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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dalam dunia bisnis saat ini telah menimbulkan persaingan 

pada setiap pelaku bisnis dalam mengelola perusahaannya, apalagi dengan adanya 

teknologi informasi yang semakin berkembang sampai sekarang. Sudah banyak 

perusahaan yang menerapkan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Hal ini 

dilakukan agar perusahaan dapat mengungguli pesaingnya dan membuat 

perusahaan tersebut semakin berkembang, khususnya dalam hal pemasaran. 

Proses pemasaran yang dilakukan perusahaan saat ini tidak hanya 

mengandalkan kualitas produk saja, tetapi layanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pelanggan dalam penjualan sebuah produk juga berperan penting. Saat ini 

perusahaan dituntut memiliki strategi pemasaran untuk dapat bersaing dalam 

pemasaran dan penjualan sebuah produk [1]. Dengan strategi pemasaran yang baik 

akan membuat perusahaan untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. 

Tingkat kepuasan pelanggan adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan karena hal tersebut dapat mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan yang kemudian akan meningkatkan keuntungan untuk perusahaan dan 

mengurangi kemungkinan pelanggan untuk beralih pada produk perusahaan lain. 

Salah satu solusi pada pemasaran yang dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan yaitu dengan menerapkan konsep Customer Relationship Management 

(CRM). CRM adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, 

mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan 

secara hati-hati untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan 

dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham [2]. Dengan konsep 

CRM, akan meningkatkan kemungkinan terciptanya hubungan yang baik antara 

pelanggan dengan perusahaan yang kemudian akan meningkatkan penjualan 

produk. 
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Pemberian promosi adalah hal penting yang dapat mempertahankan 

loyalitas pelanggan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

terhadap perusahaan. Salah satu bentuk promosi yang bisa diberikan kepada 

pelanggan adalah cross-selling. Cross-selling adalah salah satu bentuk promosi 

produk dengan cara menawarkan produk lain yang menjadi daya tarik pelanggan. 

Promosi ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari pelanggan. Tetapi 

pada kenyataannya, perusahaan menawarkan produknya tidak berdasarkan pada 

data produk yang sering dibeli oleh pelanggan. Sedangkan dengan mengetahui jenis 

produk yang sering dibeli, dapat dibuat suatu keputusan untuk menentukan produk 

yang direkomendasikan untuk dipromosikan kepada pelanggan. 

Untuk menentukan produk yang akan dijadikan rekomendasi untuk 

dipromosikan, dapat dilakukan dengan menggunakan metode Association Rule 

berdasarkan data penjualan atau data transaksi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

metode Association Rule dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi promosi 

produk [3]. Selanjutnya menentukan produk yang akan dilakukan cross-selling 

menggunakan sistem pendukung keputusan. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

penggunaan metode Technique for Order Performance of Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam pemilihan 

notebook [4] dan pemasaran produk kopi [5] sehingga didapatkan produk yang 

direkomendasikan untuk ditawarkan kepada pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan judul Laporan Tugas 

Akhir yaitu: “Penerapan Metode Association Rule Untuk Rekomendasi Promosi 

Produk dan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Cross-Selling 

Produk”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat segmentasi untuk rekomendasi promosi produk 

berdasarkan data penjualan? 
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2. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan cross-

selling produk berdasarkan hasil segmentasi? 

3. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan berbasis web untuk 

menentukan cross-selling produk? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan segmentasi untuk rekomendasi promosi produk berdasarkan data 

penjualan menggunakan metode Association Rule. 

2. Membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan cross-selling 

produk berdasarkan hasil segmentasi menggunakan metode Technique for 

Order Performance of Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

3. Membuat sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menentukan 

cross-selling produk. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan dapat lebih terarah, maka pembahasan penulisan ini 

dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 

1. Hanya membahas segmentasi produk dan penentuan produk yang akan 

dipromosikan. 

2. Sistem yang dikembangkan tidak membahas proses transaksi jual-beli. 

3. Menggunakan data penjualan dan data produk yang sudah ada. 

4. Sistem yang dikembangkan hanya sebagai tools untuk melakukan proses 

segmentasi dan pengambilan keputusan untuk menentukan cross-selling 

produk 


