
 

 

BAB II                                                      

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu pencarian pola peminjaman buku pada Perpustakaan UIN SUSKA 

RIAU dengan algoritma prefixspan, sehingga pembahasan teori mendukung isi 

dari penelitian ini mengenai teori-teori umum serta teori-teori khusus. 

2.1 Perpustakaan 

Menurut undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007 disebutkan 

bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan 

atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka. Definisi tersebut merupakan definisi umum yang mewakili jenis-jenis 

perpustakaan yang ada berdasarkan fungsi serta kegunaannya. 

Koleksi bagi perpustakaan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk terselenggaranya layanan perpustakaan yang baik. Keterbatasan 

anggaran untuk menambah koleksi di perpustakaan perguruan tinggi menjadi 

masalah tersendiri bagi perpustakaan tersebut. Padahal kebutuhan penggunaan 

informasi semakin meningkat, untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

perpustakaan harus mengupayakan penambahan bahan informasi alternatif. Salah 

satu bahan informasi alternatif tersebut adalah bahan pustaka kelabu (grey 

literature) yang biasa disebut local content atau muatan lokal. Menurut Harrod’s 

librarians’glossary and reference book, literatur kelabu adalah “bahan-bahan 

perpustakaan yang tidak dipublikasikan melalui jalur publikasi formal 

(semipublished) atau tidak tersedia secara komersial. (Ilmiyah & Ati, 2013) 

 

Pemanfaatan koleksi perpustakaan dapat digolongkan ke dalam dua 

golongan, Menurut Hajiri (2011) dikutip dari penelitian Ilmiyah dan Ati, (2013) 

adalah : 
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a. Pemanfaatan di luar perpustakaan (out of library)  

Pemanfaatan jenis ini adalah peminjaman koleksi perpustakaan, koleksi 

dibawa keluar perpustakaan dan  terjadi transaksi peminjaman atau sirkulasi. 

b. Pemanfaatan di dalam perpustakaan (in library use) 

Pemanfaatan koleksi di dalam perpustakaan adalah penggunaan koleksi pada 

perpustakaan tanpa terjadi transaksi peminjaman. Penelitian pemanfaatan 

koleksi di dalam perpustakaan penting untuk memenuhi kekurangan yang 

terdapat pada penelitian data sirkulasi. Penelitian pemanfaatan koleksi di 

dalam perpustakaan penting terutama bagi perpustakaan perguruan tinggi yang 

memiliki koleksi yang tidak boleh dibawa keluar perpustakaan seperti koleksi 

local content dan selain itu  tingkat pemanfaatan koleksi di dalam 

perpustakaan cukup tinggi. 

2.2 Knowledge discovery in database (KDD) 

Menurut Nofriansyah (2014), menjelaskan bahwa istilah data mining dan 

knowledge discovery in database (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 dengan satu dengan yang lain.  Dan salah satu tahapan dalam 

keseluruhan proses KDD adalah data mining.  
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Berikut ini adalah tahapan KDD (Knowledge Discovery in Database) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan knowledge discovery in database (Ernastuti, 2010) 

 

Berdasarakan Gambar 2.1, proses KDD secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Data selection 

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang 

akan digunakan untuk proses data mining. Dilakukan pemilihan data-data seperti 

apa saja yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut dan kemudian data disimpan 

dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional sehingga memberikan 

kemudahan untuk penggunaan berikutnya. 

 

2. Pre-processing (Cleaning) 

Pada umumnya data yang diperoleh, baik dari database suatu perusahaan 

maupun eksperimen, memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang 

hilang, data yang tidak valid atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada 

juga attribute-attribute yang tidak relevan itu juga lebih baik dibuang karena 

keberadaannya bisa mengurangi mutu atau akurasi dari data mining nantinya. 

“Garbage in garbage out” (hanya sampah yang dihasilkan apabila yang 

dimasukkan sampah) merupakan istilah yang sering dipakai untuk 
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menggambarkan tahap ini. Pembersihan data juga mempengaruhi performasi dari 

sistem data mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan 

kompleksitasnya. 

 

3. Transformation 

Beberapa teknik data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum 

bisa diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa teknik standar seperti analisis 

asosiasi dan klastering hanya bisa menerima input input katagorikal. Karenannya 

data berupa angka numerik yang berlanjut. Perlu dibagi-bagi menjadi beberapa 

interval. Proses ini sering disebut binning. Disini juga dilakukan pemilihan data 

yang diperlukan oleh teknik data mining yang dipakai. Transformasi dan 

pemilihan data ini juga menemukan kualitas dari hasil data mining nantinya 

karena ada beberapa karakter dari teknik-teknik data mining tertentu yang 

tergantung pada tahap ini. 

 

4. Data mining 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

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

algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma 

yang tepat sangat tergantung pada tujuan dan proses KKD secara keseluruhan. 

Data yang digunakan untuk bisa menjadi sebuah model yang baik idealnya 

mencukupi sebagai data riset. Semakin banyak data dan semakin sedikit kesalahan 

(error) maka semakin bagus model yang dijadikan acuan. 

 

5. Interpretation (Evaluation) 

Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut dengan interpretation. 

Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. 
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Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan 

data mining adalah: 

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

b. Data yang diproses merupakan data yang sangat besar. 

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

memberikan indikasi yang bermanfaat.  

2.3 Data mining 

 Data mining adalah suatu teknik penggalian informasi berharga yang 

terpendam atau tersembunyi pada suatu koleksi (database) yang sangat besar 

sehingga ditemukan suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui. 

Data mining   sendiri berarti usaha untuk mendapatkan sedikit barang berharga 

dari sejumlah besar material dasar. Karena itu data mining sebenarnya memiliki 

akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan (artificial 

intelligent), machine learning, database dan statistik. (Mazida, 2015) 

Selain itu terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian data mining 

diantaranya:  

1. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan di dalam database yang prosesnya menggunakan 

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

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan 

pengetahuan yang terkait dari berbagai database yang besar. (Turban, Rainer, 

& Potter, 2006) 

2. Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang 

menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, 

database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan 

informasi dari database yang besar. oleh Larose (2005), dikutip dari buku 

Sani Susanto (2010). 

3. Data mining adalah disiplin ilmu yang tujuan utamanya adalah untuk 

menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau 

informasi yang kita miliki. (Sani Susanto, 2010) 
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2.4 Fungsi-fungsi dalam data mining 

 Mengacu kepada Larose (2005), dikutip dari buku Sani Susanto (2010), 

terdapat enam fungsi dalam data mining yaitu: 

1. Fungsi deskripsi (description), 

2. Fungsi estimasi (estimation), 

3. Fungsi prediksi (prediction), 

4. Fungsi klasifikasi (classification), 

5. Fungsi pengelompokkan (classification), dan 

6. Fungsi asosiasi (association). 

Mengacu kepada Berry & Browne (2006), yang dikutip dari buku Sani 

Susanto (2010), keenam fungsi data mining tersebut dapat dipilah menjadi: 

1. Fungsi minor atau fungsi tambahan, yang meliputi ketiga fungsi yang 

pertama, yaitu deskripsi, estimasi, dan prediksi. 

2. Fungsi mayor atau fungsi utama, yang meliputi ketiga fungsi berikutnya yaitu 

klasifikasi, pengelompokkan dan asosiasi. 

  

2.5. SMPF (Sequential Pattern Mining Framework) 

SPMF merupakan sebuah tools data mining open source dengan paket 

program dan source code yang ditulis dalam bahasa JAVA. SPMF memuat lebih 

dari 120 algoritma data mining yang bertujuan untuk melakukan association rule 

mining, itemset mining, sequential rule mining, sequence prediction, periodic 

pattern mining, high utility pattern mining, clustering dan classification. Untuk 

source code yang tersedia juga dapat diintegrasikan ke dalam software java 

(Fournier-viger et.al, 2014). 

 

2.6 Sequential Pattern Mining 

Sequential pattern adalah pola yang menggambarkan urutan waktu 

terjadinya peristiwa. Pola tersebut didapatkan apabila data yang disimpan dalam 
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jumlah yang cukup besar, dan setiap objeknya melakukan beberapa aksi yang 

berulang kali. (Jiawei Han, 2011) 

Data yang dimasukkan merupakan sekumpulan sequence (data sequences). 

Dalam sebuah sequence merupakan sebuah transaksi. Di dalam satu kali transaksi 

terdiri dari beberapa item. Setiap transaksi biasanya dihubungkan dengan waktu 

transaksinya. Masalah yang ada yaitu menentukan periode transaksi dan minimum 

support, dimana support dari sebuah sequence pattern merupakan persentase dari 

data sequence yang mengandung suatu pola tertentu. Untuk mendukung 

menentukan pola-pola tersebut maka dibutuhkan suatu algoritma data mining 

yaitu PrefixSpan yang dipakai dalam pencarian pattern.(Ramadhan, 2007) 

2.6.1 Algoritma Prefixspan 

 Prefix-Projected Sequential Pattern Mining biasa disebut dengan 

PrefixSpan, merupakan suatu metode dengan memproyeksi sequence databases 

karena setiap frequent subsequence dapat ditemukan dengan menumbuhkan 

sebuah frequent prefix PrefixSpan. (Pei, et.al, 2004) 

PrefixSpan merupakan pengembangan dari algoritma GSP (general 

sequential pattern). Pada PrefixSpan memberikan efisiensi waktu karena tidak 

membangkitkan kandidat baru, sehingga waktu yang dibutuhkan dapat 

dipersingkat. Berikut ini tahap-tahap dalam algoritma PrefixSpan adalah sebagai 

berikut (Muntaha & Mukhlash, 2014): 

1. Tentukan semua jenis item yang frequent yang ada dalam basis data sequence 

sehingga didapatkan pola sekuensial dengan panjang-1. Kemudian hitung 

jumlah masing-masing item dalam basis data sequence. Item yang memiliki 

nilai support ≥ minimum support merupakan anggota dari pola sekuensial 

panjang-1. Pola sekuensial panjang-1 yang didapat ini selanjutnya juga akan 

dianggap sebagai prefix (awalan). 

2. Bagilah ruang pencarian dengan menggunakan prefix yang didapat pada 

langkah 1. Prefix akan terus berubah seiring iterasi proses pencarian pola 

sekuensial panjang-k dengan k>1. 
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3. Untuk ruang pencarian prefix 1, dapatkan himpunan bagian pola sekuensial 

dengan menggunakan basis data sequence terproyeksi (projected sequence 

database). Basis data terproyeksi dibentuk dengan mengambil akhiran (suffix) 

dari basis data sequence berdasarkan prefix yang didapat dilangkah 

sebelumnya. Kemudian hitung lah masing-masing item dalam basis data 

sequence terproyeksi. Item yang memiliki nilai support ≥ minimum support 

merupakan anggota dari pola sekuensial panjang-2. Selanjutnya, jadikan pola 

sekuensial yang didapatkan sebagai prefix baru untuk melakukan pencarian 

berikutnya. Basis data terproyeksi berikutnya juga dibentuk berdasarkan 

prefiks baru yang dihasilkan. Selanjutnya lakukan proses pencarian secara 

berulang dalam himpunan bagian ini. 

4. Lakukan pencarian pola sekuensial untuk prefix lainnya (pada pola sekuensial 

panjang-1).   

 

Dari langkah-langkah diatas dijelaskan dalam bentuk data dari sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2014), langkah-langkah tersebut 

dijelaskan pada perhitungan berikut ini: 

 

1. Menghitung semua jenis item yang frequent yang ada dalam basis data 

sequence sehingga didapatkan pola sekuensial dengan panjang-1. Item yang 

Frequent adalah kemunculan sequence dalam sequence database melebihi 

nilai threshold. 

 

 

ID SEQUENCE 

10 <a(abc)(ac)d(cf)> 

20 <(ad)c(bc)(ae)> 

30 <(ef)ab)(df)cb> 

40 <eg(af)(cbc)> 

Tabel 2.1 Data Sequence 



II-9 

 

Pada pengujian ini untuk member dengan Id 10 memiliki data sequence 

<a(abc)(ac)d(cf)>. Satu data sequence terdiri dari 9 item diantaranya : item 

a,a,b,c,a,c,d,c,dan f. Satu data sequence juga terdiri dari 5 element diantaranya 

adalah element a, (abc), (ac), d dan (cf). Masing-masing element tersebut diartikan 

satu transaksi pada waktu yang bersamaan. Sequence <a(abc)(ac)d(cf)> ≠ 

<a(ac)(abc)d(cf)>. Pada pengujian ini minimum support yang dimasukkan adalah 

sebesar 50%. 

 Proses perhitungan minimum support sehingga menghasilkan nilai suport 

adalah Nilai support = jumlah data sequential x besarnya minimum support. Pada 

kasus ini jumlah data sequntialnya adalah sebanyak 4. Melalui perhitungan dapat 

dapat di jabarkan nilai support = 4 x 50% = 2. Jumlah pola sekuensial seperti tabel 

2.2 berikut ini :  

 

Tabel 2.2 Pola Sekuensial 

ID SEQUENCE SEQUENCE PATTERN 

10 <a(abc)(ac)d(cf) <abcdf> 

20 <(ad)c(bc)(ae) <abcde> 

30 <(ef)ab)(df)cb> <abcdef> 

40 <eg(af)(cbc)> <abcefg> 

 

Dari tabel diatas didapatkan item yang memiliki nilai support ≥ minimum 

support serta item tersebut merupakan anggota dari pola sekuensial untuk 

panjang-1. seperti tabel 2.3 berikut ini : 

 

Tabel 2.3 Minimum Support 

ITEM SUPPORT 

<a> 4 

<b> 4 

<c> 4 

<d> 3 
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<e> 3 

<f> 3 

<g> 1 

 

2. Selanjutnya membagi ruang pencarian dengan menggunakan prefix yang telah 

di dapatkan serta mengambil prefix yang mencukupi minimum support yang 

digunakan diantaranya adalah item <a>, <b>, <c>, <d>, <e> dan <f> 

   

Tabel 2.4 Data sequential 

ID SEQUENCE 

10 <a(abc)(ac)d(cf)> 

20 <(ad)c(bc)(ae)> 

30 <(ef)(ab)(df)cb> 

40 <eg(af)(cbc)> 

 

Dari data sequential sebelumnya maka dilakukan proses iterasi terhadap 

item yang memenuhi minimum support. Proses iterasi dilakukan terhadap item 

yang memenuhi minimum support. Item yang memenuhi minimum support 

tersebut dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini.  

 

Tabel 2.5 Prefix <a> 

SEQUENCE 

<(abc)(ac)d(cf)> 

<(_d)c(bc)(ae)> 

<(_b)(df)cb> 

<(_f)(cbc)> 

  

Selanjutnya akan dihitung besar support dari masing-masing item yang 

telah didapatkan seperti tabel 2.6 berikut ini : 
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Tabel 2.6 Support dari Hasil Iterasi Prefix <a> 

ITEM SUPPORT 

<a> 1 

<b> 4 

<c> 4 

<d> 2 

<e> 1 

<f> 2 

<_d> 1 

<_f> 1 

  

Sama halnya dengan tahapan sebelumnya, pada tabel 2.7 merupakan hasil 

iterasi terhadap prefix b. Jika masing-masing prefix dalam 1 sequence mempunyai 

lebih dari satu prefix <b> maka item yang melalui proses iterasi adalah item yang 

pertama dalam sebuah pola sequential. Hasil yang telah ditemukan merupakan 

anggota dari pola sequential panjang-2. 

 

Tabel 2.7 Prefix <b> 

SEQUENCE 

<(_c)(ac)d(cf)> 

<(_c)(ae)> 

<(df)cb> 

<(_c)> 

 

Besarnya support yang telah didapatkan jika prefix yang mengalami iterasi 

adalah <b>, maka hasil yang telah didapatkan seperti pada tabel 2.8 berikut ini: 

 

Tabel 2.8 Support dari Hasil Iterasi Prefix <b> 

ITEM SUPPORT 

<a> 2 
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<b> 1 

<c> 2 

<d> 2 

<e> 1 

<f> 2 

<_c> 3 

 

Jika ada item yang didapatkan selain  dari item sebelumnya, misalnya      

<_c> maka item tersebut juga dimasukkan kedalam item yang memenuhi 

minimum support. 

 

Tabel 2.9 Prefix <c> 

SEQUENCE 

<(ac)d(cf)> 

<(bc)(ae)> 

<b> 

<bc> 

   

  Pencarian item yang memenuhi support jika tahapan iterasi dilakukan pada 

item <c> untuk panjang-2 maka hasil yang telah didapatkan seperti item pada 

tabel 2.10 berikut ini: 

 

 Tabel 2.10 Support dari Hasil Iterasi Prefix <c> 

ITEM SUPPORT 

<a> 2 

<b> 3 

<c> 3 

<d> 1 

<e> 1 

<f> 1 
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Tabel 2.11 Prefix <d> 

SEQUENCE 

<(cf)> 

<c(bc)(ae)> 

<(_f)cb> 

 

  Selanjutnya jika tahapan iterasi dilakukan pada item <d> untuk panjang-2 

maka hasil yang telah didapatkan seperti item pada tabel 2.12 berikut ini: 

 

 Tabel 2.12 Support dari Hasil Iterasi Prefix <d> 

ITEM SUPPORT 

<a> 1 

<b> 2 

<c> 3 

<d> < > 

<e> 1 

<f> 1 

<_f> 1 

 

Tabel 2.13 Prefix <e> 

SEQUENCE 

<(_f)ab)(df)cb> 

<_g(af)(cbc)> 

   

  Jika tahapan iterasi dilakukan pada item <e> untuk panjang-2 maka hasil 

yang telah didapatkan seperti item pada tabel 2.14 berikut ini. 
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Tabel 2.14 Support dari Hasil Iterasi Prefix <e> 

ITEM SUPPORT 

<a> 2 

<b> 2 

<c> 2 

<d> 1 

<e> < > 

<f> 2 

<_f> 1 

<_g> 1 

 

Tabel 2.15 Prefix <f> 

SEQUENCE 

<(ab)(df)cb> 

<(cbc)> 

   

  Jika tahapan iterasi selanjutnya dilakukan pada item <f> untuk panjang-2 

maka hasil yang telah didapatkan seperti item pada tabel 2.16 berikut ini: 

 

Tabel 2.16 Support dari Hasil Iterasi Prefix <F> 

ITEM SUPPORT 

<a> 1 

<b> 2 

<c> 2 

<d> 1 

<e> < > 

<f> 1 

 

Setelah semua prefix dilakukan tahapan iterasi maka proses yang 

dilakukan selanjutnya adalah membagi ruang pencari dimana pada pola sekuensial 
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panjang-2 maka item-item yang memenuhi minimum support tersebut dilakukan 

lagi pembagian ruang pencarian untuk panjang-3. Sebagai contoh diambil satu 

buah sequence dari prefix d hasil dari iterasi untung panjang-2 sebelumnya. 

 

 Tabel 2.17 Prefix <d> 

SEQUENCE 

<(cf)> 

<c(bc)(ae)> 

<(_f)cb> 

  

Selanjutnya jika tahapan iterasi dilakukan pada item <d> untuk panjang-3 

maka hasil yang telah didapatkan seperti item pada tabel 2.18 berikut ini. 

 

 Tabel 2.18 Support dari Hasil Iterasi Prefix <d> 

ITEM SUPPORT 

<a> 1 

<b> 2 

<c> 3 

<d> < > 

<e> 1 

<f> 1 

<_f> 1 

 

Untuk pencarian pola sekuensial untuk panjang-3 sama halnya dengan 

pencarian pola sekuensial panjang-2. Hanya nilai yang memenuhi minimum 

support saja yang akan dilanjutkan pada proses berikutnya. 
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 Tabel 2.19 Prefix <db> 

S <db> 

<(_c)(ae) 

 

Dari hasil  iterasi  untuk prefix diatas yaitu prefix (db) maka hasil yang 

didapatkan seperti pada tabel 2.20 berikut ini: 

  

Tabel 2.20 Support dari Hasil Iterasi Prefix <db> 

ITEM SUPPORT 

<a> 1 

<e> 1 

<_c> 1 

 

Tabel 2.21 Prefix <dc> 

S <dc> 

<(f)> 

<(bc)(ae)> 

<b> 

  

Item-item yang didapatkan dari hasil iterasi terhadap  prefix <dc> pada 

tabel 2.22 berikut ini. 

 

 Tabel 2.22 Support dari Hasil Iterasi Prefix <dc> 

ITEM SUPPORT 

<a> 1 

<b> 2 

<c> 1 

<e> 1 

<f> 1 
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Terdapat satu item yang memenuhi minimum support yaitu item <b> 

dimana besar nilai support  yaitu 2. Proses akan dihentikan jika tidak ada 

sequence yang dihasilkan setelah proses iterasi dilakukan. Nilai yang kosong di 

tunjukan pada tabel 2.23 berikut ini. 

 

Tabel 2.23 Prefix <dcb> 

S <dcb> 

< > 

 

Berdasarkan hasil analisa dari penggunaan metode dapat disimpulkan 

bahwa pola yang didapatkan adalah pola <dcb> untuk contoh sebelumnya dengan 

besarnya support yang didapatkan yaitu 2. Artinya jika user melakuan transaksi 

terhadap item d maka akan di rekomendasikan juga item b dan item c dengan 

besarnya nilai support yaitu 2. 

2.6.2 Penelitian Terkait 

Pada penelitian terkait ini belum dijelaskan secara langsung bagaimana 

melakukan rekomendasi untuk pengadaan buku perpustakaan, namun dari 

penjelasan yang ada disebutkan bahwa penggunaan algoritma prefixspan dalam 

pencarian pola sekuensial bisa dijadikan acuan untuk melakukan rekomendasi 

dalam pengadaan buku berdasarkan pola yang didapatkan, seperti tabel 2.24 

berikut ini: 
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Tabel 2.24 Penelitian Terkait 

No Peneliti Judul Keterangan 

1 Qotrun Nada Haroen et 

al, 2013 

Ziarah:aplikasi berbagi 

informasi dan 

rekomendasi urutan 

kunjungan tempat 

wisata ziarah 

Salah satu tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk membangun 

aplikasi yang bisa 

memberikan informasi 

urutan lokasi 

kunjungan wisata 

ziarah, dengan 

menggunakan 

algoritma Prefixspan 

Alasan penggunaan 

algoritma ini adalah 

selain lebih kompleks 

untuk dijalankan serta 

memiliki waktu yang 

lebih singkat 

dibandingkan dengan 

algoritma SPADE dan 

algoritma GSP yang 

sama-sama bertujuan 

mencari pola 

sekuensial. Hasil dari 

penelitian ini adalah 

bisa dimanfaatkan 

dalam penggalian pola 

urutan kunjungan 

ziarah,  kemudian 

dengan pengujian pada 

threshold yang tinggi 
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yaitu 0,5 maka 

memiliki bobot 

kesesuaian tinggi yaitu 

0.45. 

2 Pramudita, 2014 Penerapan algoritma 

prefixspan dan GSP 

untuk  mencari pola 

sekuensial pada data 

peminjaman buku di 

perpustakaan IPB 

Tujuan penelitian ini 

adalah menghasilkan 

pola sekuensial. 

Dataset yang 

digunakan adalah data 

dengan jumlah 50 

hingga 4104 dengan 

pengujian minimum 

support mulai dari 5% 

hingga 20%. Hasil 

yang didapatkan 

berupa perbandingan 

terhadap dua algoritma 

tersebut adalah 

algortima prefixspan 

bekerja lebih baik pada 

minimum support yang 

rendah sedangkan 

algoritma GSP bekerja 

lebih baik pada 

minimum support yang 

tinggi . Pola sekuensial 

yang dihasilkan dari 

kedua algoritma 

tersebut menunjukkan 

keterkaitan antara item 
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yaitu kode buku 820 

(sastra) dengan kode 

buku 027 

(perpustakaan umum), 

kode buku 631 

(pertanian secara 

umum) dengan kode 

658 (manajemen, 

administrasi, 

organisasi komersial), 

dan kode bukuu 631 

dengan kode buku 636 

(bidang peternakan). 

Dan buku yang paling 

sering dipinjam dari 

seluruh daataset adalah 

buku dengan kode 658. 

 

3 Lenny, 2012 Rancang bangun fitur 

rekomendasi buku 

menggunakan 

algoritma prefixspan 

pada sistem 

peminjaman buku 

berbasis web 

diperpustakaan 

universitas ciputra 

Algoritma prefixspan 

yang digunakan dapat 

merekomendaasikan 

rata-rata sebesar 

31,75% untuk 

mahasiswa THM, dan 

42.88% untuk PSY. 

Dalam penelitian ini 

disebutkan juga bahwa 

algoritma prefixspan 

memperhitungkan 

urutan entry buku 

dalam sebuah transaksi 
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peminjaman berubah. 

 

4 Rostianingsih et al, 

2011 

Disease Track Record 

Analysis at Dr. 

Soetomo General 

Hospital Using 

PrefixSpan Algorithm 

Algoritma Prefixspan 

didapatkan pola dari 

penyakit yang berasal 

dari database yang 

ada, sehingga bisa 

digunakan untuk 

memprediksi sebuah 

penyakit secara 

berurutan dan bisa 

mengambil tindakan 

preventif secara cepat 

 

5 Stevano gery sutrisno, 

2010 

Perancangan dan 

pembuatan aplikasi 

sistem rekomendasi 

buku pada 

perpustakaan 

universitas kristen 

petra dengan 

menggunakan 

algoritma prefixspan 

dan generalized 

sequential patterns 

Rule yang didapatkan 

dalam penelitian 

tersebut bisa 

memberikan 

rekomendasi terhadap 

buku-buku yang 

berkaitan 

 

Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma prefixspan 

berfungsi mencari pola berdasarkan data yang terurut pada sebuah database. 

Maka pada penelitian ini akan dilakukan pencarian pola terhadap data 

peminjaman yang ada pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 


