
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Data Mining

Data mining adalah penemuan informasi yang berharga secara efisien dari

banyak koleksi data. Data mining adalah proses penggalian yang dibantu

komputer melalui dan menganalisis set data yang sangat besar dan kemudian

mengekstraksi dari data. Data mining memprediksi perilaku dan tren masa depan,

memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang proaktif, berdasarkan

pengetahuan. Data mining dapat menjawab pertanyaan bisnis yang secara

tradisional terlalu memakan waktu untuk menyelesaikannya. Mereka menjelajahi

database untuk pola tersembunyi, menemukan prediktif informasi yang mungkin

terlewatkan oleh para ahli karena berada di luar harapan mereka (Sumathi dan

Sivanandam, 2006).

Meskipun data mining masih dalam masa pertumbuhan, perusahaan sudah

menggunakan alat dan teknik penambangan data untuk memanfaatkan sejarah

data. Dengan menggunakan teknologi pengenalan pola dan statistik dan teknik

matematika menyaring melalui informasi gudang, data mining membantu analis

mengenali fakta-fakta penting, hubungan, tren, pola, pengecualian, dan anomali

yang mungkin tidak diperhatikan. Untuk bisnis, penggalian data digunakan untuk

menemukan pola dan hubungan dalam data untuk membantu membuat keputusan

bisnis yang lebih baik. Penambangan data bisa membantu menandai tren

penjualan, mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih cerdas, dan akurat

memprediksi kesetiaan pelanggan. Penggunaan khusus data mining, yaitu:

a. Segmentasi pasar

Identifikasi karakteristik umum pelanggan yang beli produk yang

sama dari suatu perusahaan.

b. Pelanggan churn

Memprediksi pelanggan yang cenderung meninggalkan perusahaan

dan pergi ke pesaing.
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c. Deteksi penipuan

Identifikasi transaksi yang kemungkinan besar penipuan.

d. Pemasaran langsung

Identifikasi prospek yang harus disertakan dalam pengiriman daftar

untuk mendapatkan tingkat respon tertinggi.

e. Pemasaran interaktif

Memprediksi apa yang setiap orang yang mengakses situs web

adalah kemungkinan besar tertarik untuk melihat.

f. Analisis keranjang pasar

Memahami produk atau layanan apa yang biasanya dibeli bersama,

misalnya, bir dan popok.

g. Analisis trend

Ungkapkan perbedaan pada pelanggan biasa di antara bulan ini dan

yang sebelumnya.

2.2 Proses Data Mining

Secara sistematis, ada tiga langkah utama dalam data mining menurut

(Prasetyo, 2012):

a. Pemrosesan data awal

Pemrosesan awal data terdiri dari “pembersihan” data, normalisasi

data, transformasi data, penanganan data yang salah, reduksi

dimensi, dan pemilihan subset fitur.

b. Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya

Membangun model dan melakukan validasi terhdapnya berarti

melakukan analisis berbagai model dan memilih model dengan

kinerja prediksi yang terbaik. Dalam langkah ini digunakan metode

seperti kalsifikasi, regresi, analisis cluster dan deteksi anomali.

c. Penerapan

Penerapan berarti menerapkan model pada data yang baru untuk

menghasilkan perkiraan/prediksi masalah yang diinvestigasi.
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2.3 Knowledge Discovery Database (KDD)

Data Mining adalah bagian inti dari proses penemuan pengetahuan. Dalam

hal ini, proses dapat terdiri dari: langkah-langkah pemilihan data, pembersihan

data, transformasi data, pencarian pola (penggalian data), menemukan presentasi,

mencari interpretasi dan evaluasi temuan. Data Mining dan KDD sering

digunakan secara bergantian karena Data Mining adalah kuncinya bagian dari

proses KDD. Istilah Knowledge Discovery in Databases atau KDD untuk jangka

pendek, mengacu pada proses penemuan yang luas pengetahuan dalam data, dan

menekankan "tingkat tinggi" penerapan metode penambangan data tertentu.

Ini menarik untuk peneliti dalam pembelajaran mesin, pengenalan pola,

basis data, statistik, kecerdasan buatan, akuisisi pengetahuan untuk sistem pakar,

dan visualisasi data. Tujuan proses KDD adalah untuk mengekstraksi pengetahuan

dari data dalam konteks basis data besar. KDD melakukan ini dengan

menggunakan metode data mining (algoritma) untuk mengekstrak

(mengidentifikasi) apa yang dianggap pengetahuan, sesuai dengan spesifikasi

langkah-langkah dan ambang batas, menggunakan database bersama dengan apa

pun yang diperlukan preprocessing, sub sampling, dan transformasi dari database

tersebut (C dan Thanamani, 2014).

2.4 Min-Max Normalization

Normalization atau normalisasi adalah proses transformasi dimana sebuah

atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti -1,0 sampai 1,0,

atau 0,0 sampai 1,0. Ada beberapa metode atau teknik yang diterapkan untuk

normalisasi data, salah satunya yaitu min-max normalization (Junaedi dkk, 2011).

Min-max normalization memetakan sebuah value v dari atribut A menjadi v' ke

dalam range [new_min
A
, new_max

A
] berdasarkan persamaan 2.1.

v'=
v-minA

maxA-minA
(2.1)

2.5 Clustering

Pengelompokan atau clustering merupakan pekerjaan yang memisahkan

data atau vektor ke dalam beberapa kelompok menurut karakteristiknya masing-
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masing. Data yang memiliki kemiripan karakteristik akan berkumpul dalam

kelompok yang sama dan data yang memiliki karakteristik berbeda akan terpisah

dikelompok yang berbeda. Label kelas tidak diperlukan untuk setiap data yang

diproses dalam pengelompokan karena label akan diberikan ketika kelompok

sudah terbentuk. Karena tidak ada target label kelas, maka pengelompokan sering

disebut pembelajaran tidak terbimbing (unsupervised learning). Teknik

pengelompokan banyak diterapkan diberbagai bidang seperti kedokteran,

kesehatan, psikologi, hukum, statistik, astronomi, klimatologi dan sebagainya

(Prasetyo, 2012).

2.6 Analisa Clustering

Analisa pengelompokan atau cluster analysis adalah pekerjaan

mengelompokkan data (objek) yang didasarkan hanya pada informasi yang

ditemukan dalam data yang menggambarkan objek tersebut dan hubungan

diantaranya (Prasetyo, 2012).

Analisis kelompok atau clustering merupakan proses partisi sekumpulan

objek data ke dalam sub bagian. Setiap bagian adalah sebuah cluster, sehingga

objek dalam sebuah cluster yang mirip satu sama lain, namun berbeda dengan

objek dalam cluster lainnya. Objek di cluster atau dikelompokkan berdasarkan

prinsip memaksimalkan kesamaan intraclass dan meminimalkan kesamaan antar

kelas (Han dkk, 2012).

Clustering telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti

business intelligence, pengenalan pola gambar, pencarian web, biologi, dan

keamanan. Dalam business intelligence, clustering dapat digunakan untuk

mengatur sejumlah besar pelanggan ke dalam kelompok, dimana pelanggan dalam

berbagi kelompok karakteristik serupa yang kuat (Han dkk, 2012).

2.7 Fuzzy C-Means (FCM)

FCM adalah suatu teknis  pengclusteran data yang mana keberadaan data

tiap-tiap data dalam suatu cluster ditentukan oleh nilai keanggotaan. Teknik

pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Konsep dasar

FCM, pertama kali adalah menentukan pusat cluster yang akan menandai lokasi
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rata-rata untuk tiap-tiap cluster. Pada kondisi awal,pusat cluster ini masih belum

akurat. Tiap-tiap data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster.

Dengan cara memperbaiki pusat cluster dan nilai keanggotaan tiap-tiap data

secara berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak

menuju lokasi yang tepat (Hartati dan Kusumadwi, 2006).

Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi objektif yang

menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan kepusat cluster yang terbobot

oleh derajat keanggotaan titik data tersebut. Output dari FCM yaitu deretan pusat

cluster dan beberapa derajat keanggotaan untuk tiap-tiap titik data. Informasi ini

dapat digunakan untuk membangun suatu fuzzy inference system (Kusumadewi

dan Purnomo, 2013).

Menurut Arifin (2013) Sebelum dilakukan tahapan lanjutan pada FCM

terlebih dahulu data dinormalisasikan. Asumsikan ada sejumlah data dalam set

data X yang berisi n data yang dinotasikan X={x1, x2, ..., xn} dimana setiap data

mempunyai fitur r dimensi : xi1, xi2, ..., xir, dinotasikan xi ={xi1, xi2, ..., xir}. Ada

sejumlah kelompok C dengan centroid: c1, c2, ..., ck, dimana k adalah jumlah

kelompok. Setiap data mempunyai derajat keanggotaan pada setiap kelompok,

dinyatakan dengan uij, dengan nilai di antara 0 dan 1, i menyatakan data xi dan j

menyatakan kelompok cj. Jumlah nilai derajat keanggotaan setiap data xi selalu

sama dengan 1, persamaan dapat dilihat pada Persamaan 2.2.∑ uij=1k
j=1 (2.2)

Setiap kelompok cj berisi paling sedikit satu data dengan nilai keanggotaan

tidak nol, tetapi tidak berisi derajat satu pada semua data. persamaan dapat dilihat

pada persamaan 2.3.

0<∑ uij<nn
i=1 (2.3)

Nilai keanggotaan data xi pada kelompok cj diformulasikan dalam,

persamaan dapat dilihat pada persamaan 2.4.

uij=
D(xi,cj)

2
w-1

∑ D(xi,cj)
2

w-1k
i=1

(2.4)
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Parameter cj adalah centroid kelompok ke-j, D() adalah jarak antara data

dengan centroid, w adalah parameter bobot pangkat yang diperkenalkan dalam

FCM, w Tidak memiliki nilai ketetapan, biasanya nilai w>1, dan umumnya diberi

nilai 2.

Untuk menghitung centroid pada kelompok cj pada fitur j, menggunakan

persamaan 2.5.

cij=
∑ (uil)

wxij
N
i=1∑ (uil)

wN
i=1

(2.5)

Parameter N adalah jumlah data, w adalah bobot pangkat, dan uil adalah

nilai derajat keanggotaan data xi ke kelompok ci. Sementara, fungsi objektif yang

digunakan adalah persamaan 2.6.

J=∑ ∑ (uij)
wD (xi,cl)

2k
l=1

N
i=1 (2.6)

2.8 Association Rules

Association rules mining adalah teknik data mining untuk menemukan

aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Dalam gambaran umum, association

rules memiliki dua tahap proses yaitu:

1. Temukan semua frequent item set : anggota frequent item set

setidaknya memiliki jumlah dalam database sama dengan minimum

support yang telah ditentukan di awal.

2. Temukan semua aturan asosiasi yang kuat dari frequent item set

aturan asosiasi yang dihasilkan harus memenuhi minimum support

dan minimum confidence.

Association rules adalah metode data mining untuk aturan asosiasi dalam

database transaksi penjualan antar item yang merupakan bidang penting dari

penelitian dalam dataset. Manfaat dari aturan ini mendeteksi hubungan yang tidak

diketahui, menghasilkan hasil yang dapat melakukan dasar untuk pengambilan

keputusan dan prediksi. Penelitian aturan asosiasi dimotivasi oleh lebih banyak

aplikasi seperti telekomunikasi, perbankan, perawatan kesehatan dan manufaktur

(Al-Maolegi, Mohammed dan Arkok, Bassam, 2014).
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2.9 Algoritma Apriori

Algoritma apriori adalah sebuah algoritma pencarian pola dalam teknik

data mining untuk menemukan aturan assosiatif antara suatu kombinasi item-set

yang mempunyai suatu nilai keseringan tertentu sesuai kriteria atau filter yang

diinginkan. Algoritma Apriori termasuk dalam jenis aturan asosiasi pada data

mining. Proses didalam algoritma apriori dalam teknik association rules adalah

mencari aturan-aturan yang memenuhi minimum support dan confidence.

Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua

parameter, yaitu support dan confidence. Support (nilai penunjang) adalah suatu

persentase kombinasi item tersebut dalam database. Confidence (nilai kepastian)

adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. (Daryanto, 2016).

1. Analisis Pola Frequensi Tinggi

Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari

nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh menggunakan

persamaan 2.7.

Support =
Jumlah transaksi mengandung A

Total Transaksi
x 100 (2.7)

2. Pembentukan Aturan Asosiasi

Setelah semua pola frequensi tinggi ditemukan. Kemudian dicari aturan

asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung

confidence. Aturan asosiasi A→B, nilai confidence dari aturan A→B diperoleh

menggunakan persamaan 2.8.

Confidence =
∑Transaksi mengandung A dan B∑Transaksi mengandung A

x 100% (2.8)

2.10 Validitas Partition Coefficient Index (PCI)

Bedzek (1981) mengusulkan validasi fuzzy clustering dengan menghitung

Partition Coefficient atau PC sebagai evaluasi nilai keanggotaan data pada setiap

cluster. Nilai PCI hanya mengevaluasi nilai derajat keanggotaan, tanpa

memandang vektor (data) yang biasanya mengandung informasi geometrik. Nilai

dalam rentang [0,1], nilai yang semakin besar mendekati 1 mempunyai arti bahwa

kualitas cluster yang didapat semakin baik (Prasetyo, 2012). Berikut persamaan

2.9 untuk menghitung PCI, dapat dilihat pada persamaan 2.9.
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PCI=
1

N
∑ ∑ uij

2K
j=1

N
i=1 (2.9)

N merupakan jumlah data dalam set data, K merupakan jumlah cluster,

sedangkan uij menyatakan nilai keanggotaan data ke-I pada cluster ke-j.

2.11 Internet Service Provider (ISP)

Internet Service Provider (ISP) berasal dari kata internet yang berarti

hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang

mencakup seluruh dunia, service yang berarti layanan dan provider yang berarti

penyedia layanan atau jasa sehingga pengertian ISP adalah penyedia layanan

internet penyedia jasa internet yakni suatu lembaga atau pengusaha yang

menghubungkan komputer pengguna dengan internet. Pengertian ISP adalah

perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan internet. Perusahaan ini

menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur jaringan internet. Jika

ikita ingin terhubung kejaringan internet terlebih dahulu harus menghubungkan

computer kita kesebuah ISP  tertentu dengan mematuhi syarat-syarat yang

diberikan oleh ISP tersebut mulai dari besarnya biaya yang dibebankan, kecepatan

transfer data, ISP-ISO di Indonesia tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa

Internet Indonesia (APJII) (Santoso, 2012).

2.12 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan ole Astria, Dewi dan

Suprayogi (2013) untuk clustering pelanggan pada CV. Mataram Jaya Bawen

menggunakan algoritma Fuzzy C-Means menghasilkan algoritma Fuzzy C-Means

bekerja dengan baik dalam melakukan clustering pelanggan. Algoritma

mengelompokkan pelanggan ke tiga cluster (golden, silver dan bronze) dengan

tingkat keakuratan cluster adalah 0,596277, yang berarti tingkat akurasi cukup

baik (Astria, Dewi dan Suprayogi, 2013).

Rustiyan, Risma dan Mustakim (2018) dalam penelitiannya telah

menerapkan algoritma Fuzzy C-Means untuk analisis permasalahan simpanan

wajib anggota koperasi yang menghasilkan klasterisasi anggota koperasi

menggunakan algoritma FCM dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang
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berpengaruh terhadap permasalahan simpanan wajib anggota dengan parameter C

= 5, w = 2, Max-Iter = 10 dan ɛ = 0,1, namun setelah dilakukan uji validitas

menggunakan Partition Coeffecient didapatkan hasil 0,3 yang artinya kualitas

klaster masih jauh dari kata optimal (Rustiyan, Risma dan Mustakim, 2018).

Selanjutnya penelitian algoritma apriori yang telah dilakukan oleh

Tampubolon, dkk (2013) pada sistem persediaan alat-alat kesehatan menghasilkan

data mining dapat di implementasikan dengan menggunakan database penjualan

alat-alat kesehatan karena dapat menemukan kecenderungan pola kombinasi

itemsets sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang sangat berharga dalam

pengambilan keputusan untuk mempersiapkan stok jenis barang apa yang

diperlukan kemudian (Tampubolon dkk, 2013).

Daryanto (2016) juga melakukan penelitian dengan menggunakan

algoritma apriori untuk mengetahui aturan asosiasi pada data transaksi penjualan

menghasilkan bahwa semakin banyak data transaksi, maka semakin sulit

memenuhi support diatas 30%. Karena data barang yang dibeli semakin sedikit.

maka nilai support-nya semakin kecil.Semakin banyak barang yang dibeli dan

yang mendekati salah satu transaksi yang dibeli bersamaan, maka semakin tinggi

nilai confidence-nya (Daryanto, 2016).


