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Penjelasan mengenai tahapan-tahapan penelitian pada gambar 3.1 diatas dapat 

dilihat pada penjelasan dibawah ini : 

3.1 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian. 

Pada tahapan ini akan dilakukan pencarian suatu permasalahan dan akan 

dilanjutkan untuk dipelajari permasalahan tersebut sehingga diperoleh solusi dari 

permasalahan yang telah didapatkan. Adapun perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “bagaimana penerapan Algoritma ECLAT untuk menentukan hubungan 

mengkonsumsi obat yang mengandung parasetamol terhadap adverse event”. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  merupakan  tahap  yang  bertujuan  untuk  

memperoleh data-data dan informasi  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang 

akan dilakukan.  Pada penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data sebagai 

berikut : 

3.2.1 Data Sekunder 

Data yang digunakan adalah data sekunder artinya data yang digunakan 

adalah data yang sudah ada yang berasal dari www.fda.gov yaitu Food and Drug 

Administration (FDA), Adverse Event Reporting System (FAERS) sebanyak 

11.761.574 data. 

3.2.2 Studi Pustaka / Literature 

Studi Pustaka/literatur merupakan suatu tahapan dari sebuah metodologi 

penelitian, dan merupakan lanjutan dari tahapan yang sebelumnya. Dimana, pada 

tahapan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara pengumupalan data dan 

informasi yang telah di dapat dari dari berbagai sumber. Tujuan dari tahapan ini 

adalah untuk mendapatkan teori-teori dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal 

atau paper, media online  dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaiatan 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. 

http://www.fda.gov/


III-3 
 

3.3 Analisa  

Setelah peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dan ada 

kaitannya dengan permasalahan dari penelitian ini, maka tahap selanjutnya yang 

akan dilakukan adalah menganalisa permasalahan tersebut. Tahapan analisa ini 

merupakan sebuah tahapan pemahaman dari permasalahan yang akan di teliti 

sebelum mengambil tindakan dan keputusan terhadap permasalahan tersebut.  

3.3.1 Analisa Kebutuhan Data 

Pada tahapan analisa kebutuhan data ini akan dilakukan pengumpulan data 

yang akan digunakan pada penelitian. Penjelasan terhadap data yang akan 

digunakan dapat dilihat seperti pada penjelasan di bawah ini : 

a. Sumber data  penelitian diperoleh dari www.fda.gov yaitu data Food and 

Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System (FAERS) , 

Badan pengawasan obat dan makanan Amerika Serikat. 

b. Data yang digunakan data pada tahun 2014. 

3.3.2 Analisa Tahapan Datamining  

Pada tahapan data mining ini menjelaskan mengenai langkah-langkah 

untuk penentuan identifikasi Adverse event yang terjadi akibat mengkonsumsi 

obat dengan algoritma ECLAT. Adapun penjelasan dari tahapan yang dilalui 

adalah sebagai berikut : 

a. Selection 

Pada tahapan ini dilakukan pemilihan obat yang akan digunakan dari 

dataset yang ada. Pada penelitian ini obat yang digunakan adalah obat yang 

mengandung parasetamol. Dan dilakukan juga pemilihan attribute apa saja yang 

akan digunakan. Pada data ini attribute yang digunakan adalah, drugname, age, 

sex, pt. 

b. Preprocessing 

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan preprocessing data. Pada tahapan ini 

akan dilakukan pembersihan (cleaning) pada data yang menjadi fokus data 

http://www.fda.gov/
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mining, membuang duplikasi dan menggantikan data yang memilki nilai data 

yang tidak lengkap (missing value). 

c. Transformation 

Data yang telah melalui proses preprocessing ditransformasikan dan 

disimpan ke dalam bentuk yang bisa diterapkan pada tools yang akan digunakan.  

d.   Proses mining dengan Algoritma ECLAT 

Pada tahapan ini diterapkan algoritma dari teknik Association Rule untuk 

mengolah data yang ada. Pada tahapan ini dilakukan pencarian hubungan 

mengonsumsi obat yang mengandung parasetamol dengan adverse event dengan 

menggunakan algoritma ECLAT.  

3.4 Experiment Testing 

Tahapan ini akan dilakukan setelah hasil dari analisa didapatkan. Pada 

tahapan ini akan menjelaskan mengenai prosedur kerja, dan pegujian pada aplikasi 

SPMF (Sequential Pattern Mining Framework). 

3.4.1 Prosedur Kerja SPMF 

Pada tahapan  ini akan dijelaskan mengenai prosedur kerja atau langkah -

langkah dalam penggunaan SPMF dari peoses penginputan data yang akan 

digunakan hingga proses mining  dengan algoritma ECLAT.  Sehingga pada 

tahapan ini akan didapatkan hasil berupa rules yang akan dievaluasi pada tahapan 

selanjutnya. 

3.4.2 Pengujian  

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pada SPMF dengan memasukkan 

minimum support yang berbeda-beda dengan jumlah data yang sama dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh minimum support terhadap jumlah rules yang 

didapatkan, kemudian mencari minimum confidance dari rules yang didapat, serta 

dapat mengetahui nilai minimum support  dan confidence yang yang 

menghasilkan rules  yang memenuhi ketentuan penelitian terhadap data penelitian 

yang digunakan. 
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3.4.3 Evaluation/Interpretation 

Dalam tahapan  ini  hasil  dari  proses mining  berupa  pola-pola  atau 

aturan (rules) yang  diperoleh akan ditampilkan dalam bentuk yang mudah 

dimengerti. Pada tahapan ini juga melakukan pemeriksaan apakah  hipotesis  yang  

ada  memang tercapai.  Bila  ternyata  hasil  yang  diperoleh  tidak  sesuai 

hipotesis, ada  beberapa  alternatif  yang  dapat  diambil  seperti menjadikannya  

umpan  balik  untuk  memperbaiki  proses  data mining,  mencoba  algoritma lain  

lain  yang  lebih  sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar 

dugaan yang mungkin dapat bermanfaat. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

didapatkan dalam mengidentifikasi adverse event yang terjadi akibat 

mengkonsumsi paracetamol atau acetaminophen. Pada tahapan ini juga berisikan 

kesimpulan dan saran penulis bagi pembaca tehadap penelitian terkait untuk 

melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 
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