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Abstrak 

FP-Growth merupakan salah satu algoritma yang cukup efisien karena hanya melakukan dua 

kali scanning database. Hasil dari analisa diketahui semakin besar record yang diproses, maka 
semakin banyak kombinasi juga semakin lama waktu prosesnya. Dari hasil kombinasi tersebut 

dapat diketahui pola-pola atau rules tentang kebiasaan konsumen dalam berbelanja setelah dihitung 

support dan confidence dari setiap kombinasi. Semakin besar jumlah record juga semakin besar 

subsets (kombinasi) yang dihasilkan juga membuat waktu proses akan semakin lama. Algoritma ini 
sering digunakan pada perusahaan ritel untuk mengetahui cross market analysis. Informasi tersebut 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.  

 

Kata kunci : FP-Growth, Cross Market Analysis. 

 

Abstract 

FP-Growth is one of  efficient algorithm,  because it only made two database scanning. The 

results of analysis are the larger transactions processed, the more combinations are also the longer 

time process. Also the combined result can be discovered patterns or rules about the shopping 
habits of consumers after the calculated support and confidence of every combination. The greater 

the number of transactions also the larger subsets (combinations) that are generated will also make 

the process longer. It’s usually used by retail company for give him information about cross market 
analysis. Such information can be taken into consideration in determining company policy. 

 

Keywords: FP-Growth, Cross Market Analysis. 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan teknologi informasi 

sekarang ini telah digunakan hampir di 
semua aspek kehidupan, contohnya dalam 

sebuah perusahaan ritel. Dengan sistem yang 

telah terkomputerisasi, sebuah  perusahaan  

ritel  dapat  mengumpulkan data transaksi 
dengan  cepat  serta  menghasilkan  data  

yang sangat besar. Tetapi pertumbuhan data 

yang pesat itu, telah  menciptakan kondisi 
“rich of data, but poor of information”. 

karena data yang terkumpul itu tidak 

digunakan untuk aplikasi yang  berguna. 

Tidak jarang kumpulan data itu dibiarkan 
begitu saja seakan-akan menjadi “kuburan 

data” (data tombs). Padahal kita bisa 

menambang  infor-masi-informasi dari data 
yang terkubur itu dan menjadikannya 

informasi penting bagi perusahan untuk 
mendukung keputusan ataupun membantu 

dalam menentukan strategi pemasaran. 

Association rules  merupakan salah satu 
teknik di dalam data mining untuk 

menentukan hubungan antar item dalam 

suatu dataset (sekumpulan data) yang telah 

ditentukan. Konsep ini sendiri diturunkan 
dari terminologi market basket analysis, yaitu 

pencarian hubungan dari beberapa produk di  

dalam  transaksi  pembelian [1]. 

Dengan adanya data mining, data 

transaksi yang terjadi di mini market dapat 

dianalisa sehingga dapat ditemukan pola-pola 
perilaku konsu-men. Pola-pola ini merupakan 

kumpulan barang-barang  yang sering dibeli 

oleh pelanggan. Dengan mengetahui pola 

tersebut, proses manajemen bisnis untuk 
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menerapkan strategi bisnis ke depan menjadi 

lebih mudah. Associa-tion rules mempunyai 

peranan penting dalam proses pengambilan 
keputu-san. Tahapan besar dari proses data 

mining adalah mengidentifikasikan frequent 

itemset dan membentuk association rules 

dari itemset (daftar barang) tersebut. 
Association rules digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antar item 

(barang) pada tabel data transaksional [2] 

Contoh aturan association rules dari 

analisa pembelian di suatu pasar swalayan 

adalah dapat diketahuinya berapa besar 

kemungkinan seorang  pelanggan membeli 
roti bersamaan dengan susu. Dengan 

pengetahuan  tersebut pemilik pasar 

swalayan  dapat  mengatur  penempatan  
barangnya  atau merancang kampanye 

pemasaran dengan memakai kupon diskon 

untuk kombinasi barang tertentu. Analisis 
asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya 

untuk menganalisa isi keranjang belanja di 

pasar swalayan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Cross Market Analysis 

Cross market analysis merupakan 

pemanfaatan data mining untuk melihat 

hubungan antara penjualan satu produk 
dengan produk lainnya. Berikut ini saya 

sajikan beberapa contoh:  

 Cari pola penjualan Coca Cola 

sedemikian rupa sehingga kita dapat 
mengetahui barang apa sajakah yang 

harus kita sediakan untuk meningkatkan 

penjualan Coca Cola? 

 Cari pola penjualan IndoMie sedemikian 

rupa sehingga kita dapat  mengetahui 

barang apa saja yang juga dibeli oleh  

pembeli IndoMie. Dengan demikian para 

pembuat keputusan bisa mengetahui 
dampak jika kita tidak lagi menjual 

IndoMie [1]. 

 

Association Rules 

Association rules merupakan salah 

satu teknik didalam data mining untuk 

menentukan hubungan antar item dalam 
suatu dataset  (sekumpulan data) yang telah 

ditentukan. Konsep ini sendiri diturunkan  

dari terminologi market basket analysis, yaitu 
pencarian hubungan dari  beberapa produk  

di  dalam  transaksi  pembelian [2]. 

Teknik ini mencari kemungkinan 

kombinasi yang frequent (sering muncul) dari 
suatu itemset (sekumpulan item). Ada dua 

langkah di dalam algoritma ini, seperti yang 

diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini. 

Langkah pertama adalah melakukan 
perhitungan  untuk  menemukan frequent 

itemsets dan langkah kedua mencari kaidah 

association rules dari sekumpulan frequent 
itemsets tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Association rules juga bermanfaat 

untuk pemakain data web yang berdasarkan 
personalitas. Pendekatan ini diadopsi dari 

hubungan dengan collaborative filtering [3] 

Dalam menggunakan metode  
association rules, terdapat tiga  kriteria  

ukuran yaitu [4] :  

1) Support: ukuran yang menun-jukkan 
tingkat dominasi itemset dari 

keseluruhan transaksi (misalkan dari 

seluruh transaksi yang ada, seberapa 

besar kemungkinan item A dan item B 
dibeli secara bersamaan). 
Support ({A,B}) = Number of 

Transaction (A,B). 

2) Confidence (Probability): ukuran yang 

menyatakan hubungan antara dua item 
secara conditional (misalkan seberapa 

sering item  A dibeli, jika pelanggan 

membeli item B). 
Confidence (A U B)=Probability 

(B|A) = Support (A,B)/Support (A) 
3) Improvement (Importance): ukuran yang 

menyatakan besarnya  kemungkinan  

dua  item dapat  dibeli  secara  

bersamaan. Importance  
({A,B})=Probability(A,B)/(Probabi

lity(A)*Probability (B)).    

FP-Tree 

FP-Tree adalah struktur penyim-

Gambar 1. Dua langkah proses di dalam 

algoritma association rules 
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panan data yang dipadatkan. FP-Tree 

dibangun dengan memetakan setiap data 

transaksi ke dalam setiap  lintasan tertentu 
dalam FP-Tree. Karena dalam setiap 

transaksi yang  dipetakan mungkin ada 

transaksi yang memiliki item yang sama, 

maka  lintasannya memungkinkan untuk 
saling menimpa. Semakin banyak data  

transaksi yang memiliki  item yang sama, 

maka proses  pemadatan  dengan  struktur  
data  FP-Tree  semakin  efektif 

Kelebihan dari FP-Tree adalah hanya 

memerlukan dua kali scanning data transaksi 

yang terbukti sangat efisien.Misal  I=  {a1,  
a2,  …,  an} adalah kumpulan dari item dan 

data base transaksi DB = {T1,  T2, …, Tn}, 

dimana Ti  (i  €  [1..n]) adalah sekumpulan 
transaksi yang mengandung item di I. 

Sedangkan support adalah penghitung 

(counter) frekuensi kemunculan transaksi 
yang mengandung suatu pola. Suatu pola 

dikatakan sering muncul (frequent pattern) 

apabila support dari pola tersebut tidak 

kurang dari suatu konstanta minimum 
support (batas ambang minimum dari 

support) yang telah didefinisikan 

sebelumnya. 
Permasalahan mencari pola frequent 

dengan batas ambang minimum support 

count, inilah yang dicoba untuk dipecahkan 
oleh FP-Tree dengan menggunakan 

algortima FP-Growth. Definisi FP-Tree 

adalah sebuah pohon dengan :  

a. FP-Tree dibentuk oleh sebuah akar yang 
bernama null, sekumpulan cabang yang 

terdiri dari item-item tertentu, dan sebuah 

tabel frequent header. 
b. Setiap simpul dalam FP-Tree  

mengandung tiga informasi penting, yaitu 

label item (menginformasikan jenis item 

yang direpresentasi-kan simpul tersebut), 
support count (merepresentasikan jumlah  

lintasan transaksi yang melalui simpul 

tersebut) dan pointer penghubung (yang 
menghubungkan simpul-simpul dengan 

label item sama antar lintasan, ditandai 

dengan garis panah putus-putus). [5] 

 
FP-Growth 

Setelah tahap pembangunan FP-Tree dari 

sekumpulan data transaksi, akan diterapkan 

algoritma FP-Growth untuk mencari frequent 

itemset yang memenuhi syarat. Algoritma FP-

Growth dibagi menjadi tiga langkah utama, yaitu : 

1. Tahap pembangkitan conditional pattern 

base; conditional pattern base merupakan 

subdatabase yang berisi prefix path (lintasan 

prefix) dan suffix pattern (pola akhiran). 

Pembangkitan conditional pattern base 

didapatkan melalui FP-Tree yang telah 

dibangun sebelumnya. 

2. Tahap pembangkitan conditional FP-Tree; 

Pada tahap ini, support count dari setiap item 

pada setiap conditional pattern base 

dijumlah-kan, lalu setiap item yang memiliki 
jumlah support count lebih besar sama 

dengan minimum support count akan 

dibangkitkan dengan conditional FP-Tree. 

3. Tahap Pencarian frequent itemset; Apabila 

Conditional FP-Tree  merupakan lintasan  

tunggal (single path), maka didapatkan 

frequent itemset dengan melakukan kombi-

nasi item untuk setiap conditional  FP-Tree. 

Jika bukan lintasan tunggal, maka  dilakukan  

pembang-kitan FP-Growth secara rekursif.  

Ketiga tahap tersebut  merupakan  
langkah  yang  akan  dilakukan  untuk 

mendapat  frequent itemset, yang dapat 

dilihat pada algoritma berikut : 

 
Input: FP-Tree Tree  

Outout: Rt sekumpulan lengkap pola 

frequent  

Method: FP-Growth (Tree,null)  

Procedure: FP-Growth (Tree,α)  

{  

01: if Tree mengandung single path  

P;  

02: then untuk tiap kombinasi 

(dinotasikan β) dari  

      node-node dalam path P do  

03: bangkitkan pola β α dengan 

Support = minimum  

      support dari node-node dalam β;  

04: else untuk tiap ai dalam header 

dari Tree  do {  

05: bangkitkan pola  

06: bangun β = ai α dengan  

      support = ai . support  

07: if Tree β=Ø  

08: then panggil FP-Growth (Tree, β)  

} } 

(Sumber : Jiawei Han dan 

Micheline Kamber. Data Mining: 

Concepts and Techniques. 2001:246) 

[6] 

 

HASIL DAN ANALISA 

Dalam contoh kasus berikut 
menggunakan 5 transaksi dengan minimum 

support count = 3 dan minimum confidence = 

75%, seperti tabel di bawah ini. 
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Tabel 1: Tabel data transaksi mentah 

 

Frekuensi kemunculan tiap item 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 2: Frekuensi kemunculan tiap item 

Item Frekuensi 

c 4 

f 4 

a 3 

b 3 

m 3 

p 3 

l 2 

o 2 

d 1 

e 1 

g 1 

i 1 

j 1 

k 1 

n 1 

s 1 

 

 
Setelah dilakukan pemindaian 

pertama didapat item yang memiliki 

frequensi di atas support count = 3 adalah 

f,c,a,b,m, dan p. kelima item inlah yang akan 
berpengaruh dan akan dimasukkan ke dalam 

FP-Tree selebihnya l,o,d,e,g,h,i,u,j,k,n dan s 

dapat dibuang karena tidak berpengaruh 
signifikan. Tabel 3 berikut menggambarkan 

kemunculan frequent items dalam setiap 

transaksi, diurut berdasarkan yang 
frekuensinya paling tinggi. 

 
Tabel 3: Tabel data transaksi 

TID Items 

1 c,f,a,m,p 

2 c,f,a,b,m 

3 f,b, 

4 c,b,p 

 

Aplikasi asociatiom rules yang 

dibuat dalam penelitian ini telah dirampung, 

aplikasi ini diberi nama WAHYUshop. 

Dalam skenario ujicoba ini ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan, diantaranya ada 

perumpamaan yang dijelaskan pada tabel 4 di 

bawah ini. 

 
Tabel 4: Skenario ujicoba 

Kode 
Ujicoba 

Kode 
Barang 

Nama Barang 

f 101 INDOMIE GORENG SPC 

a 127 TELUR AYAM RAS 

c 102 CLUB AIR MINERAL 

d 200 KPL GARAM MEJA 

g 201  BANGO KECAP MNS R600 

i 257 KPL GARAM MEJA 

m 289 SOZZIS SOSIS AYAM 3S 

p 303 BANGO KECAP 

b 334 PASEO FC.SOFT PCK 250 

l 313 LARISST TISU TRCL 50S 

o 212 BIG BABOL RAINBOW.5 

h 299 INDOMILK CAIR 195 

j 300 NESCAFE CLASIC 50 

k 179 ULTRA SLIM COKLT 200 

s 120 KOPI TORABIKA MOKA 

n 288 ROOT BEER DRINK 250 

Aplikasi utama ini terbagi menjadi 

dua bagian yaitu frequent item generation 

dan rule generation. Aplikasi utama bisa 
terlihat lebih jelas pada inteface aplikasi pada 

Gambar 2: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Interface rule generation beserta 

hasil perhitungan support dan confidence 

 

Setelah dihasilkan perhitungan support dan 

confidence pada tiga skenario ujicoba 

berdasarkan jumlah 100, 250, 500, 750, 1000, 

1250, dan 1500 record, maka hasil analisanya 

terlihat di tabel 5, Gambar 3  dan Gambar 4. 

 

TID Items 

1 f,a,c,d,g,i,m,p 

2 a,b,c,f,l,m,o 

3 b,f,h,j,o 

4 b,c,k,s,p 

5 a,f,c,e,l,p,m,n 
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Tabel 5: Hasil Analisa 

No Jumlah Record 
Frequent itemset 

(minimum support) 

Jumlah subsets 

(kombinasi) 
Waktu Proses 

1 100 

(3%) 2 8 6.1 detik 

(4%) 3 7 9.4 detik 

(5%) 4 5 5.3 detik 

2 250 

(3%) 7 22 13.4 detik 

(4%) 10 21 9.7 detik 

(5%) 12 22 10.7 detik 

3 500 

(3%) 18 39 21.7 detik 

(4%) 20 39 19.6 detik 

(5%) 25 39 23.2 detik 

4 3.1 750 

(3%) 25 62 49.7 detik 

(4%) 38 62 45.2 detik 

(5%) 41 62 42.2 detik 

5 1000 

(3%) 32 78 44.9 detik 

(4%) 50 78 45.2 detik 

(5%) 53 81 54.7 detik 

6 1250 

(3%) 38 96 116,9 detik 

(4%) 60 90 96 detik 

(5%) 62 86 88.6 detik 

7 1500 

(3%) 47 105 256.4 detik 

(4%) 60 99 156.5 detik 

(5%) 75 90 168.7 detik 

 

Dari Tabel di atas terlihat beberapa 

perbedaan signifikan. Meski sebenarnya 

sistem yang dibangun dapat menuliskan 
minimum support count secara dinamis, tapi 

pada uji coba kali ini membatasi dengan 

menggunakan minimum support count 3,4 

dan 5%. Semakin besar jumlah minimum 

support count, maka semakin kecil 

kombinasi yang dihasilkan juga semakin 
pendek waktu proses sistem, juga semakin 

besar minimum support count, semakin kecil 

jumlah subsets yang dihasilkan 
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Gambar 3: Grafik hasil analisa perbandingan waktu proses 

 

Dari Gambar 3 terlihat perbandingan 

waktu proses antara 100, 250, 500, 750, 1000, 

1250 sampai 1500 record. Semakin kecil 

minimum support maka akan semakin lama proses 

komputasi. Seperti yang terlihat garis berwarna 

biru pada grafik yang menunjukkan minimum 

support count 3% dari total record kemudian dari 

pemotongan frekuensi 3% dilanjutkan proses FP-

Tree hingga pembangkitan FP-Growth. Hal ini 

sangat berkaitan dengan jumlah pemotongan 

frekuensi kemunculan dari setiap item dalam 

suatu transaksi sehingga akan berpengaruh pada 

proses FP-Tree sampai proses pembangkitan FP-

Growth. 
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Gambar 4: Grafik hasil analisa perbandingan jumlah subsets 

 

Dari Gambar 4 dapat terlihat 

perbandingan antara jumlah transaksi 100, 

250, 500, 750, 1000, 1250 hingga 1500 
transaksi terhadap jumlah subsets 

(kombinasi) yang terbentuk. Semakin banyak 

transaksi yang diproses dengan minimum 

support count 3, 4, dan 5% berbanding lurus 
dengan jumlah record. Artinya semakin 

banyak record yang diproses, terlihat 

semakin banyak jumlah subsets yang 
terbentuk. Subsets inilah yang kemudian 

dijadikan acuan untuk perhitungan support 

dan confidence yang merupakan sebuah hasil 

akhir dari teknik data mining, Association 
Rules 

 

KESIMPULAN 
Setelah menyelesaikan perancangan 

dan pembuatan aplikasi WAHYUshop serta 

implementasi sistem pada tugas akhir ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Semakin besar jumlah  record yang 
diproses, semakin lama waktu load 

proses FP-Growth. 

2. Subsets (kombinasi) yang muncul 
berbanding lurus dengan jumlah 

record. 

3. Struktur pohon pada struktur data 

memiliki implementasi yang sangat 
beragam, khususnya dalam 

penyimpanan struktur data yang lebih 

efektif dan efisien. 
 

SARAN 

Pada penelitian ini ingin diberikan 
beberapa saran yang mungkin berguna untuk 

pengembangan lebih lanjut pada 

WAHYUshop, yaitu 

1. Perlu diadakan penyempurnaan aplikasi 

WAHYUshop sehingga dapat 

menyempurnakan hasil perhitungan 
pencarian subsets (kombinasi). Hal ini 

dapat dilakukan dengan sangat baik jika 

menggunakan pemograman desktop. 

2. Agar lebih variatif, aplikasi bisa 
ditambahkan history berdasarkan periode 

penjualan pada waktu tertentu.  
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