
II-1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata Sansekerta, pustaka  yang artinya kitab, 

buku. Dalam bahasa Inggris, istilah library berasal dari kata Latin liber atau libri 

yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut, terbentuklah istilah librarius yang 

artinya tentang buku. Dalam bahasa Belanda  bibliotheek, Jerman  bibliothek, 

Perancis  bibliotheque,  Spanyol bibliotheca, dan Portugal  bibliotheca. Semua 

istilah itu berasal dari bahasa Yunani biblia yang artinya tentang buku, kitab. 

Dalam  New Oxford American Dictionary (2010), “library” berarti sebuah 

bangunan atau ruangan yang berisi koleksi buku, jurnal, dan beberapa film dan 

rekaman musik bagi orang untuk membaca, meminjam, atau merujuk.   

Berdasarkan buku  Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan (1992), 

perpustakaan adalah satu alat yang vital dalam setiap program pendidikan, 

pengajaran, dan penelitian (research) bagi setiap lembaga pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 

Dalam pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Perpustakaan 

(2010), definisi dari perpustakaan adalah suatu institusi pengelola koleksi karya 

tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku 

guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural, 

dan rekreasi. 

Dari berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

ialah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan koleksi buku 

atau koleksi lain bagi pengunjung untuk membaca, meminjam, ataupun merujuk, 

namun bukan untuk dijual. Pengertian ini menunjukan bahwa koleksi 

perpustakaan digunakan untuk mendayagunakan koleksinya untuk kepentingan 

para pengunjung, bukan untuk kegiatan jual beli. 
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2.2 Knowledge Discovery in Database  (KDD) 

Data Mining dan Knowledge Discovery in Database (KDD) sering kali 

digunakan untuk memberi tahukan proses pencarian informasi yang tersembunyi 

didalam database yang besar. Pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki 

konsep yang berbeda, tetapi saling berkaitan antara satu sama lain. Dan pada salah 

satu tahap KDD terdapat proses data mining. Keluaran nantinya bisa dipakai 

untuk memperbaiki pengambilan keputusan dimasa depan. Proses KDD secara 

garis besar dapat dijelasakan sebagai berikut (Efori Buulolo, 2013 dikutip dari 

Budi Santoso, 2007): 

1. Data Selection 

Merupakan pemilihan data dari sekumpulan data operasional yang perlu 

dilakukan sebelum penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data dari hasil 

seleksi digunakan untuk proses data mining, disimpan pada suatu berkas, terpisah 

dari basis data operasional. 

2. Pre-processing/Cleaning 

Tahap cleaning ini mencakup seperti membuang data duplikasi, 

memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti 

kesalahan dalam menulis (tipografi). Pada tahap ini juga dilakukan proses 

enrichment, yaitu merupakan suatu proses “memperkaya” data yang sudah ada 

dengan data atau informasi lain yang relevan, seperti data atau informasi 

eksternal. 

3. Transformation  

Tahap ini dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung 

pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. 

4. Data Mining 

Merupakan proses mencari pola atau informasi yang menarik dalam data 

yang terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Pemilihan metode 

atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD. 
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5. Interpretation/Evaluation 

Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini 

mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan 

dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. 

2.3 Data Mining 

Data mining merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan didalam basis data. Data mining juga merupakan proses 

yang menggunakan matematika, teknik statistik, kecerdasan buatan, dan 

machine learning untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang 

bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai basis data besar (Dewi 

Kartika Pane, 2013).  

Data mining merupakan bagian dari KDD yang terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu pemilihan data, pra-pengolahan, data mining serta interpretasi 

hasil. Sedangkan menurut Benni R Siburian (2014) dikutip dari Santoso (2007), 

data mining adalah proses yang bertujuan untuk menemukan suatu informasi 

atau pengetahuan yang berguna dari data yang berskala besar. Sehingga sering 

disebut sebagai bagian dari proses Knowledge Discovery in Database. Data 

mining menggunakan kekuatan dari komputer yang dikombinasikan dengan 

kemampuan bawaan manusia dalam menggambarkan visualisasi pola yang jelas. 

Dengan mengotomatisasi data mining, komputer menemukan pola dan trend 

data, ketika seseorang memanfaatkan penemuan-penemuan ini guna 

memutuskan pola yang benar-benar relevan (Benni R Siburian, 2014 dikutip 

dari Pramudiono, 2007). 

Ada juga yang berpendapat Data Mining (DM) adalah inti dari proses 

knowledge discovery of database, melibatkan kesimpulan algoritma yang 

mencari data, mengembangkan model dan menemukan pola-pola yang 

sebelumnya tidak diketahui. 
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Gambar 2.1 Bidang Ilmu Data Mining (Efuri Buulolo, 2013) 

 

2.3.1 Proses Data Mining 

Menurut (Irmayanti, 2015 dikutip dari Gorunescu 2011), proses data 

mining terbagi dalam tiga aktifitas yaitu :  

1. Eksplorasi data, terdiri dari aktifitas pembersihan data, transformasi data, 

pengurangan dimensi, pemilihan ciri dan lain-lain.  

2. Membuat model dan pengujian validitas model, merupakan pemilihan 

terhadap model-model yang sudah dikembangkan yang cocok dengan kasus 

yang dihadapi. Dengan kata lain, dilakukan pemilihan model secara 

kompetitif. 

3. Penerapan model dengan data baru untuk menghasilkan perkiraan dari kasus 

yang ada. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah model yang 

dibangun dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. 

 

2.3.2 Teknik Data Mining 

Ada beberapa teknik didalam data mining yaitu (Efori Buulolo, 2013 

dikutip dari Kusrini dan Emha Taufiq Luthfi, 2009) : 

1. Analisa Asosiasi 

Analisis asosiasi ini merupakan penemuan aturan asosiasi yang 

menggambarkan kondisi atribut yang sering terjadi dalam satuan data tertentu. 

Analisis asosiasi biasa digunakan untuk analisa data pasar dan data transaksi. 
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2. Klasifika dan Prediksi 

Merupakan suatu proses untuk menemukan sebuah model (fungsi) yang 

menjelaskan atau mencirikan konsep atau kelas data untuk suatu kepentingan 

tertentu, yang bisa menggunakan pemodelan untuk memprediksi kelas objek yang 

labelnya tidak diketahui. Model yang didapat mungkin bisa diwakili dalam 

berbagai format, seperti aturan klasifikasi IF-THEN, pohon keputusan, formula 

matematika, atau jaringan saraf tiruan. Klasifikasi bisa digunakan untuk 

memprediksi label kelas data objek pada data. 

3. Analisa Clustering 

Berbeda dengan klasifikasi dan prediksi yang menganalisa pelabelan 

objek data, clustering menganalisis objek data tanpa mengkonsultasikan label 

kelas yang dikenal. Secara umum label kelas bukan didapat dalam pengolahan 

data sederhana, karena mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Clustering bisa 

digunakan untuk meng-generate label. Objek yang di cluster (dikelompokan) 

berdasarkan pada prinsip memaksimalkan persamaan dalam kelas dan 

meminimalkan kesamaan antar kelas. 

4. Analisa Outlier 

Didalam sebuah database mungkin berisi objek data yang tidak sesuai 

dengan kebiasaan umumnya yang disebut Outlier. Analisa outlier membantu 

dalam pendekteksian kesalahan dan nilai-nilai abnormal. 

 

2.3.3 Pengelompokan Data Mining 

Berdasarkan tugas yang dapat dilakukannya, Data Mining dibagi menjadi 

beberapa kelompok (Efori Buulolo, 2013):  

1. Deskripsi  

Terkadang peneliti dan analisis ingin mencoba mencari data untuk 

menggambarkan pola dan kecendrungan dalam data secara sederhana. Deskripsi 

dari pola dan kecendrungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk 

suatu pola atau kecenderungan. 
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2. Klasifikasi  

Pada klasifikasi terdapat target variabel kategori. Contoh 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 tidak.  

c. Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan kategori penyakit 

tersebut. 

3. Estimasi 

Hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel estimasi lebih kearah 

numerik dari pada kearah kategori. Model dibangun menggunakan record 

lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai prediksi. Dan pada 

peninjauan selanjutnya estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai 

variabel prediksi. 

4. Prediksi  

Hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

prediksi nilai dari hasil akan ada dimasa mendatang. Beberapa metode dan teknik 

yang digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

5. Pengklusteran  

Pada pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan record yang memiliki kluster lain. Pada pengklusteran 

tidak ada variabel target seperti klasifikasi. Pengklusteran tidak melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, 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.  
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6. Asosiasi 

Didalam Data Mining asosiasi bertugas menemukan attribute yang 

muncul dalam satu waktu. Asosiasi lebih sering disebut dengan analisis keranjang 

belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian :  

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 dibeli secara kesamaan. 

2.4 Associaton Rules 

Association rules merupakan salah satu metode yang bertujuan mencari 

pola yang sering muncul diantara banyak transaksi, dimana setiap transaksi terdiri 

dari beberapa item (Nugroho Wandi, 2012 dikutip dari S. Zhang Dkk, 2003), 

sehingga metode ini akan mendukung sistem rekomendasi peminjaman buku yang 

akan dipinjam oleh pengguna melalui penemuan pola antar item dalam transaksi-

transaksi yang terjadi di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi. Korelasi 

antar item pada transaksi-transaksi sebagai berikut: 

Pada transaksi yang terdapat item X terdapat kemungkinan ada item Y 

juga didalamnya, dinotasikan X → Y, dimana X dan Y adalah disjoint itemset, 

dinotasikan X ∩ Y. kumpulan dari transaksi-transaksi ini disebut dengan itemset, 

yang dinotasikan dengan Ik  (k= 1, 2, …. m). jika terdapat itemset ynag 

mempunyai item sebanyak k, maka disebut k-itemset (Wandi Dkk, 2012 dikutip 

dari M. J. Zaki, 2000). 

Association rule ini nantinya menghasilkan rules yang menentukan 

seberapa besar hubungan antar X dan Y tadi, dan diperlukan ukuran untuk rules 

ini yakni support dan confidence. 

Support merupakan kemungkinan X dan Y muncul bersamaan yang 

dinotasaikan : 

      jumlah transaksi yang mengandung  X dan Y 

Support (X→Y) =                                                                                                 ………………………………...  

            jumlah transaksi 

2.1 
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Sedangkan confidence merupakan kemungkinan munculnya Y ketika X 

juga muncul, dinotasikan: 

     jumlah transaksi yang mengandung  X dan Y 

Confidence (X→Y) =                                                                                                   ………………………...... 

               jumlah transaksi yang mengandung X   

Salah satu algoritma yang merupakan teknik asosiasi pada data mining 

adalah algoritma Apriori. 

2.5 Algoritma Apriori 

Algoritma apriori merupakan algoritma dasar yang diusulkan oleh 

Agrawal dan Srikant pada tahun 1994 untuk penentuan frequent itemsets untuk 

aturan asosiasi boolean. Algoritma apriori merupakan salah satu algoritma yang 

melakukan pencarian frequent itemset dengan melakukan teknik association rule 

(Benni R Siburian, 2014).  

Algoritma apriori digunakan untuk menemukan association rules yang 

memenuhi batas nilai support dan confidence. Cara kerja apriori adalah dengan 

menganalisa kumpulan item yang diambil atau dipilih secara bersamaan pada 

beberapa transaksi. penghitung kumpulan pola data yang muncul di dalam 

database melalui beberapa iterasi atau perulangan. Iterasi i menghitung semua 

kumpulan data i ( kumpulan data yang mengandung elemen i ) yang sering 

muncul. Setiap iterasi terdiri dari 2 langkah yaitu candidate generation ( 

penentuan kandidat ) dan candidate counting and selection ( pemilihan serta 

penghitungan kandidat) (Heriza, 2015 dikutip Kantardzic, 2003). 

Dalam tahap penghitungan, algoritma apriori menghitung nilai support 

terhadap tiap elemen dalam database. Hanya kumpulan data i dengan batas 

minimal yang telah ditentukan akan dimasukkan ke dalam kandidat barang yang 

sering muncul. 

Pencarian pola kombinasi barang dalam apriori tidak dapat secara 

langsung menggabungkan elemen i dengan seluruh jenis barang yang diterima. 

Bila pencarian kombinasi barang dilakukan secara langsung maka waktu yang 

dibutuhkan untuk mencari kombinasi barang akan lebih lama. Cara yang 

2.2 
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dilakukan dalam algoritma apriori ini adalah dengan melakukan self-joining 

iterasi sebelumnya (Kennedi Tampubolon, 2013 dikutip dari Sander , 2004). 

Proses utama yang dilakukan dalam algoritma apriori untuk menemukan 

frequent itemset yaitu (Kenndi Tampubolon, 2013 dikutip dari Devi Dinda 

Setiawan, 2009): 

1. Join (Penggabungan) 

Pada proses ini dilakukan pengkombinasian item dengan item yang 

lainnya hingga tidak dapat terbentuk kombinasi lagi. 

2. Prune (Pemangkasan) 

Proses ini merupakan hasil dari item yang telah dikombinasikan 

kemudian dipangkas dengan menggunakan minimum support yang 

telah ditentukan user. 

Langkah pertama pada algoritma  apriori  yaitu,  support  dari setiap item 

dihitung dengan  men-scan  database.  Setelah  support  dari  setiap  item  didapat,  

item  yang memiliki  support  lebih besar dari  minimum support  dipilih sebagai 

pola frekuensi tinggi dengan panjang 1 atau sering disingkat  1-itemset. Singkatan 

k-itemset berarti satu set yang terdiri dari k item. 

Iterasi  kedua  menghasilkan  2-itemset  yang  tiap  set-nya  memiliki  dua  

item. Pertama dibuat kandidat 2-itemset dari kombinasi semua 1-itemset. Lalu 

untuk tiap kandidat 2-itemset ini dihitung support-nya dengan men-scan  

database. Support artinya jumlah transaksi dalam database yang mengandung  

kedua item dalam kandidat 2-itemset. Setelah support dari semua  kandidat 2-

itemset didapatkan, kandidat 2-itemset yang memenuhi syarat minimum support 

dapat ditetapkan sebagai 2-itemset yang juga merupakan pola frekuensi tinggi.  

Untuk selanjutnya iterasi-iterasi ke-k dapat dibagi lagi menjadi beberapa 

bagian : 

1. Pembentukan kandidat itemset 

Kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi (k-1)-itemset yang didapat 

dari iterasi sebelumnya. Satu ciri dari algoritma apriori adalah 

pemangkasan kandidat k-itemset yang subset-nya yang berisi k-1 item 

tidak termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang k-1. 
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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 di dalam 

kandidat k-itemset tersebut. Ini adalah juga ciri dari algoritma  apriori  

yaitu  diperlukan penghitungan dengan scan 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.  Kemudian dihitung confidence masing-masing 

kombinasi item. Iterasi berhenti ketika semua item telah  dihitung 

sampai tidak ada kombinasi item lagi. (Tampubolon, 2013) 

Untuk lebih memahami proses algoritma apriori maka berikut ini akan  

diberikan illustrasi penggunaan algoritma apriori. Dengan menggunakan database 

pada gambar 2.2 dan mengasumsikan minimum support adalah 2  transaksi. 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Algoritma Apriori (Kennedi Tampubolon, 2013 dikutip 

dari Agrawal, R. Srikant, 1996) 
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2.6 Penelitian Terkait  

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang sistem pencari 

hubungan antar buku pada transaksi peminjaman dengan algoritma apriori dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

Perbedaan atau 

kaitannya dengan 

penelitian penulis 

1 Agung dkk 

(2015) 

Penerapan data 

mining pada 

transaksi penjualan 

untuk mengatur 

penempatan 

barang 

menggunakan 

association rule 

Mengetahui 

apakah 

algoritma 

apriori dapat 

mengembangka

n penjualan dan 

strategi 

pemasaran 

serta 

mengetahui 

hubungan antar 

barang guna 

menentukan 

penempatan 

barang 

Penulis 

menggunakan 

algoritma apriori 

untuk mendapatkan 

frequent itemset dari 

transaksi yang sering 

muncul. 

2 Samuel 

(2008) 

Penerapan Struktur 

FP-tree dan 

Algoritma FP-

Growth dalam 

Optimasi 

Penentuan 

Frequent Itemset 

Frequent 

Itemset dapat 

ditentukan 

dengan 

menggunakan 

fp-tree dan 

algoritma fp-

growth 

Dari penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

algoritma yang 

digunakan oleh 

peneliti sebelumnya 

untuk mengatasi 

masalah yang 

dihadapi dalam 

penelitian ynag 

dilkakukan oleh 

penulis. 

3 Anggraeni 

(2015) 

Pernbandingan 

Algoritma Apriori 

dan Algoritma FP-

Grwoth untuk 

Rekomendasi Pada 

Transakasi 

Peminjaman Buku  

di Perpustakaan 

Universitas Dian 

Nuswantoro  

Algoritma 

Apriori dan 

Algoritma FP-

Growth 

mempunyai 

kesamaan hasil 

hanya saja peda 

kecepatan 

eksekusi 

program lebih 

cepat 

Dari penelitian 

sebelumnya 

menjelaskan bahwa 

Algoritma FP-

Growth lebih cepat 

dalam 

mengeksekusi.  
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menggunakan 

algoritma FP-

Growth. 

4 Larasati dkk 

(2011) 

Analisa dan 

implementasi 

algoritma fp-

growth pada 

aplikasi smart 

untuk menentukan 

market basket 

analysis pada 

usaha retail (studi 

kasus: PT.X) 

Hasil pengujian 

yang diperoleh 

adalah rata-rata 

pada nilai 

minsupp=0.006 

dan 

minconf=0.6 

tidak 

menghasilkan 

rules, dan rata-

rata waktu 

proses adalah 

957 ms. 

Dari penelitian 

sebelumnya penulis 

menggunakan teori 

yang digunakan 

dalam penerapan 

algoritma FP-

Growth 

5 Ririanti 

(2014) 

Implementasi 

Algoritma FP-

Growth Pada 

Aplikasi Prediksi 

Persediaan Sepeda 

Motor (Studi 

Kasus PT. Pilar 

Deli Labumas) 

Melalui proses 

mining dengan 

algoritma fp-

growth ini 

maka akan di 

peroleh jenis 

sepeda motor 

mana yang 

lebih banyak 

terjual, dan 

berapa banyak 

persediaan 

yang di 

perlukan 

perusahaan 

untuk 

menyediakan 

sepeda motor 

Dari penelitian 

sebelumnya penulis 

menggunakan teori 

yang digunakan 

dalam penerapan 

algoritma FP-

Growth 

6 Farhan, dkk 

(2008) 

A Comparative 

Study of Apriori 

and Rough 

Classifier for Data 

Mining 

algoritma 

apriori 

menghasilkan 

akurasi yang 

lebih tinggi 

dari algoritma 

rough 

classifier. Pada 

penelitian ini 

juga diketahui 

bahwa 

algoritma 

apriori mampu 

menghasilkan 

lebih banyak 

rule 

Menggunakan 

algoritma apriori 

dalam permasalahan 

mencari hubungan 

antar buku dalam 

transaksi 

peminjaman. 
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dibandingkan 

dengan 

algoritma 

rough classifier 

7 Heriza 

(2015) 

Pencarian 

Hubungan Adverse 

Event pada Obat 

Penenang degan 

Apriori 

Pada penelitian 

ini dihasilkan 

persentase 

confidence 

tertinggi sebesar 

80% dengan 

nilai support 

0,05%. 

Menggunakan 

algoritma apriori 

dalam permasalahan 

mencari hubungan 

antar buku dalam 

transaksi 

peminjaman. 

8 Sari (2013) Analisa Algoritma 

Apriori untuk 

Menentukan Merek 

Pakaian yang 

Paling diminati 

pada Mode Fashion 

Group Medan 

Penelitian ini 

menggunakan 

minimum 

support 50%. 

Dengan 

minimum 

support 50% 

mengahasilkan 

4 aturan asosiasi 

nilai support 

sebesar 50% 

dan nilai 

confidence 

tertinggi sebesar 

100% 

Menggunakan 

algoritma apriori 

dalam permasalahan 

mencari hubungan 

antar buku dalam 

transaksi 

peminjaman. 

9 Orisky Sitra 

Arifah 

Destiyati, 

Eko Aribowo 

(2015) 

Analisis 

Perbandingan 

Algoritma Apriori 

dan Algoritma 

Hash Based pada 

Market Basket 

Analysis di Apotek 

UAD 

Pada penelitian 

ini diketahui 

kencenderungan 

pemesanan obat 

mahasiswa 

KKN dengan 

nilai support 

lebih dari 30% 

dan nilai 

confidence lebih 

dari 70%. Pada 

penelitian ini 

juga diketahui 

bahwa algoritma 

apriori memiliki 

waktu 

komputasi yang 

lebih cepat dari 

algoritma hash 

based 

Menggunakan 

algoritma apriori 

dalam permasalahan 

mencari hubungan 

antar buku dalam 

transaksi 

peminjaman. 

10 Irmayanti 

(2015) 

Penerapan 

algoritma frequent  

patern-growth (fp-

Setelah 

dilakukan 

pengujian 

Mencari hubungan 

antar buku dengan 

menggunakan 
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growth) untuk 

mencari hubungan 

kebiasaan merokok, 

alkohol, dan 

olahraga terhadap 

penyakit hipertensi. 

didapat bahwa 

merokok dan 

alkohol tidak 

mempengaruhi 

seseorang 

mengalami 

hipertensi 

dibuktikan dari 

rules Sd→H, 

yang artinya 

jika seseorang 

tidak merokok 

maka 

mengalami 

hipertensi 

dengan nilai 

support 65.5% 

dan confidence 

100% dan 

Aa→H, yang 

artinya jika 

seseorang jarang 

minum alkohol 

maka 

mengalami 

hipertensi 

dengan nilai 

support 34,5% 

dan confidence  

100% 

sedangkan 

olahraga 

mempengaruhi 

seseorang 

mengalami 

hipertensi 

berdasarkan rule 

yang dominan 

yaitu Ea→H, 

yang artinya 

jika seseorang 

jarang 
melakukan 

olahraga maka 

mengalami 

hipertensi 

dengan nilai 

support 61,8% 

dan confidence 

100%. 

algoritma apriori. 

 


