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ABSTRAK 

 

UMKM MiniMall merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan 

produk, meliputi: barang pecah belah, pakaian, perlengkapan rumah tangga, 

aksesori untuk fashion dan peralatan elektronik di kota Batam. UMKM MiniMall 

memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produknya. Berdasarkan data 

penjualan produk pada Maret 2020 sampai dengan Februari 2021 terjadi penurunan 

tingkat penjualan dan kondisi tersebut kini menjadi masalah bagi UMKM MiniMall 

karena dapat mengganggu kelangsungan bisnisnya. Melihat permasalahan tersebut, 

penulis ingin melakukan analisis kepuasan konsumen UMKM MiniMall karena 

tingkat penjualan produk pada dasarnya berhubungan dengan kepuasan konsumen. 

Pelaksanaan analisis pada penelitian dilakukan menggunakan teknik data mining 

dengan algoritma C4.5. Analisis dilakukan dengan melakukan perhitungan manual 

menggunakan rumus gain dan entropy algoritma C4.5 dan menggunakan aplikasi 

WEKA versi 3.9.5 untuk memastikan kebenaran dan keakuratan perhitungan 

manual tersebut. Disimpulkan bahwa kepuasan konsumen UMKM MiniMall 

terbukti dapat dianalisis menggunakan data mining dengan algoritma dari C4.5 dan 

hasil penelitian bisa digunakan untuk membantu meningkatkan penjualan produk. 

Selain itu, pohon keputusan dan hasil perhitungan secara manual menggunakan 

rumus gain dan entropy algoritma C4.5 memiliki hasil yang sama dengan pengujian 

data menggunakan aplikasi WEKA versi 3.9.5, sehingga dapat dikatakan hasil 

penelitian melalui penggunaan aplikasi WEKA dan perhitungan secara manual 

sama-sama benar dan akurat sehingga memudahkan peneliti saat melakukan 

analisis data kepuasan konsumen yang berasal dari kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indikator ketersediaan produk, kualitas produk dan ketepatan 

pengiriman mempengaruhi kepuasan konsumen UMKM MiniMall dengan cukup 

besar. 

 

Kata kunci: Analisis, Kepuasan Konsumen, Algoritma C4.5, Aplikasi WEKA 
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ABSTRACT 

MiniMall MSMEs is a business that is engaged in the sale of products, including: 

glassware, clothing, household items, accessories for fashion and electronic 

equipment in the city of Batam. MiniMall MSMEs take advantage of the e-

commerce platform to sell their products. Based on product sales data from March 

2020 to February 2021, there was a decrease in the level of sales and this condition 

is now a problem for MiniMall MSMEs because it can interfere with the continuity 

of its business. Seeing these problems, the authors want to analyze the consumer 

satisfaction of the MiniMall MSMEs because the level of product sales is basically 

related to customer satisfaction. The implementation of the analysis in the study 

was carried out using data mining techniques with the C4.5 algorithm. The analysis 

was carried out by performing manual calculations using the gain and entropy 

formula of the C4.5 algorithm and using the WEKA version 3.9.5 application to 

ensure the correctness and accuracy of the manual calculations. It is concluded 

that the customer satisfaction of the MiniMall MSMEs is proven to be analyzed 

using data mining with the algorithm from C4.5 and the results of the research can 

be used to help increase product sales. In addition, the decision tree and the results 

of calculations manually using the gain and entropy formula of the C4.5 algorithm 

have the same results as data testing using the WEKA application version 3.9.5, so 

it can be said that the results of research through the use of the WEKA application 

and manual calculations are the same. correct and accurate, making it easier for 

researchers when analyzing customer satisfaction data derived from questionnaires. 

The results showed that the indicators of product availability, product quality and 

delivery accuracy significantly affected consumer satisfaction of the MiniMall 

MSMEs. 

 

Keywords: Analysis, Customer Satisfaction, C4.5 Algorithm, WEKA Application 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kondisi pandemi Covid-19 cukup besar dalam memberikan dampak bagi 

pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait dengan dampak ekonomi ditandai 

penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang mencapai 2% (Suryani, 

2021). Sehubungan dengan dampak penurunan ekonomi tersebut, dibutuhkan peran 

dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan 

kerja, guna mengurangi jumlah pengangguran. UMKM diharapkan semakin 

produktif dan memiliki daya saing melalui pemanfaatan Information and 

Communication Technology (ICT), salah satunya dengan menggunakan platform e-

commerce (Awali & Rohmah, 2020). Pada umumnya, peranan perusahaan adalah 

menghasilkan dan menjual barang demi memenuhi kebutuhan konsumen. Pada 

pasar terdapat banyak jenis barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, meliputi barang pecah belah, pakaian, perlengkapan rumah tangga, 

aksesori untuk  fashion dan peralatan elektronik.  

UMKM MiniMall merupakan sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

yang bergerak dalam bidang penjualan barang, meliputi barang pecah belah, 

pakaian, perlengkapan rumah tangga, aksesori untuk fashion serta peralatan 

elektronik yang berada di kota Batam. Meskipun kondisi persaingan bisnis, 

khususnya di kota Batam begitu ketat namun UMKM MiniMall merupakan salah 

satu UMKM yang mampu bertahan dan terus berusaha meningkatkan penjualan 
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produknya dengan memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan 

produknya. Demikian grafik data penjualan barang pada UMKM MiniMall pada 

tahun 2020 sampai tahun 2021.  

 

 

Gambar 1.1. Diagram Batang Data Penjualan Produk Pada UMKM MiniMall 

Tahun 2020-2021 

Sumber: (UMKM MiniMall, 2021) 

 

 

Berdasarkan diagram batang mengenai data penjualan barang yang dijual 

oleh UMKM MiniMall Tahun 2020-2021, dapat diketahui bahwa pada bulan Maret 

2020 hingga April 2020 terjadi penurunan tingkat penjualan. Kemudian pada April 

2020 hingga Juni 2020, mulai kembali terjadi peningkatan penjualan barang yang 

cukup signifikan. Namun, pada bulan Juni 2020 hingga Desember 2020 kembali 

lagi terjadi penurunan penjualan setiap bulannya secara berturut-turut dengan cukup 

signifikan meskipun pada Januari 2021 terjadi peningkatan penjualan namun pada 
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Februari 2021 kembali lagi terjadi penurunan tingkat penjualan barang. 

Berdasarkan diagram batang mengenai data penjualan barang yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa penjualan barang selama tahun 2020 

sampai tahun 2021 mengalami penurunan tingkat penjualan sejak bulan Juni hingga 

Desember 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, UMKM MiniMall membutuhkan 

informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan barang. 

Diketahui bahwa, kondisi kepuasan konsumen dapat mengalami perubahan karena 

ketika konsumen melakukan pembelian produk dan produk tersebut tidak sesuai 

dengan harapan pasca konsumen membeli maka kemungkinan yang terjadi adalah 

konsumen tidak puas dan konsumen tersebut tidak akan kembali melakukan 

pembelian, namun apabila produk yang dibeli memenuhi harapannya, maka 

konsumen akan puas dan konsumen tersebut akan kembali melakukan pembelian 

(Azwanti & Elisa, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa permasalahan mengenai penurunan tingkat penjualan yang dialami UMKM 

MiniMall berhubungan dengan kondisi kepuasan konsumen. 

Menjaga kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi pemasar online 

seperti UMKM Minimall. Oleh karena itu, penting bagi UMKM MiniMall untuk 

mengetahui faktor yang dapat memengaruhi kepuasan konsumen agar tingkat 

penjualan dapat secara konsisten mengalami peningkatan. Sehubungan dengan 

kepuasan konsumen, pada penelitian yang dilakukan Marpaung & Mekaniwati 

(2020) diketahui bahwa faktor kualitas produk, harga dan promosi memengaruhi 

kepuasan konsumen. Pada penelitian yang dilakukan Nurmiwiyati, et al (2020) 

diketahui bahwa ketersediaan produk memengaruhi kepuasan konsumen. Pada 
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penelitian yang dilakukan Rohman & Abdul (2021) juga diketahui bahwa ketepatan 

pengiriman juga dapat memengaruhi kepuasan konsumen. Selain itu, pada 

penelitian yang dilakukan  Kurniyawati & Ratno (2020) juga dikatakan bahwa 

penanganan keluhan dapat memengaruhi kepuasan konsumen. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas produk, harga, promosi, 

ketersediaan produk, ketepatan pengiriman dan penanganan keluhan dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya, untuk melakukan analisis 

kepuasan konsumen pada UMKM MiniMall, dapat dilakukan melalui penggunaan 

teknik data mining dengan algoritma C4.5 karena algoritma tersebut terbukti 

memiliki fungsi untuk memberikan prediksi dengan hasil yang akurat serta mudah 

dimengerti (Alawiah et al., 2021).  Setelah menjelaskan mengenai permasalahan 

yang terjadi pada UMKM MiniMall dan beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen serta fungsi dari data mining dengan algoritma C4.5 maka pada 

akhirnya penulis ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan barang atau produk dari UMKM MiniMAll melalui peningkatan 

kepuasan konsumen sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan judul ”Analisis 

kepuasan konsumen dengan algortima C4.5 pada UMKM MiniMall”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Setelah memberikan penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan 

penelitian, maka masalah pada penelitian dapat diidentifikasi, sebagai berikut: 

1. Penjualan produk UMKM MiniMall pada bulan Maret tahun 2020 sampai 

Februari 2021 terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, sejak 
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Juni 2020 hingga Desember 2020 terjadi penurunan penjualan barang setiap 

bulan secara berturut-turut dengan cukup signifikan. 

2. UMKM MiniMall membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan penjualan barang, salah satunya adalah kepuasan 

konsumen. 

3. UMKM MiniMall ingin mengetahui kepuasan konsumen terkait barang 

yang dijual dan layanan yang diberikan kepada konsumen karena kepuasan 

konsumen berhubungan dengan penurunan tingkat penjualan yang dialami 

UMKM MiniMall. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah, namun masalah tersebut 

dibatasi agar pelaksanaan dan pembahasan yang dilakukan fokus dan terarah.  

1. Data penelitian yang digunakan berupa data kepuasan konsumen terhadap 

produk yang dijual dan layanan yang diberikan UMKM MiniMall.  

2. Fokus penelitian adalah menganalisa kepuasan konsumen terhadap produk 

yang dijual dan layanan yang diberikan UMKM MiniMall membahas 

indikator kepuasan dengan mengunakan algoritma dari C4.5 dan hasil 

perhitungan yang didapatkan kemudian dipastikan kembali melalui proses 

pengolahan data mining dengan memanfaatkan aplikasi WEKA versi 3.9.5. 
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1.4. Rumusan Masalah  

Pada bagian latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang kemudian 

dibuat dalam bentuk rumusan masalah, sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses analisis kepuasan konsumen terhadap produk yang dijual 

dan layanan yang diberikan oleh UMKM MiniMall menggunakan teknik 

data mining dengan algoritma C4.5 dan pengujian dengan memanfaatkan 

aplikasi WEKA versi 3.9.5? 

2. Bagaimana hasil analisis kepuasan konsumen menggunakan algortima dari 

C4.5 untuk memberikan solusi pemecahan masalah terkait penurunan 

tingkat penjualan produk pada UMKM Minimall?  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Terdapat tujuan dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan penulis dan 

beberapa tujuan tersebut, yaitu:  

1. Mengetahui proses analisis kepuasan konsumen terhadap produk yang 

dijual dan layanan yang diberikan oleh UMKM MiniMall menggunakan 

teknik data mining dengan algoritma C4.5 dan proses pengujian dengan 

memanfaatkan fungsi dari aplikasi WEKA versi 3.9.5. 

2. Mengetahui hasil analisa kepuasan konsumen menggunakan algortima dari 

C4.5 untuk memberikan solusi pemecahan masalah terkait penurunan 

tingkat penjualan produk pada UMKM Minimall. 
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1.6. Manfaat Penelitian  

Hasil dari pelaksanaan penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis, 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Demikian penjelasan penulis mengenai manfaat teoritis yang diharapkan 

dapat diterima oleh pihak lain atau peneliti lainnya, yaitu: 

a. Menambah pengetahuan dalam menerapkan data mining menggunakan 

algoritma C4.5. 

b. Menambah informasi mengenai fungsi algoritma C4.5 dalam 

menganalisa kepuasan konsumen.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat ini berkaitan dengan fungsi yang dapat diberikan oleh hasil 

penelitian terhadap pemecahan masalah praktis. 

a. Memberikan informasi bagi UMKM MiniMall terkait dengan cara 

meningkatkan penjualan produknya secara konstan.  

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya dalam 

mengolah data mining menggunakan algoritma C4.5. 

c. Menjadi pengalaman penulis dalam melakukan analisa kepuasan 

konsumen menggunakan algoritma C4.5.  



8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori 

Penulis akan membahas beberapa teori yang menjadi pedoman dasar dalam 

melaksanakan penelitian, yaitu dengan menjelaskan mengenai pengertian dan 

istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. 

 

2.1.1. Teori Umum 

Penulis membahas beberapa teori umum yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penelitian yang terdiri dari pengertian dan istilah secara umum. 

 

2.1.1.1 Data Mining 

Data mining adalah langkah analisis dari proses penemuan pengetahuan 

dalam database. Selain itu, data mining merupakan proses melakukan ekstraksi 

otomatis dan menghasilkan informasi prediktif dari database besar. Tujuan dari 

data mining adalah untuk menggali dan mengetahui pengetahuan tentang database 

yang besar, yang diubah menjadi format yang dapat dipahami dan memberikan 

informasi kepada manusia. Penemuan pengetahuan dan data mining oleh suatu 

organisasi merupakan komponen penting bagi organisasi dalam pengambilan 

keputusan strategisnya. Beberapa pemanfaatan informasi dan pengetahuan dari 

hasil data mining saat ini banyak diterapkan untuk berbagai hal, salah satunya 
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menganalisis kondisi pasar dan memprediksi jumlah produksi yang tepat bagi 

sebuah produk (Supriyadi & Safitri, 2020). 

Cara tertentu yang dapat digunakan dengan tujuan mendapatkan informasi 

dan juga pola yang ada pada data dapat dilakukan dengan proses yang dikenal 

dengan data mining. Basis pengetahuan merupakan bentuk hasil dari informasi 

yang didapatkan dari proses data mining dan basis pengetahuan tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan saat akan melakukan pembuatan 

keputusan. Bentuk model yang baru dari hasil proses interaktif dan iteratif dari data 

mining juga memiliki fungsi, yakni agar data pada database dengan ukuran yang 

besar dapat dipahami (Sinaga et al., 2021). Pada dasarnya, pola yang dihasilkan dari 

data mining berasal dari cara pengolahan data yang tersediri. Setelah pola 

dihasilkan, maka selanjutnya pola tersebut digunakan untuk mengenali pola lainnya 

yang terdapat pada data yang tidak tersimpan dalam tempat penyimpanan data yang 

sama dengan pola sebelumnya. Berdasarkan fungsi tersebut, diketahui bahwa 

umumnya peneliti menggunakan data mining karena dapat dimanfaatkan untuk 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti melakukan prediksi. Awal mula istilah 

data mining yaitu karena data dan informasi yang akan diproses sudah lama dan 

cara pengolahannya dilakukan seperti kegiatan menambang hingga mendapatkan 

hasil yang berharga dan bermanfaat (Hermawan et al., 2019). 

 

2.1.1.2 Kepuasan Konsumen 

Pada dasarnya, konsumen memiliki sebuah harapan terkait produk yang 

dibeli dan ketika harapan tersebut dapat terpenuhi maka konsumen tersebut 
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akhirnya dapat puas (Kurniyawati & Ratno, 2020). Ketika konsumen menggunakan 

produk maka konsumen akan mengalami perasaan senang atau juga kecewa 

terhadap produk tersebut yang dikenal dengan istilah kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa setelah membeli dan menggunakan suatu produk. Pada 

dasarnya, konsumen ingin merasa puas akan kinerja dari produk yang digunakan 

atau dibelinya dan kebutuhan akan rasa puas tersebut akan terus meningkat 

(Marpaung & Mekaniwati, 2020). Pada kegiatan yang berkaitan dengan bisnis, 

umumnya tolak ukur yang digunakan adalah kepuasan konsumen karena pada 

dasarnya keberlangsungan bisnis sangat ditentukan oleh rasa puas yang dirasakan 

oleh konsumen. Saat ingin membuat konsumen merasa puas maka pemilik dari 

bisnis pada dasarnya sangat perlu untuk mengetahui berbagai hal terkait produk 

atau jasa yang dijual kepada konsumen serta mengetahui berbagai hal yang 

diperkirakan dapat membuat konsumen tersebut merasa puas (Azwanti & Elisa, 

2020). Disimpulkan bahwa, ketika konsumen melakukan perbandingan terkait 

harapannya dengan kinerja yang dapat diberikan oleh produk atau jasa yang 

digunakannya dan kinerja tersebut sesuai dengan yang diharapkan maka konsumen 

akan puas namun jika tidak maka konsumen tidak merasa puas terhadap jasa atau 

produk yang digunakan atau dibelinya tersebut. Rasa puas yang dialami konsumen 

pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor tersebut, meliputi:  

1. Kualitas produk 

Maksud dari faktor ini berhubungan dengan kinerja atau kemampuan yang 

diberikan atau dapat dihasilkan oleh jasa atau sebuah produk (Marpaung & 

Mekaniwati, 2020). 
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2. Harga  

Faktor ini berkaitan dengan nilai yang diberikan oleh produsen selaku 

penjual produk atau pihak yang memberikan jasa kepada konsumen 

(Marpaung & Mekaniwati, 2020). 

3. Promosi 

Faktor ini berhubungan dengan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pemilik bisnis dengan tujuan untuk mendorong minat beli dari konsumen 

terhadap jasa atau produk yang ditawarkan oleh produsen (Marpaung & 

Mekaniwati, 2020). 

4. Ketersediaan produk 

Kesiapan suatu sarana baik berupa tenaga atau barang untuk dapat 

pergunakan dalam suatu waktu tertentu (Nurmiwiyati et al., 2020). 

5. Ketepatan pengiriman 

Faktor ini berkaitan dengan waktu sampainya produk yang sesuai dengan 

estimasi atau perkiraan waktu yang diberikan oleh pihak penjual dari produk 

(Hafizha et al., 2019). 

6. Penanganan keluhan 

Penanganan keluhan merupakan sebuah tindakan yang diberikan kepada 

konsumen pada saat konsumen memberikan ekspresi negatif akibat 

ketidaksesuaian kenyataan dengan harapan terkait barang atau jasa 

(Kurniyawati & Ratno, 2020). 
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2.1.2. Teori Khusus 

Penulis membahas beberapa teori khusus yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penelitian yang terdiri dari pengertian dan istilah secara khusus. 

 

2.1.2.1 Aplikasi WEKA 

Pada saat seorang peneliti ingin melakukan proses atau kegiatan 

perhitungan terhadap klasifikasi dari data dengan model atau jenis skala ordinal 

maka biasanya peneliti menggunakan aplikasi dari WEKA atau Waikato 

Environment for Knowledge Analysis. Aplikasi WEKA adalah sistem yang 

digunakan untuk melakukan pekerjaan dalam melakukan perbandingan terhadap 

algoritma dari mesin pembelajaran atau machine learning dalam penggunaan teknik 

data mining (Effendy & Purbandini, 2018). 

 

2.1.2.2 Metode Algoritma K-Means 

Algoritma yang memiliki fungsi untuk melakukan pembagian berupa set 

data kepada beberapa K cluster yang sebelumnya sudah ditetapkan dan 

menggunakan pengelompokan iteratif dikenal dengan istilah algoritma K-Means. 

Mudah untuk digunakan, dapat difungsikan dengan cepat serta mudah melakukan 

penyesuaian merupakan beberapa kelebihan dari algoritma K-Means. Melakukan 

pengelompokkan terhadap data merupakan salah satu fungsi penting dari algoritma 

ini. Diketahui bahwa, mengurangi variasi pada sebuah kelompok dan 

mengoptimalkan variasi antar kelompok merupakan tujuan dari proses 

pengelompokan yang dilakukan algoritma K-Means (Nanda et al., 2020).  
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2.1.2.3 Metode Regresi Linier Berganda 

Pada dasarnya hubungan dari variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen dapat diketahui melalui kegiatan analisis regresi yang disebut dengan 

istilah regresi linier berganda. Diketahui bahwa, fungsi dari metode ini adalah 

mengekspresikan kelas sebagai kombinasi linear dari atribut serta melalui 

penggunaan bobot yang sebelumnya sudah ditetapkan (Triyanto et al., 2019): 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Model kerangka dari pemikiran yang ada berdasarkan penelitian yang 

dibuat, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: (Penulis, 2021) 

 

Masalah 

Bagaimana kepuasan konsumen UMKM Minimall ? 

Studi Literatur Observasi 

Metode Algoritma Dari C4.5 

Data Penelitian 

Pengujian Menggunakan Aplikasi WEKA 

Pengambilan Keputusan 

Kuesioner 



14 

 

 

 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Demikian penjelasan dari hipotesis yang menjadi atau dugaan penulis 

sementara terhadap penelitian, yaitu: 

1. Data mining dengan algoritma dari C4.5 dapat menganalisis kepuasan 

konsumen UMKM MiniMall. 

2. Hasil penelitian dapat membantu dalam meningkatkan penjualan produk 

melalui peningkatan kepuasan konsumen terhadap UMKM MiniMall.  

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Merupakan penelitian yang memberikan informasi dan menjadi referensi 

penelitian yang berasal dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh 

peneliti lain, namun hasil penelitian yang digunakan tetap berkaitan topik penelitian 

yang sedang dilakukan.  

1. Penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap 

Pelayanan Bengkel Menggunakan Metode Algoritma C4.5” yang dilakukan 

oleh Alawiah et al (2021) menyatakan bahwa Algoritma C4.5 terbukti dapat 

dipergunakan untuk klasifikasi kepuasan konsumen pada bengkel Zul 

Keluarga Jaya Pematangsiantar dengan tingkat akurasi sebesar 94 persen. 

2. Penelitian dengan judul “The Application of C4.5 Algorithm to Classify the 

User Satisfaction of Online Learning System” yang dilakukan oleh 

Supriyadi & Safitri (2020) menjelaskan bahwa Algoritma C4.5 terbukti 

dapat dipergunakan untuk melakukan klasifikasi mengenai kepuasan 

pengguna sistem pembelajaran online sehingga diketahui bahwa 
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fleksibilitas dan waktu respon sistem pembelajaran online merupakan 

indikator yang mempengaruhi kepuasan pengguna. 

3. Penelitian dengan judul “Decision Tree C4.5 Algorithm For Tuition Aid 

Grant Program Classification (Case Study: Department Of Information 

System, Universitas Teknokrat Indonesia)” yang dilakukan oleh Aldino & 

Sulistiani (2020) menunjukkan bahwa algoritma C4.5 dapat digunakan 

untuk mendapatkan pola data dalam bentuk pohon keputusan sehingga 

dapat ditentukan calon mahasiswa dapat diterima sebagai penerima 

beasiswa dengan klasifikasi yang memiliki persentase akurasi sebesar 87%. 

4. Penelitian dengan judul “Analisa Kepuasan Konsumen Menggunakan 

Algoritma C4.5” yang dilakukan Azwanti & Elisa (2020)  menyatakan 

bahwa algoritma C4.5 merupakan algoritma data mining yang mampu 

memberikan hasil yang baik karena dapat menghasilkan aturan pohon 

keputusan yang mudah dipahami serta memiliki fungsi dalam menganalisis 

kepuasan konsumen. 

5. Penelitian dengan judul ”Data Mining Menggunakan Algoritma C4.5 Untuk 

Memprediksi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen Di Kota 

Batam” yang dilakukan oleh Yulia & Putri (2019) menyatakan bahwa data 

mining dengan menggunakan algoritma C4.5 dapat digunakan untuk 

melakukan klasifikasi terhadap data dan pencarian pola sehingga 

menghasilkan informasi yang menarik dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu, pohon keputusan yang didapatkan melalui perhitungan manual 
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algoritma C4.5 memiliki hasil yang sama dengan pohon keputusan yang 

dihasilkan aplikasi WEKA dengan persentase akurasi sebesar 94,12 persen. 

6. Penelitian dengan judul “Klasifikasi Data Minning Menggunakan 

Algoritma C4.5 Terhadap Kepuasan Pelanggan Sewa Kamera Cikarang” 

yang dilakukan (Faisal, 2019) menunjukkan bahwa penggunaan algoritma 

C4.5 pada data mining memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi 

mengenai kepuasan pelanggan dan menghasilkan akurasi tinggi yang 

mencapai 95 persen.  

7. Penelitian dengan judul ”Penerapan Algoritma C4.5 untuk Prediksi 

Kepuasan Penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang” yang 

dilakukan Febriarini & Astuti (2019) didapatkan informasi bahwa 

penggunaan jenis Algoritma dari C4.5 sangat bermanfaat saat peneliti ingin 

melakukan proses klasifikasi atau pengelompokkan data dengan jumlah 

yang sangat banyak dan dapat mengasilkan nilai yang akurat. 

8. Penelitian dengan judul ”Reservoir Inflow Forecasting Using ID3 and C4.5 

Decision Tree Model” yang dilakukan oleh Charoenporn (2017) 

menunjukkan bahwa algoritma dari C4.5 merupakan bentuk perhitungan 

untuk decision tree yang terbukti dapat memberikan solusi atau keputusan 

akhir yang terbaik berdasarkan berbagai proses penyesuaian data. 

9. Penelitian dengan judul ”Taiga: Performance Optimization of the C4.5 

Decision Tree Construction Algorithm” yang dilakukan (Yang & Chen, 

2016) menyatakan penggunaan jenis algoritma C4.5 saat melakukan data 

mining dapat memaksimalkan proses penyelasaran data dengan kategori 
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atau kriteria sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

keputusan akhir menjadi lebih singkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian kepuasan konsumen pada UMKM MiniMall, 

digunakan rencana yang berisi langkah-langkah untuk memberikan arah dalam 

membahas permasalahan penelitian. Gambaran mengenai desain dari penelitian 

yang dilakukan, sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

Sumber: (Penulis, 2021) 

 

Penjelasan mengenai gambar desain dari penelitian diatas, sebagai berikut:  

Menjelaskan Permasalahan Penelitian  

Analisis Permasalahan 

Mempelajari Beberapa Referensi Dari 

Jurnal Penelitian  

Melakukan Pengumpulan Data 

Analisa Kepuasan Konsumen Dengan  

Algoritma C4.5 

Mengelola Data Menggunakan  

Algoritma C4.5 

Melakukan Pengujian Terhadap Hasil  
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1. Menjelaskan Permasalahan Penelitian  

Pada tahap ini diuraikan mengenai permasalahan yang terdapat pada 

penelitian, yaitu terdapat kondisi penurunan penjualan barang dan 

kebutuhan akan informasi mengenai kepuasan konsumen pada UMKM 

MiniMall. 

2. Analisis Permasalahan 

Pada tahap ini merupakan kegiatan lanjutan setelah menjelaskan masalah 

penelitian. Setelah mendapatkan permasalahan, maka ditetapkan keputusan 

untuk melakukan analisis kepuasan konsumen sehingga informasi yang 

dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam membuat kebijakan bagi UMKM 

MiniMall sehingga dapat kembali meningkatkan penjualannya.  

3. Mempelajari Beberapa Referensi Dari Jurnal Penelitian  

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian, maka dilakukan proses 

pencarian informasi dari beberapa referensi seperti jurnal penelitian yang 

membahas mengenai analisa kepuasan konsumen. Sehingga pada akhirnya, 

penelitian ini dilakukan menggunakan algoritma C4.5 dan beberapa 

indikator yang dapat memberikan pengaruh kepada kepuasan konsumen. 

4. Melakukan Pengumpulan Data 

Proses dalam pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner 

kepada sampel penelitian, yaitu konsumen dari UMKM Minimall. 
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5. Analisa Kepuasan Konsumen Dengan Algortima C4.5 

Data dianalisa dengan algoritma dari C4.5 mulai dari proses pembuatan 

struktur decision tree hingga menghasilkan pola berupa aturan dari 

kepuasan konsumen.  

6. Mengelola Data Menggunakan Algortima C4.5 

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai gain tertinggi dan hasilnya menjadi 

acuan dalam membuat decision tree. 

7. Pengujian Hasil  

Pada tahapan ini, dilakukan pengujian kembali mengenai hasil pengelolaan 

data yang sudah dilakukan secara manual menggunakan algoritma C4.5 

dengan memanfaatkan aplikasi WEKA versi 3.9.5. 

 

3.2. Objek Penelitian  

Pada sub bab objek penelitian, penulis menjelaskan keterangan lokasi 

penelitian dan penjelasan jadwal selama kegiatan penelitian, sebagai berikut. 

 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di cabang perusahaan UMKM MiniMall dengan 

alamat pada Jl. Teratai Gerbang Blok VI Baloi Ruko Karimum Pinang Jaya No. 9 

Windsor, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau. 
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3.2.2. Jadwal Penelitian 

Demikian penjelasan penulis mengenai rencana waktu yang akan dilakukan 

dalam melaksanakan kegiatan analisa mengenai kepuasan konsumen, sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 

Tahap Uraian 

Bulan 

Maret 

2021 

April 

2021 

Mei 

 2021 

Juni 

2021 

Juli 

2021 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Pengajuan 

judul  

  

   

  

                        

   

2 
Bimbingan 

dengan dosen  

  

  

   

                        

   

3 
Studi 

kepustakaan 

  

  

   

                        

   

4 
Pengajuan 

penelitian  

  

  

   

                        

   

5 
Rancangan 

penelitian 

  

  

   

                        

   

6 
Pengumpulan 

data  

  

   

  

                        

   

7 
Pengolahan 

data 

  

   

  

                        

   

8 
Penyusunan 

Laporan 

  

   

  

                        

   

Sumber: (Penulis, 2021) 
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3.3. Populasi dan Sampel  

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai keterangan yang 

dimiliki oleh populasi dan sampel yang dijadikan bahan dalam pelaksanaan 

kegiatan penelitian sebagai berikut. 

 

3.3.1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian barang 

pada UMKM MiniMall. Konsumen UMKM MiniMall dari Maret 2020 hingga 

bulan Februari 2021 sudah mencapai 218.510 konsumen. 

 

3.3.2. Sampel 

Dalam menentukan sampel, digunakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling dilakukan dengan tidak acak. Dalam menentukan sampelnya, 

digunakan beberapa syarat tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Karena jumlah 

konsumen UMKM MiniMall sangat banyak, maka ditetapkan beberapa syarat, 

yaitu: hanya konsumen yang sudah melakukan pembelian barang pada UMKM 

MiniMall lebih dari 20 kali transaksi pembelian dan total keseluruhan barang yang 

dibeli konsumen tersebut lebih dari 100 barang. Berdasarkan syarat tersebut, maka 

didapatkan sampel sebanyak 50 koresponden.  
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3.4. Variabel Penelitian 

Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian khususnya yang 

berkaitan dengan variabel dari kepuasan konsumen, yaitu: 

1. Kualitas Produk 

2. Harga  

3. Promosi 

4. Ketersediaan Produk 

5. Ketepatan Pengiriman  

6. Penanganan Keluhan 

Untuk hasil akhir dari keputusannya adalah puas dan tidak puas. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan data yang menjadi kebutuhan bahan penelitian 

dilakukan agar penulis dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu:   

1. Studi Literatur  

Mempelajari bahan dari jurnal penelitian yang sudah dilakukan peneliti 

lainnya namun tetap berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

2. Observasi  

Mengamati data penjualan barang secara langsung pada UMKM MiniMall, 

sejak bulan Maret 2020 sampai Februari 2021. 

3. Kuesioner 

Proses kegiatan dengan memberikan kuesioner berisi pertanyaan 

menggunakan indikator dari variabel kepuasan konsumen kepada para 
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konsumen UMKM MiniMall menggunakan Google Form untuk 

mempermudah konsumen dalam mengisi kuesioner.  

 

3.6. Metode Analisis Data 

Penulis melakukan penelitian, khususnya kegiatan analisis terhadap data 

menggunakan proses Knowledge Discovery In Database (KDD) dengan data 

mining, decision tree dan algoritma C4.5. Tahapan awal dilakukan klasifikasi sesuai 

dengan kategori atau kriteria data, selanjutnya dilakukan perhitungan algoritma dari 

C4.5 untuk mendapatkan nilai entropy dan gain tertinggi pada saat membuat 

struktur dari decision tree dilakukan secara berulang hingga simpul pada decision 

tidak memiliki turunan lagi sampai didapatkan pola berupa aturan dasar penilaian 

mengenai kepuasan konsumen pada UMKM MiniMall.  Pada penelitian, digunakan 

KDD (Knowledge Discovery In Database), decision tree dan algoritma C4.5, 

penjelasannya sebagai berikut. 

 

3.6.1. KDD (Knowledge Discovery In Database) 

Proses KDD adalah menggali data yang tersimpan berdasarkan pola data 

agar mudah dipahami dan menghasilkan pengetahuan. Dalam KDD terdapat enam 

elemen paling dasar dalam teknik pencarian pengetahuan dalam KDD, yaitu (Hadi 

et al., 2020): 

1. Mengolah sejumlah besar data 

2. Diperlukan penggunaan data yang efisien 

3. Mengutamakan keakuratan 



25 

 

 

 

4. Membutuhkan penggunaan bahasa tingkat tinggi 

5. Gunakan beberapa bentuk pembelajaran otomatis 

6. Menghasilkan hasil yang unik 

Proses Knowledge Discovery in Database (KDD) dapat diuraikan, sebagai 

berikut (Hadi et al., 2020): 

1. Data selection proses pemilihan data dari suatu kumpulan data dan proses 

tersebut dilakukan sebelum proses penggalian informasi dalam KDD 

dilakukan. Hasil dari proses pemilihan data tersebut akan disimpan terpisah 

dari basis data operasional. 

2. Pre-processing atau cleaning, merupakan proses pembersihan data yang 

dilakukan sebelum proses data mining dilakukan. Proses pembersihan 

tersebut, diantaranya adalah menghapus data duplikat serta memeriksa data 

yang tidak konsisten. 

3. Selanjutnya dilakukan transformasi terhadap data yang telah dipilih agar 

data tersebut sesuai dengan ketentuan proses data mining. 

4. Data mining kemudian dilakukan untuk mencari pola atau informasi unik 

pada data dengan teknik atau algoritma tertentu. Namun karena bervariasi, 

maka pemilihan teknik atau algoritma tersebut ditentukan sesuai dengan 

tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. 

5. Terakhir dilakukan interpretasi untuk mengartikan pola-pola yang 

dihasilkan proses data mining agar mudah dipahami oleh para pihak yang 

berkepentingan. Pada tahap ini juga dilakukan proses evaluasi untuk 
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memastikan pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan 

hipotesis sebelumnya atau tidak. 

 

3.6.2. Decision Tree  

Decision tree menghasilkan alternatif dalam memecahkan masalah dengan 

hasil yang kuat dan berguna sehingga decision tree terkenal dan banyak digunakan 

oleh peneliti saat melakukan penelitian dengan teknik data mining. Decision tree 

sangat bermanfaat apabila digunakan untuk keperluan dalam mengubah data yang 

ada menjadi sebuah pola berbentuk aturan sehingga dapat dipahami dengan mudah 

oleh manusia. Arsitektur dari decision tree memang dibuat mirip dengan struktur 

yang terdapat pada sebuah pohon dan penjelasannya, yaitu:  

1. Simpul bagian akar 

Simpul bagian akar terletak pada bagian paling atas dan pertama dari decision 

tree.  

2. Simpul internal 

Simpul dari bagian internal ini adalah percabangan lanjut dari simpul bagian 

akar.  

3. Simpul daun 

Simpul daun merupakan simpul yang berada pada ujung bagian dari pohon.  

Selanjutnya, demikian penjelasan dari kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh decision tree, yaitu:  
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1. Kelebihan dari decision tree 

a. Dalam penggunaan decision tree apabila terdapat cakupan data yang 

rumit maka dirubah menjadi lebih sederhana untuk kemudian dijadikan 

dasar pengambilan keputusan. 

b. Kelebihan dari penggunaan decision tree yaitu dapat menghapus cara 

perhitungan yang tidak perlu sehingga dalam melakukan proses dari 

pengujian hanya menggunakan kriteria sesuai dengan keperluan untuk 

pengujian saja.  

c. Decision tree bertindak untuk menghindari permasalahan lain dengan 

memanfaatkan penggunakan jenis kelompok atau kategori dengan 

jumlah sedikit tanpa mengurangi kualitas hasil keputusan akhir.  

2. Kekurangan dari decision tree  

a. Dalam menggunakan decision tree apabila jumlah dari hasil keputusan 

yang harus dihasilkan dan kriteria yang digunakan memiliki jumlah 

yang sangat banyak, maka waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan 

keputusan akan semakin bertambah serta dibutuhkan memori sistem 

pendukung yang tinggi.  

b. Dalam decision tree terdapat akumulasi dari jumlah error yang terjadi 

dalam setiap bagian dari struktur yang terdapat pada decision tree.  

c. Membuat struktur dari decision tree dengan hasil yang maksimal 

ternyata sulit untuk dilakukan.  
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d. Apabila menggunakan decision tree, maka hasil atau kualitas dari 

keputusan yang dihasilkan sangat ditentukan dari model atau struktur 

decision tree yang dibuat. (Harryanto & Hansun, 2017) 

  

 

Gambar 3.2. Model Decision Tree 

Sumber: (Takalapeta, 2018) 

 

 

 

3.6.3. Algoritma C4.5 

Pada dasarnya, pohon keputusan yang berasal dari fakta dengan jumlah 

yang besar dan memiliki fungsi untuk merepresentasikan sebuah aturan bisa 

dihasilkan melalui penggunaan algoritma yang disebut dengan algoritma C4.5. 

Agar masalah menjadi mudah untuk diselesaikan merupakan tujuan dibentuknya 

pohon keputusan tersebut. Pada saat menerapkan algoritma ini, pada dasarnya 

terdapat beberapa tahap. Dibentuknya model pohon yang berasal dari data yang 

sebelumnya sudah diubah ke dalam bentuk tabel merupakan tahap awal dari 

algoritma ini. Selanjutnya, pada tahap kedua dibuat aturan yang dilakukan melalui 
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proses pengubahan dari model pohon yang dihasilkan pada tahap pertama. Pada 

tahap akhir dilakukan proses membuat aturan yang dihasilkan pada tahap kedua 

menjadi lebih sederhana (Romli et al., 2020).  

Pada umumnya algoritma dari C4.5 digunakan dalam proses pembangunan 

struktur dari decision tree, dan demikian penjelasan proses atau tahapannya yaitu:  

1. Pertama adalah memilih kelengkapan atau keterangan data sebagai simpul 

akar dari decision tree.  

2. Kemudian dilanjutkan dengan membuat struktur cabang dari decision tree 

yang sudah berisi nilai-nilai.  

3. Pada tahap ketiga, dilakukan pembagian atau pengelompokkan dari 

permasalahan yang terdapat pada struktur cabang dari decision tree.  

4. Dan tahap akhir adalah melakukan proses pengulangan yang ada pada 

tahapan pertama hingga ketiga sampai seluruh cabang pada struktur 

decision tree memiliki kelas dan kategori yang sama.  

Pada saat mencari nilai gain tertinggi dapat dilakukan dengan rumus 

berikut:  

𝑮𝒂𝒊𝒏 (𝑨) = 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒊 (𝑺) − ∑
|𝑺𝒊|

|𝑺|
𝒏
𝒊  𝒙 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒊 (𝑺𝒊)      Rumus 3.1. Perhitungan Gain 

Keterangan dari simbol yang terdapat pada rumus, yaitu: 

𝑆 adalah himpunan  

𝐴 adalah keterangan atau kelengkapan yang digunakan. 

𝑛  adalah jumlah partisi yang terdapat pada keterangan atau kelengkapan bagian 𝐴 

|𝑆𝑖| adalah jumlah dari kasus yang terdapat dalam partisi yang ke-i 

|𝑆|  adalah jumlah dari kasus yang terdapat dalam 𝑆  
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𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒚 (𝑺) = ∑ −𝒑𝒊 ∗ 𝐥𝐨𝐠
𝟐

𝒑𝒊𝒏
𝒊=𝟏              Rumus 3.2. Perhitungan Entropy 

Keterangan dari simbol yang terdapat pada rumus, yaitu: 

𝑆 adalah himpunan  

𝐴 adalah keterangan atau kelengkapan yang digunakan. 

𝑛  adalah jumlah partisi yang terdapat pada keterangan atau kelengkapan bagian 𝑆 

𝑝𝑖 adalah proporsi dari 𝑆𝑖 kepada 𝑆 (Elisa, 2017). 

 

3.6.4. Cross Validation 

Penilaian terhadap hasil statistik analisis akan menggeneralisasi kumpulan 

data independen dapat dilakukan dengan penggunaan model teknik validasi yang 

disebut dengan cross validation. Tujuan dari penggunaan teknik tersebut, yakni 

untuk prediksi model dan prediksi tingkat keakuratan sebuah model prediktif ketika 

digunakan. Bias yang terdapat pada data diketahui dapat dihilangkan melalui 

penggunaan K-fold cross validation (Tempola et al., 2018). 

 

3.6.5. Confusion Matrix 

Pada dasarnya recall, akurasi, error rate serta precision merupakan hasil 

perhitungan yang dapat dihasilkan melalui penggunaan confusion Matrix. 

Diketahui bahwa, pada sistem terdapat sebuah kemampuan dan kemampuan yang 

berfungsi untuk menemukan peringkat yang paling relevan dapat dievaluasi melalui 

penggunaan hasil perhitungan dari precision. Selain itu, kemampuan pada sistem 

yang berfungsi untuk menemukan semua item yang relevan dari koleksi dokumen 

dapat dievaluasi melalui penggunaan hasil perhitungan dari recall. Perbandingan 
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antara jumlah keseluruhan kasus dengan kasus yang diidentifikasi benar dapat 

diketahui melalui hasil perhitungan dari accuracy serta perbandingan antara jumlah 

keseluruhan kasus dengan kasus yang diidentifikasi salah dapat diketahui melalui 

hasil perhitungan dari error rate (Arini et al., 2020). 

 

 

 


