
VI-1 

BAB VI 

KESIMPULAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan tugas akhir “Implementasi Data 

Mining Pada Penjualan Ekspor Lakban Dengan Algoritma Apriori di PT. 

Teraoka Seisakusho Indonesia”, dapat diambil kesimpulan dari keseluruhaan 

tahap penelitian. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Algoritma apriori diterapkan dengan mempersiapkan data transaksi 

penjualan ekspor lakban pada perusahaan PT. Teraoka Seisakusho 

Indonesia dengan jangka waktu mulai dari tanggal 01 Mei 2014 sampai 

dengan 31 Mei 2015 dengan jumlah data transaksi 1.262 yang kemudian 

dilakukan teknik query untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

dalam proses pembentukan generate frequent itemset dan generate 

association rules dengan memasukan parameter-parameter berupa periode, 

threshold, minimum support, dan minimum confidence. Dengan 

memasukkan parameter tersebut akan diperoleh kombinasi item yang akan 

diproduksi. 

2. Algoritma apriori dapat digunakan untuk membantu mengembangkan 

strategi pemasaran PT. Teraoka Seisakusho Indonesia. Dengan melakukan 

pengolahan data historis penjualan dapat diprediksi item yang akan 

dipesan oleh customer. Bagian pemasaran juga dapat menawarkan kepada 

customer item produk yang telah tersedia dan siap dikirim apabila 

customer menginginkannya. 

 

6.2 Saran 

Implementasi Data Mining Pada Penjualan Ekspor Lakban Dengan 

Algoritma Apriori di PT. Teraoka Seisakusho Indonesia ini belum merupakan 

aplikasi yang sempurna, sehingga dibutuhkan penyempurnaan aplikasi sesuai 

dengan kebutuhan. Untuk itu ada beberapa saran diantaranya : 
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1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan menggunakan data 

transaksi penjualan yang lebih variatif sehingga pembentukan association 

rules dalam penerapan algoritma apriori lebih variatif dan akurat dan lebih 

mengetahui bagaimana cara penerapan algoritma apriori itu sendiri sebagai 

patokan dalam penelitian selanjutnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, pada proses rekomendasi item diharapkan dapat 

memberikan informasi rekomendasi item dengan antecedent lebih dari satu 

dan consequent sama dengan satu sehingga hasil rekomendasi lebih akurat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menggunakan 

algoritma Frequent Pattern Growth yang juga dapat dipergunakan untuk 

membentuk association rules untuk optimasi waktu pemrosesan data pada 

saat generate frequent itemset. 


