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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Paracetamol atau Acetaminophen 

Paracetamol  atau  acetaminophen  telah  ditemukan  sebagai  obat  

analgesik  yang efektif  pada  tahun  1893,  tetapi  hingga saat ini  para  ahli  tidak  

masih  meneliti  mekanisme  kerja  dari  obat tersebut.  Parasetamol  adalah  obat  

analgesik  dan  antipiretik  yang  populer  di masyarakat  luas. Parasetamol  sangat  

mudah  didapatkan  secara  bebas  di  warung-warung, apotek, rumah  sakit  dan  

semua  sarana  pelayanan  kesehatan  lainnya (Alif, 2013). 

Menurut Martha (2014), parasetamol direkomendasikan sebagai analgesik 

dan pilihan pertama untuk digunakan untuk waktu yang lama misalnya, dalam 

pengobatan gejala ringan dan nyeri sedang terjadi di osteoarthritis serta di nyeri 

otot atau tendon.  

Mekanisme kerja analgesik paracetamol sebagian besar masih belum 

diketahui, tetapi studi terbaru mendemonstrasikan bahwa parasetamol 

menghambat prostaglandin production dalam sistem saraf pusat dan dalam 

jaringan perifer (Roberts dkk, 2014). 

  

2.2 Adverse Event (AE) 

Adverse event  adalah cedera yang dihasilkan dari penggunaan 

obat. Berdasarkan definisi ini, adverse event  termasuk kerugian yang disebabkan 

oleh obat (reaksi obat yang merugikan dan overdosis) dan bahaya dari 

penggunaan obat. (VA Center for Medication Safety, 2006). 

 

2.3 FDA (Food and Drug Administration) 

FDA  (Food  and  Drug  Administration)  merupakan  sebuah  Badan  

Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Amerika  Serikat.  Badan  ini  bertugas  

mengatur makanan,  suplemen,  obat-obatan,  produk  biofarmasi,  transfusi  
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darah,  bagian medis,  bagian  untuk  terapi  dengan  radiasi,  produk  kedokteran  

hewan,  dan kosmetik di Amerika Serikat (fda.gov/). 

 

2.3 Data Mining 

Menurut Han dan 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). 

Tan (2006) mendefenisikan datamining  sebagai proses untuk 

mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data 

mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil 

dari bongkahan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Istilah 

data mining kadang disebut juga knowledge discovery. 

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 yang tersimpan dari gudang 

basis data yang besar untuk digunakan dalam suatu proses yang akan menjadi 

informasi yang berguna.  

2.3.1 Knowledge Discovery In Database (KDD) 

Knowledge discovery in database (KDD) merupakan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, 

pola atau hubungan dalam set data berukuran besar (Santosa, 2013). Tahapan -

tahapan KDD digambarkan pada Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Tahapan  Data Mining (Fayyad, 2006) 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, maka didapatkan penjelasan pada tiap tahapannya 

sebagai berikut : 

1. Pemilihan data /Data Selection 

Pemilihan (selection) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai.  Data hasil seleksi 

yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas 

terpisah dari basis data opersional. 

2. Pre-processing/Cleaning 

Sebelum proses data mining dilakukan perlu dilakukan proses cleaning pada 

data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning  mencakup antara lain 

membuang duplikasi data, seperti kesalahan cetak (tipografi). sJuga dilakukan 

proses enrichment, yaitu proses “memperkaya” data yang sudah ada dengan 

data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data 

atau informasi eksternal. 

3. Transformation 

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga 

bentuk dari data mentah yang tidak sesuai diubah menjadi bentuk yang sesuai 

untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses 
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kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari 

dalam basis data. 

4. Data Mining 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, 

atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan.  

5. Interpretation/ Evaluation  

Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap 

ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut dengan interpretation. 

Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. 

2.3.2 Fungsi Data Mining 

Menurut Maclennan dkk (2009), banyak 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: 

1. Klasifikasi (Clasification) 

Fungsi klasifikasi adalah untuk mengelompokkan suatu target class kedalam 

kategori yang telah dipilih. Algoritma untuk melakukan klasifikasi antara 

lainnearest neighbor, pohon keputusan, naïve bayes, neural networks dan 

support vector machines. 

2. Clustering 

Fungsi dari clustering adalah untuk mencari pengelompokan attribut ke dalam 

segmentasi-segmentasi berdasarkan kesamaan karakteristik masing-masing 

data pada kelompok-kelompok yang ada. Algoritma yang digunakan dalam 

proses clustering  adalah K-means, K-Modes, C-Means, Agglumirative 

Hirarical Clustering, Devisive Hirarical Clustering. 
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3. Association Rule 

Fungsi dari Association Rule adalah untuk mencari keterkaitan dan 

menemukan pola yang menggambarkan kekuatan hubungan antara atribut atau 

item set, berdasarkan jumlah item yang muncul dan rule association yang ada. 

Tujuannya adalah utuk menemukan pola yang menarik dengan cara yang 

efisien. Beberapa algoritma pada aturan asosiasi ini adalah Apriori, 

Equivalence  Class  Transformation (ECLAT), FP-Growth dan  FOLD 

Growth. 

4. Regretion  

Fungsi dari regression hampir mirip dengan klasifikasi. Fungsi dari regression 

adalah bertujuan untuk mencari prediksi dari suatu pola yang ada. 

5. Forecasting  

Fungsi dari forecasting adalah untuk peramalan waktu yang akan datang 

berdasarkan trend yang telah terjadi di waktu sebelumnya. 

6. Sequence Analysis 

Fungsi dari sequence analysis adalah untuk mencari pola urutan dari 

rangkaian kejadian. 

7. Deviation Analysis 

Fungsi dari devation analysis adalah untuk mencari kejadian langka yang 

sangat berbeda dari keadaan normal (kejadian abnormal). 

2.4 Association Rule 

Association Rule digunakan untuk menemukan pola yang menggambarkan 

kekuatan hubunggan fitur atau attribute dalam data. Pola yang ditemukan 

biasanya merepresentasikan bentk aturan implikasi atau subset fitur. Tujuannya 

adalah untuk menemukan pola yang menarik dengan cara yang efisien (Eko 

Prasetyo, 2012). Association rules merupakan salah satu teknik didalam data 

mining untuk menentukan hubungan antar item dalam suatu dataset (sekumpulan 

data) yang telah ditentukan. Aturan asosiasi yang berbentuk “if…then…” atau 

“jika…maka…”merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari fungsi aturan 

Asosiasi (Seni Susanto dan Dedy Suryadi, 2010). 
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Ada 2 parameter dalam Asosiasion Rule yaitu support  (nilai penunjang) 

yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat  dominasi  suatu  

item/itemset  dari  keseluruhan transaksi  yang  menentukan  apakah  suatu  

item/itemset layak  untuk  dicari  confidence-nya  (misal,  dari  seluruh transaksi 

yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan  bahwa  item   A  

dan  item  B  dibeli bersamaan), dan  confidence  (nilai kepastian) yaitu Suatu  

ukuran  yang  menunjukkan  hubungan antar dua  item  secara  conditional (misal, 

seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A ) (Daniel, 2005). 

 Untuk  mendapatkan  nilai support dari suatu itemset maka dapat dicari 

dengan menggunakan rumus berikut: 

 

�������(�) = 	
������������������������������

��������������
	�	100% ............................ (2.1) 

Sedangkan untuk mencari nilai 2 itemset menggunakan rumus berikut: 

 

�������(�, �) =
����������������������������������

��������������
�100% …………...(2.2)  

 

Setelah  semua frequent itemset didapat,  maka  ditentukan  syarat  

minimum Confidence. Istilah confidence digunakan untuk mencari hubungan 

antara dua atau lebih item secara conditional. Misalnya “jika A maka B” bentuk 

demikian disebut sebagi pola hubungan. Jika pola hubungan nilai confidence 

dibawah threshold maka bisa diabaikan (Putri, 2013). Persamaan rumus 

confidence dijelaskan pada rumus di bawah ini : 

����������(� → �) =
��� ���	���������	����	����������	�	���	�

������	���������	����	����������	�
	�	100% ... (2.3) 

  

Salah satu algoritma yang merupakan teknik Association Rule pada data 

mining adalah algoritma Equivalence  Class  Transformation (ECLAT). 
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2.5 Equivalence  Class  Transformation (ECLAT) 

Algoritma Equivalence  Class  Transformation  (ECLAT) merupakan 

algoritma yang  sangat  sederhana  untuk  menemukan itemset yang  paling  sering 

muncul, pada dasarnya algoritma ECLAT melakukan pencarian secara depth-first 

search pada database dengan  tata  letak  vertikal,  jika database berbentuk 

horizontal maka harus dikonversikan ke bentuk vertikal terlebih dahulu. (Kaur & 

Grag, 2014) 

Algoritma  ECLAT  mengurutkan  kandidatnya  dengan pencarian  depth-

first  dan  menggunakan  perpotongan Transaction Id List (TID-List) antar  

itemnya,  sehingga  tidak  perlu menghitung  support  semua  itemset  karena  

algoritma  ini hanya  menyimpan  frequent  itemset  yang  ditemukan. Algoritma  

ini  juga  direpresentasikan  secara  vertical dalam  database   (untuk  setiap  item,  

dibuat  list/array transaksi) sehingga mengurangi pemakaian memori yang 

menyebabkan algoritma ini bekerja lebih cepat (Borgelt, 2003) 

Proses  pencarian  dilakukan  dari  item  yang  paling  sering  muncul  

hingga yang  paling  jarang  muncul  tanpa  harus  memperhatikan  urutan,  

sehingga  proses pemindaian tidak  perlu  dilakukan  secara  berulang-ulang.  Data  

setiap itemset disimpan di sebuah Transaction Id List (TID List), kemudian TID 

List diurutkan berdasarkan  transaksi  yang  mengandung itemset yang  sama 

(frequent  itemset). Selanjutnya k-itemset diatur  kedalam  kelas-kelas  

berdasarkan  kriteria  tertentu yang  terbentuk  dengan  mempartisi  suatu  

himpunan  (equivalence  class), (k+1)-itemset bisa  didapat  dengan  

menggabungkan  pasangan frequent k-itemset dari kelas yang sama. Dalam 

prosesnya, algoritma ini dilakukan secara rekursif, dimana pencarian itemset akan 

terus dilakukan sepanjang masih ada itemset yang tersisa (pencarian menyeluruh).  

Menurut Adita dkk (2008) secara garis besar algoritma ECLAT dibagi 

menjadi 3 fase yaitu: 

1. Fase Inisialisasi: kontruksi perhitungan global untuk frequent 2-itemset. 
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2. Fase Transformasi: mempartisi frequent 2-itemset dan menjadwalkan partisi 

atas prosessor. Fase ini juga melakukan vertikal transformasi pada database. 

3. Fase Asynchronous: kontruksi frequent k-itemset, sesuai tujuan yang diinginkan 

Langkah-langkah dari algoritma ECLAT dapat dilihat pada pseudocode berikut 

(Schmidt-thieme, 2003): 

Algoritma Eclat 

 

input: itemset A with ordering ≤, 

          multiset T ⊆ P (A) of sets of items, 

          minimum support value minsup ∈ N. 

output: set F of frequent itemsets and their support counts. 

          F := {(∅, |T |)}. 

          C∅ := {(x, T ({x})) | x ∈ A}. 

          C’∅:= freq(C∅) := {(x, Tx) | (x, Tx) ∈ C∅,|Tx| ≥ minsup}. 

          F := {∅}. 

 

addFrequentSupersets(∅, C’∅). 

 

function addFrequentSupersets(): 

 

input: frequent itemset p ∈ P (A) called prefix, 

          incidence matrix C of frequent 1-item-extensions of p. 

output: add all frequent extensions of p to global variable F. 

 

   For  (x, Tx) ∈ C  

   do 

        q := p ∪ {x}. 

        Cq := {(y, Tx∩ Ty) | (y, Ty) ∈ C, y > x}. 

        C’q:= freq(Cq ) := {(y, Ty) | (y, Ty) ∈ Cq ,|Ty | ≥ minsup}. 

         

       if  C’q! = ∅ 

       then 

          addFrequentSupersets(q, C’q). 

        end if 

 

        F := F ∪ {(q, |Tx|)}. 

  end for 

 

Keterangan: 

A    : set dari item-item 

X ∈ P (A) dari A : itemset 

T    : transaksi 

T ⊆ P (A)   : multiset dari itemset atau disebut juga basis data transaksi 

C∅    :incident matrix, hanya berisi frequent item. 

 

Proses pembentukan itemset pada algoritma ECLAT di mulai dengan 

mengubah bentuk transaksi, jika item pada transaksi berbentuk horizontal maka 
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diubah menjadi bentuk vertikal dengan menggabungkan TID List pada transaksi 

yang memiliki item yang sama (Aakansha dan Gadhiya, 2014). Perubahan bentuk 

transaksi dari bentuk horizontal menjadi vertikal dapat dilihat seperti pada tabel 

2.3 dan 2.4 berikut: 

Tabel 2.3 Transaksi Awal 

TID Item 

1 a, b 

2 b, c, d 

3  b, c, d, e 

4 a, d, e 

5 a, b, c 

 

Tabel 2.4 Transaksi Vertical 

Item TID 

a (1,4,5) 

b (1,2,3,5) 

c  (2,3,5) 

d (2,3,4) 

e (3,4) 

Selanjutnya dilakukan penyilangan TID List dari kedua (k-1) subset. Model 

penyilangan dapat dilakukan dari atas kebawah. Contoh penyilangan dapat dilihat 

pada tabel 2.5 berikut ini: 

Tabel 2.5 Hasil Penyilangan 2-itemset 

Item TID 

(a,b) (1,5) 

(a,c) (5) 

(a,d)  (4) 
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(a,e) (4) 

(b,c) (2,3,5) 

(b,d) (2,3) 

(b,e) (3) 

(c,d) (2,3) 

(c,e) (3) 

(d,e) (3,4) 

Dari tabel 2.5 dapat dilihat, subset item A disilangkan dengan subset item B, hasil 

penyilangan (A,B) didapat dari operasi konjungsi antara anggota subset A dan 

subset B, proses penyilangan terus dilakukan secara rekursif pada hingga tidak 

ada lagi itemset yang tersisa. Selanjutnya di tentukan minimum support dari setiap 

k-itemset. Itemset yang memiliki nilai kurang dari nilai minimum support akan 

dihilangkan. Misal, ditentukan bahwa minimum support dari transaksi adalah 2, 

maka hasil transaksi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Hasil frequent 2-itemset 

Item TID 

(a,b) (1,5) 

(b,c) (2,3,5) 

(b,d) (2,3) 

(c,d) (2,3) 

(d,e) (3,4) 

 

Pada tabel 2.6 dapat dilihat bahwa semua transaksi yang memiliki jumlah TID List 

kurang dari nilai minsupp telah dihilangkan. Sehingga didapat hasil frequent dari 

2-itemset. Selanjutnya dilakukan penyilangan terhadap 3-itemset, penyilangan 

dilakukan dengan langkah yang sama dengan penyilangan sebelumnya secara 

rekursif dari atas kebawah. Hasil dari penyilangan dapat dilihat pada tabel 2.7 

berikut ini: 
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Tabel 2.7 Hasil Penyilangan 3-itemset 

Item TID 

(a,b,c) (5) 

(a,b,d) (0) 

(a,b,e) (4) 

(b,c,d) (2,3) 

(b,c,e) (3) 

(b,d,e) (3) 

(c,d,e) (3) 

 

Dari tabel 2.7 diatas dapat diketahui bahwa penyilangan dilakukan dari subset 

item AB dengan subset item BC menghasilkan itemset (ABC) yang merupakan 

hasil dari operasi konjungsi antara anggota subset AB dan BC. Begitu juga 

dengan itemset seterusnya. Kemudian dilakukan filter pada itemset dengan 

menggunakan nilai minimum support yang sudah ditentukan (pada kasus ini 

minimum support=2). Maka hasil dari filter pada transaksi dengan 3-itemset 

adalah sebagai berikut 

Tabel 2.8 Hasil Frequent 3-itemset 

Item TID 

(b,c,d) (2,3) 

 

Tabel 2.8 menunjukkan data transaksi yang memiliki frequent 3-itemset. Proses 

penyilangan dapat terus dilakukan sehingga frequent k-itemset ditemukan. 

Setelah hasil dari frequent itemset ditemukan maka dilakukan perhitungan 

terhadap nilai support dan nilai confidence dari masing-masing itemset dengan 

menggunakan persamaan (2.2) dan persamaan (2.3) untuk menentukan nilai 

ukuran seberapa valid asossiation rule yang ditemukan. 
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Tabel 2.9 Nilai Support dan Confidence Frequent 2-itemset 

Itemset Support(%) Confidence(%) 

(a→b) 0.4 0.66667 

(b→c) 0.6 0.5 

(b→d) 0.4 0.5 

(c→d) 0.4 0.66667 

(d→e) 0.4 0.66667 

 

Tabel 2.9 merupakan nilai support dan confidence dari frequent 2-itemset. Pada 

aturan asosiasi (a→b) diketahui bahwa nilai support atau nilai transaksi yang 

mengandung item a dan b dari total transaksi adalah 0.4%, sedangkan nilai 

confidence atau nilai proposisi semua  transaksi  yang  mengandung  a  dan  b  

dari semua transaksi yang mengandung a dari aturan asosiasi (a→b) adalah 

0.66667%, dari  tabel  2.9  juga  dapat  dilihat  bahwa  aturan  asosiasi  yang  

mempunyai  nilai support dan confidence tertinggi  adalah  (b→d).  Untuk  nilai 

support dan confidence pada aturan asosiasi dengan frequent 3-itemset dapat 

dilihat pada table 2.10 berikut. 

Tabel 2.10 Nilai Support dan Confidence Frequent 3-itemset 

Itemset Support(%) Confidence(%) 

(b,c→d) 0.4 0.66667 

(b,d→c) 0.4 1 

(c,d→b) 0.4 1 

(b→c,d) 0.4 0.5 

(c→b,d) 0.4 0.66667 

(d→b,c) 0.4 0.66667 
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Dari  tabel  2.9  dapat  dilihat  bahwa  transaksi  yang  mempunyai  nilai support 

dan confidence tertinggi  dari  aturan  asosiasi frequent  3-itemset adalah  (b,d→c)  

dan (c,d→b) dengan nilai support 0.4% dan confidence 1% . 

2.6 SPMF (Sequential Pattern Mining Framework) 

SPMF adalah sebuah proyek open-source, yang dimulai pada tahun 2009 

untuk mengatasi kurang besarnya pustaka data mining open-source  perpustakaan 

khusus di bidang frequent pattern mining. SPMF merupakan sebuah subfield 

penting dari data mining yang bertujuan menemukan pola yang menarik dan 

asosiasi dalam database, serta  menawarkan implementasi lebih dari 55 algoritma 

data mining. (Viger dkk, 2014) 

Penelitianini menggunakan SPMF sebagai tools yang akan digunakan 

untuk mengidentifikasi adverse event yang terjadi akibat mengkonsumsi 

parasetamol atau asetaminophen dengan algoritma ECLAT. Pada aplikasi ini 

algoritma ECLAT dieksekusi sesuai dengan tahapan-tahapan kerja algoritma 

ECLAT pada penelitian dari Zaki (2000) yang dapat dilihat di menu 

documentation (philippe-fournier-viger.com) .  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penulis mengkaji dari beberapa penelitian yang membahas dengan 

algoritma yang sama yang berjudul “Personalisasi E-Library Menggunakan 

Kaidah Asosiasi Algoritma ECLAT” penelitian ini dilakukan oleh Adita Rizki P, 

Lailil Muflikhah dan, Dian Eka Ratnawati, pada penelitian ini, rata-rata nilai Lift 

Ratio dari rule yang dihasilkan adalah 3,43 sedangkan titik optimum dari 

minimum support adalah 10%, dengan minimum confidence 60%  dan jumlah 

transaksi dari penelitian ini adalah 150 transaksi peminjaman. Pada penelitian ini 

juga dikatakan Algoritma  ECLAT  juga  direpresentasikan  secara  vertical dalam  

database   (untuk  setiap  item,  dibuat  list/array transaksi) sehingga mengurangi 

pemakaian memori yang menyebabkan algoritma ini bekerja lebih cepat. 

http://www.philippe-fournier-viger.com/
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Penelitian lainnya yang membahas tentang algoritma ECLAT adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Sinha, dan Ghosh (2014) yang berjudul 

“Identification of Best Algorithm in Association Rule Mining Based on 

Performance”. Penelitian ini membandingkan tiga algoritma dalam metode pada 

Association Rule yaitu Algoritma Apriori, Frequent Pattern Growth (FP-

Growth), dan ECLAT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari 

UCI yaitu PIMA dataset. Hasil dari waktu eksekusi support  dan confidence dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 2.11 Waktu Pengeksekusian Data (Sinha, dan Ghosh, 2014) 

Support % Confidance % Total Ececution Time in Decond 

Apriori FP-Growth Eclat 

1 5 0.155 179.23 0.065 

1 10 0.102 123.54 0.055 

2 5 0.1025 84.79 0.023 

2 10 0.06 25.58 0.0335 

5 13 0.018 8.46 0.0075 

6 15 0.028 6.58 0.007 

7 17 0.036 5.12 0.0037 

  

Dari table diatas dapat kita lihat, waktu eksekusi support  dan confidence 

algoritma ECLAT merupakan algoritma tercepat dari ketiganya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Samodra, dkk (2015) dengan judul 

“Implementasi Algoritma Eclat Untuk Frequent Pattern Mining Pada Penjualan 

Barang”. Penelitian ini menggunakan algoritma ECLAT untuk menemukan 

Fraquent item set dan hasil dari penelitian ini adalah fraquent itemset ditemukan 

pada minimum support tidak lebih dari 15%, hal tersebut dikarenakan data yang 

digunakan terlalu beragam yakni dari jumlah total sebanyak 1221 data, sedangkan 

rata-rata banyak barang yang dibeli setiap transaksi hanya sekitar 2 sampai 3 

barang saja. Dan pada penelitian ini juga dikatakan bahwa algoritma ECLAT 
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mampu melakukan proses analisa data dengan waktu yang relatif singkat yakni 

2304 transaksi dalam waktu 61 ms dan 1984 transaksi dalam waktu 19ms pada 

minimum suppport 10%. 

Nazir, dkk (2014) melakukan sebuah penelitian tentang adverse event 

yang berudul “Identification of Suicide-Related Events Through Network Analysis 

of Adverse Event Reports” penelitian ini berhasil memperoleh daftar adverse 

event terkait bunuh diri dan cukup efisiensi dalam mengidentifikasi peristiwa 

bunuhdiri. 

Heriza (2015)  melakukan  penelitian mengenai  “Pencarian  Hubungan  

Adverse  Event  pada  Obat  Penenang  dengan Apriori”.  Penelitian  ini  mencari  

hubungan  antara  obat  dan  adverse  event  bunuh diri dengan menggunakan 

algoritma Apriori yang mendapatkan hasil nilai support 0,05% dan nilai 

confidence 80%. 

 Sebuah penelitian yang di lakukan oleh Robert, dkk (2014) di Leeds 

Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, Universitas Leeds dengan 

judul penelitian “Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature 

review of observational studies”. Dari data yang bersumber dari Meta analysis of 

Observational Studies in Epidemiology and the Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) group, dari proses pencarian 

diidentifikasi 1888 catatan, terdapat delapan studi tentang penggunaan 

parasetamol. Dari studi oleh Chan,at al  di identifikasi antara 0,84-1,59 % 

mengalami cardiovascular (gangguan jantung dan pembuluhdarah), studi dari 

Curhan,dkk di identifikasi sekitar 2,92% mengalamin hypertensi  dan 3,45% 

mengalami gagal ginjal, studi oleh De Vries dkk, di identifikasi serangan jantung 

1,11%, stroke 1,25%,dan magh dan pendarahan sebanyak 1,46%, studi oleh Evans 

dkk di identifikasi 1,4% mengalami kerusakan ginjal, Studi oleh Kurth dkk, di 

identifikasi 2,37 % mengalami peningkatan creatinine, dan yang terakhir adalah 

studi dari Lipworth dkk,1,7 % mengalami masalah dengan hati. 
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