
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Data Mining 

Data mining adalah suatu teknik menggali 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 (Wirdasari dan Kalam, 2011).   

2.1.1. Pengertian Data Mining 

Terdapat beberapa pengertian data mining dari beberapa referensi sebagai 

berikut: 

1. Data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan 

mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar 

(Davies dan Paul, 2004).  

2. Data mining, sering juga disebut sebagai Knowledge Discovery in 

Database (KDD). KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, 

pemakaian data historis, untuk menemukan keteraturan, pola atau 

hubungan dalam set data yang besar (Santoso dkk, 2016).  

3. Data mining didefinisikan sebagai proses menemukan pola-pola dalam 

data. Proses ini otomatis atau seringnya semi otomatis. Pola yang 

ditemukan harus penuh arti dan pola tersebut memberikan keuntungan, 

biasanya keuntungan secara ekonomi. Data mining membutuhkan jumlah 

data yang besar (Santoso, 2016). 

4. Data mining adalah proses menemukan pola-pola didalam data, dimana 

proses penemuan tersebut dilakukan secara otomatis atau semi otomatis 

dan pola-pola yang ditemukan harus bermanfaat (Han dkk, 2006).  

 



7 

 

2.1.2. KarakteristikData Mining 

Data mining memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu (Davies, 

2004 dalam Santoso, 2016): 

1. Data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi 

dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya.  

2. Data mining biasa menggunakan data yang sangat besar.  

3. Data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama 

dalam strategi.  

2.1.3. Tahapan Data Mining 

Ringkasan dari tahapan-tahapan serta proses yang dilakukan pada saat 

melakukan data mining dan proses untuk menemukan knowledge dapat dilihat 

pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1. Proses Knowledge Discovery in Database (KDD) 

(Sumber: Davies, 2004) 

Tahap-tahapnya dimulai dari pemrosesan raw data atau data mentah 

sampai pada penyaringan hingga ditemukannya knowledge, dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Data Selection 

a. Menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau 

memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, dimana penemuan 

(discovery) akan dilakukan.  

b. Pemilihan (selection) data dari sekumpulan data operasional perlu 

dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data 
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hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining, disimpan 

dalam suatu berkas, terpisah dari basisdata operasional.  

2. Pre-Processing/Cleaning 

a. Pemrosesan pendahuluan dan pembersihan data merupakan operasi dasar 

seperti penghapusan noise dilakukan.  

b. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses 

cleaning pada data yang menjadi fokus KDD.  

c. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, 

memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, 

seperti kesalahan cetak (tipografi).  

d. Dilakukan proses enrichment, yaitu proses “memperkaya” data yang 

sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan 

untuk KDD, seperti data atau informasi eksternal.  

3. Transformation 

a. Pencarian fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan data 

bergantung kepada goal yang ingin dicapai.  

b. Merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga 

data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses ini merupakan 

proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang 

akan dicari dalam basisdata.  

4. Data mining 

a. Pemilihan tugas data mining yaitu pemilihan goal dari proses KDD 

misalnya klasifikasi, regresi, clustering, association.  

b. Pemilihan algoritma data mining untuk pencarian (searching).  

c. Proses data mining yaitu 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.  
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5. Interpretation/Evaluation 

a. Penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining.  

b. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 

Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang mencakup 

pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan 

dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya.  

2.1.4. Fungsi-Fungsi Data Mining 

Secara umum fungsi proses data mining dapat diklasifikasikan dalam dua 

kategori antara lain (Kusrini dan Luthfi (2009): 

1. Fungsi Deskriptif 

Fungsi deskriptif bertujuan untuk menyediakan deskripsi dari data sumber 

yang tersedia. Deskripsi tersebut disediakan dalam bentuk ringkasan padat 

yang memberikan informasi berupa cluster, keterhubungan, asosiasi 

maupun bentuk-bentuk lainnya. Deskripsi berfokus pada penemuan pola-

pola tersembunyi dari data yang ditelaah. Dalam konteks KDD, deskripsi 

dipandang lebih penting daripada prediksi.  

2. Fungsi Prediktif 

Fungsi prediktif menyediakan aturan-aturan global yang dapat 

diaplikasikan terhadap basisdata. Prediksi menggunakan beberapa variabel 

atau field-field basisdata untuk memprediksi nilai-nilai variabel masa 

mendatang yang diperlukan, yang belum diketahui saat ini.  

3. Clasification 

Clasification adalah salah satu bagian yang popular dalam data mining. 

churn analys, risk management dan targeting ads selalu melibatkan 

classification. Clasification mengacu pada perkiraan dan algoritma yang 

biasa diterapkan pada metode ini yaitu decision trees, neural network dan 

naive bayes. Data classification memiliki dua tahap proses. Tahap pertama 

biasa disebut learned model. Umumnya ini digambarkan dalam bentuk 

decision trees, classification rules. Tahap kedua adalah model digunakan 

untuk classification. Pada tahap ini classification rules ditahap pertama 
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digunakan. Decision trees adalah salah satu metode dari classification. 

Decision trees berbentuk seperti pohon.  

4. Clustering 

Clustering biasa juga disebut segmentation. Clustering biasanya 

mempresentasikan data kedalam grup-grup.  

5. Assosiation Rule 

Association cukup populer juga di dalam data mining dan biasa juga 

disebut market basket analysis, pada association rule setiap produk 

disertakan itemset. Association ini mempunyai dua tujuan utama yaitu 

menemukan frekuensi item yang telah diset pada setiap produk dan 

menemukan association rules didalamnya. Berikut gambar ilustrasi teknik 

association rule.  

 

Gambar 2.2. Association rule 

(Sumber: Luthfi, 2009) 

6. Regresion 

Banyak digunakan pada bagian statistik, metodenya mencakup linear 

regression dan logistic regression dan teknik-teknik yang digunakan 

adalah regression trees dan neural network.  

7. Forecasting 

Berapa produksi produk bulan depan? Hal ini dapat dijawab dengan 

forecasting, forecasting membutuhkan input data secara 

berkesinambungan (time series).  
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2.2. Analisa Keranjang Belanja/Market Basket Analysis(MBA) 

MBA adalah proses yang menganalisa kebiasaan pembeli dengan 

menemukan hubungan antara barang yang berbeda pada keranjang belanja 

(market basket). Penemuan hubungan tersebut dapat membantu penjual untuk 

mengembangkan strategi penjualan dengan mempertimbangkan barang yang 

sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Sebagai contoh, bila pembeli membeli 

tepung, seberapa besar kemungkinan mereka juga akan membeli gula pada 

transaksi yang sama (Erwin, 2009). Berikut ilustrasi MBA pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Market Basket Analysis 

(Sumber: Erwin, 2009) 

Informasi seperti itu akan membantu penjual untuk meningkatkan angka 

penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut ini: Misalnya 

pada sebuah toko elektronik, untuk menjawab pertanyaan ”Barang-barang apa 

saja yang kemungkinan dibeli pada kunjungan yang sama?”. Untuk menjawab 

pertanyaan ini market basket analysis bisa dilakukan pada data transaksi 

pembelian toko tersebut. Hasilnya bisa diterapkan untuk berbagai perencanaan 

penjualan misalnya dalam mendesain layout toko. Ada dua strategi yang dapat 

digunakan yaitu: 

1. Barang-barang yang sering dibeli bersamaan ditempatkan berdekatan.  

Hal ini meningkatkan kemungkinan barang-barang tersebut dibeli 

bersamaan. Contoh: Jika konsumen yang membeli susu cenderung membeli 
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gula juga, maka dengan menempatkan keduanya berdekatan, maka pembeli 

yang membeli susu begitu melihat gula kemungkinan akan terpikir bahwa 

ia juga butuh gula sehingga membeli keduanya.  

2. Barang-barang tersebut justru diletakkan berjauhan.  

Ini agar konsumen yang membeli barang-barang tersebut mungkin tertarik 

untuk membeli juga barang yang lain ketika berjalan. Market basket 

analysis hanya bersifat memberikan informasi dan pertimbangan bagi user 

berdasarkan fakta yang ada, yaitu data transaksi, seperti apa keputusan 

manajer yang akan diambil nanti, dikembalikan sepenuhnya kepada sang 

manajer sebagai user.  

2.3. Association rule 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai association rule yang meliputi 

defenisi association rule, nilai support dan confidence.  

2.3.1. Pengertian Association rule 

Association rule adalah suatu prosedur yang mencari hubungan atau relasi 

antara satu item dengan item lainnya. Association rule biasanya menggunakan “if” 

dan “then” misalnya “if A then B and C”, hal ini menunjukkan jika A maka B dan 

C. Dalam menentukan association rule perlu ditentukan support dan confidence 

untuk membatasi apakah rule tersebut interesting atau tidak (Han dkk, 2001). 

Association rule pertama kali dikembangkan oleh Agrawal, Imielinski dan Sami. 

Association rule digunakan untuk menemukan pola yang berurutan, asosiasi dan 

hubungan sebab akibat antara himpunan data. Tujuan association rule adalah 

untuk menemukan keteraturan dalam data. Association rule dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi item-item produk yang mungkin dibeli secara bersamaan 

dengan produk lain, atau dilihat secara bersamaan saat mencari informasi 

mengenai produk tertentu. Dalam pencarian association rule, diperlukan suatu 

variabel ukuran kepercayaan (interestingness measure) yang dapat ditentukan 

oleh user, untuk mengatur batasan sejauh mana dan sebanyak apa hasil output 

yang diinginkan oleh user.  
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2.3.2. Ukuran Kepercayaan Rule (Interestingness Measure) 

Terdapat dua ukuran kepercayaan yang menunjukkan kepastian dan 

tingkat kegunaan suatu rule yang ditemukan yaitu (Han dkk, 2006): 

1. Support 

Support (dukungan) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa 

besar dominasi suatu item atau itemset dari keseluruhan transaksi.  

2. Confidence 

Confidence (tingkat kepercayaan) adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

hubungan antar item secara conditional (misalnya seberapa sering item B 

dibeli jika orang membeli item A).  

Pada umumnya association rule yang diketemukan menarik apabila rule 

tersebut memenuhi baik minimum support maupun minimum confidence yang 

telah ditentukan oleh user. Secara sederhana perhitungan support dan confidence 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut: 

      t     
 umlah transaksi mengandung  

 otal transaksi
                                                             

Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

      t      B  
 umlah transaksi mengandung   dan B

 otal transaksi   dan B
                                        

 

Nilai confidence dari aturan   B diperoleh dari rumus berikut: 

  nfiden e    B   
 umlah transaksi mengandung   dan B

 otal transaksi  
                                      

 

Keterangan: 

Transaksi = Aktifitas jual beli barang/produk 

A dan B   = Nama barang/produk 

Rule yang memenuhi baik minimum support maupun minimum confidence 

disebut juga strong rule. Support dan confidence dituliskan dengan nilai antara 

0% sampai 100%. Sebuah itemset yang mengandung k-item adalah k-itemset.  
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Set {A, B} adalah 2-itemset. Jumlah kejadian munculnya itemset adalah jumlah 

transaksi yang mengandung itemset tersebut. Jika suatu itemset memenuhi 

minimum support, maka itemset tersebut disebut juga frequent itemset.  

2.4. Algoritma Apriori 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang algritma apriori sebagai metode 

yang digunakan dalam Tugas Akhir ini, yang meliputi defenisi, langkah-langkah 

dan contoh kasus dengan menggunakan algoritma apriori.  

2.4.1. Pengertian Algortima Apriori 

Algoritma apriori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh 

Agrawal dan Srikant pada tahun 1994 untuk penentuan frequent itemset untuk 

aturan asosiasi boolean. Algoritma apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada 

data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering 

disebut affinity analysis atau market basket analysis (Sari, 2013).  

Penerapan algoritma apriori secara umum dibutuhkan struktur data untuk 

menyimpan candidate frequent itemset untuk suatu iterasi ke-k dan untuk 

menyimpan frequent itemset yang dihasilkan. Ketika membaca tiap item dari 

seluruh transaksi, selain mendapatkan item-item baru juga dilakukan perhitungan 

nilai support item-item yang sudah ditemukan, sehingga untuk mendapatkan 

candidate 1-itemset beserta nilai support-nya cukup membutuhkan satu kali 

pembacaan data (Ruldeviyani, 2008).  

2.4.2. Proses Utama Algoritma Apriori 

Untuk meningkatkan efisiensi dari pencarian k-itemset, dapat digunakan 

suatu metode tambahan yang dinamakan apriori property. Metode ini dapat 

mengurangi lingkup pencarian sehingga waktu pencarian dapat dipersingkat. 

Terdapat dua proses utama yang dilakukan dalam algoritma apriori (Han dkk, 

2006), yaitu: 

1. Join (Penggabungan) 

Pada proses ini setiap item dikombinasikan dengan item yang lainnya 

sampai tidak terbentuk kombinasi lagi. Untuk menemukan Lk, suatu set 

dari kandidat k-itemset dihasilkan dengan cara men-join-kan Lk-1 dengan 

dirinya sendiri. Set kandidat hasil join ini nanti akan dinotasikan sebagai 
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Ck. Adapun aturan dari join ini adalah setiap kandidat yang dihasilkan 

tidak boleh mengandung kandidat yang kembar antara satu dengan yang 

lainnya.  

2. Prune (Pemangkasan).  

Pada proses ini, hasil dari item yang telah dikombinasikan tadi lalu 

dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan 

oleh user. Semua (k-1)-itemset yang tidak frequent tidak mungkin dapat 

menjadi subset dari frequent k-itemset. Oleh karena itu, jika ada (k-1) 

subset dari kandidat k-itemset yang tidak termasuk dalam Lk-1, maka 

kandidat tidak mungkin frequent juga dan oleh karena itu dapat dihapus 

dari Ck.  

2.4.3. Kelebihan Algoritma Apriori 

Algoritma apriori yang akan digunakan pada penelitian ini, mempunyai 

beberapa kelebihan (Santoso, 2003): 

1. Menggunakan format data vertical tid-list yang mengasosiasikan itemset 

dengan transaksi yang terjadi.  

2. Menggunakan pendekatan apriori untuk mencari maksimal frequent 

itemset.  

3. Membutuhkan hanya sedikit pembacaan database, dan meminimalkan 

penggunaan input/output.  

2.4.4. Tahap-Tahap Algoritma Apriori 

Algoritma apriori dibagi menjadi beberapa tahap yang disebut narasi atau 

pass (Buulolo, 2013): 

1. Pembentukan kandidat itemset, kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi 

(k-1) itemset yang didapat dari iterasi sebelumnya. Satu cara dari 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.  

2. Penghitungan support dari tiap kandidat k-itemset. Support dari tiap 

kandidat k-itemset didapat dengan men-scan database untuk menghitung 

jumlah transaksi yang memuat semua item didalam kandidat k-itemset 
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tersebut. Ini adalah juga ciri dari algoritma apriori dimana diperlukan 

penghitungan dengan cara 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 bagian 1. 

Ilustrasi dari algortima apriori ditunjukkan Gambar 2.4.  

 

 

Gambar 2.4. Ilustrasi Tahapan Algoritma Apriori 

(Sumber: Buulolo, 2013) 

2.4.5. Contoh Algoritma Apriori untuk Pencarian AssociationRule 

 Pada bagian ini akan diberikan penjelasan lebih lanjut melalui contoh 

pemakaian algoritma apriori untuk menganalisa keranjang belanja pada data 

transaksi penjualan. Berikut ini adalah contoh database transaksi dari sebuah 

toko, setiap transaksi menunjukkan item yang dibeli oleh konsumen dalam setiap 

kunjungannya. Contoh data transaksi penjualan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Contoh Data Transaksi Penjualan 

Kode Transaksi Item yang Dibeli 

100 A1, A2, A5 

200 A2, A4 

300 A2, A3 

400 A1, A2, A4 

500 A1, A3 

600 A2, A3 

700 A1, A2, A3, A5 

800 A1, A2, A3, A5 

900 A1, A2, A3 

Pada iterasi pertama dari algoritma, setiap item adalah anggota dari set dari 

calon 1-itemset, C1. Algoritma akan langsung memeriksa semua data transaksi 

yang ada untuk dapat menghitung jumlah kemunculan tiap barang. Frekuensi 

kemunculan barang 1-itemset dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Contoh Frekuensi Kemunculan Barang 1-Itemset (C1) 

Itemset Supoort Count 

A1 6 

A2 7 

A3 6 

A4 2 

A5 2 

Jika diasumsikan bahwa minimum support count yang dibutuhkan adalah 2 

(misalnya min_sup = 2/9 = 22.2%). Set dari 1-itemset, L1, dapat ditentukan yaitu 

semua calon 1-itemset yang memenuhi minimum support. Dari Tabel 2.2 di atas 

dapat dilihat bahwa semua itemset memenuhi minimum dan support. Support 1-

itemset dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3. Contoh 1-Itemset yang Memenuhi Minimum_Support (L1) 

Itemset L1 Support Count Nilai Support 

A1 6 6/9 = 66.67% 

A2 7 7/9 = 77.78% 

A3 6 6/9 = 66.67% 

A4 2 2/9 = 22.22% 

A5 2 2/9 = 22.22% 

Untuk menemukan 2-itemset, L2, dari algoritma ini menggunakan 

pengkombinasian L1 dengan L1 untuk menghasilkan set kandidat dari 2 itemset 
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yaitu C2. C2 merupakan hasil kombinasi dari L1. Frekuensi kemunculan barang  

2-itemset dapat dilihat pada Tabel 2.4.  

Tabel 2.4. Contoh Frekuensi Kemunculan Barang 2-Itemset (C2) 

Kombinasi C2 Supoort Count 

{A1, A2} 4 

{A1, A3} 4 

{A1, A4} 1 

{A1, A5} 2 

{A2, A3} 4 

{A2, A4} 2 

{A2, A5} 2 

{A3, A4} 0 

{A3, A5} 1 

{A4, A5} 0 

Transaksi yang ada pada database D diperiksa dan dicari support count 

dari setiap calon itemset yang ada di C2, seperti yang ditunjukkan Tabel 2.4. Set 

dari 2-itemset, L2, dapat ditentukan, yaitu semua kandidat 2-itemset yang 

memenuhi minimum support seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.  

Tabel 2.5. Contoh 2-Itemset yang Memenuhi Minimum Support (L2) 

Itemset L2 Support Count Nilai Support 

{A1, A2} 4 4/9 = 44.44% 

{A1, A3} 4 4/9 = 44.44% 

{A1, A5} 2 2/9 = 22.22% 

{A2, A3} 4 4/9 = 44.44% 

{A2, A4} 2 2/9 = 22.22% 

{A2, A5} 2 2/9 = 22.22% 

Proses untuk menghasilkan suatu set kandidat 3-itemset, C3. Pertama-tama 

mendapatkan C3, yaitu dengan mengkombinasikan L2 dengan L2, 

menghasilkan{{A1, A2, A3}, {A1, A2, A5}, {A1, A3, A5}, {A2, A3, A4}, {A3, 

A5}, {A2, A4, A5}}. Berdasarkan pada algoritma apriori, maka semua subset 

dari frequent itemset di atas, juga harus frequent, dapat dipastikan kemudian 

bahwa ke-empat kandidat terakhir tidak mungkin akan frequent. Oleh karena itu 

harus dibuang dari C3, dengan demikian dapat menghemat usaha yang tidak 

diperlukan untuk melakukan perhitungan terhadap database, ketika akan 

menentuka L3, perlu diingat bahwa ketika diberikan kandidat k-itemset, kita perlu 

mengecek terlebih dahulu, apakah (k-1) subset frequent, sehubungan dengan 
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algoritma apriori menggunakan strategi level-wise search. Frekuensi kemunculan 

barang 3-itemset dapat dilihat pada Tabel 2.6.  

Tabel 2.6. Contoh Frekuensi Kemunculan Barang 3-Itemset (C3) 

Kombinasi C2 Supoort Count 

{A1, A2, A3} 2 

{A1, A2, A5} 2 

{A1, A2, A4} 0 

{A1, A3, A5} 0 

{A2, A3, A4} 0 

{A2, A3, A5} 0 

{A2, A4, A5} 0 

Transaksi yang ada di D diperiksa untuk menemukan L3, yaitu terdiri dari 

kandidat 3-itemset di C3 yang memenuhi minimum support yang telah ditentukan 

oleh user. Support 3-itemset dapat dilihat pada Tabel 2.7.  

Tabel 2.7. Contoh 3-Itemset yang Memenuhi Minimum Support ( L3 ) 

Itemset L2 Support Count Nilai Support 

{A1, A2, A3} 2 2/9 = 22.22% 

{A1, A2, A5} 2 2/9 = 22.22% 

Algoritma akan melakukan kombinasi antara L3 dengan L3 untuk 

menghasilkan kandidat set 4-itemset, C4. Walaupun hasil join adalah {{A1, A2, 

A3, A5}}, itemset ini di-prune karena subset-nya {{A2, A3, A5}} itu tidak 

frequent. Dengan demikian C4 = { }, dan algoritma berhenti dengan telah 

menemukan semua frequent itemset. Kaidah asosiasi frequent itemset dapat dilihat 

pada Tabel 2.8.   

Tabel 2.8. Contoh Kaidah Asosiasi Frequent Itemset 

If Antecedent Then Consequent Support Confidence 

If A1 then A2 4/9 = 44.4% 4/6 = 66.7% 

If A2 then A1 4/9 = 44.4% 4/7 = 57.1% 

If A1 then A3 4/9 = 44.4% 4/6 = 66.7% 

If A3 then A1 4/9 = 44.4% 4/6 = 66.7% 

If A1 then A5 2/9 = 22.2% 2/6 = 33.3% 

If A5 then A1 2/9 = 22.2% 2/2 = 100% 

If A2 then A3 4/9 = 44.4% 4/7 = 57.1% 

If A1 then A2 4/9 = 44.4% 4/6 = 66.7% 

If A2 then A1 4/9 = 44.4% 2/7 = 28.5% 

If A1 then A3 4/9 = 44.4% 2/2 = 100% 

If A3 then A1 4/9 = 44.4% 2/7 = 28.5% 

If A1 then A5 2/9 = 22.2% 2/2 = 100% 
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Tabel 2.8. Contoh Kaidah Asosiasi Frequent Itemset (Lanjutan) 

If Antecedent Then Consequent Support Confidence 

If A5 then A1 2/9 = 22.2% 2/6 = 33.3% 

If A2 then A3 4/9 = 44.4% 2/7 = 28.5% 

If A3 then A1 4/9 = 44.4% 4/6 = 66.7% 

If A1 then A5 2/9 = 22.2% 2/6 = 33.3% 

If A5 then A1 2/9 = 22.2% 2/2 = 100% 

If A2 then A3 4/9 = 44.4% 4/7 = 57.1% 

If A1 then A2 4/9 = 44.4% 4/6 = 66.7% 

If A2 then A1 4/9 = 44.4% 2/7 = 28.5% 

If A1 then A3 4/9 = 44.4% 2/2 = 100% 

If A3 then A1 4/9 = 44.4% 2/7 = 28.5% 

If A1 then A5 2/9 = 22.2% 2/2 = 100% 

If A5 then A1 2/9 = 22.2% 2/6 = 33.3% 

If A2 then A3 4/9 = 44.4% 2/7 = 28.5% 

Misalkan ditentukan oleh user bahwa minimum confidence adalah 65% 

maka diperoleh aturan asosiasi final terurut berdasarkan support x confidence 

tersebut seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.  

Tabel 2.9. Hasil Asosiasi Final 

If Antecedent Then Conseguent Support Confidence Support Xconfidence 

If A1 then A2 4/9 4/6 = 66.7% 0.295 

If A1 then A3 4/9 4/6 = 66.7% 0.295 

If A3 then A1 4/9 4/6 = 66.7% 0.295 

If A3 then A2 4/9 4/6 = 66.7% 0.295 

If A5 then A1 2/9 =22.22% 2/2 = 100% 0.222 

If A4 then A2 2/9 =22.22% 2/2 = 100% 0.222 

If A5 then A2 2/9 =22.22% 2/2 = 100% 0.222 

If A5, then A1 and A2 2/9 =22.22% 2/2 = 100% 0.222 

If A1 and A5, then A2 2/9 =22.22% 2/2 = 100% 0.222 

If A2 and A5, then A1 2/9 =22.22% 2/2 = 100% 0.222 

Setelah dibandingkan dengan min_support = 4.44% dan min_confidence = 

65%, maka asosiasi yang memenuhi syarat hanya ada empat asosiasi, seperti 

terlihat pada Tabel 2.9 di atas. Ke-4 asosiasi tersebut dapat diterjemahkan sebagai 

berikut: 

1. Rule 1: Support 4.44%, artinya 4.44% dari semua transaksi yang dianalisis 

menunjukkan bahwa A1 dan A2 dibeli bersamaan, sedangkan confidence 

sebesar 66.7% menyatakan tingkat kepercayaan atau dapat dikatakan jika 
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seorang konsumen membeli A1 maka terdapat 66.7% kemungkinan dia 

akan membeli A2 juga.  

2. Rule 2: Support 4.44%, artinya 4.44% dari semua transaksi yang dianalisis 

menunjukkan bahwa A1 dan A3 dibeli bersamaan, sedangkan confidence 

sebesar 66.7% menyatakan tingkat kepercayaan atau dapat dikatakan jika 

seorang konsumen membeli A1 maka terdapat 66.7% kemungkinan dia 

akan membeli A3 juga.  

3. Rule 3: Support 4.44%, artinya 4.44% dari semua transaksi yang dianalisis 

menunjukkan bahwa A3 dan A1 dibeli bersamaan, sedangkan confidence 

sebesar 66.7% menyatakan tingkat kepercayaan atau dapat dikatakan jika 

seorang konsumen membeli A3 maka terdapat 66.7% kemungkinan dia 

akan membeli A1 juga.  

4. Rule 4: Support 4.44%, artinya 4.44% dari semua transaksi yang dianalisis 

menunjukkan bahwa A3 dan A2 dibeli bersamaan sedangkan confidence 

sebesar 66.7% menyatakan tingkat kepercayaan atau dapat dikatakan jika 

seorang konsumen membeli A3 maka terdapat 66.7% kemungkinan dia 

akan membeli A2 juga.  

2.5. Flowchart 

Flowchart adalah suatu diagram alir yang menggunakan simbol atau tanda 

untuk menyelesaikan masalah (Siallagan, 2009). Adapun simbol-simbol yang 

sering digunakan dalam flowchart dapat dilihat pada Tabel 2.10.  

Tabel 2.10. Simbol-Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Fungsi Flowchart 

1 
 

Terminal 
Terminal menyatakan awal atau akhir 

dari suatu algoritma.  

2 
 

Proses Menyatakan Proses.  

3 
 Predefined process(sub 

program) 

Proses yang terdefinisi atau sub 

program.  

4 
 

Input/Output 
Menyatakan masukan dan keluaran 

(input/output) 

5 
 

On page connector 
Menyatakan penyambung  ke simbol 

lain dalam satu halaman.  

 



22 

 

Tabel 2.10. Simbol-Simbol Flowchart (Lanjutan) 

No Simbol Nama Fungsi Flowchart 

6 
 

Tagged document 
Menyatakan pencetakkan (dokumen) 

pada kertas.  

s7 
 

Decision 

Menyatakan decision (keputusan) yang 

digunakan untuk penyeleksian kondisi 

di dalam program.  

8  Garis alir (flow line) Menyatakan arah alir pekerjaan (proses).  

2.6. Database 

Basisdata terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan 

sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan data adalah 

reprensentasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (siswa, 

pegawai, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan 

sebagainya (Fathansyah, 1999).  

Basisdata (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang 

saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. 

Basisdata dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai 

pendekatan berbasis berkas (Kadir, 2003). Secara lebih lengkap, tujuan basisdata 

adalah sebagai berikut: 

1. Kecepatan dan kemudahan (speed).  

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space).  

3. Keakuratan (accuracy).  

4. Ketersediaan (availability).  

5. Kelengkapan (completeness).  

6. Keamanan (security).  

7. Kebersamaan pemakai (sharability).  

2.7. Sekilas Tentang SQL 

Structured Query Language (SQL) adalah sebuah bahasa yang 

dipergunakan untuk mengakses data dalam basisdata relasional. SQL juga dapat 

diartikan sebagai antar muka standar untuk sistem manajemen basisdata 

relasional, termasuk sistem yang beroperasi pada komputer pribadi. SQL 
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memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses informasi tanpa mengetahui 

dimana lokasinya atau bagaimana informasi tersebut disusun (Fathansyah, 1998).  

2.8. Sekilas Tentang MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basisdata SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multi thread, 

dan multi-user MySQL dimiliki dan di sponsori oleh sebuah perusahaan komersial 

Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta hampir atas semua kode 

sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan 

MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael "Monty" 

Widenius.  

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi General Public License (GPL), 

dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu Structured 

Query Language (SQL). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.  

2.9. Hypertext Pre-Processor (PHP) 

PHP atau yang memiliki kepanjangan Hypertext Preprocessor (PHP) 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu 

website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda 

kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout 

web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP 

tersebut, web akan sangat mudah di-maintenance PHP berjalan pada sisi server 

sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa server side scripting artinya bahwa 

dalam setiap/untuk menjalankan PHP, wajib adanya web server. Salah satu 

kelebihan PHP adalah kemampuan untuk dapat melakukan koneksi dengan 

berbagai database, seperti MySQL, postgreSQL, access. Selain itu PHP juga 

bersifat open source. PHP ini bersifat open source sehingga dapat dipakai secara 
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cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem operasi 

windows maupun linux (Nugroho, 2002).  

2.10. Blackbox Testing 

Blackbox testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Pressman, 2010).  

Blackbox testing bukanlah solusi alternatif dari white box testing, tapi lebih 

merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box 

testing. Blackbox testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basisdata.  

4. Kesalahan performansi (performance errors).  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid? 

2. Input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik? 

3. Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu? 

4. Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi? 

5. Berapa banyak rata-rata data dan jumlah data yang dapat ditangani sistem? 

6. Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani spesifik pada 

operasi sistem? 

2.11. Waterfall 

Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari 

level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, 

testing/verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap 

demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan 

berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya yaitu tahap requirement (Pascapraharastyan, 2014). Secara umum 

tahapan pada waterfall model dapat dilihat pada Gambar 2.5.  
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Gambar 2.5. Waterfall Model 

Gambar di atas adalah tahapan umum dari model proses ini. Akan tetapi 

Pressman memecah model ini menjadi 6 tahapan meskipun secara garis besar 

sama dengan tahapan-tahapan waterfall model pada umumnya. Berikut adalah 

penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model ini menurut 

(pressman, 2010): 

1. Requirements Definition: Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan 

difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan 

dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain 

informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface. 

Dari 2 aktivitas tersebut (pencarian kebutuhan sistem dan software) harus 

didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan.  

2. System and Software Design: Proses ini digunakan untuk mengubah 

kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi representasi ke dalam bentuk 

“blueprint” software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat 

mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 

sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus 

didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software.  

3. Implementation and Unit Testing: Untuk dapat dimengerti oleh mesin, 

dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya 

menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa 
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pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi 

dari tahap design yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer.  

4. Integration and Sytem Testing: Sesuatu yang dibuat haruslah diuji 

cobakan. Demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software 

harus diuji cobakan, agar software bebas dari error, dan hasilnya harus 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya.  

5. Operation and Maintenance: Pemeliharaan suatu software diperlukan, 

termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat 

tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih 

ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan 

fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan 

diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan seperti 

ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya.  

2.12. Unified Modeling Language (UML) 

United Modeling Languange (UML) adalah suatu tools untuk 

memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil dari analisa dan desain yang 

berisikan sintak dalam memodelkan sebuah sistem secara visual. UML diagram 

memiliki tujuan untuk dapat membantu tim pengembang proyek dapat 

berkomunikasi, mengeksplorasi potensi desain, dan memvalidasi sebuah desain 

arsitektur software atau pembuat program (Haviluddin, 2011).  

UML yang digunakan pada penelitian ini yaitu use case diagram. Use case 

diagram bekerja dengan cara mendeskripsikan interaksi antara user dengan 

sebuah sistem melalui sebuah alur bagaimana sistem tersebut dipakai. Urutan 

langkah-langkah yang menjelaskan antara user dan sistem disebut dengan 

skenario. Use case diagram merupakan awalan yang baik untuk pengembangan 

berbasis design, object, testing, dan dokumentasi yang menggambarkan 

kebutuhan sistem dari sudut pandang luar sistem (Haviluddin, 2011). Use case 

diagram dapat dilihat pada Tabel 2.11.  
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Tabel 2.11. Use Case 

No Simbol Nama Keterangan 

1.  

 

Actor 
Mewakili himpuan peran pengguna ketika 

berinteraksi dengan use case.  

2.  
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor).  

3.  

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu actor 

2.13. Tanagra 

Tanagra adalah software data mining bebas untuk tujuan akademik dan 

penelitian ini mengusulkan beberapa metode data mining dari analisis eksplorasi 

data, pembelajaran statistik, pembelajaran mesin dan daerah database. Tanagra 

adalah "proyek open source" karena setiap peneliti dapat mengakses ke kode 

sumber, dan menambahkan algoritma sendiri, sejauh dia setuju dan sesuai dengan 

lisensi distribusi perangkat lunak. Tujuan utama dari proyek tanagra adalah 

memberikan peneliti dan mahasiswa yang mudah untuk menggunakan perangkat 

lunak data mining, sesuai dengan norma-norma yang hadir dari pengembangan 

perangkat lunak dalam domain ini (terutama dalam desain GUI dan cara untuk 

menggunakannya), dan memungkinkan untuk menganalisis baik data yang nyata 

atau sintetis. Tujuan kedua tanagra adalah untuk mengusulkan kepada peneliti 

arsitektur yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menambahkan 

metode penambangan datamereka sendiri, untuk membandingkan kinerja mereka 

(Julsam, 2009). 

Tujuan terakhir, arah pengembang pemula, terdiri dalam menyebarkan 

metodologi yang mungkin untuk membangun perangkat lunak semacam ini. 

Mereka harus mengambil keuntungan dari akses gratis ke kode sumber, untuk 

melihat bagaimana perangkat lunak semacam ini dibangun, masalah untuk 

menghindari, langkah-langkah utama dari proyek ini, dan alat-alat dan 

perpustakaan kode yang digunakan. 
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2.14. Buku 

Menurut KBBI, buku adalah beberapa helai kertas terjilid berisi tulisan 

untuk dibaca atau yang kosong untuk ditulis. Sedangkan ajar adalah petunjuk 

yang diberikan kepada orang supaya diketahui (dituruti). Buku teks pelajaran 

adalah buku teks wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu 

buku teks pelajaran harus melalui proses penilaian yang objektif untuk menjamin 

mutu isi, metode pembelajaran, bahasa, dan grafikanya. Buku teks pelajaran wajib 

dipakai oleh guru dan siswa sebagai acuan dalam proses belajar-membelajarkan 

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 11 thn 2005). Secara umum buku 

dapat dibedakan menjadi empat jenis (Fella, 2014), yaitu: 

1. Buku Sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan 

sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang 

lengkap.  

2. Buku Bacaan, adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, 

misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya.  

3. Buku Pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau 

pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran.  

4. Buku-buku Teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran, dan 

berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan.  

Buku merupakan sumber belajar yang praktis mengingat penggunaannya 

yang fleksibel, pemeliharaan yang murah serta ketersediannya yang mudah 

Penggunaan buku tidak dibatasi waktu, tempat, maupun usia pengguna namun 

tetap ada ketentuan dalam penyusunan maupun penggunaannya. Hal tersebut 

menjadikan buku dapat digunakan sebagai sumber belajar yang tidak hanya 

digunakan di sekolah saja. Ada beberapa jenis buku yang dapat dipersiapkan 

dalam pengajaran. Salah satu dari jenis buku tersebut adalah buku teks.  

2.15. Riset Terdahulu 

Belakangan ini data mining telah diimplementasikan keberbagai bidang, 

diantaranya dalam bidang bisnis atau perdangangan, bidang pendidikan, dan 

telekomunikasi. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 
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menggunakan teknik association rule diantaranya yaitu penerapan metode 

association rule sebagai strategi inventori dan relokasi buku studi kasus Toko 

Buku area Pasar Senapelan menghasilkan kesimpulan bahwa pada transaksi 

periode Januari buku-buku yang berkategori agama banyak diminati oleh 

konsumen dengan tingkat minimum confidence seluruhnya mendekati 100% 

penelitian (Putra, 2013). Penerapan algoritma apriori untuk rekomendasi 

peminjaman buku di Perpustakaan STMIK Widya Pratama dengan menggunakan 

nilai minimum support 0.04, dan dengan nilai minimum confidence 0.4, 

menghasilkan kesimpulan bahwa jika pengunjung meminjam metode statistika 

Ed. Rev Cet. 6 maka akan meminjam pengntar statistika ekonomi dan bisnis jilid 

1 dengan support 0.01 dan nilai confidence 1 (Sugianti dkk, 2015). Analisa 

algoritma apriori untuk mendapatkan pola peminjaman buku Perpustakaan SMPN 

3 Batanghari menghasilkan rule asosiasi yang terbentuk yaitu jika meminjam 

buku agama, maka akan meminjam buku TIK dengan support 5% dan confidence 

50% dan jika meminjam buku TIK, maka akan meminjam buku agama dengan 

support 5% dan confidence 40% (Anas, 2016). Penerapan metode data mining 

market basket analysis terhadap data penjualan produk buku dengan 

menggunakan algoritma apriori dan Frequent Pattern Growth (Fp-Growth), pada 

aturan asosiasi algortima Fp-Growth menemukan hubungan antara itemset dengan 

tingkat kekuatan aturan asosiasi support dan confidence sebesar 0,273 sedangkan 

pada aturan asosiasi algoritma apriori menemukan hubungan antar itemset dengan 

tingkat kekuatan aturan asosiasi support dan confidence sebesar 0,725 (Gunadi 

dan Sensuse, 2012). 


