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Abstrak—Jika kita amati, akan ditemukan pola khusus yang dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan store layout di suatu supermarket atau perusahaan retail sejenis. 

Fenomena seperti ini populer menggunakan Market Basket Analysis (MBA) dalam 

penyelesaiannya. Pada prinsipnya,  MBA akan menggunakan data item pembelian 

konsumen yang dibeli secara bersamaan sehingga nantinya akan diperoleh asosiasi 

dan korelasi antar item yang dipilih oleh konsumen. Prosedur yang biasa digunakan 

pada MBA adalah Association Rule Analysis yang dapat memberikan informasi 

hubungan antar item dalam suatu data set. Atas dasar adanya pola atau konfigurasi 

yang terjadi, maka penulis akan menerapkan konfigurasi tersebut dengan 

menggunakan analisis yang berbeda untuk menemukan konfigurasi produk mana yang 

paling konsumen sukai. Configural Frequency Analysis adalah salah satu metode 

statistika yang dapat menentukan apakah suatu peristiwa yang tidak diduga seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya secara signifikan tidak sesuai dengan apa yang 

telah diekspektasikan (Von Eye : 2000). CFA dapat diaplikasikan pada market basket 

analysis untuk menentukan posisi strategis peletakan suatu produk.Dengan melihat 

fenomena CFA type dan antitype yang terjadi, seorang marketer dapat memprediksi 

peletakan produk yang paling diminati oleh konsumen. Penelitian ini akan 

menggunakan data survey pasar yang dilakukan oleh perusahaan PT. XYZ yang ingin 

menempatkan produk-produknya pada deretan terdepan layout supermarket M. 

Terdapat empat produk yang menjadi fokus penelitian yaitu produk A, B, C, dan D. 

Disimpulkan bahwa susunan yang dianggap paling sesuai dan optimal untuk 

dilakukan yaitu meletakkan produk A,B, dan C secara bersebelahan atau hanya 

produk C dan D saja. 

 
Kata kunci:Configural Frquency Analysis, Log Linear 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu tantangan untuk banyak perusahaan adalah bagaimana cara memanfaatkan pelanggan yang 

ada menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Salah satu informasi penting yang sering kurang 

dimanfaatkan adalah data pembelian belanja komsumen seperti data ketertarikan konsumen akan produk 

tertentu serta kecenderungan konsumen untuk membeli produk tertentu setelah membeli produk tertentu. 

Jika kita amati, akan ditemukan pola khusus yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan store layout di 

suatu supermarket atau perusahaan retail sejenis. Fenomena seperti ini populer menggunakan Market 

Basket Analysis (MBA) dalam penyelesaiannya. Pada prinsipnya,  MBA akan menggunakan data item 

pembelian konsumen yang dibeli secara bersamaan [3] sehingga nantinya akan diperoleh asosiasi dan 

korelasi antar item yang dipilih oleh konsumen. Loyalty atau member card yang diberikan kepada 

konsumen berisi data profil dan pembelian konsumen dapat digunakan untuk melihat transaksi yang telah 

dilakukan. Prosedur yang biasa digunakan pada MBA adalah Association Rule Analysis yang dapat 

memberikan informasi hubungan antar item dalam suatu data set [2]. Sebagai misal, 60% konsumen yang 

membeli mi instan akan membeli telur dan tepung terigu. Tentu saja hasil ini dapat digunakan sebagai 

strategi pemasaran yang baik dan dapat memaksimalkan posisi peletakan produk di supermarket. 

Atas dasar adanya pola atau konfigurasi yang terjadi, maka penulis akan menerapkan konfigurasi 

tersebut dengan menggunakan analisis yang berbeda untuk menemukan konfigurasi produk mana yang 

paling konsumen sukai maupun yang meleset terjadi dari apa yang telah diperkirakan sebelumnya. 

Configural Frequency Analysis adalah salah satu metode statistika yang dapat menentukan apakah suatu 

peristiwa yang tidak diduga seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara signifikan tidak sesuai 

dengan apa yang telah diekspektasikan (Von Eye : 2000). Tentunya dalam statistika hal yang telah 

diekspektasikan tersebut tergambar oleh suatu model. Dalam metode CFA ini, tidak melihat pada ada atau 

tidaknya interaksi antar variabel melainkan akan melihat ada atau tidaknya interaksi antar kategori yang 
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ada pada tiap variabel (konfigurasi) sehingga nantinya akan diperlihatkan suatu nilai frekuensi ekspektasi 

dari suatu peristiwa yang tergambar dari konfigurasi yang ada kemudian nilai tersebut akan dibandingkan 

dengan frekuensi pada observasi yang dilakukan. Dengan demikian, akan terjadi dua kemungkinan 

peristiwa yaitu peristiwa yang terjadi lebih sering dari yang diekpektasikan (CFAtype) dan suatu peristiwa 

ternyata lebih jarang terjadi dari apa yang telah diekspektasikan sebelumnya (CFA Antitype). 

Pengaplikasian pada metode CFA ini dapat digunakan pada data-data yang bersifat kategori untuk 

melihatfenomena-fenomena yang mungkin terjadi.CFA dapat diaplikasikan pada market basket analysis 

untuk menentukan posisi strategis peletakan suatu produk.Dengan melihat fenomena CFA type dan 

antitype yang terjadi, seorang marketer dapat memprediksi peletakan produk yang paling diminati oleh 

konsumen. 

 
 

II. METODE PENELITIAN 

Configural Frequency Analysis adalah salah satu metode statistika yang dapat menentukan apakah 

suatu peristiwa yang tidak diduga seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara signifikan tidak sesuai 

dengan apa yang telah diekspektasikan [6]. Tentunya dalam statistika hal yang telah diekspektasikan 

tersebut tergambar oleh suatu model [4]. Dalam metode CFA ini, tidak melihat pada ada atau tidaknya 

interaksi antar variabel melainkan akan melihat ada atau tidaknya interaksi antar kategori yang ada pada 

tiap variabel (konfigurasi) sehingga nantinya akan diperlihatkan suatu nilai frekuensi ekspektasi dari 

suatu peristiwa yang tergambar dari konfigurasi yang ada kemudian nilai tersebut akan dibandingkan 

dengan frekuensi pada observasi yang dilakukan. Dengan demikian, akan terjadi dua kemungkinan 

peristiwa yaitu peristiwa yang terjadi lebih sering dari yang diekpektasikan (CFAtype) dan suatu peristiwa 

ternyata lebih jarang terjadi dari apa yang telah diekspektasikan sebelumnya (CFA Antitype). 

Pengaplikasian pada metode CFA ini dapat digunakan pada data-data yang bersifat kategori untuk melihat 

fenomena-fenomena yang mungkin terjadi.CFA dapat diaplikasikan pada market basket analysis 

untukmenentukan posisi strategis peletakan suatu produk.Dengan melihat fenomena CFA type dan 

antitype yang terjadi, seorang marketer dapat memprediksi peletakan produk yang paling diminati oleh 

konsumen. 

CFA menerapkan model hirarki berdasarkan pada keberadaan efek-efek. Pada penelitian ini akan 

menitikberatkan pada first-order CFA sehingga berdasarkan metode hirarki maka Zero-Order perlu 

diamati terlebih dahulu. Zero-order mengasumsikan bahwa tidak ada efek yang terjadi. Dengan kata lain, 

jika type dan/ atau antitype muncul pada model ini menandakan bahwa main effects terjadi ataupun 

terjadinya interakasi pada main effects tersebut (first-order interaction) bahkan kedua-duanya. Base 

model pada zero-order adalah sebagai berikut [6]: 

 

           (1) 

dimana  1 adalah vektor konstan dan   adalah parameter yang hanya berjumlah 1.Jika semua variabel 

mempunyai status yang sama, dan hanya Main effect atau efek utama yang digunakan (first-order), model 

log-linear secara umum [6] adalah sebagai berikut: 

 

            (2) 

 

dimana X adalah matriks yang berisi vektor kostan dan vektor-vektor dari main effects dari semua   

variabel. Jika Type dan Antitype muncul menandakan bahwa adanya interaksi pada main effects. 

Beberapa tahapan yang dilakukan pada penelitian first-order CFA ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pemilihan base model untuk CFA dan pengestimasian frekuensi harapan dari suatu sel. 

2. Rencana Pengambilan Sampel 

3. Penjabaran hasil pengujian signifikansi dan pengidentifikasian apakah konfigurasi masuk ke dalam 

type atau antytipe. 

4. Penginterpretasian type dan antitype. 
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A. Pemilihan base model pada CFA 

CFA base model harus memenuhi tiga kriteria berikut: 

1. Paling tidak ada satu alasan untuk discrepancies (ketidakcocokan) antara frekuensi observasi dan 

frekuensi ekspektasi (diharapkan) yang ditandai dengan munculnya type atau antitype. 

2. Parsimoni: model-model dasar harus sesederhana mungkin dan order serendah mungkin. 

3. Pertimbangan skema pengambilan sampel: skema pengambilan sampel dari seluruh variabel 

harus dipertimbangkan. Skema pengambilan sampel dapat mempengaruhi base model yang 

dipilih. Data yang diambil diasumsikan telah diambil dari suatu populasi dimana base model 

memberikan gambaran yang valid dari distribusi frekuensi dalam tabel silang tersebut. Skema 

pengambilan sampel digunakan untuk menentukan estimasi nilai frekuensi ekspektasi suatu sel 

[6]. 

 

Jika variabel yang akan diteliti terbagi menjadi prediktor dan kriteria, misal terdapat dua prediktor A 

dan B dan dua kriteria C dan D maka, model log linier [1,6] yang digunakan adalah sebagai berikut: 

   
                              (3) 

 

dimana ( )ijkE Y = frekuensi diharapkan setiap sel. 

  = intercept atau constant atau rata-rata umum 

iA  = Efek utama faktor A pada kategori ke-i 

jB  = Efek utama faktor B pada kategori ke-j  

kC  = Efek utama faktor C pada kategori ke-k  

lD  = Efek utama faktor D pada kategori ke-l 

ijAB  = Interaksi faktor A dan B pada kategori ke-i dan ke-j  

klCD  = Interaksi faktor C dan D pada kategori ke-k dan ke-l 

 

Model log linier tersebut diasumsikan bahwa peneliti tidak menginginkan adanya interaksi antar 

prediktor dan kriteria. Apabila peneliti menginginkan tidak adanya interaksi antar prediktor tetapi terdapat 

interaksi antar kriteria, model log linier [6] yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 
 

   
                                (4) 

 

dimana ( )ijkE Y = frekuensi diharapkan setiap sel. 

  = intercept atau constant atau rata-rata umum 

iA  = Efek utama faktor A pada kategori ke-i 

jB  = Efek utama faktor B pada kategori ke-j  

kC  = Efek utama faktor C pada kategori ke-k  

lD  = Efek utama faktor D pada kategori ke-l 

ijAB  = Interaksi faktor A dan B pada kategori ke-i dan ke-j 

 

B. Metode Bonferroni 

 

Metode Bonferroni merupakan metode penyesuaian untuk α. Karena nilai α untuk setiap konfigurasi 

berbeda dengan α keseluruhan maka perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan signifikansi nominal 

α terhadap kesalahan pengujian. Jika αi adalah kesalahan α dari test untuk konfigurasi ke-i dan T adalah 

jumlah konfigurasi, maka α* merupakan probabilitas bahwa setidaknya satu tes mengarah pada penolakan 

H0 [6]. Penyesuaian dapat dilakukan dengan rumusan sebagai berikut: 

 

*
T


    (5) 
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dimana: T= banyaknya konfigurasi 

Untuk melihat signifikansi konfigurasi apakah terdapat penyimpangan dari base model yang terbentuk 

maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0: E(Ni) = Ei (nilai frekuensi observasi sama dengan nilai frekuensi ekspektasi) 

H1: E(Ni) ≠ Ei (nilai frekuensi observasi tidak sama dengan nilai frekuensi ekspektasi) 

Statistik uji:  

i i

i

N E
z

E




  (6) 

dimana: i  = konfigurasi ke-i 

Ni= frekuensi observasi konfigurasi ke-i 

Ei= frekuensi ekspektasi konfigurasi ke-i 

Kriteria uji: 

Tolak H0 jika p-value ≤ α* 

Terima H0 jika p-value >α* 

C. Identifikasi Hasil Tes Signifikansi 

Pada langkah ini dilakukan pengidentifikasian hasil dari tes signifikansi konfigurasi apakah 

konfigurasi merupakan type, antitype, atau telah sesuai dengan base model. Eksplorasi dalam CFA 

melibatkan tes signifikansi untuk setiap sel dalam tabel silang. Prosedur ini dapat menyebabkan kesalahan 

pengujian α oleh karena itu, setelah melakukan tes signifikansi dan sebelum pengidentifikasian 

konfigurasi sebagai type atau antitype, perlu dilakukan penyesuaian untuk α. 

Setelah dilakukan pengujian signifikansi konfigurasi menggunakan Bonferroni, dilakukan 

pengidentifikasian apaka konfigurasi termasuk ke dalam type atau antitype. Jika p-value lebih besar dari 

pada α* (α yang disesuaikan) berarti tidak munculnya type atau antitype dengan kata lain konfigurasi 

tersebut sudah sesuai dengan base model yang terbentuk. Sedangkan jika p-value lebih kecil sama dengan 

dari α* maka akan muncul type atau antitype yang berarti terjadi penyimpangan dari base model yang 

terbentuk. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini akan menggunakan data survey pasar yang dilakukan oleh perusahaan PT. XYZ yang 

berisi data pembelian konsumen secara bersama-sama. Kasus yang terjadi adalah bahwa perusahaan PT. 

XYZ ini ingin menempatkan produk-produknya pada deretan terdepan layout supermarket M. Terdapat 

empat produk yang menjadi fokus penelitian yaitu produk A, B, C, dan D. Perusahaan ini ingin melihat 

produk mana saja yang biasanya diminati dan dibeli secara bersamaan oleh konsumen, Hal ini dilakukan 

untuk mengoptimalkan biaya operasional dan penjualan. Untuk kasus ini, model yang digunakan adalah 

CFA First-Order tanpa predictor dan kriteria dengan model pada persamaan 7. 

 

                           (3) 

 

dimana ( )ijkE Y = frekuensi diharapkan setiap sel. 

  = intercept atau constant atau rata-rata umum 

iA  = Efek utama produk A pada kategori ke-i 

jB  = Efek utama produkB pada kategori ke-j  

kC  = Efek utama produkC pada kategori ke-k  

lD  = Efek utama produkD pada kategori ke-l 
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Tabel 1 memperlihatkan hasil perhitungan First-Order untuk melihat apakah terdapat interaksi antar 

produk. 

  TABEL 1. OUTPUT CFA FIRST-ORDER 

   

No Konfigurasi Ni Ei Z P-Value T/A 

1 1 1 1 1 10 4,905232 2,300353 0,010714   

2 1 1 1 2 14 5,807344 3,399663 0,000337 Type 

3 1 1 2 1 2 2,049948 0,034885 0,486085   

4 1 1 2 2 2 2,426950 0,274060 0,392019   

5 1 2 1 1 3 7,689283 1,691077 0,045411   

6 1 2 1 2 4 9,103404 1,691445 0,045375   

7 1 2 2 1 1 3,213432 1,234757 0,108460   

8 1 2 2 2 3 3,804408 0,412413 0,340018   

9 2 1 1 1 5 10,816666 1,768591 0,038481   

10 2 1 1 2 12 12,805938 0,225214 0,410906   

11 2 1 2 1 0 4,520398 2,126122 0,016746   

12 2 1 2 2 2 5,351735 1,448846 0,073690   

13 2 2 1 1 30 16,955855 3,167785 0,000768  Type 

14 2 2 1 2 18 20,074173 0,462941 0,321703   

15 2 2 2 1 12 7,086029 1,845997 0,032446   

16 2 2 2 2 7 8,389207 0,479630 0,315745   

 

 

Konfigurasi pada tabel 1 yaitu 1111 mempunyai arti Produk A diletakkan berdampingan dengan 

produk B, C, dan D. 1112 menandakan Produk A diletakkan berdampingan dengan produk B, C, namun 

tidak dengan D.  Berikut adalah contoh keterangan lengkap dari konfiguras1. 

1111 : Produk A diletakkan berdampingan dengan produk B, C, dan D 

1112 : Produk A diletakkan berdampingan dengan produk B, C, tidak dengan D 

1121 : Produk A diletakkan berdampingan dengan produk B, D,  tidak dengan C 

1122 : Produk A diletakkan berdampingan dengan produk B, tidak dengan C dan D 

1221 : Produk A diletakkan berdampingan dengan produk A, D,  tidak dengan B dan C 

1222 :  Produk A diletakkan sendiri 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa terdapat adanya interaksi antar produk. Type muncul pada: 

 

1112 : Produk A diletakkan berdampingan dengan produk B, C, tidak dengan D 

2211 : Produk C diletakkan berdampingan dengan produk D, tidak dengan A dan B 

 

Type yang muncul menandakan bahwa susunan yang dianggap paling sesuai dan optimal untuk dilakukan 

yaitu meletakkan produk A, B, dan C secara bersebelahan atau hanya produk C dan D saja.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa CFA dapat digunakan sebagai alternatif 

baru untuk memperkirakan layout yang sesuai dengan kebiasaan konsumen membeli produk secara 

bersamaan. Disimpulkan pula bahwa susunan tersebut yang dianggap paling sesuai dan optimal untuk 

dilakukan yaitu meletakkan produk A,B, dan C secara bersebelahan atau hanya produk C dan D saja. 

Berkaitan dengan hasil, produk mana yang akan dipilih dapat disesuaikan dengan budgeting yang ada 

atau dengan memilih frekuensi yang terbanyak yang ada. Kebenaran interpretasi atas type dan antitype 
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sangat didasari oleh tepat atau tidaknya pemilihan base model dari CFA, karena itu penulis sangat 

menganjurkan agar pemilihan base model harus sesuai dengan tujuan penelitian. 
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