
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan yang tersembunyi di dalam kumpulan data. Data mining merupakan 

proses semi otomatik yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan 

buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi 

pengetahuan potensial dan berguna yang bermanfaat yang tersimpan di dalam 

database besar (Bhuvaneswari, 2012). Data mining adalah proses pemilihan, 

mengeksplorasi dan pemodelan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola 

atau hubungan yang jelas dan berguna dalam proses analis data (Bellazzi, 2008).  

Data mining adalah proses menganalisis data dengan berbagai perspektif dan 

meringkasnya kedalam informasi yang berguna, dimana informasi 

tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan, memotong biaya atau 

keduanya (Ulysses, 2013). Data mining telah menguat menjadi sebuah bentuk 

konsentrasi dalam ilmu kecerdasan buatan. Sejak tahun 1960, data mining terus 

dikembangkan untuk memaksimalkan kemampuan basis data yang kemampuan dan 

kapasitasnya juga terus meningkat secara pesat (Pereira dkk, 2015). 

Teknik data mining dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan. Data mining juga dapat 

membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, memilih segmen 

terbaik, dan desain strategi untuk profitabilitas yang lebih baik dari pesaing (Zatari, 

2014). 

 Keragaman data dan pendekatan data mining menimbulkan banyak tantangan 

dalam penelitian data mining. Penggunaan teknik data mining untuk memecahkan 

masalah merupakan tugas penting bagi peneliti. Berikut ini adalah beberapa tren 

dalam data mining yang digunakan untuk mengejar tantangan tersebut (Han dkk, 

2011). 
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1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang handal. 

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

4. Teknik 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. 

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan 

data mining yaitu sebagai berikut: 

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

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

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

mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. 

Hubungan yang dicari dalam data mining dapat berupa hubungan antara dua 

atau lebih dalam satu dimensi. Misalnya dalam dimensi produk, dapat dilihat 

keterkaitan pembelian suatu produk dengan produk yang lain. Selain itu, hubungan 

juga dapat dilihat antara dua atau lebih atribut dan dua atau lebih objek.  

Sementara itu, penemuan pola merupakan keluaran lain dari data mining. 

Misalkan sebuah perusahaan yang akan meningkatkan fasilitas kartu kredit dari 

pelanggan, maka perusahaan akan mencari pola dari pelanggan-pelanggan yang ada 

untuk mengetahui pelanggan yang potensial dan pelanggan yang tidak potensial 

2.1.1 Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Contoh: Penggolongan 

pendapatan, dapat dipisahkan dalam tiga kategori yaitu pendapatan tinggi, 

pendapatan sedang dan pendapatan rendah.  
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Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitan yaitu:  

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan.  

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk.  

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa.  

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai 

dari variabel target dibuat berdasar nilai variabel prediksi. Sebagai contoh: 

akan dilakukan estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah sakit 

berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan dan level sodium 

darah. Hubungan antara tekanan darah systolic dan nilai variabel prediksi 

dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Model 

estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya.  

Contoh lain yaitu estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa program 

pascasarjana dengan melihat nilai indeks prestasi mahasiswa tersebut pada 

saat mengikuti program sarjana. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang.  

Contoh dari prediksi dalam bisnis dan penelitian yaitu:  

a. Prediksi curah hujan dalam tiga hari kedepan. 

b. Prediksi penjualan sepeda motor honda beat dalam jangka waktu dua 

tahun terakhir.  

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi 

dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi.  
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4. Pengklasteran 

Pengklasteran merupakan pengelompokan record, pengamatan atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Klaster adalah kumpulan dari record yang memiliki kemiripan satu dengan 

yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam 

klaster lain. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak adanya 

variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran 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 (homogen), yang mana kemiripan record dalam satu 

kelompok akan bernilai maksimal sedangkan kemiripan dengan record dalam 

kelompok lain akan bernilai minimal.  

Contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian yaitu sebagai berikut:  

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran 

yang besar.  

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan.  

c. Melakukan pengklasteran terhadap ekspresi dari gen, untuk mendapatkan 

kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar.  

5. Asosiasi 

Tugas assosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

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

keranjang belanja.  

Contoh assosiasi dalam bisnis dan penelitian yaitu:  

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomuniasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran upgrade 

layanan yang diberikan.  

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan 

barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan.  
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2.1.2 Proses Data Mining 

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 satu sama lain. Dan salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining (Gilbert dkk, 2008). 

Proses KDD yang paling umum adalah disajikan dalam peta konseptual yang 

membuat lebih mudah dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Proses KDD  

(Sumber: Gibert dkk, 2008) 

1. Data Selection  

Dalam tahap ini membuat himpunan data target, pemilihan himpunan data, 

atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, dimana penemuan 

(discovery) akan dilakukan. Pemilihan atau 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, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional. 

 

 

 



12 

 

2. Data Preprocessing  

Proses ini bertujuan untuk mengubah data input ke dalam format yang sesuai 

untuk kemudian dianalisa. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan 

data dari berbagai sumber, pembersihan data untuk menghilangkan noise data 

dan data ganda, serta memilih atribut data yang diperlukan bagi proses data 

mining. 

3. Data 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 database.  

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 

keseluruhan.  

5. Pattern Evolution  

Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 

memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa, ada 

beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik 

untuk memperbaiki proses data mining, mencoba teknik data mining lain 

yang lebih sesuai atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar 

dugaan yang mungkin bermanfaat. Ada beberapa teknik data mining yang 

menghasilkan hasil analisa berjumlah besar seperti analisa prediksi. 

Visualisasi hasil analisis akan sangat membantu untuk memudahkan 

pemahaman dari hasil data mining.  

2.2 Klasifikasi  

Klasifikasi adalah proses menemukan suatu objek kedalam suatu kelas atau 

kategori yang telah ditentukan (Raharjo, 2014). Menentukan objek dapat 

http://informatika.web.id/data-mining.htm
http://informatika.web.id/data-mining.htm
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menggunakan beberapa model tertentu seperti: classification (If-Then) rules, 

decision tree  maupun neural networks (Han dkk, 2006). 

2.2.1 Konsep Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk 

memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam 

klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pembangunan model 

sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut 

untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi pada suatu objek data 

lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah 

disimpannya (Prasetyo, 2014). 

2.2.2 Algoritma Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan suatu aktivitas untuk memasukkan suatu objek ke 

dalam kelas tertentu dari total jumlah kelas yang tersedia (Bellazzi, 2008). 

Klasifikasi juga merupakan suatu bentuk analisis data bahwa ekstrak model 

menggambarkan kelas data penting. Klasifikasi memiliki berbagai aplikasi, 

termasuk deteksi penipuan, sasaran pemasaran, kinerja prediksi, manufaktur dan 

diagnosis medis karena akurasi yang tinggi, tingkat prediksi dan metode otomatis 

untuk mencari hipotesis. Algoritma seperti Support Vector Machine (SVM), Naïve 

Bayes Clssifier (NBC), decision tree, digunakan untuk berbagai macam klasifikasi 

dan prediksi (Padmavathi, 2015). 

2.3 Forecasting 

Forecasting adalah peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu yang belum 

terjadi. Peramalan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data dari masa lalu 

yang dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Melalui forecasting 

diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dimasa depan. Hal ini menunjukkan 

bahwa forecasting merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan 

yang efektif dan efisien (Chen et all, 2016). Algoritma forecasting hampir sama 

dengan algoritma estimasi  dimana label atau target atau class bertipe numerik, yang 

membedakan adalah data yang digunakan merupakan data rentet waktu (data time 

series) (Gorunescu, 2011). 
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2.3.1 Algoritma Naive Bayes Classifier (NBC) 

NBC merupakan sebuah algoritma pengklasifikasian probabilistik sederhana 

yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan 

kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma mengunakan teorema bayes 

dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan 

yang diberikan nilai pada variabel kelas (Patil dkk, 2013). Definisi lain mengatakan 

NBC merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang 

dikemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di 

masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya (Bustami, 2013). NBC 

didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional 

saling bebas jika diberikan nilai output. Keuntungan penggunaan naive bayes 

adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan (data training) 

yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses 

pengklasifikasian. NBC sering bekerja jauh lebih baik dalam kebanyakan situasi 

dunia nyata yang kompleks dari pada yang diharapkan (Faqih, 2014). NBC 

memiliki akurasi dan kecepatan tinggi saat digunakan dalam sebuah database yang 

besar (Padmavathi, 2015). 

Persamaan dari teorema bayes dapat dilihat pada Persamaan 2.1 

P (H⃒X) =
P(X⃒H).P(H)

P(X)
       ..................................................................... .(2.1) 

Dimana:  

X:  Data dengan class yang belum diketahui  

H:  Hipotesis data merupakan suatu class spesifik  

P(H|X):  Probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X (posteriori probabilitas) 

P(H) :  Probabilitas hipotesis H (prior probabilitas)  

P(X|H): Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H  

P(X):  Probabilitas X   

Untuk menjelaskan metode naive bayes, perlu diketahui bahwa proses 

klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok 

bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu, metode naive bayes di atas 

disesuaikan seperti Persamaan 2.2 berikut.   
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C (1⃒F1…Fn) =
P(C)P(FI)..Fn)

P(X)
     ............................................................ .(2.2) 

Di mana variabel C merepresentasikan kelas, sementara variabel F1 ... Fn 

merepresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan 

klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel 

karakteristik tertentu dalam kelas C (Posterior) adalah peluang munculnya kelas C 

(sebelum masuknya sampel tersebut, seringkali disebut prior), dikali dengan 

peluang kemunculan karakteristik-karakteristik sampel pada kelas C (likelihood), 

dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik-karakteristik sampel secara global 

(evidence). Karena itu, rumus di atas dapat pula ditulis secara sederhana pada 

persamaan 2.3.  

Posterior=
piur x likelihood

evidances
       ...................................................................... .(2.3) 

Cara kerja algoritma naïve bayes classifier yaitu melalui dua tahapan yaitu: 

1. Learning (pembelajaran) naïve bayes adalah algoritma yang termasuk ke 

dalam supervised learning, maka akan dibutuhkan pengetahuan awal untuk 

dapat mengambil keputusan. Langkah-langkah:  

Step 1: Bentuk vocabulary pada setiap dokumen data training. 

Step 2: Hitung probabilitas pada setiap kategori P(vj).  

Step 3: Tentukan frekuensi setiap kata wk pada setiap kategori P(wk | vj). 

2. Classify (pengklasifikasian) langkah-langkahnya adalah:  

Step 1: Hitung P(vj)Π P(wk | vj) untuk setiap kategori.  

Step 2: Tentukan kategori dengan nilai P(vj)Π P(wk | vj) maksimal 

Untuk menghitung jarak antar data digunakan ecluidian distance dapat dilihat 

pada Persamaan 2.4 berikut. 

d(x,y)│x-y│ = √∑ (𝑥1 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1      ...................................................... (2.4) 

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan NBC 

Teorema bayesian memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai 

berikut:  
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Kelebihan naive bayesian:  

1. Menangani kuantitatif dan data diskrit. 

2. Kokoh untuk titik noise yang diisolasi, misalkan titik yang dirata–ratakan 

ketika mengestimasi peluang bersyarat data.  

3. Menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama 

perhitungan estimasi peluang. 

4. Cepat dan efisiensi ruang. 

5. Kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. 

Kekurangan naive bayesian:  

1. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah nol, apabila nol maka 

probabilitas prediksi akan bernilai nol juga.  

2. Mengasumsikan variabel bebas. 

2.4 Time Series Analysis 

Time series analysis adalah suatu peramalan nilai-nilai masa depan yang 

didasarkan pada nilai-nilai masa lampau suatu variabel dan atau kesalahan masa 

lampau.  Model time series biasanya lebih sering digunakan untuk suatu peramalan 

atau prediksi (Heijden dkk, 2013). 

  Ada 4 faktor yang mempengaruhi data time series.  Dalam data ekonomi 

biasanya kita mendapatkan adanya fluktuasi atau variasi dari waktu ke waktu atau 

disebut dengan variasi time series.  Variasi ini biasanya disebabkan oleh adanya 

faktor tren (trend factor), fluktuasi siklis (cyclical fluktuation), variasi musiman 

(seasonal variation), dan pengaruh random (irregular atau random influences) 

(Padmavathi, 2015). 

2.5 Regresi Linear 

Regresi Linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk 

model hubungan antara variabel terikat (dependen; respon;y) dengan satu atau lebih  

variabel bebas (independen, prediktor, x) (Kurniawan, 2008). Apablia jumlah 

variabel bebas hanya satu, maka disebut sebagai regresi linear sederhana, 

sedangkan jika variabel terdapat lebih dari satu vaiabel bebas, maka disebut regresi 

linear berganda. 
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Regresi memiliki fungsi untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus 

yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol dan untuk tujuan prediksi.  

2.5.1 Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu 

buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Rumus regresi linear 

sederhana dapat dilihat pada Persamaan 2.5 berikut. 

Y’ = a + Bx        ....................................................................................... .(2.5) 

Keterangan: 

Y’ = Variabel terikat 

X = Variabel independen 

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X=0 

b = koefisen regresi (nilai peningkatan maupun penurunan) 

Untuk mencari nilai a dan b, maka diperlukan mencari nilai rata-rata x dan y,  

setelah nilai x dan y ditemukan maka persamaan yang dapat digunakan dapat dilihat 

pada Persamaan 2.6. 

a =
(Σy)(Σx2)- (Σx)(Σxy)

(n)(Σx2)-(Σx)
2

 

…………………………………... (2.6) 

b =
(n)(Σxy)- (Σx)(Σy)

(n)(Σx2)-(Σx)
2

 

2.5.2 Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda tidak jauh berbeda dengan regresi linear sederhana, 

yang membedakannya adalah pada regresi linear berganda terdapat lebih dari satu 

variabel bebas. Rumus regresi linear berganda dapat dilihat pada Persamaan 2.7. 

Y'= a+b1x1+b2x2+…+bnxn ……….………………………...(2.7) 

Keterangan: 

Y’ = Variabel terikat 

X = Variabel independen 

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X=0 

b = koefisen regresi (nilai peningkatan maupun penurunan) 
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2.6 Cross Validation 

Cross Validation adalah metode statistik untuk mengevaluasi dan 

membandingkan algoritma pembelajaran dengan membagi data menjadi dua 

segmen. Data yang digunakan untuk pembuatan model disebut data latih atau 

training, sedangkan data yang digunakan untuk memvalidasi disebut data uji atau 

testing (Refaeilzadeh dkk, 2008). Pembuatan model biasanya digunakan untuk 

melakukan prediksi maupun klasifikasi terhadap suatu data baru yang belum ada 

didalam dataset. Proses ini dilakukan dengan cara menguji besarnya error pada 

data testing (Syafitri, 2010). 

2.7 Pemasaran 

Menurut Kotler (2005) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan dan menukar sesuatu yang bernilai satu sama 

lain, sedangkan menurut Swastha (2007) pemasaran adalah keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan pendistribusian barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan 

baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari kedua definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah segala proses yang menliputi 

analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mencakup barang dan 

jasa berdasarkan pertukaran dan tujuannya untuk memberikan kepusan bagi kedua 

pihak terkait. Pemasaran berbeda dengan penjualan, karena penjualan adalah bagian 

dari pemasaran. 

2.8 Promosi 

Promosi merupakan fungsi komunikasi dari perusahaan yang bertanggung 

jawab menginformasikan  dan membujuk atau mengajak pembeli (Babin, 2011), 

sedangkan menurut Yusuf (2013) promosi merupakan teknik komunikasi yang 

secara penggunaannya atau penyampaiannya menggunakan media seperti televisi, 

radio, surat kabar, papan nama, poster dan lain-lain, yang bertujuan untuk menarik 

minat konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Tujuan dari promosi 

adalah untuk memperkenalkan barang hasil produksi  dengan tujuan agar konsumen 

membeli produk tersebut (Yusuf, 2013). 
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2.9 Penjualan 

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pembeli yang bertujuan untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba 

(Nurcahyono, 2012). Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena 

dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang 

diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil 

produk yang dihasikan. Penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Dari 

penjelasan tersebut dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa 

diperlukan orang-orang yang bekerja dibidang penjualan seperti pelaksnaan 

dagang, agen, wakil pelayanan dan wakil pemasaran (Nurcahyono 2012). 

2.10 Sepeda Motor 

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling efektif untuk 

masyarakat Indonesia, selain harganya terjangkau sepeda motor dapat digunakan di 

berbagai medan jalan. Semakin banyaknya penggunaan sepeda motor sebagai 

sarana transportasi telah menyebabkan polusi udara, yang tidak hanya terjadi di 

kota-kota besar seperti Jakarta, melainkan terjadi hampir disetiap daerah (Nugroho, 

2007). 

2.11 Penelitian terdahulu. 

Penelitian sebelumnya tentang perbandingan alogritma decision tree dan 

naive bayes dalam memprediksi kebangkrutan dengan nilai akurasi pada data 

numerik pada decision tree sebesar 96,97% dan data kategori sebesar 84,85%. 

Sedangkan algoritma naive bayes menghasilkan nilai yang lebih besar  

dibandingkan algoritma decisien tree yaitu 100% untuk data numerik dan 87,88% 

untuk data kategori (Oktafia, 2008).  

Penilitian tentang ramalan penjualan sepeda motor juga pernah dilakukan 

oleh Bilondatu  (2010) yang meneliti tentang pertimbangan pembelian sepeda 

motor  konsumen lebih memilih sepeda motor yang lebih irit bahan bakar, 

mengingat semakin tingginya bahan bakar. Penelitian tentang pemantauan 

distribusi penjualan sepeda motor juga pernah dilakukan oleh  Swara (2010) dimana 

ia hanya menggunakan tiga atribut, yaitu tipe motor, kode warna dan nama 
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perusahaan yang dijadikan aturan dalam pendistribusian penjualan sepeda motor 

dengan menggunakan metode decision tree. Dimana hasil dari penelitian tersebut 

menghasilkan informasi pengklasifikasian  keterkaitan atribut-atribut pada data 

distribusi penjualan sepeda motor terhadap perusahaan target penindstribusiannya 

dalam bentuk pohon keputusan sehingga memberikan bekal pengetahuan dan 

aturan dalam keputusan pendistribusian kendaraan bermotor.  

Penelitian lainnya yang menggunakan metode naive bayes classifier juga 

dilakukan oleh Tsangaratos dan Ilia (2016) tentang perbandingan logistic regression 

dan naive bayes classifier dalam penilaian kerentanan longsor, dimana dengan hasil 

penelitiannya yang menyebutkan bahwa NBC memiliki kemampuan generalisasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan logistic regression. Dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa NBC lebih handal digunakan untuk 

memprediksi peta kerentanan longsor yang berguna bagi otoritas lokal dan nasional 

dan juga lembaga-lembaga ilmiah dalam rangka mengevaluasi strategi untuk 

mencegah dan mengurangi dampak terjadinya longsor. 

Penelitian menggunakan metdoe regresi linear sederhana pernah dilakukan 

oleh  Andriani dan Leong (2013) tentang implementasi regresi linear untuk prediksi 

nilai ujian. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi linear dapat 

digunakan untuk melakukan prediksi data berdasarkan data yang sudah ada 

sebelumnya .  

Penelitian lainnya tentang penggunaan algoritma regresi linear yang 

digunakan untuk memprediksi kebutuhan energi listrik jangka panjang. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah konsumsi energi listik di Provinsi Lampung setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun 

sebelumnya (Syafrudin dkk, 2013). 

2.12 Mega Central Finance 

PT. Mega Central Finance (MCF) adalah perusahaan pembiayaan sepeda 

motor yang berkembang dengan pesat, didirikan pada 24 September 2007. Dengan 

jumlah karyawan saat ini sekitar 8.000 orang, PT MCF fokus menangani 

pembiayaan sepeda motor Honda.  
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PT MCF merupakan salah satu perusahaan dari kelompok usaha CT Corp 

yang memiliki beberapa perusahaan dalam sektor bisnis lainnya, seperti sebagai 

berikut: 

1. Bank Mega 

2. Trans TV 

3. Trans 7 

4. Trans Studio 

5. Carrefour 

6. Coffe Bean 

7. Metro 

8. Mango 

9. Detik 

CT Corp sebagai pemegang saham utama PT MCF berkomitmen untuk selalu 

memberikan dukungan, baik dalam hal manajemen, pendanaan, pemasaran maupun 

operasional perusahaan.  

Saham PT. MCF selain dimiliki oleh CT Corp sebagai pemegang saham 

utama, juga dimiliki oleh Marubeni Corporation. Marubeni dibentuk pada Mei 1858 

dan berbadan hukum sejak 1 Desember 1949 berkantor pusat di Tokyo Jepang.  

Marubeni Corp merupakan salah satu dari tujuh perusahaan terbesar di Jepang. 

Berdasarkan data Forbes 2000 Leading Company, Marubeni Corp berada di posisi 

No. 286 dari 2000 perusahaan global per-april 2012. Data Fortune 500 per-maret 

2012, Marubeni Corp berada di posisi No. 168 dari 500 perusahaan global.  

Marubeni Corporation memiliki 13 lini bisnis usaha berskala internasional, 

yaitu “Food Materials Division, Lifestyle Division, Chemical Division, Energy 

Division-II, Transportation Machinery Division, Plant & Industrial Machinery 

Division, Real Estate Business Dept, Food Product Division, Forest Product 

Division, Energy Division-I, Metal & Mineral Resources Division, Power Project 

& Infrastructure Division dan Finance, Logistic IT Business Division”. PT. MCF 

berada di dalam lini Transportation Machinery Division (www.mcf.co.id, 2007). 


