 

menggunakan algoritma ECLAT. Perbedaan dari hasil algoritma apriori dan 

algoritma ECLAT adalah kolom itemset. Pada hasil algoritma apriori kolom 

itemset tidak ada sedangkan pada algoritma ECLAT kolom itemset ada. 

 

Tabel 5.25. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Lasem yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma Apriori  

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

1 {PENGEPUL} => {Rajungan} 1,000 1,000 1,0 

2 {Rajungan} => {PENGEPUL} 1,000 1,000 1,0 
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Rules LHS => RHS Supp Conf Lift 

3 {Januari} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

4 {Januari} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 

5 {Februari} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 

6 {Februari} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 

 

Penelitian ini akan memilih rules yang mempunyai aturan asosiasi yang 

kuat. Rules yang mempunyai aturan asosiasi yang kuat menggunakan algoritma 

apriori ditunjukkan pada Tabel 5.25. Hasil pada Tabel 5.25 merupakan hasil 

asosiasi yang kuat yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Aturan asosiasi pada 

Tabel 5.25 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan  mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan di TPI 

Pengepul sebesar 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan 

Lasem. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan di TPI 

Pengepul maka nelayan akan mendapatkan ikan rajungan sebesar 100%. Semakin 

tinggi nilai lift maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan di TPI Pengepul dalam suatu kejadian 

bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. 

b) Rule 2 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan di TPI 

Pengepul dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan rajungan maka nelayan menangkap ikan di TPI Pengepul sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan di TPI Pengepul 

dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Januari di TPI 
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Pengepul sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan pada bulan Januari maka nelayan menangkap ikan di TPI Pengepul sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Januari di TPI 

Pengepul bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift yaitu 1,0. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada 

bulan Januari adalah 8,3% dari 12 kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan pada bulan Januari maka nelayan akan mendapatkan ikan 

rajungan sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada 

bulan Januari dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai lift yaitu 1,0. 

e) Rule 5 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Februari di TPI Pengepul. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan pada bulan Februari maka nelayan menangkap ikan di TPI Pengepul sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan pada bulan Februari di TPI 

Pengepul dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang terjadi secara 

kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. 

f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil ikan rajungan pada bulan Februari sebanyak 

8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Februari maka nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Februari 

dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift 

yaitu 1,0. 
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Tabel 5.26. Hasil Asosiation Rules pada Kecamatan Lasem yang Terpilih 

Menggunakan Algoritma ECLAT 

Rules LHS => RHS Supp Conf Lift Itemset 

1 {Rajungan} => {PENGEPUL} 1,000 1,000 1,0 37 

2 {PENGEPUL} => {Rajungan} 1,000 1,000 1,0 37 

3 {Desember,Rajungan} => 

{PENGEPUL} 
0,083 1,000 1,0 1 

4 {Desember,PENGEPUL} => 

{Rajungan} 
0,083 1,000 1,0 1 

5 {Desember} => {PENGEPUL} 0,083 1,000 1,0 2 

6 {Desember} => {Rajungan} 0,083 1,000 1,0 3 

 

Pada Tabel 5.26 merupakan hasil asosiasi yang kuat menggunakan 

algoritma ECLAT yang dipilih oleh software R secara default. Jumlah rules yang 

digunakan oleh software R secara default adalah 6 rules. Hasil asosiasi yang kuat 

menggunakan algoritma apriori dan algoritma ECLAT mempunyai hasil yang 

berbeda. Aturan asosiasi pada Tabel 5.26 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Rule 1  

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan di TPI 

Pengepul adalah 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem. 

Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan  ikan rajungan maka 

nelayan menangkap ikan di TPI Pengepul sebesar 100%. Semakin tinggi nilai lift 

maka semakin kuat asosiasi. Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan mendapatkan 

hasil tangkapan ikan rajungan di TPI Pengepul dalam suatu kejadian bukan hanya 

kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 

1,0. Hasil tangkapan ikan rajungan di TPI Pengepul terdapat pada itemset 37. 

b) Rule 2 

Sebanyak 100% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem 

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan di TPI 

pengepul dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan di TPI Pengepul maka nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan rajungan sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan tangkapan 

ikan rajungan di TPI Pengepul dalam suatu kejadian bukan hanya kejadian yang 
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terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 1,0. Hasil 

tangkapan tangkapan ikan rajungan di TPI Pengepul terdapat pada itemset 37. 

c) Rule 3 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember 

di TPI Pengepul dalam suatu kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember maka nelayan 

menangkap ikan di TPI Pengepul sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember di TPI Pengepul bukan hanya 

kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 

1,0. Hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember di TPI Pengepul 

terdapat pada itemset 1. 

d) Rule 4 

Pada tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada 

bulan Desember di TPI Pengepul adalah 8,3% dari 12 kejadian. Persentase jika 

nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan Desember di TPI Pengepul 

maka nelayan akan mendapatkan ikan rajungan sebesar 100%. Nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember di TPI 

Pengepul dalam suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan rajungan pada bulan Desember di TPI 

Pengepul terdapat pada itemset 1. 

e) Rule 5 

Sebanyak 8,3% dari 12 kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem  

selama tahun 2015, nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan pada bulan 

Desember di TPI Pengepul dalam suatu kejadian. Persentase jika nelayan 

mendapatkan hasil tangkapan tangkapan ikan pada bulan Desember maka nelayan 

menangkap ikan di TPI Pengepul sebesar 100%. Nelayan mendapatkan hasil 

tangkapan ikan pada bulan Desember di TPI Pengepul dalam suatu kejadian 

bukan hanya kejadian yang terjadi secara kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai lift yaitu 1,0. Hasil tangkapan ikan pada bulan Desember di TPI Pengepul 

terdapat pada itemset 2. 
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f) Rule 6 

Dua belas kejadian tangkapan ikan laut di Kecamatan Lasem selama tahun 

2015, nelayan mendapatkan hasil ikan rajungan pada bulan Desember dalam suatu 

kejadian sebanyak 8,3%. Persentase jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan 

ikan pada bulan Desember maka nelayan akan mendapatkan ikan rajungan sebesar 

100%. Nelayan mendapatkan hasil ikan rajungan pada bulan Desember dalam 

suatu kejadian bukan suatu kebetulan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai lift yaitu 

1,0. Hasil tangkapan ikan rajungan pada bulan Desember terdapat pada itemset 3. 

 

Hasil rules yang telah diperoleh, dapat diketahui ikan apa saja yang sering 

muncul di suatu daerah/kecamatan. Dengan demikian informasi ini dapat 

memudahkan para nelayan dan pedagang ikan dalam mendistribusikan hasil 

tangkapannya.  

 

 

Gambar 5.1. Grafik Perbandingan Algoritma Apriori dan Algoritma ECLAT 

 

Gambar 5.1 merupakan grafik algoritma apriori dan algoritma ECLAT 

yang dibutuhkan untuk mencari rules berdasarkan minimum support. Data untuk 
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perbandingan adalah data hasil perikanan tangkap ikan laut di Kecamatan 

Rembang karena Kecamatan Rembang datanya paling banyak dibandingkan 

kecamatan lainnya di Kabupaten Rembang. Berdasarkan Gambar 5.1, algoritma 

apriori lebih cepat mencari rules dibandingkan algoritma ECLAT.  Hal ini 

dikarenakan package algoritma ECLAT di software R hanya menghasilkan 

frequent itemset sehingga untuk mencari rules harus menambahkan fungsi lain. 

Sedangkan package algoritma apriori di software R langsung mendapatkan hasil 

rules sehingga tidak harus menambahkan fungsi lain. 

 


