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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Data Mining 

 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan 

pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan 

teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan 

yang terkait dari berbagai database besar. (Turban, dkk. 2005) 

 

Definisi umum dari data mining itu sendiri adalah proses pencarian pola-pola 

yang tersembunyi (hidden patern) berupa pengetahuan (knowledge) yang tidak 

diketahui sebelumnya dari suatu sekumpulan data yang mana data tersebut dapat 

berada di dalam database, data werehouse, atau media penyimpanan informasi 

yang lain. Hal penting yang terkait di dalam data mining adalah: 

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 

3. Tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin 

memberikan indikasi yang bermanfaat.  

(Kusrini dan Emha Taufiq, 2009) 
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Data mining dilakukan dengan tool khusus, yang mengeksekusi operasi data 

mining yang telah didefinisikan berdasarkan model analisis. Data mining 

merupakan proses analisis terhadap data dengan penekanan menemukan informasi 

yang tersembunyi pada sejumlah data besar yang disimpan ketika menjalankan 

bisnis perusahaan. Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang data 

mining didorong oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang andal. 

3. Adanya peningkataan akses data melalui navigasi web dan internet. 

4. Tekanan kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining (ketersediaan 

teknologi. 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan pengembangan 

kapasitas media penyimpanan. 

(Larose, 2005) 

 

Istilah data mining dan knowledge discovery in databases (KDD) sering kali 

digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lainnya. Salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Proses KDD itu ada 

5 tahapan yang dilakukan secara terurut, yaitu: 
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1. Data selection 

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi 

yang digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, 

terpisah dari basis data operasional.  

2. Pre-processing / cleaning 

Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses 

cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup 

antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan 

memperbaiki kesalahan pada data.  

3. Transformation 

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data 

tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD 

merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi 

yang akan dicari dalam basis data. 

4. Data mining 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, 

atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keselurahan. 

5. Interpretation / evalution 

Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap 
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ini merupakan bagaian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini 

mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. 

(Fayyad, 1996) 

 

2.2 Pengelompokan Data Mining 

 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat 

dilakukan, yaitu: 

1. Deskripsi 

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari cara 

untuk menggambarkan pola dan kecendrungan yang terdapat dalam data. 

Sebagai contoh, petugas pengumpul suara mungkin tidak menemukan 

keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup profesional akan sedikit 

didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecendrungan 

sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau 

kecendrungan. 

 

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih 

ke arah numerik dari pada ke arah kategori. Model dibangun dengan record 

lengkap menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. 

Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya estimasi nilai dari variabel target 

dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. 
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3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Beberapa metode dan 

teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula digunakan 

(untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

 

4. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu 

pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. 

 

5. Pengklusteran 

Pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang 

lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam kluster lain. 

 

Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target 

dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan 

tetapi, algoritma pengklusteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap 

keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan 

record dalam satu kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan 

dengan record dalam kelompok lain akan bernilai minimal. 
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6. Asosiasi 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang 

belanja (market basket analysis). 

(Larose,2005) 

 

2.3 Arsitektur Dari Sistem Data Mining 

 

Arsitektur utama dari sistem data mining, pada umumnya terdiri dari beberapa 

komponen sebagai berikut: 

1. Database, data warehouse, atau media penyimpanan informasi, terdiri dari satu 

atau beberapa database, data warehouse, atau data dalam bentuk lain. 

Pembersihan data dan integrasi data dilakukan terhadap data tersebut. 

2. Database, data warehose, bertanggung jawab terhadap pencarian data yang 

relevan sesuai dengan yang diinginkan pengguna atau user. 

3. Basis pengetahuan (Knowledge Base), merupakan basis pengetahuan yang 

digunakan sebagai panduan dalam pencarian pola.  

4. Data mining engine, merupakan bagaian penting dari sistem dan idealnya 

terdiri dari kumpulan modul-modul fungsi yang digunakan dalam proses 

karakteristik (characterization), klasifikasi (clasiffication), dan analisis kluster 

(cluster analysis). Dan merupakan bagian dari software yang menjalankan 

program berdasarkan algoritma yang ada. 

5. Evaluasi pola (pattern evaluation), komponen ini pada umumnya berinteraksi 

dengan modul-modul data mining. Dan bagian dari software yang berfungsi 

untuk menemukan pattern atau pola-pola yang terdapat dalam database yang 
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diolah sehingga nantinya proses data mining dapat menemukan knowledge 

yang sesuai.  

6. Antar muka (Graphical user interface), merupakan modul komunikasi antara 

pengguna atau user dengan sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi 

dengan sistem untuk menentukan proses data mining itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Data mining 

 

(Purba, Yugi Trianto. 2008) 

 

2.4 Market Basket Analysis  

 

Market basket analysis adalah salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis 

data penjualan dari suatu perusahaan. Proses ini menganalisis buying habits 

konsumen dengan menemukan asosiasi antar item-item yang berbeda yang 

diletakkan konsumen dalam shopping basket. Hasil yang telah didapatkan ini 

Graphical User Interface (GUI) 

Pattern Evaluation  

Data mining Engine 

Database or Data Warehouse (server)  

Data Warehouse 
Database 

Knowledge - base 

Filtering Data cleaning & Data integration 
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nantinya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan retail seperti toko atau swalayan 

untuk mengembangkan strategi pemasaran dengan melihat item-item mana saja 

yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen. (Han Kamber, 2001) 

 

Untuk beberapa kasus, pola dari item-item yang dibeli secara bersamaan oleh 

konsumen mudah untuk ditebak, misalnya susu dibeli bersamaan dengan roti. 

Namun, mungkin saja terdapat suatu pola pembelian item yang tidak pernah 

terpikirkan sebelumnya. Misalnya, pembelian minyak goreng dengan deterjen. 

Mungkin saja pola seperti ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya karena minyak 

goreng dan deterjen tidak mempunyai hubungan sama sekali, baik sebagai barang 

pelengkap maupun barang pengganti.  

 

Hal ini mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya sehingga tidak dapat 

diantisipasi jika terjadi sesuatu, seperti kekurangan stok deterjen misalnya. Inilah 

salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan market basket analysis. 

Dengan melakukan proses ini dan menggunakan komputer maka secara otomatis 

seorang manajer tidak perlu mengalami kesulitan untuk menemukan pola 

mengenai item apa saja yang mungkin dibeli secara bersamaan, karena data dari 

transaksi penjualan akan memberitahukannya sendiri. 

 

2.5 Association Rule 

 

Association rule mining adalah suatu procedure untuk mencari hubungan antar 

item dalam suatu data set yang ditentukan. (Han Kamber, 2001). Association rule 

meliputi dua tahap:  

1. Mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu itemset. 
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2. Mendefinisikan Condition dan Result (untuk conditional association rule). 

(Ulmer David, 2002) 

 

Dalam menentukan suatu association rule, terdapat suatu interesting measure 

(ukuran kepercayaan) yang didapatkan dari hasil pengolahan data dengan 

perhitungan tertentu. Umumnya ada dua ukuran, yaitu: 

1. Support: suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat dominasi suatu 

item/itemset dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini menentukan apakah suatu 

item/itemset layak untuk dicari confidence-nya (misal, dari keseluruhan 

transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukan bahwa 

item A dan B dibeli bersamaan). 

2. Confidence: suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar 2 item secara 

conditional (misal, seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A). 

 

Kedua ukuran ini nantinya berguna dalam menentukan interesting association 

rules, yaitu untuk dibandingkan dengan batasan (treshold) yang ditentukan oleh 

user. Batasan tersebut umumnya terdiri dari min_support dan min_confidence. 

 

Contoh Suatu association rule: 

If A then B [support=2%, confidence=60%], dimana A dan B adalah kumpulan 

item yang dibeli oleh konsumen perusahaan X. 

Artinya :  

item A dan B dibeli bersamaan sebesar 2% dari keseluruhan data transaksi yang 

dianalisis dan 60% dari semua konsumen yang membeli item A juga membeli 

item B.  
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Dari contoh di atas, jika support-nya >= min_support dan confidence-nya >= 

min_confidence, maka rule tersebut bisa dikatakan sebagai interesting rule. 

 

Metodelogi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi 2 tahap : 

1. Analisa pola frekuensi tinggi 

Tahap ini menggunakan Algoritma Apriori dengan mencari kombinasi item 

yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai 

support sebuah item : 

Support (A) =   Jumlah transaksi mengandung A 

                                            Total transaksi .….. [Rumus 1] 

Nilai support 2 item : 

Support (A,B) = P (A  B) 

Support (A,B) =  Transaksi mengandung A dan B 

                                            Transaksi  .….. [Rumus 2] 

2. Pembentukan aturan asosiasi 

Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, maka mencari aturan asosiasi 

yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung 

confidence aturan asosiasi A         B. 

Confidance P (B|A) =  Transaksi mengandung A dan B 

                                          Transaksi mengandung A ..….. [Rumus 3] 

(Kusrini dan Emha Taufiq, 2009)  

 

2.6 Algoritma Apriori 

 

Algoritma Apriori adalah algoritma yang paling terkenal untuk menemukan pola 

frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi adalah pola-pola item di dalam suatu 
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database yang memiliki frekuensi atau support di atas ambang batas tertentu 

disebut dengan istilah minimum support. Pola frekuensi tinggi ini digunakan 

untuk menyusun aturan assosiatif dan juga beberapa teknik data mining lainnya. 

 

Algoritma Apriori dibagi menjadi beberapa tahap yang disebut iterasi. Tiap iterasi 

menghasilkan pola frekuensi tinggi dengan panjang yang sama dimulai dari iterasi 

pertama yang menghasilkan pola frekuensi tinggi dengan panjang satu. Di iterasi 

pertama ini, support dari setiap item dihitung dengan men-scan database. Setelah 

support dari setiap item didapat, item yang memiliki support di atas minimum 

support dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dengan panjang 1 atau sering 

disingkat 1-itemset. Singkatan k-itemset berarti 1 set yang terdiri dari k item. 

 

Iterasi kedua menghasilkan 2-itemset yang tiap setnya memiliki 2 item. Pertama 

dibuat kandidat 2-itemset dari kombinasi semua 1-itemset. Lalu untuk tiap 

kandidat 2-itemset ini dihitung supportnya dengan men-scan database. Support di 

sini artinya jumlah transaksi dalam database yang mengandung kedua item dalam 

kandidat 2-itemset. Setelah support dari semua kandidat 2-itemset didapatkan, 

kandidat 2-itemset yang memenuhi syarat minimum support dapat ditetapkan 

sebagai 2-itemset yang juga merupakan pola frekuensi tinggi dengan panjang 2. 

Untuk selanjutnya pada iterasi ke-k dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian: 

1. Pembentukan kandidat itemset.  

Kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi (k-1)-itemset yang didapat di itersi 

sebelumnya. Salah satu ciri Algoritma Apriori adalah adanya pemangkasan 

kandidat k-itemset yang subset-nya yang berisi k-1 item tidak termasuk dalam 

pola frekuensi tinggi dengan panjang k-1. 
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2. Perhitungan support dari tiap kandidat k-itemset. 

Support dari setiap kandidat k-item set didapat dengan men-scan database 

untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam 

kandidat k-itemset tersebut. Ini adalah juga termasuk ciri dari Algoritma 

Apriori dimana diperlukan perhitungan dengan scan seluruh database 

sebanyak k-itemset terpanjang. 

3. Tetapkan pola frekuensi tinggi.  

Pola frekuensi tinggi yang memuat k item atau k-itemset ditetapkan dari 

kandidat k-itemset yang support-nya lebih besar dari minimum support. 

4. Bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru maka seluruh proses dihentikan. 

Bila tidak, maka k ditambah satu dan kembali ke bagian 1. 

(Pramudiono, I. 2007) 

 

2.7 Proceduree Algoritma Apriori 

 

Proceduree dari Algoritma Apriori dapat dilihat dari potongan program yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.2 berikut ini : 

 

Gambar 2.2 Proceduree Algoritma Apriori 
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Sedangkan proceduree dari pembentukan kandidat itemset bersama 

pemangkasannya dapat dilihat dari potongan program gambar 2.3 berikut ini: 

 

Gambar 2.3 Proceduree Pembentukan Kandidat Itemset 

(Pramudiono, I. 2007) 

 

Algoritma Apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Algoritma 

Apriori ini mempunyai tujuan utama adalah untuk mencari maksimum frekuensi 

itemset (didapatkan pula frequent itemset yang tidak maksimum). Algoritma 

Apriori yang digunakan pada penelitian ini, mempunyai beberapa kelebihan, 

yaitu: 

1. Menggunakan format data verticaltid-list yang mengasosiasikan itemset 

dengan transaksi yang terjadi. 

2. Menggunkan pendekatan apriori untuk mencari maksimal frequent itemset. 

3. Membutuhkan hanya sedikit pembacaan database, dan meminimalkan 

penggunaan I/O. 

(Kusrini dan Emha Taufiq, 2009) 

 


