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BAB IV 

TINJAUAN UMUM 

4.1 E-commerce 

Sub-bab berikut ini menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada 

pada e-commerce diantaranya adalah pengertian e-commerce, komponen e-

commerce, kelebihan e-commerce, kelemahan e-commerce.  

a) Pengertian E-commerce  

e-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system 

elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer. E-

commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran 

data elektronik, system manajemen inventoris otomatis, dan system 

pengumpulan data otomatis. Industry teknologi informasi melihat 

kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dari penerapan e-bisnis yang 

berkaitan dengan transaksi komersial seperti: transfer dana secara 

elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-

marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan 

transaksi online. E-commerce juga memerlukan teknologi database, 

e-mail, dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya 

sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-commerce 

ini. Secara singkat e-commerce mampu menangani masalah-

masalah sebagai berikut :  
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1) Otomatisasi, proses yang menggantikan proses manual.  

2) Integrasi, proses terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas proses.  

3) Publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas 

produk dan jasa yang dipasarkan.  

4) Interaksi, pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak 

yang akan meminimalkan human error.  

5) Transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan 

transaksi yang malibatkan intuisi lainnya sebagai pihak yang 

menangani pembayaran.  

b) Komponen E-commerce  

Komponen-komponen utama yang ada dalam e-commerce 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

1) Electronic Data Interchange adalah pertukaran data komputer 

dalam bentuk informasi terstruktur dalam format yang standar 

dan bisa diolah oleh komputer. Tujuan EDI adalah memfasilitasi 

perdagangan dengan mengikat bisnis antar partner dagang. 

Komponen utama dari EDI standar adalah sebagai berikut : 

1. Data Element merupakan potongan data seperti tanggal, 

harga atau nama perusahaan.  

2. Data Segment dalam suatu baris data disebut dengan 
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segmen dan setiap item di dalam segmen mewakili satu 

elemen.  

3. Transaction Set suatu transaction set merupakan 

dokumen khusus seperti dokumen pesanan pembelian. 

 

Gambar 4.1 Konsep layanan EDI 

2) Digital Currency yaitu memungkinkan user untuk 

memindahkan dananya secara elektronik dalam lingkungan atau 

kondisi tertentu. Karakteristik yang ada pada digital curerency 

adalah sebagai berikut : 

1. Mewakili suatu nilai mata uang tertentu.  

2. Bisa ditukarkan sebagai alat pembayaran untuk barang 

dan jasa. 

3. Sulit dipalsukan atau diduplikasikan. 



22 
 

 
 

c) Kelebihan E-commerce 

Kelebihan yang dapat diambil dari penerapan e-commerce 

diantaranya sebagai berikut :  

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses 

pemasaran.  

2. Meningkatkan daya saing perusahaan.  

3. Menggantikan konsep manual.  

4. Pertukaran data atau informasi jadi lebih mudah.  

5. Menguntungkan suatu institusi yang terlibat didalamnya.     

d) Kelemahan E-commerce 

Kelemahan yang ada pada e-commerce diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Produk yang dijual tidak semuanya bisa ditampilkan.  

2. Penjelasan mengenai produk barang kurang detail. 

3. Harga barang yang diinginkan kadang tidak sesuai.  

4. Produk yang dijual kurang dikenali masyarakat.  

5. Kurang aman dalam melakukan transaksi.  

6. Kurang jelasnya bentuk produk. 
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4.2 Hubungan Association rules dengan Market Basket Analysis 

Pada saat terjadinya fenomena “Diaper-Beer syndrome” diketahui 

seorang ayah dari seorang anak yang masih bayi sedang membeli kebutuhan 

rumah tangga di sebuah supermarket, ketika ayah tersebut membeli sebuah 

popok untuk anaknya, dia langsung membeli sebuah beer. Ketika di kasir, 

secara otomatis sistem membaca keranjang belanjaan si ayah tersebut yang 

berisi popok dan beer di dalamnya, dan menyebabkan sistem membaca 

keterkaitan antar popok dan beer. Hal ini sebenarnya sangat aneh jika dilihat 

sebuah popok terkait dengan beer. Namun dengan menganalisa Market 

Basket, maka kejadian seperti ini dapat diminimalisir. 

Aturan asosiatif (association rules) atau analisis afinitas (affinity 

analysis) berkenaan dengan studi tentang ‘apa bersama apa’. Ini bisa berupa 

studi transaksi di dalam proses jual-beli, misalnya seseorang yang membeli 

susu bayi juga membeli sabun mandi. Di sini berarti susu bayi bersama 

dengan sabun mandi. Karena awalnya berasal dari studi tentang database 

transaksi konsumen untuk menentukan kebiasaan suatu produk dibeli 

bersama produk apa, maka aturan asosiatif juga sering dinamakan Market 

Basket Analysis. 
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Tujuan dari Market Basket Analysis ini adalah untuk menentukan 

produk-produk apa saja yang cenderung sering dibeli oleh para konsumen 

saat berbelanja. Gambaran mengenai market basket analysis dapat dilihat 

dalam gambar berikut : 

 

Gambar 4.2 Market Basket Analysis 

 

Pada gambar di atas dijelaskan bahwa sebuah keranjang diisi dengan berbagai 

produk yang dibeli oleh seseorang. Keranjang ini berisi berbagai macam 

produk yaitu roti, susu, spaghetti, sayuran, keju, apel, beer, dan sarden yang 

memberitahu apa yang pelanggan beli saat sedang berbelanja. Satu keranjang 

menceritakan tentang salah satu pelanggan, tetapi semua pembelian yang 

dilakukan oleh semua pelanggan memiliki informasi lebih banyak. Pelanggan 

tidak semua sama. Setiap pelanggan membeli satu set produk yang berbeda, 

Dalam 

keranjang ini 

customer 

membeli roti, 

susu, 

spaghetti, 

sayuran, keju, 

apel, beer, dan 

sarden 

Apakah keju 

juga dibeli 

bersamaan 

dengan susu 

dan roti yang 

sedang dibeli 

bersama? 

Apakah sayuran dibeli bersama dengan 

spaghetti? Apakah jenis sayuran membuat 

suatu perbedaan? 
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dalam jumlah yang berbeda, pada waktu yang berbeda setiap hari. Analisa 

keranjang pasar memberikan wawasan ke dalam produk dagangan dengan 

menceritakan produk yang cenderung sering dibeli secara bersama-sama. 

4.3 Bentuk umum Aturan asosiatif (Association rules) 

Bentuk umum dari Aturan asosiatif yaitu: “IF Antecedent ELSE 

Consequence” atau “X → Y” dibaca “Jika A, maka B”. Berikut ini gambaran 

yang merepresentasikan setiap bagian dari association rules : 

 

 

Gambar 4.3 Bentuk umum aturan asosiatif 

 

Keterangan istilah : 

1. left-hand side (LHS), body 

2. right-hand side (RHS), head   

3. Support, frequency (besar bagian data pada left-hand side dan right-

hand side muncul secara bersamaan) 

4. Confidence, strength (jika left-hand side muncul, seberapa besar 

right-hand side muncul). 

 

Susu bayi Support = 30 % Confidence = 60 % Popok bayi 

1 2 3 4 
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Association rules di atas dapat dibaca secara sederhana menjadi “jika x 

membeli susu bayi, maka x kemungkinan 30% juga membeli popok bayi. 

Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 60% dari catatan transaksi yang 

ada”  Dapat juga diartikan : “Seorang konsumen yang membeli susu bayi 

memiliki kemungkinan sebesar 30% untuk juga membeli popok bayi. Dan 

juga memiliki 60% tingkat kepercayaan bahwa susu bayi akan dibeli bersama 

dengan popok bayi.” 

4.4 Metode Data mining untuk mencari pola frekuensi 

Data mining adalah metode yang digunakan untuk mencari suatu pola 

atau keteraturan pada himpunan data. Algoritma data mining yang cocok 

untuk analisis keranjang pasar khususnya untuk e-commerce salah satunya 

adalah algoritma apriori. Analisis algoritma yang ada menunjukkan bahwa 

penggunaan algoritma association rule mining untuk analisis keranjang pasar 

akan membantu dalam klasifikasi yang lebih baik dari sejumlah besar data. 

Hasil survei menyimpulkan tentang aturan asosiatif sangat efisien dalam 

mengungkapkan semua hubungan atau keterkaitan yang menarik dalam 

database yang relatif besar. 

4.5 Kenapa menggunakan Algoritma Apriori dalam mencari keterkaitan 

antar barang. 

Pada umumnya website toko online sangat membutuhkan fitur 

keterkaitan antar barang seperti recommended items. Fitur tersebut sangat 

membantu para customer dalam mencari keterkaitan produk yang ada pada 

website toko online. Terlebih lagi, fitur tersebut dapat menghemat waktu bagi 
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para customer dalam mencari produk unggulan tanpa mengumpulkan 

informasi dari sumber lain. Keterkaitan antar barang dapat ditemukan 

berdasarkan informasi-informasi yang diambil dari data website toko online 

dengan cara market basket analysis. 

Berdasarkan market basket analysis, seorang pelanggan memiliki 

kombinasi item yang ada pada keranjang belanjaan, dan beberapa pelanggan 

di tiap keranjang belanjaannya pasti memiliki kombinasi item yang sama 

dengan beberapa pelanggan yang lain, kombinasi item tersebut pasti terjadi 

dan berulang-ulang sehingga bisa disimpulkan kombinasi item tersebut 

memiliki frekuensi seringnya hal itu terjadi. Frekuensi kombinasi item 

tersebut memberikan wawasan bahwa barang X sering dibeli bersama dengan 

barang Y. Semakin sering barang X dibeli bersama dengan barang Y, maka 

bisa dikatakan barang X memiliki keterkaitan dengan barang Y. Dan frekuensi 

kombinasi item tersebut akan dicari keteraturannya menggunakan algoritma 

Apriori untuk mendapatkan keterkaitan barang-barang lainnya. 


