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2.1    Data Mining 

 Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, 

kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan 

yang terkait dari berbagai database besar (Turban, 2005). Data mining dapat 

didefinisikan secara umum sebagai suatu rangkaian proses untuk menggali nilai 

tambah berupa ilmu pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual 

dari suatu kumpulan data (Pramudiono, 2003).  

Data mining (DM) juga dikenal sebagai Knowledge Discovery, yaitu salah 

satu bidang ilmu yang berkembang pesat karena besarnya kebutuhan akan nilai 

tambah dari database skala besar yang semakin banyak terakumulasi dan sejalan 

dengan pertumbuhan teknologi informasi. Kesulitan untuk mendefinisikan data 

mining salah satunya karena data mining mewarisi banyak aspek dan teknik dari 

bidang-bidang ilmu yang sudah mapan terlebih dahulu (Frawley et al., 1992).  

2.2 Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi enam kelompok (Larose dalam Kusrini, 2009), 

yaitu: 

a. Deskripsi 

Deskripsi adalah menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat 

dalam data yang memungkinkan memberikan penjelasan dari suatu pola atau 

kecenderungan tersebut. 

b. Estimasi  

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numeric dari pada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan 

record lengkap yang menyediakan nilai dari variable target sebagai nilai prediksi. 

Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya estimasi nilai dari variabel target dibuat 
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berdasarkan nilai 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 variable prediksi dalam proses pembelajaran akan 

menghasilkan model estimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan 

untuk kasus baru lainnya. 

c. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, tetapi pada 

prediksi, data yang digunakan adalah data rentet waktu (data time series) dan hasil 

akhir nilainya digunakan untuk beberapa waktu mendatang. Contoh 

prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah prediksi harga beras dalam tiga 

bulan kedepan. 

d. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variable kategori. Sebagai contoh, 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu pendapatan 

tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah. 

e. Pengklusteran 

Pengklusteran 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 variable target 

dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, 

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

pengklusteran mencoba melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi 

kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan, yang mana kemiripan dalam satu 

kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan dengan record dalam 

kelompok yang lain akan bernilai minimal.  
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Gambar 2.1 Ilustrasi Pengklasteran 

f. Asosiasi 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah untuk menemukan atribut yang 

muncul dalam waktu yang bersamaan dan untuk mencari hubungan antara dua 

atau lebih data dalam sekumpulan data. Contoh penggunaan aturan asosiasi adalah 

analisis kemungkinan seorang pelanggan membeli roti dan susu dalam waktu 

bersamaan disuatu pasar swalayan. 

2.3 Tenik Data Mining 

1. Association Rule Mining  

Association rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan 

antara suatu kombinasi item. Penting tidaknya suatu aturan assosiatif dapat 

diketahui dengan dua parameter, support yaitu persentase kombinasi item 

tersebut. dalam database dan confidence yaitu kuatnya hubungan antar item dalam 

aturan assosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal sebagai Apriori dengan 

paradigma generate dan test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang 

mungkin berdasar aturan tertentu lalu diuji apakah kombinasi item tersebut 

memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat 

tersebut, disebut frequent itemset, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-

aturan yang memenuhi syarat confidence minimum.  
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2.      Classification  

Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang 

menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat 

memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu 

sendiri bisa berupa aturan “jika-maka”, berupa decision tree, formula matematis 

atau neural network. Decision tree adalah salah satu metode classification yang 

paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia.     

2.4 Peluang Bersyarat  

 Teori peluang (probabilitas) merupakan cabang matematika yang banyak 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori peluang muncul dan berkembang 

dari meja pejudian pada awal abad ke-17 oleh seorang pejudi bangsawan Prancis 

bernama Chevalier De Mere yang meminta pertologan kepada Blaise Pascal agar 

dia memperoleh kemenangan di meja perjudian. Cara untuk memperoleh 

kemenangan di meja perjudian tersebut merupakan dasar teori peluang yang 

disarankan oleh Blaise Pascal (1623-1662). Dasar teori peluang ini selanjutnya 

dikembangkan oleh Pierre De Fermat (1601-1665). Teori peluang pada saat 

lahirnya dianggap sebagai ilmu haram, tetapi dalam perkembangannya saat ini 

banyak digunakan oleh para ahli matematika. 

Untuk memahami teorema Bayes, kita harus memahami terlebih dahulu 

peluang bersyarat. Sebagai contoh: jika terdapat event (peristiwa) telah terjadi, 

apakah akan mempengaruhi peluang terjadinya event lain? Misalnya terdapat dua 

event 𝐻 dan 𝑋 yang saling berpotongan seperti pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Venn Dua Event 𝑯 Dan 𝑿 Dalam 𝑼 (Semesta) 

𝑼 

 

𝑯 𝑿
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Sebagaimana daerah perpotongan kita sebut irisan, atau 𝐻 ⋂ 𝑋, dimana 

seluruh elemennya adalah anggota 𝐻 sekaligus anggota 𝑋. Misal kita tahu bahwa 

𝐻 telah terjadi lebih dulu, maka seluruh kemungkinan di luar peristiwa 𝐻 menjadi 

tidak mungkin. Kini kita hanya memperhatikan seluruh hasil yang hanya ada di 

dalam event 𝐻, digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                      

Gambar 2.3 𝑼 Setelah 𝑯 Terjadi 

 

 Kita lihat bahwa bagian peristiwa 𝑋 yang masih relevan (mungkin terjadi) 

setelah peristiwa terjadi hanyalah 𝑋 yang ada di dalam 𝐻, atau 𝑋 ⋂ 𝐻. 

Definisi 2.1 

Peluang terjadi suatu kejadian 𝐻 bila diketahui bahwa kejadian 𝑋 telah 

terjadi disebut peluang bersyarat dan dinyatakan denagn 𝑃(𝐻|𝑋). 

𝑃(𝐻|𝑋) =
𝑃(𝐻 ∩ 𝑋)

𝑃(𝑋)
 

Sama halnya dengan peluang terjadinya suatu kejadian 𝑋 diketahui bahwa 

kejadian 𝐻 telah terjadi dan dinyatakan dengan 𝑃(𝑋|𝐻). 

𝑃(𝑋|𝐻) =
𝑃(𝐻 ∩ 𝑋)

𝑃(𝐻)
 

 

 

𝑯 ∩ 𝑿 

𝑼𝒓 =  𝑯 
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Contoh 2.1 

 Dari 100 orang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistik, 20 orang 

diantaranya mendapat nilai A, 30 orang mendapat nilai B, 30 orang mendapat 

nilai C, dan 20 orang mendapat nilai D. Tetapi tidak semua mahasiswa tersebut 

tercatat secara resmi dalam daftar pengikut mata kuliah. Perbandingan jumlah 

mahasiswa yang terdaftar dan tidak terdaftar dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut: 

Tabel 2.1 Daftar Nilai Mata Kuliah Statistik 

Nilai Terdaftar (𝑇) Tidak terdaftar (�̅�) Jumlah 

A 20 0 20 

B 15 15 30 

C 25 5 30 

D 5 15 20 

Jumlah 65 35 100 

 

Pertanyaan :  

a.    Berapakah kemungkinan seorang mahasiswa yang terdaftar mendapatkan 

nilai B? 

b.   Berapakah kemungkinan seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai C 

adalah mahasiswa yang tidak terdaftar? 

 Dari pertanyaan (a), kita telah mengetahui bahwa mahasiswa yang dimaksud 

adalah mahasiswa yang terdaftar dan menanyakan berapakah kemungkinan 

seorang mahasiswa yang terdaftar mendapat nilai B. Sesuai dengan definisi 

kemungkinan bersyarat, maka maksud dari pertanyaan tersebut adalah berapakah 

kemungkinan seorang mahasiswa mendapatkan nilai B bila telah diketahui bahwa 

ia termasuk mahasiswa yang terdaftar. Maka penyelesaiannya adalah : 

a. Kemungkinan seorang mahasiswa yang terdaftar mendapat nilai B adalah : 

𝑃(𝐵|𝑇)     =
𝑃(𝐴 ∩ 𝑇)

𝑃(𝑇)
 

𝑃(𝐵|𝑇)    = (15/100)/(65/100) 

𝑃(𝐵|𝑇)     =  3/13 

𝑃(𝐵|𝑇)     =  0,23 
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b.   Kemungkinan seorang mahasiswa yang mendapat nilai C adalah mahasiswa  

yang tidak terdaftar: 

𝑃(�̅�|𝐶)     =
𝑃(�̅� ∩ 𝐶)

𝑃(𝐶)
 

𝑃(�̅�|𝐶)      = (5/100)/(30/100) 

𝑃(�̅�|𝐶)      =
1

6
 

𝑃(�̅�|𝐶)      = 0,16 

 Dari perhitungan di atas maka diperoleh kemungkinan bahwa seorang 

mahasiswa yang terdaftar mendapat nilai B adalah sebesar 0,23 atau 23%, 

sedangkan kemungkinan seorang mahasiswa mendapat nilai C adalah mahasiswa 

yang tidak terdaftar adalah sebesar 0,16 atau 16%. 

2.5  Bayesian Classification  

 Bayesian Classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat 

digunakan untuk memprediksi probalitas suatu keangotaan suatu class. Bayesian 

Classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan 

klasifikasi seperti decision tree dan neural network (Kusrini, 2009). Bayesiyan 

Classification merupakan sebuah pengkasifikasi probalitas sederhana yang 

mengaplikasikan teorema bayes dengan asumsi ketidaktergantungan 

(independent) yang tinggi. Keuntugan penguna bayesiyan classification adalah 

bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan (training data) yang 

kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam peroses 

pengklasifikasian. 

2.6    Teorema Bayes 

 Teorema Bayes dikemukakan oleh Thomas Bayes pada Tahun 1763 yang 

berasal dari Inggris. Teorema Bayes ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. 

Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu 

peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. 
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 Teorema Bayes menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya 

peristiwa 𝐻 dengan syarat peristiwa 𝑋 telah terjadi dan probabilitas terjadinya 

peristiwa 𝑋 dengan syarat peristiwa 𝐻 telah terjadi. Teorema Bayes memiliki 

bentuk umum seperti berikut: 

𝑃(𝑋|𝐻) =
𝑃(𝑋|𝐻)𝑃(𝐻)

𝑃(𝑋)
  

Bukti : 

Menurut definisi 2.1. Peluang Bersyarat : 

Peluang terjadi suatu kejadian H bila diketahui bahwa kejadian X telah 

terjadi disebut peluang bersyarat dan dinyatakan dengan 𝑃(𝐻|𝑋). 

𝑃(𝐻|𝑋) =
𝑃‘(𝐻 ∩ 𝑋)

𝑃(𝑋)
 

Sama halnya dengan peluang terjadinya suatu kejadian 𝑋 diketahui bahwa 

kejadian 𝐻 telah terjadi dan dinyatakan dengan 𝑃(𝑋|𝐻). 

𝑃(𝑋|𝐻) =
𝑃(𝐻 ∩ 𝑋)

𝑃(𝐻)
 

dengan mengkombinasikan kedua persamaan tersebut maka akan diperolah: 

𝑃(𝐻|𝑋)𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐻 ∩ 𝑋) =  𝑃(𝑋|𝐻)𝑃(𝐻)  

Maka 

𝑃(𝐻|𝑋) =
𝑃(𝐻 ∩ 𝑋)

𝑃(𝑋)
 

=
𝑃(𝑋|𝐻)𝑃(𝐻)

𝑃(𝑋)
 

maka dari persamaan di atas terbukti bahwa teorema Bayes bagian dari peluang 

bersyarat, dengan: 

𝑋                :  Data dengan class yang belum diketahui 

𝐻                :  Hipotesa data 𝑋 merupakansatu class spesifik 

𝑃(𝐻|𝑋)      :  Probabilitas hipotesis 𝐻 berdasar kondisi 𝑋 (posteriori probability) 

𝑃(𝐻)          :  Probabilitashipotesis 𝐻 (prior probability) 
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𝑃(𝑋|𝐻)      :  Probabilitas 𝑋 berdasar kondisi pada hipotesis 𝐻 

𝑃(𝑋)           :  Probabilitas dari 𝑋 

2.7 Karakteristik  Bayesian 

 Klasifikasi Bayesian bekerja berdasarkan teori probabilitas yang 

memandang semua fitur dari data sebagai bukti dalam probabilitas. Hal ini 

memberikan karakteristik Bayesian sebagai berikut: 

1.   Metode Bayesian bekerja teguh (robust)  terhadap  data-data  yang terisolasi  

yang biasanya merupakan data dengan karakteristik berbeda (outliner).      

2.    Tangguh menghadapi atribut yang tidak relevan. 

3.  Atribut yang mempunyai korelasi bisa mendegradasi kinerja klasifikasi  

Bayeians karena asumsi independensi atribut tersebut sudah tidak ada. 

Teorema Bayesian memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu 

sebagai berikut : 

Kelebihan Bayesian: 

1.  Menangani kuantitatif dan data diskrit. 

2.  Kokoh untuk titik noise yang diisolasi, misalkan titik yang dirata-ratakan 

ketika mengestimasi peluang bersyarat data. 

3.  Hanya memerlukan sejumlah kecil data untuk mengestimasi parameter 

(rata-rata dan variansi dari variabel) yang dibutuhkan untuk klasifikasi. 

4.  Menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama 

perhitungan estimasi peluang. 

5.  Cepat dan efisiensi ruang. 

6.  Kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. 

Kekurangan Bayesian : 

1. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah nol, apabila nol maka 

probabilitas prediksi akan bernilai nol juga. 

2. Mengasumsikan variabel bebas. 
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Ada beberapa hal penting dari aturan Bayes tersebut, yaitu:  

1.     probabilitas awal/prior 𝐻 atau 𝑃(𝐻) adalah probabilitas dari suatu hipotesis 

sebelum bukti diamati. 

2.   Sebuah probabilitas akhir 𝐻 atau 𝑃(𝐻|𝑋) adalah probabilitas dari suatu 

hipotesis setelah bukti diamati. 


