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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Knowledge Discovery in Database(KDD) 

Knowledge Discovery in Database (KDD) didefenisikan sebagai ekstraksi 

informasi potensial, implisit dan tidak dikenal dari sekumpulan data. Proses 

Knowlegde Discovery in Database melibatkan hasil proses data mining (proses 

pengekstrak kecenderungan suatu pola data), kemudian mengubah hasilnya secara 

akurat menjadi informasi yang mudah dipahami (Tampubolon dkk, 2013). KDD 

adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data, historis untuk 

menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar 

(Siburian, 2014). 

Dunham (2003) menggunakan istilah Knowledge Discovery in Databases 

(KDD) untuk menunjuk pada keseluruhan proses pencarian pengetahuan dalam 

kumpulan data jumlah besar. Mereka menggolongkan data mining sebagai salah 

satu langkah dalam proses KDD dikarenakan oleh penerapannya terhadap suatu 

algoritma spesifik dalam mencari pola-pola dalam data (Azhari & Anshori, 2009). 

 Menurut Gunadi dan Sensuse (2012) Data mining juga sering disebut 

sebagai Knowledge Discovery in Database (KDD).  KDD terdiri dari tiga proses 

utama yaitu (Kurniawati, 2014): 

1. Preprocessing 

Preprocessing dilakukan terhadap data sebelum algoritma data mining 

diaplikasikan. Proses ini meliputi data cleaning, integrasi, seleksi dan 

transformasi. 

2. Data mining  

Proses utama dalam KDD adalah proses data mining, dalam proses ini 

algoritma-algoritma data mining diaplikasikan untuk mendapatkan 

pengetahuan dari sumber data. 
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3. Post processing 

Hasil yang diperoleh dari proses data miningselanjutnya akan dievaluasi 

pada post processing. 

2.2 Data Mining  

Data mining merupakan proses semi otomatik yang menggunakan teknik 

statistik, matematik, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi 

dan mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan berguna yang 

bermanfaat yang tersimpan didalam database besar(Turban, 2005). Menurut Daryl 

Pregibon data mining adalah campuran data statistik , kecerdasan buatan, dan riset 

basis data yang masih berkembang (Gononescu, 2011). Selain defenisi diatas ada 

beberapa defenisi juga yang diberikan seperti: 

1. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari 

suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui 

secara manual” (Pramudiono, 2006). 

2.  Data mining adalah suatu teknik menggali informasi berharga yang 

terpendam atau tersembunyi pada suatu koleksi (database) yang sangat 

besar sehingga ditemukan suatu pola menarik yang sebelimnya tidak 

diketahui (Wirdasari dkk, 2011). 

3. Data mining, sering juga disebut knowledge discovery in database 

(KDD), adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data 

historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set 

data berukuran besar (Buulolo, 2013) 

4. Data mining diartikan sebagai proses menemukan pola-pola dalam data. 

Proses tersebut harus secara otomatis, atau (biasanya) semi otomatis. 

Pola-pola yang ditemukan haruslah memiliki makna yang dapat 

mengarahkan pada beberapa keuntungan seperti biasanya keuntungan 

ekonomis. Data tersebut biasanya dalam ukuran yang besar (Witten & 

Frank, 2005). 

5. Data mining merujuk pada ekstraksi atau "penambangan" pengetahuan 

dari dalam sejumlah besar data (Han & Kamber, 2006). 
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Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan data mining 

adalah suatu teknik untuk menggali informasi dari sebuah data untuk mencari 

pengetahuan baru dan menemukan pola menarik pada data tersebut yang 

sebelumnya tidak diketahui. 

2.3  Proses Data Mining 

Secara sistematis, ada tiga langkah utama dalam data mining (Gonunescu, 

2011) : 

1. Eksplorasi/pemrosesan awal data 

Eksplorasi/pemrosesan awal data terdiri dari pembersihan data, normalisasi 

data, transformasi data, penanganan data yang salah, reduksi dimensi, pemilihan 

subset fitur, dan sebagainya. 

2. Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya 

Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya berarti melakukan 

analisis berbagai model dan memilih model dengan kinerja prediksi yang terbaik. 

Dalam langkah ini digunakan metode-metode seperti klasifikasi, rgresi, analisis 

cluster, deteksi anomali, analisis asosiasi, analisis pola sekuensial, dan sebagainya. 

3. Penerapan 

Penerapan berarti menerapkan model pada data yang baru untuk 

menghasilkan perkiraan/prediksi masalah yang diinvestigasi. 

2.4 Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan yaitu (Kusrini dkk, 2009 ): 

1. Deskipsi  

Terkadang peneliti dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari 

data untuk menggambarkan pola dan kecendrungan yang terdapat dalam data. 

Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan 

keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup profesional akan sedikit 

didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecendrungan sering 

memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecendrungan. 
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2. Estimasi 

 Estimasi hapir sama dengan klasifikasi, kecuali fariabel target estimasi lebh 

kearah numerik dari pada kearah kategori. Model dibangun menggunakan record 

lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai prediksi. Selanjutnya, 

pada peninjauan berikutnya estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan 

variabel prediksi. Sebagai contoh akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik 

pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat 

badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai 

variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. 

Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

predikasi nilai dari hasik akan ada dimasa mendatang. Contoh prediksi bisnis dan 

penelitian adalah: 

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang. 

b. Prediksi persentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas 

bawah kecepatan dinaikkan. Beberapa metode dan teknik yang 

digunakan dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula digunakan (untuk 

keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

4. Klasifikasi 

Dalam  klasifikasi,  terdapat  target  variabel  kategori.  Sebagai  contoh 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori , yaitu pendapatan 

tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Contoh lain klasifikasi dalam 

bisnis dan penelitian adalah: 

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau tidak. 

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. 

c. Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa. 
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5. Pengklusteran 

Pengkluteran  merupakan  pengelompokan  record,  pengamatan,  atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya 

dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam kluster lain. 

Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target dalam 

pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, 

mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan tetapi, algoritma 

pengklusteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data 

menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan (homogeny), yang mana 

kemiripan dalam satu kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan 

dengan record dalam kelompok lain akan bernilai minimal. Contoh pengklusteran 

dalam bisnis dan penelitian adalah: 

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari satu suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemesaran yang besar. 

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan. 

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, untuk 

mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar. 

6. Asosiasi. 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan attribut yang muncul 

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

belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran 

upgrade layanan yang diberikan. 

b. Menentukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan yang tidak pernah di beli secara bersamaan. 
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2.5 Association Rule Mining 

Association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan 

antar item suatu dataset yang telah ditentukan (Han, J, 2009 dalam Anggraeni et al, 

2013). Tujuannya adalah untuk menemukan pola yang menarik dengan cara yang 

efisien (Eko, 2014). Menurut Witten dan Frank (2005) Association rules merupakan 

salah satu teknik didalam data mining untuk menentukan hubungan antar item 

dalam suatu dataset (sekumpulan data) yang telah ditentukan. Konsep ini sendiri 

diturunkan dari terminologi market basket analysis, yaitu pencarian hubungan dari 

beberapa produk di dalam transaksi pembelian (Tama, 2010). 

Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua 

parameter , support (nlai penunjang) yaitu presentase kombinasi item tersebut 

dalam database dan confidence (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar item 

dalam aturan asosiatif ( Norarota et al, 2010). Kedua ukuran support dan confidence 

berguna untuk menentukan aturan asosiasi, yaitu untuk dibandingkan dengan 

batasan (threshold) yang ditentukan oleh pengguna. Batasan tersebut terdiri dari 

minimum support sebagai nilai minimum dari support dan minimum confidence 

sebagai nilai minimum dari confidence. Dalam pembentukan aturan asosiasi 

meliputi dua tahap yaitu : 

1. Analisa pola frekuensi tinggi 

Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari 

nilai support dalam basis data. Support untuk aturan ( X=>Y) adalah probabilitas 

atribut atau kumpulan atribut X dan Y yang terjadi bersamaan dalam satu transaksi 

(Yulita et al, 2004). Bentuk persamaan matematika dari nilai support (Han, J, 2009 

dalam Anggraeni et al, 2013) adalah : 

Support (X=>Y)  =P(X∩Y)..............................................................(2.1) 

Dengan keterangan : 

X=>Y adalah item yang muncul bersamaan, P(X∩Y) adalah probabilitas transaksi 

yang mengandung X dan Y dibagi dengan jumlah transaksi seluruhnya. 

2. Pembentukan aturan asosiasi 

Setelah menmukan pola frekuensi item tertinggi, kemudian dicari aturan 

asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dari aturan if X then Y. 
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Bentuk matematika dari confidence (Han, J, 2009 dalam Anggraeni et al, 2013) 

adalah : 

 Confidence (X=>Y) =P(X|Y)..........................................................(2.2) 

Dengan keterangan : 

X=>Y adalah item yang muncul bersamaan, P(X|Y) adalah probabilitas jumlah 

transaksi yang mengandung X dan Y yang dibagi dengan jumlah transaksi yang 

mengandung X. 

2.6 Market Basket Analysis 

Market basket analysis adalah suatu metedologi untuk melakukan analisis 

buying habit konsumen dengan menemukan asosiasi antara beberapa item yang 

berbeda, yang diletakan konsumen dalam shopping basket (keranjang belanja) yang 

dibeli pada suatu transaksi tertentu. Tujuan dari market basket analysis adalah 

untuk mengetahui produk-produk mana yang mungkin akan dibeli secara 

bersamaan(Gunadi & Sensuse,2012). Market basket analysis sering disebut juga 

dengan analisa  keranjang pasar. Untuk melakukan analisis keranjang pasar, berikut 

langkah-langkah(Ghozali dkk, 2017): 

1. Tentukan nilai minimum support yang diinginkan. Minimum support 

merupakan ambang batas minimum jumlah itemset yang diperbolehkan, 

jika jumlah itemnya dibawah ambang batas maka item tersebut akan 

dieliminasi. 

2. Menetapkan frequent itemset (kumpulan item yang muncul secara 

bersamaan), dengan cara mengambil itemset yang memiliki frekuensi 

itemset minimal sebesar minimum support sebelumnya. 

3. Dari semua frequent itemset, hasilkan aturan asosiasi yang memenuhi 

nilai minimum support. 

Analisa keranjng pasar didasarkan pada tiga matrik: support, confidence, 

dan lift. Ketiga matrik tersebut berasal dari catatan transaksi untuk bisnis (Hoanca, 

2011 dalam Ghozali dkk, 2017). Untuk menghitung nilai support digunakan 

persamaan (Hoanca, 2011 dalam Ghozali dkk, 2017) sebagai berikut: 

Support = P(A∩B)  =
Jumlah transaksi yang memuat A dan B

total jumlah transaksi
 ..........(2.3) 
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Confidence dihasilkan dari seberapa kuat hubungan produk yang di beli. 

Untuk menghitung nilai confidence digunakan persamaan (Wang et al, 2010) 

sebagai berikut: 

Confidence = P(B|A) =
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (A∩B)

P(A)
 ................................................(2.4) 

Lift ratio mengukur seberapa penting rule yang telah terbentuk berdasarkan 

nilai support dan confidence. Lift ratio merupakan nilai yang menunjukkan 

kevalidan proses transaksi dan memberikan informasi apakah benar produk A dibeli 

bersamaan dengan produk B. Untuk menghitung nilai lift ratio digunakan 

persamaan (Vercelis, 2009 dalam Ghozali, 2017) sebagai berikut: 

Lift ratio =
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 A∩B

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (A) 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (B)
 .............................................(2.5) 

2.7 Algoritma Apriori 

Algoritma Apriori adalah suatu algoritma dasar yang di usulkan oleh 

Algrawal dan Srikant pada tahun 1994 untuk penentuan frequent itemset untuk 

aturan asosiasi boolean. Algoritma apriori digunakan untuk menganalisis 

pelanggan, yaitu keranjang belanja pelanggan, algoritma ini mencari beberapa scan 

set data, mengontrol jumlah itemset yang sering dengan menggunakan ambang 

batas minimum. Bentuk algoritma dari metode apriori dapat dituliskan (Gunadi 

dkk, 2012)sebagai berikut: 

𝐿1 ={𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠𝑒𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡}𝑓𝑜𝑟 (𝑘 = 2; 𝐿𝑘−1 ≠ ∅; 𝑘 + +)  

{ 

𝐶𝑘=𝐴𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 − 𝑔𝑒𝑛(𝐿𝑘1);   //𝑝𝑒𝑚𝑏𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡 

   //𝐵𝑎𝑟𝑢 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 t 

{ 

𝐶𝑡
′=𝑆𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡(𝐶𝑡𝑡); //𝐾𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 

//𝑡𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑐 ∈ 𝐶𝑡
′ 𝑑𝑜 𝑐. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 + +; 

} 

 𝐿𝑘={𝑐𝜖𝐶𝑡
′\𝑐. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝} 

} 

 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ∪𝑘 𝐿𝑘; 
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Dimana : 

 L : himpunan frequent itemset minsup : minimum support 

 C : himpunan kandidat itemset 

 c  : kandidat itemset 

 t : transaksi 

2.7.1 Kelebihan algoritma apriori 

Algoritma apriori yang 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 dsn meminimalkan 

penggunaan I/O. 

2.7.2 Tahap-tahap algoritma apriori 

Algoritma apriori dibagi menajdi beberapa tahap yang disebut narasi atau 

pas (Buulolo, 2013): 

1. Pembentukan kadidat 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 subsetnya 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 menscan database untuk menghitung 

jumlah transaksi yang memuat semua item didalam kandidat k-itemset 

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 supportnya lebih 

besar dari minimum support. 
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4. Bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru maka seluruh proses 

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

2.7.3 Analisis pola frekuensi tinggi (Support) 

Mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support 

dalam basis data. Nilai support  sebuah item diperoleh dengan menggunakan rumus 

berikut: 

Support (A) =
jumlah transaksi yang  mengandung A

Total transaksi
.......................(2.6) 

Nilai support dari 2 item diperoleh dengan menggunakan rumus: 

Support (A,B) = P(A∩B) 

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

∑Transaksi
...........................(2.7) 

(Santoso, B, 2007 ) 

2.7.4 Pembentukan aturan asosiasi (Confidence) 

Pembentukan aturan asosiasi  (Confidence) di cari setelah  semua pola 

frekuensi tinggi ditemukan. Pencarian aturan asosiasi yang memenuhi syarat 

minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif AỤB. 

Nilai AỤB diperoleh dengan rumus berikut. 

Confidence = P(B|A) =
∑transaksi mengandung A dan B

∑Transaksi mengandung A
..................(2.8) 

Untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih maka harus diurutkan 

berdasarkan support x confidence. Aturan diambil sebanyak n aturan yang memiliki 

hasil terbesar ( Santoso, 2007 ). 

2.8 Weka 

Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) adalah sebuah 

perangkat lunak yang memiliki banyak algoritma machine learning untuk 

keperluan data mining. Weka juga memiliki banyak tools untuk pengolahan data, 

mulai dari pre-processing, classification, regression, clustering, association rules, 

dan visualization. Weka adalah perangkat lunak open source berbasis Java dan kita 

dapat menggunakannya secara langsung atau melalui program Java kita. Weka juga 

bisa diimplementasikan ke program python. 

 


