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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Data Mining 

Data Mining merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan didalam database. Data Mining juga merupakan proses 

yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine 

learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat 

dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database.(Kusrini. Emha Taufiq 

Luthfi dikutip oleh Sari, 2013). 

Menurut Han and Kamber (2006), data mining adalah sebuah disiplin ilmu 

yang mempelajari mengenai metode yang digunakan untuk mengekstrak 

pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Data mining adalah analisa 

otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk 

menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari 

keberadaannya (Kusnawi, 2007).  

Data mining merupakan bagian dari proses KDD yang terdiri dari 

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

interpretasi hasil. Sedangkan menurut 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 (KDD). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

data mining merupakan proses penggalian informasi untuk digunakan dalam suatu 

proses yang akan menjadi informasi yang berguna dari data yang berjumlah besar 

dan merupakan bagian dari proses Knowledge Discovery in Database (KDD). 
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2.1.1 Fungsi Data Mining 

Menurut Maclennan  et al (2009) terdapat beberapa fungsi dari data 

Mining yang dapat digunakan, pada masalah tertentu fungsi data Mining dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Berikut fungsi data 

Mining secara umum: 

• Klasifikasi (Clasification) 

Klasifikasi sendiri memiliki fungsi untuk mengelompokkan class dengan 

kategori yang terpilih. Algoritma yang digunakan anatara lain: nearest 

neighbor, pohon keputusan, naïve bayes, neural networks dan support vector 

machines. 

• Clustering 

Claustering memiliki fungsi untuk menemukan pengelompokan attribute 

kedalam segmentasi-segmentasi yang sesuai similiritas. Algoritma yang 

digunakan dalam proses clustering  adalah K-means. 

• Association 

Association berfungsi untuk mencari hubungan atribut atau item set, 

berdasarkan jumlah item yang muncul dari rule association yang ada. 

Algoritma pada aturan asosiasi ini adalah Apriori, FP-Growth dan  FOLD 

Growth. 

• Regression  

Regretion memilik  kemiripan fungsi dengan klasifikasi. Adapun fungsi 

regression adalah bertujuan untuk mencari prediksi dari suatu pola yang ada. 

• Forecasting  

Forecasting memiliki fungsi untuk mendapatkan ramalan waktu yang 

didaptkan dengan kejadian yang trend diwaktu yang sebelumnya. 

• Sequence Analysis 

Sequence Analysis memiliki fungsi untuk mencari pola urutan dari rangkaian 

kejadian. 

• Deviation Analysis 

Deviation Analysis berfungsi untuk mendapatkan kejadian yang tidak sesuai 

dengan kejadian biasanya (Kejadian Abnormal). 
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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. Proses KDD secara garis besar dapat 

dijelasakan sebagai berikut (Fayyad, 1996 dikutip oleh Kusrini dkk 2009): 

• Data Selection 

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. 

• Pre-processing/Cleaning 

Tahap cleaning ini yaitu dengan membersihkan data yang berupa duplikat, 

data inkonsisten akan dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan 

pada data, seperti kesalahan dalam menulis (tipografi). Pada tahap ini juga 

dilakukan proses enrichment, yaitu suatu proses  “memperkaya” data yang sudah 

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

eksternal. 

• Transformation 

Tahap ini dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung 

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

• Data Mining 

Merupakan proses mencari pola atau informasi yang sesuai dalam data 

yang terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Pemelihan  

metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD. 

• Interpretation/Evaluation 

Pola hasil informasi dari keluaran dalam proses data mining perlu dirubah 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh orang yang bersangkutan. Tahap ini 
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mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan 

dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. 

Proses KDD dapat terlihat penjelasannya pada gambar 2.2 : 

 

Gambar 2.1 Tahapan  Data Mining  

Sumber: (Fayyad, 2006)  

2.3 Association Rules 

Association rule (aturan asosiatif) adalah salah satu teknik utama dalam 

data mining dan merupakan bentuk yang paling umum dipakai dalam menemukan 

pattern atau pola dari suatu kumpulan data (Kantarzic,2003). Association rule 

(aturan asosiatif) berusaha menemukan aturan-aturan tertentu yang 

mengasosiasikan data yang satu dengan data yang lain. Untuk mencari association 

rule dari suatu kumpulan data, pertama-tama harus mencari lebih dulu yang 

disebut “frequent itemset” (sekumpulan item yang sering muncul bersamaan). 

Setelah semua pola frequent itemset ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif 

yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.Support adalah suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa besar tingkat dominasi suatu itemset dari keseluruhan 

transaksi. Sedangkan confidence adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

hubungan antara dua atau lebih item secara conditional. 

Metodologi dasar analisis asosiasi memiliki dua tahap, yaitu melakukan 

analisa pola frekuensi tinggi (frequent pattern) dan proses pembentukan aturan 

asosiasi. 
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1. Analisa Pola Frekuensi Tinggi 

Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari 

nilai support dalam database. Nilai support sebuah item ditentukan dengan 

rumus berikut: 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 ×

100% …………………...(2.1) 

Untuk mencari nilai support 2 item adalah sebagai berikut : 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴, 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =       
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑠𝑘𝑠i
×

100….(2.2) 

2. Pembentukan Aturan Asosiatif 

Setelah menemukan semua pola frekuensi tinggi, selanjutnya adalah 

mencari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence 

dengan menghitung confidence aturan asosiatif. 

Nilai confidence diperoleh dengan rumus berikut : 

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

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
 ×

 100…………..(2.3)  

2.4 Algoritma Apriori 

Pada tahun 1994 Agrawal dan Srikant mengusulkan suatu algoritma dasar 

untuk menentukan frequent itemset untuk aturan asosiasi yaitu Algoritma Apriori. 

Algoritma Apriori adalah merupakan salah satu algoritma algoritma yang 

melakukan pencarian frequent itemset dengan melakukan teknik association rule 

(Moertini, dkk, 2007 dikutip oleh Erwin, 2009) 

Suatu asosiasi dikatakan penting atau tidak dapat diketahui dengan cara 

mencari nilai penunjang (support) dan nilai kepastian (confidence). Support (nilai 

penunjang) merupakan persentase kombinasi item tersebut dalam database, 

sedangkan confidance (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar item dalam 

aturan asosiasi.  
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Proses utama yang dilakukan algoritma apriori untuk menemukan frequent 

itemset yaitu (Han Jiawei dan M. Kamber dikutip oleh Erwin, 2009) : 

• Join (Penggabungan) 

Pada proses ini dilakukan pengkombinasian item dengan item yang lainnya 

hingga tidak dapat  terbentuk kombinasi lagi. 

• 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 

frequensi 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 : 

• 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 yang subset-nya yang berisi k-1 item tidak termasuk dalam pola 

frekuensi tinggi dangan panjang k-1. 

• Perhitungan support dari tiap kandidat ke itemset 

Support dari tiap kandidat k-itemset didapat dengan men-scan database untuk 

menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item didalam kandidat k-

itemset tersebut. Ini adalah juga ciri dari algoritma Apriori yaitu diperlukan 

perhitungan dengan scan seluruh database sebanyak k-itemset terpanjang. 
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• 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 

confidance masing-masing kombinasi item. Iterasi berhenti ketika semua item 

telah dihitung sampai tidak ada kombinasi item lagi. 

2.5 Kualitas Pelayanan 

Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan 

serta kebutuhan mereka.  

Sehingga defenisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2008). 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima/perolehan dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang 

diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayandipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitasnya dipersepsi 

buruk. 

Adapun faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur pelayanan menurut 

(Kotler, 2005 dikutip oleh Winahyuningsih P) adalah sebagai berikut : 

 Tampilan Fisik 

Berarti hal-hal yang berwujud pada sebuah jasa bisnis hotel harus dengan 

tepat memproyeksikan kualitas jasa yang akan diberikan. Tampilan fisik meliputi 

kondisi gedung hotel; peralatan modern yang mendukung; penampilan karyawan 

hotel; kerapihan dan kebersihan para petugas; penampilan dan kondisi setiap 

ruangan. 
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 Reliabilitas 

Yaitu kemampuan untuk menampilkan kualitas pelayanan yang dijanjikan 

secara akurat. Hal ini berarti jasa yang dikelola harus dilaksanakan dengan 

konsisten dan cermat. Indikator dari reliabilitas meliputi menepati janji yang telah 

disepakati; menunjukkan perhatian tulus untuk penyelesaian masalah-masalah; 

baik dan ramah setiap kita melakukan (pelayanan hotel); menampilkan layanan 

sesuai dengan yang dijanjikan; berusaha untuk tidak melakukan kesalahan 

 Daya Tanggap 

Daya tanggap adalah kemauan membantu pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang tanggap. Hal ini berarti manajemen harus memberikan tanggapan 

dengan cepat dan kreatif atas permintaan dan masalah konsumen. Indikator dari 

daya tanggap meliputi karyawan hotel yang memberi pelayanan secara cepat dan 

tanggap; karyawan hotel yang selalu bersedia membantu konsumen; karyawan 

hotel yang tidak pernah terlalu sibuk untuk menanggapi permintaan maupun 

keluhan konsumen. 

 Jaminan 

Berarti pengetahuan dan keramahan para karyawan serta kemampuannya 

memperoleh kepercayaan. Jaminan meliputi perasaan aman dan terjamin dalam 

melakukan transaksi; karyawan yang selalu bersikap sopan dan ramah; karyawan 

mampu menjawab pertanyaan konsumen mengenai kondisi hotel. 

 Empati 

Empati yaitu kemampuan memberi perhatian secara pribadi pada para 

konsumen. Atau berarti perhatian yang diberikan pemberi jasa pada kliennya. 

Indikator dari empati meliputi memberi perhatian secara pribadi; memberi 

pelayanan yang nyaman; karyawan hotel yang memperlakukan semua konsumen 

secara khusus. 
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2.6 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja yang diberikan oleh 

sebuah produk sepadan dengan harapan pembeli. Jika kinerja produk kurang dari 

yang diharapkan, pembeli tidak akan puas. Sedangka bila kinerja produk melebihi 

harapan maka pembeli atau pelanggan akan sangat puas (Kotler 2000, dikutip oleh 

Nursa’adah 2013) 

Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi 

kualitas jasa, kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta 

yang bersifat situasi sesaat. (Rangkuti, 2002 dikutip oleh Hardiyati R). 

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk 

kepuasan pelanggan (Kotler dan Amstrong 1996, dikutip oleh Musanto 2014). 

Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang 

dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin 

tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. 

Demikian pula sebaiknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan 

pelanggan pindah pada hotel lain. 

  Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi 

setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapan. 

Menurut Kotler et al (1996), ada empat metode yang bisa digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

 Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya untuk 

menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang 

berorientasi pada konsumen (costumer oriented). 

 Survei kepuasan pelanggan 

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para pelanggan. Melalui 
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survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk 

atau jasa perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan 

pada hal yang dianggap kurang oleh pelanggan. 

 Ghost Shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang 

perusahaan (ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan 

pesaing, dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas 

pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap 

kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri. 

 Analisa pelanggan yang hilang 

Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali 

pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian lagi di 

perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, 

perusahaan dapat menanyakan sebab-sebab berpindahnya pelanggan ke 

perusahaan pesaing. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan pelanggan jadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan, reputasi perusahaan menjadi baik dimata 

pelanggan, dan laba yang diperoleh menjadi meningkat. 

Dalam penelitian ini , kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain : tangible, reliability, resnponsiveness, assurance, dan empathy. 

2.7 Hotel  

  Menurut Menteri Perhubungan, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang 

dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh 

pelayanan penginapan berikut makan dan minum. 

  Menurut Keputusan Menteri SK 241/H/70 Thn/1970, hotel adalah 

perusahaan yang memberikan layanan jasa dalam bentuk penginapan atau 

akomodasi serta menyediakan hidangan dan fasilitas lainnya untuk umum yang 

memenuhi syarat-syarat comfort, privacy dan bertujuan komersional. 
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  Keputusan Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86, hotel adalah 

suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan 

untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang 

lainnya, untuk disewakan bagi orang yang tinggal untuk sementara waktu. 

  Menurut Dirjen Pariwisata-Depparpostel, Hotel adalah suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi 

umum yang dikelola secara komersial. Dan AHMA(American Hotel And Motel 

Association) menyatakan hotel adalah suatu tempat dimana di sediakan 

penginapan, makanan dan minuman serta pelayanan lainnya untuk di sewakan 

bagi para tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu.  

Dari defenisi di atas dapat kita lihat bahwa di dalamnya terdapat beberapa 

unsur pokok yang terkandung dalam pengertian hotel sebagai suatu akomodasi 

komersial, yaitu: 

•  Hotel merupakan salah satu bangunan lembaga, perusahaan atau badan 

usaha akomodasi 

•  Menyediakan fasilitas pelayanan jasa yakni jasa penginapan makanan dan 

minuman serta jasa lainnya. 

•  Fasilitas dan pelayanan tersebut di peruntukan bagi masyarakat umum 

•  Tinggal untuk sementara waktu 

Bertitik tolak dari unsur pokok di atas maka dapat dirumuskan suatu 

defenisi sebagai berikut: 

“Hotel adalah sejenis akomodasi, yang menyediakan fasilitas dan 

pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya untuk umum 

yang tinggal untuk sementara waktu dan di kelola secara komersial. 
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2.8 Kajian Pustaka 

Penulis belum menemukan penelitian yang secara pasti meneliti tentang 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan menggunakan 

algoritma apriori. Namun penulis mengkaji dari beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun penelitian yang 

akan penulis lakukan adalah “Penerapan Algoritma Apriori Pada Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Hotel”. 

Algoritma Apriori juga digunakan oleh Budiono dkk(2014), dengan judul 

“Penerapan Metode Association Rule Menggunakan Algoritma Apriori Untuk 

Mengidentifikasi Pola Penyakit Radang Sendi”. Menghasilkan bahwa atribut 

umur, jenis kelamin, pekerjaan dan gejala yaitu 45, laki-laki, petani, kaku 

persendian dengan nilai support 21 % dan confident 3 % dari total 4824 kasus 

penyakit radang sendi yang sering diderita oleh pengunjung.  

Penelitian yang dilakukan oleh Harton dkk(2015) yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Data Mining Untuk Menampilkan Informasi Tingkat Kelulusan 

Mahasiswa Dengan Algoritma Apriori”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

mengetahui tingkat kelulusan mahasiswa dan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kelulusan mahasiswa. Output penelitian ini menghasilkan hubungan A2, UMJM 

mempunyai nilai support = 2/11 Confidence = 2/4 dan hubungan A2, UMJM 

mempunyai nilai support = 2/11 Confidence = 2/4 mempunyai UMJM 

mempunyai tingkat kelulusan A2 dan SMPTN mempunya tingkat kelulusan A2 

sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang melalui proses masuk UMJM 

mempunya tingkat kelulusan sama dengan mahasiswa yang melalui proses masuk 

SMPTN. 

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Fitri Nurchalifatun yang 

berjudul “Penerapan Metode Asosiasi Data Mining Menggunakan Algoritma 

Apriori Untuk Mengetahui Kombinasi Antar Itemset Pada Pondok Kopi”. 

Menghasilkan pola kombinasi yang diperoleh dengan metode asosiasi yaitu yang 

mempunyai pola kombinasi confidance tertinggi adalah tiramisu dengan nilai 

confidance 53,85%, roti umbul maka vanilla late dengan nilai confidance 47,06%. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Rosinta (2010) yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk 

Loyalitas Pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi 

pembentuk kualitas layanan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas layanan. Dimensi terkuat dalam menjelaskan kualitas layanan berturut-

turut adalah realibility, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibility. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan terhadap pengaruh yang kuat dan positif 

antara variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan pada 

mahasiswa FISIP UI. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variabel kualitas 

layanan, sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel 

kualitas layanan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Manoppo yang berjudul Kualitas 

Pelayanan, dan Servicescape Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

Hotel Grand Puri Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas 

Layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Hotel 

Gran Puri Manado, dan pengaruhnya adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

probabilitas dari (X1) terhadap Y adalah < 0,05 (P atau Sig. = 0,006). Hal ini 

berarti bahwa ada hubungan yang signifikan dari Kualitas Layanan (X1) terhadap 

Kepuasan Konsumen adalah sebesar 0,012 yang berarti setiap peningkatan +1 dari 

Kualitas Layanan akan meningkatkan Kepuasan Konsumen sebesar 0,012  atau 

1,2%.   

 


