
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Knowlede Discovery Database (KDD) 

Knowledge Discovery in Database (KDD) merupakan kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, pemakaian data untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan 

dalam dataset yang besar. Data mining merupakan salah satu tahapan dari KDD. 

Terdapat beberapa tahapan dalam KDD yakni diantaranya : data selection, pre-

proccesing, data transformation, data mining, interpretasi dan presentasi 

pengetahuan. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 

2.1.1 Data Selection 

Data yang ada direduksi dan diambil data yang relevan dari database untuk 

dianalisis. Beberapa cara seleksi data antara lain adalah : 

a. Dimensionality reduction, adalah mengurangi jumlah variabel acak atau 

atribut yang menjadi pertimbangan.  

b. Numerosity reduction, menggunakan parametric atau non-parametrik model 

untuk mendapatkan representasi yang lebih kecil dari data asli. 

c. Data compression, menerapkan transformasi untuk mengurangi 

representasi dari data asli. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 

2.1.2 Data Preprocessing 

Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang 

tidak konsisten. Membersihan data dapat dilakukan dengan mengisi data yang 

memiliki missing value, memperbaiki kesalahan data, mengidentifikasi dan 

menghilangkan outliers, serta memeriksa data yang tidak konsisten. Data yang 

memiliki noise dapat menyebabkan kekeliruan dalam proses mining, sehingga 

mempengaruhi performansi hasil yang akan di dapat. Dengan pembersihan data ini 

dapat dilihat data mana yang terdapat kesalahan sehingga data tersebut dapat 

ditangani sebelum menjadi inputan pada proses mining nantinya. Beberapa cara 

mengatasi missing value: 
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a. Mengabaikan tupel: yaitu mengabaikan tupel dari kelas yang hilang. 

Metode ini sangat tidak efektif terutama ketika persentase kelas yang hilang 

bervariasi.  

b. Mengisi nilai yang hilang secara manual: cara ini akan memakan waktu. 

Terutama pada data yang besar dan missing value yang banyak.  

c. Menggunakan konstanta yang umum: mengganti semua nilai atribut yang 

hilang dengan konstanta yang sama seperti label. Meskipun metode ini 

sederhana, tetapi agak sulit diterapkan.  

d. Menggunakan ukuran tendency tengah atribut untuk mengisi missing value. 

Contoh ukuran tendency yang biasa digunakan adalah mean dan median. 

Untuk data yang normal, mean dapat digunakan. Sedangkan median dapat 

digunakan untuk data yang bias.  

e. Menggunakan kemungkinan nilai untuk mengisi missing value : dapat 

ditentukan dengan regresi. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 

Menurut (Larose, 2006), jika jumlah data yang digunakan banyak atau database 

besar maka proses ini bisa diabaikan dan jika jumlah data yang digunakan kecil atau 

terbatas, maka data yang hilang bisa digantikan dengan nilai rata-rata dari atribut 

yang berkaitan. 

2.1.3 Data Transformasi 

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses 

dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang 

khusus sebelum bisa diaplikasikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

transformasi data adalah : 

a. Smoothing, menghilangkan noise dari data.  

b. Attribute construction, menambahkan atau membuat atribut baru untuk 

membantu proses mining.  

c. Aggregation, ringkasan atau operasi agrerasi diterapkan pada data.  

d. Normalization, data atribut dibuat dalam skala tertentu sehingga menjadi 

kisaran data yang lebih kecil sehingga sebaran datanya tidak terlalu jauh. 

e. Discretization, nilai-nilai baku atribut numerik diubah menjadi data dengan 
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interval label. Misalnya usia yang terdiri dari anak-anak, remaja dan 

dewasa.  

f. Concept hierarchy generation for nominal data, banyak hirarki untuk 

atribut nominal yang implisit dalam skema database dan dapat otomatis 

didefinisikan. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 

2.1.4 Data Mining 

Data Mining merupakan proses utama saat metode diterapkan untuk 

menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Terdapat berbagai 

macam teknik dalam data mining, pemilihannya bergantung pada tujuan dan proses 

pencarian pengetahuannya. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 

2.1.5 Interpretasi 

Tahapan interpretasi untuk mengidentifikasi pola-pola menarik kedalam 

knowledge based yang ditemukan. Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining 

berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai 

apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak 

sesuai hipotesa ada beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya 

umpan balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba metode data mining 

lain yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang diluar 

dugaan mungkin bermanfaat. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 

2.1.6 Presentasi Pengetahuan 

Presentasi pengetahuan merupakan visualisasi penyajian pengetahuan 

mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh 

pengguna. Tahap terakhir dari proses data mining ini adalah bagaimana 

memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisis yang didapat. Ada kalanya 

hal ini harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami data mining. 

Karenanya presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa 

dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses data 

mining. Dalam presentasi, visualisasi juga bisa membantu mengkomunikasikan 

hasil data mining. (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, 1996). 
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2.2 Pengertian Data Mining 

Menurut (Han, 2006), data mining adalah sebuah 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). 

Menurut (MacLennan, 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 similaritas. Algoritma yang 

digunakan dalam proses clustering adalah K-means. 

3. Association  

Fungsi dari association adalah untuk mencari keterkaitan antara atribut 

atau item set, berdasarkan jumlah item yang muncul dan rule association 

yang ada. Beberapa algoritma pada aturan asosiasi ini adalah Apriori, 

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. 
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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). 

2.3 Assocation Rules Mining 

Association Rules adalah sebuah teknik data mining (pencarian pola data) 

untuk menenemukan aturan asosiatif (Association Rule) antara suatu kombinasi 

item pada sebuah database yang besar (Tian, 2013). Dalam hal ini, Association 

Rules atau aturan-aturan asosiatif didefinisikan sebagai sebuah implikasi dari 

bentuk A → B, dengan A dan B adalah sebuah item. Bentuk dari Rule A → B  

dapat diartikan sebagai jika terdapat item A maka terdapat item B. Pembentukan 

sebuah Association Rule dipengaruhi oleh dua parameter,  support (nilai 

penunjang) yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database dan 

confidence (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan 

assosiatif (Weng, 2011). 

Association Rule biasanya dinyatakan dalam bentuk   

{A∩B}→{C}  

Atau     

{A,B}→{C}  

2.4 Metodologi Assaciation Rules 

Menurut (Fatihatul, 2012) Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi 

menjadi dua tahap :  
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a. Analisis pola frekuensi tinggi (frequent pattern a Analysis)  

Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat 

minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah 

item diperoleh dengan rumus berikut:  

                                support (A)=
∑ Transaksi Mengandung A

Total Traksaksi
………………(2.1) 

b. Pembentukan aturan-aturan Assosiatif (Association Rules)  

Association Rules ditentukan berdasarkan syarat minimum 

confidence yang telah ditentukan. Nilai confidence dari sebuah 

Association Rule A → B ditentukan dengan rumus:  

Confidence        

(A→B)     =
Jumlah Traksaksi mengandung A dan B

Jumlah Transaksi mengandung A
………………………(2.2) 

2.5 Graf 

Menurut  (Wilson, 1998) suatu graf  G (ν,e) didefinisikan sebagai pasangan 

himpunan-himpunan (ν, e) dengan ν tidak kosong dan e adalah himpunan bagian 

takterurut dari ν. Elemen dari ν disebut dengan titik-titik (vertices) dari  dan 

elemen-elemen dari e disebut sisi-sisi (edges) dari .  

 

Gambar 2.1 Contoh Graf (Wilson, 1998) 

Graf pada Gambar 2.1, himpunan titik-titik dari graf G adalah {a, d, c, d, 

e} sedangkan himpunan sisi-sisi dari graf G adalah {𝑒1,𝑒2,𝑒3, 𝑒4, 𝑒5} atau {(a, c); 

(a, b); (b, d); (b, c); (a, e); (d, e)}.  
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2.5.1 Pengertian Lintasan pada Graf 

Menurut (Diestel, 2005) Sebuah lintasan pada graf adalah sebuah barisan 

sisi-sisi graf yang menghubungkan barisan titik-titik graf tersebut. Salah satu 

contoh lintasan pada Gambar 2.1 adalah ae1ce4b. 

2.5.2 Pengertian Graf Pohon 

Menurut (Diestel, 2005) Graf pohon didefinisikan sebuah graf yang setiap 

titiknya saling terhubung dan tidak memiliki siklik didalamnya. Dua titik pada 

sebuah graf dikatakan terhubung jika terdapat lintasan yang memuat kedua titik 

tersebut. Sedangkan siklik adalah lintasan yang memiliki titik awal yang sama 

dengan titik akhirnya dengan tidak ada titik-titik pada lintasan tersebut yang 

dilalui dua kali selain titik awal atau akhir.  

 

Contoh graf pohon adalah sebagai berikut  

 
Gambar 2.2 Contoh Graf Pohon (Diestel, 2005) 

2.5.3 Pengertian Graf Berarah 

Menurut (Diestel, 2005) Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya 

memiliki arah.  

 

Gambar 2.3 Contoh Graf Berarah (Diestel, 2005) 

Graf pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa terdapat lintasan dari titik a ke 

titik b yaitu a b tetapi tidak dapat lintasan dari titik b ke a.  

2.6 Bayesian Network 

        Metode Bayesian Network menjadi sangat populer pada dekade terakhir ini 

karena digunakan untuk berbagai aplikasi cerdas seperti mesin pembelanjaran, 

pengolahan teks, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, pengolahan sinyal, 

bioinformatika, error-control codes, diagnosis medis, peramalan cuaca, jaringan 

seluler, dan aplikasi sistem cerdas lainnya. Bayesian Network merupakan salah satu 

G:   
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Probabilistic Graphical Model (PGM) yang sederhana yang dibangun dari teori 

probabilistik dan teori graf. Teori probabilistik berhubungan langsung dengan data 

sedangkan teori graf berhubungan langsung dengan bentuk representasi yang ingin 

didapatkan (Heckerman, 1998). 

Sebagai contoh, sebuah Bayesian Network dapat mewakili hubungan 

probabilistik antara gejala dan penyakit. Bayesian Network dapat digunakan untuk 

menghitung probabilitas dari kehadiran berbagai gejala penyakit. Metode Bayesian 

Network merupakan metode yang baik di dalam mesin pembelajaran berdasarkan 

data training, dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. 

Bayesian Network (BN) atau jaringan bayes juga dikenal sebagai jaringan 

kepercayaan dari jaringan bayes yang pendek dan masih merupakan probabilistic 

graphical model (PGM) dengan edge berarah yang digunakan untuk 

merepresentasikan pengetahuan tentang hubungan ketergantungan atau kebebasan 

diantara variabel-variabel domain persoalan yang dimodelkan. Pengetahuan 

tersebut direpresentasikan secara kualitatif menggunakan struktur graf dan secara 

kuantitatif menggunakan parameter-parameter numerik. Bayesian Network terdiri 

dari dua bagian utama, yaitu: 

1. Struktur graf Bayesian Network disebut dengan Directed Acyclic Graph 

(DAG) yaitu graf berarah tanpa siklus berarah (Meigarani, 2010). DAG 

terdiri dari node dan edge. Node merepresentasikan variabel acak dan edge 

merepresentasikan adanya hubungan kebergantungan langsung dan dapat 

juga diinterpretasikan sebagai pengaruh (sebab-akibat) langsung antara 

variabel yang dihubungkannya. Tidak adanya edge menandakan adanya 

hubungan kebebasan kondisional di antara variabel. 

Struktur grafis Bayesian Network ini digunakan untuk mewakili 

pengetahuan tentang sebuah domain yang tidak pasti. Secara khusus, setiap 

node dalam grafik merupakan variabel acak, sedangkan ujung antara node 

mewakili probabilistik yang bergantung di antara variabel-variabel acak 

yang sesuai. Kondisi ketergantungan ini dalam grafik sering diperkirakan 

dengan menggunakan statistik yang dikenal dengan metode komputasi. 

Oleh karena itu, Bayesian Network menggabungkan prinsipprinsip dari teori 
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graf, teori probabilitas, ilmu pengetahuan komputer, dan statistik. (Wiley, 

2007). 

2. Himpunan parameter 

Himpunan parameter mendefinisikan distribusi probabilitas kondisional 

untuk setiap variabel. Pada Bayesian Network, nodes berkorespondensi 

dengan variabel acak. Tiap node diasosiasikan dengan sekumpulan peluang 

bersyarat, p (xi|Ai) sehingga xi adalah variabel yang diasosiasikan dengan 

node dan Ai adalah set dari parent dalam graf. 

Dalam membangun Bayesian Network, struktur dibangun dengan 

pendekatan statistik yang dikenal dengan teorema bayes yaitu conditional 

probability (peluang bersyarat). Conditional probability yaitu perhitungan peluang 

suatu kejadian Y bila diketahui kejadian X telah terjadi, dinotasikan dengan P 

(Y|X). Teorema ini digunakan untuk menghitung peluang suatu set data untuk 

masuk ke dalam suatu kelas tertentu berdasarkan inferensi data yang sudah ada. 

Dalam kaitan dengan diagnosis penyakit mata, X dapat mengacu pada gejala 

penyakit mata dan Y adalah jenis penyakit mata. Rumus teori bayes yaitu: 

                                      P (A|B)=
P(A|B ) P (A)

P (B)
……………………………(2.3) 

Atau dengan rumus: 

                            P (A|B)=
P(A|B ) P (A)

P (B|A) P (A)+P (B|A) P(A)
……………………(2.4) 

Bayesian Network dapat melakukan pengambilan keputusan (inferensi) 

probabilistik. Inferensi probabilistik adalah memprediksi nilai variabel yang tidak 

dapat diketahui secara langsung dengan menggunakan nilai-nilai variabel lain yang 

telah diketahui (Krause, 1998). Inferensi probabilistik dapat dilakukan jika terlebih 

dahulu diperoleh joint probabillity distribution (JPD) dari semua variabel yang 

dimodelkan (Krause, 1998). JPD adalah probabilitas semua kejadian variabel yang 

terjadi secara bersamaan. 

Inferensi probabilistik dapat dilakukan jika Bayesian Network telah 

dibangun, sehingga yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membangun 

struktur Bayesian Network. Dalam kasus diagnosis penyakit mata, hubungan antar 
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variabel dan probabilitas nilai-nilai variabel belum diketahui, oleh karena itu 

Bayesian Network dibangun berdasarkan data kejadian mengenai variabel-variabel 

atau disebut dengan konstruksi Bayesian Network dari data.  

Konstruksi Bayesian Network dari data terdiri dari dua tahap, yaitu: 

1. Konstruksi struktur atau disebut juga tahap kualitatif, yaitu mencari 

keterhubungan antara variabel-variabel yang dimodelkan. 

2. Estimasi parameter atau disebut juga tahap kuantitatif, yaitu menghitung 

nilai-nilai probabilitas. 

2.6.1 Konsep Dasar Bayesian Network 

Untuk membangun Bayesian Network, memerlukan pemahaman dari 

konsep dasar Bayesian Network. Konsep dasar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Graf 

Struktur graf yang dimiliki oleh Bayesian Network adalah Directed Acyclic 

Graph (DAG), yaitu graf berarah yang tidak memiliki siklus. Struktur dari 

DAG sering disebut bagian dari model kualitatif yang diperlukan untuk 

menentukan model model parameter kuantitatif. Parameter dijelaskan 

secara konsisten dengan properti markov, di mana Conditional Probability 

Distribution (CPD) pada setiap node bergantung pada parent yang dimiliki. 

(Wiley, 2007). 

2. Kondisi Markov 

Kondisi ini menunjukkan hubungan antara DAG dan distribusi probabilitas. 

Bayesian Network memanfaatkan kondisi markov untuk melakukan 

representasi JPD secara efisien dan memperoleh adanya kebebasan 

kondisional antara variabel. Model graf pada kondisi markov berupa graf 

dengan ujung berarah. Jaringan markov ini memberikan definisi secara 

sederhana yaitu kebebasan antara dua node yang berbeda berdasarkan 

konsep dari selimut Markov.  Jaringan Markov sangat populer di bidang 

keilmuan modern seperti fisika, statistik dan ilmu komputer. (Wiley, 2007). 
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3. D-separation 

Properti DAG yang menyatakan hubungan kebebasan yang terdapat pada 

DAG. Semua kebebasan kondisional yang diperoleh dari kondisi markov 

akan diidentifikasi dengan properti ini. 

4. Ekuivalensi Markov 

Konsep tentang adanya DAG-DAG yang memiliki dseparation yang sama, 

yang dapat direpresentasikan dalam sebuah DAG pattern. Dua DAG 

merupakan ekuivalen markov jika dan hanya jika kedua DAG tersebut 

mempunyai link-link (edge tanpa memperhatikan arah) yang sama dan 

himpunan uncoupled head-to-head meeting yang sama. Teorema tersebut 

memberikan cara sederhana untuk merepresentasikan kelas ekuivalen 

markov pada sebuah graf. Graf ini disebut DAG pattern. 

5. Kondisi Faithfulness  

Kondisi yang harus dipenuhi agar adanya edge diantara node pada DAG 

berarti ada kebergantungan langsung antar node tersebut. 

2.6.2 Membangun Bayesian Network 

Menurut (Weng, 2011) Setelah memahami konsep dasar dalam 

membangun Bayesian Network, maka terdapat dua tahapan dalam membangun 

Bayesian Network, yaitu: 

1. Konstruksi struktur 

Struktur Bayesian Network adalah direct acyclic graph yang dapat 

merepresentasikan sebuah pola dari sekumpulan data. Perepresentasian 

dalam bentuk graf dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konsep 

informasi yang relevan terhadap masalah. Selanjutnya konsepkonsep 

tersebut disebut himpunan variabel. Himpunan tersebut kemudian 

direpresentasikan menjadi node node dalam graf. Pengaruh antara variable 

dinyatakan eksplisit menggunakan edge pada graf. 
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Gambar 2.4 Contoh 1 Struktur Bayesian Network 

Struktur Bayesian Network pada Gambar 2.4 menggambarkan hubungan 

peluang antara variabel A, B, C, dan D. Tanda panah menunjukkan 

terdapat hubungan antara node. Dari Bayesian Network tersebut dapat 

diperoleh bahwa kejadian C dipengerahui oleh kejadian B, kejadian D 

dipengaruhi oleh kejadian A dan kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A.  

Peluang terjadinya kejadian A, B, dan C juga dapat dituliskan dengan 

formula sebagai berikut:  

P (A,B,C,D)=P(A).P(B|A).P(D|A).P(C|B) 

  Secara umum dapat dituliskan   

P(K1,K2,…,Kn)= ∏ P

n

i=1

(Ki|KaKi) 

  Dengan :  

  𝐾𝑖 =  Kejadian yang ada pada Bayesian Network  

 𝑃𝑎𝐾𝑖 =  Kejadian-kejadian yang mempengaruhi kejadian 𝐾𝑖   

2. Estimasi parameter 

Setelah struktur Bayesian Network terbentuk, parameter dan hubungan 

ketergantungan antara node ditentukan dengan menggunakan data yang 

ada. Informasi ini dibutuhkan agar dapat menghitung joint probability 

distribution. 

 

 

 

 

 

  

A   

C 

D   

B 



 
 

II-13 

 

2.6.3 Contoh Kasus dengan Bayesian Network 

 Misal diberikan Bayesian Network sebagai berikut :  

 

Gambar 2.5 Contoh Struktur Bayesian Network 

Berdasarkan definisi Bayesian Network, informasi yang dapat kita 

peroleh dari Gambar 2.5 adalah  

a. Kejadian C bergantung oleh B dan independen terhadap variabel 

lainnya.  

b. Kejadian A bergantung oleh C, F, dan H serta independen 

terhadap variabel lainnya.  

c. Kejadian H bergantung oleh G, D dan independen terhadap 

variabel lainnya 

d. Kejadian G bergantung oleh F dan independen terhadap variabel 

lainnya. 

e. Kejadian B, F, D saling independen dan independen terhadap 

variabel lainnya.  

Demikian, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melengkapi 

Bayesian Network agar dapat digunakan adalah:  

a. Menghitung peluang prior dari setiap variabel yang independen 

dengan variabel lain, pada contoh diatas adalah variabel B, D, dan F. 

Ada dua cara untuk menentukan prior dari P(B), P(D) dan P(F) yaitu 

berdasarkan pengalaman atau dengan berdasarkan data.  

b. Menghitung conditional probability dari setiap variabel independen, 

pada contoh diatas adalah P (B), P (𝐵𝐶), P (D), P(𝐷𝐶), P(F), dan 

P(𝐹𝐶) atau P(B = True), P(B = False), P(D = True), P(D = False), P(F 

= True) dan P(B = False) 

A   B   

C   

D   
F   G   

H   
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c. Menghitung peluang posterior dari setiap variabel yang dependen 

dengan variabel lain, pada contoh adalah  variabel C, H, A, dan G. 

Peluangnya dapat kita hitung dengan menggunakan definisi peluang 

bersyarat melalui rumus:  

 P(X|Pa(x))=
P(X,Pa(X))

Pa(X)
 

Dengan  adalah variabel yang akan dicari pelunganya dan Pa(X) 

adalah variabel-variabel yang mempengaruhi  Misal pada contoh 

kita kita akan menghitung P(A) maka Pa(X)={C,F,H} sehingga  

P(A|C,F,H)=
P(A,C,F,H)

P(C,F,H)
 

Prior P(A,C,F,H) dan P(C,F,H) dapat dihitung berdasarkan data atau 

pengalaman.  

d. Menghitung conditional probability dari setiap variabel dependen. 

Pada contoh diatas misal kita akan menghitung conditional 

probability untuk variabel H, maka akan dihitung 

P(H|D,G),P(H|DC,G),P(H|D,G
C) dan  P(H|DC,G

C).  

e. Setelah Bayesian Network tebentuk dan prior conditional probability 

dari setiap variabel diperoleh maka kita dapat menghitung peluang 

posterior dari setiap variabel.  

Misal kita akan menghitung peluang terjadinya kejadian A, jika 

sebelumnya diketahui bahwa kejadian B terjadi, C terjadi, D tidak terjadi, 

F terjadi, dan H tidak terjadi atau secara matematika kita akan mencari nilai 

dari P(A|B,C,D
C

,F,HC). 

Berdasarkan rumus peluang bersyarat maka  

           P(A|B,C,D
C

,F,HC)=
P(A,B,C,D

C
,F,HC)

P(B,C,D
C

,F,HC)
 

Kemudian, berdasarkan Bayesian Network yang terbentuk maka peluang 

marginal dari  𝑃(A, 𝐵, 𝐶, 𝐷𝐶 , 𝐹, 𝐻𝐶) adalah:  
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dan  

 

atau   

 

 

Sekarang hanya tinggal menghitung nilai dari 

,  

             ,dan 

 ,  

Misal kita akan menghitung . Dengan 

menggunakan  

definisi peluang bersyarat diperoleh  

 

Lalu dengan menggunakan definisi dari peluang bersyarat untuk  

 diperoleh,  

    

     

                            

                             

Dengan cara yang sama diperoleh  
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mempertimbangkan hubungan antara variabel melalui Bayesian Network 

dan berdasarkan sifat dari definisi variabel yang saling independen 

diperoleh  

  

                          

                        

                                                 

                     

atau secara umum jika  maka  
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Dengan  adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel . 

Peluang 

 dan  

dapat diketahui melalui conditional probability yang telah kita hitung 

sebelumnya sehingga  dapat diperoleh nilainya. Pada 

akhirnya, dengan cara yang sama nilai dari, ,

dan  dapat kita hitung. 

Akibatnya, nilai  dapat diperoleh. Dengan cara yang 

serupa kita dapat mengetahui peluang posterior conditional probability 

dari setiap variabel yang ada pada Bayesian Network. 

2.7 Pengertian FP-Growth 

Frequent Pattern-Growth (FP-Growth) merupakan salah satu alternative 

algoritma yang bisa digunakan dalam penentuan himpunan data yang paling 

sering muncul (frequent itemset) pada sebuah kumpulan data (Ririanti, 2014). 

2.7.1  FP-tree (Frequent pattern tree) 

Menurut (Samuel, 2008) FP-tree atau Frequent pattern tree merupakan 

sebuah struktur penyimpanan data yang dimampatkan. FP-tree dibangun dengan 

memetakan setiap data ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP-tree. FP-tree 

dibentuk oleh sebuah akar yang diberi label null, sekumpulan upapohon yang 

beranggotakan item-item tertentu, dan sebuah frequent header. Setiap simpul 

pada FP-tree mengandung tiga informasi penting, yaitu label item, 

menginformasikan jenis item pada simpul tersebut, support count 

merepresentasikan jumlah lintasan transaksi yang melalui simpul tersebut, dan 

pointer penghubung yang menghubungkan simpul-simpul dengan label item 

sama antar-lintasan, ditandai dengan garis putus-putus.  
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Berikut cara pembentukan FP-tree dari sebuah database  

a. Menentukan jumlah minimum support count.  

b. Menghitung support count setiap item.  

c. Item yang memiliki support count yang lebih besar atau sama 

dengan minimum support count akan menjadi label item yang 

membentuk FP-tree.  

d. Mengubah urutan item pada data mulai dari jumlah support count 

paling besar sampai yang paling kecil.   

e. Membentukan lintasan FP-tree  berdasarkan data pertama, setiap 

node atau label diberi frequent header yaitu 1. 

f. Menambah lintasan pada FP-tree berdasarkan data kedua, dengan 

aturan :  

1) Jika terdapat lintasan yang memiliki prefix label sama maka 

lintasan pada node tersebut akan menimpah lintasan dari 

node sebelumnya yang memiliki label yang sama dan 

jumlah frequent header nya ditambah 1.  

2) Jika lintasan tersebut memiliki prefix label yang berbeda 

maka lintasannya dibuat terpisah namun node yang 

memiliki label yang sama dihubungkan dengan sebuah 

pointer (garis putus-putus).  

g. Proses yang sama dilanjutkan sampai data terakhir hingga 

terbentuklah FPtree dari database tersebut.  

2.7.2 Algoritma FP-Growth 

Menurut (Samuel, 2008) FP-growth merupakan sebuah algoritma yang 

ditunjukkan untuk menemukan frequent itemset (kombinasi item yang sering 

muncul) pada sebuah database. Algoritma FP-growth bekerja dalam dua tahap 

yaitu pembentukan FP-tree dan Penentuan frequent itemset.  

a. Pembentukan FP-tree  

Pembentukan FP-tree merupakan langkah awal dan terpenting dari 

algoritma FP-growth. Hal ini disebabkan penentuan dari frequent pattern 
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item dari sebuah database sangat bergantung terhadap FP-tree yang 

terbentuk dari database tersebut. 

b. Penentuan frequent itemset  

Penentuan frequent itemset dengan algoritma FP-Growth dilakukan dalam 

tiga tahap utama, yaitu: 

1) Tahap Pembangkitan Conditional Pattern Base  

Conditional Pattern Base merupakan subdatabase yang berisi prefix 

path (lintasan prefix) dan suffix pattern (pola akhiran). Pembangkitan 

conditional pattern base diperoleh dari FP-tree yang dibagun sebelum 

tahap ini.   

2) Tahap Pembentukan Conditional  FP-tree   

Pada tahap ini support count dari setiap item pada setiap conditional 

pattern base dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah 

support count yang lebih besar atau sama dengan minimum support 

count akan dibangkitkan dengan sebagai conditional FP-tree. 

3) Tahap Pencarian frequent itemset  

Pencarian frequent itemset dilakukan dengan menggunakan conditional 

FP-tree yang dapat terbentuk, apabila conditional FP-tree membentuk 

sebuah lintasan tunggal maka didapatkan frequent itemset dengan 

melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP-tree. Jika bukan 

lintasan tunggal maka dilakukan pembentukan FP-growth secara 

rekursif terhadap conditional FP-tree tersebut.  

Ketiga tahapan tersebut merupakan tahapan yang akan digunakan untuk 

memperoleh frequent item set. Seperti pada penjelasan Algoritma di bawah ini : 

Input  : FP-TreeTree 

Output  : Rt sekumpulan lengkap pola frequent 

Method : FP-Growth (Tree, null) 

Procedure : FP-Growth (Tree, α) 

{ 

01 : if Tree mengandung single path P; 
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02 : then untuk tiap kombinasi (dinotasikan β) dari node-node dalam path 

P do 

03 : bangkitkan pola β α dengan Support = minimum support dari node-

node dalam β; 

04 :else untuk tiap ai dalam header dari Treedo { 

05 : bangkitkan pola 

06 : bangun β = ai α dengan support = ai .  support 

07 : If Tree β = θ 

08 : then  panggil FP-growth (Tree, β) 

} 

} 

2.7.3 Contoh Penggunaan Algoritma FP-Growth 

 Misalkan diberikan data gejala penyakit mata seperti Tabel 2.1, pada contoh 

ini hanya membahas mengenai gejala penyakit mata saja. 

Tabel 2.1 Contoh data gejala penyakit mata 

No Item Gejala 

1.  {ODS kabur, ODS gatal}  

2.  {ODS gatal, ODS berair, OS lengket, OD merah, OD ada selaput}  

3.  {ODS kabur, ODS berair, OD lengket, OD perih, OD bengkak}  

4.  {ODS kabur, OD lengket, OD perih }  

5.  {ODS kabur, ODS gatal, ODS merah, ODS berair}  

6.  {ODS kabur, ODS gatal, ODS berair, OS lengket }  

7.  {ODS kabur, OD berdenyut}  

8.  {ODS kabur, ODS gatal, ODS berair}  

9.  {ODS kabur, ODS gatal, OS lengket}  

10.  {ODS gatal, ODS, berair, OD perih}  

Langkah-langkah pencarian frequent itemset dengan FP-growth pada 

Tabel 2.1 adalah sebagai berikut  

a. Pembentukan FP-tree  

1) Menentukan minimum support count  

Misalkan untuk kasus ini minimum support count yang dipilih adalah 

tiga.   
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2) Menghitung nilai support count dari setiap item.  Berikut adalah Tabel 

2.2 nilai support count dari setiap item. 

Tabel 2.2 Item dan Nilai Support Count-nya 

Gejala Kode Gejala Support Count 

ODS kabur a 8 

ODS gatal b 7 

ODS berair c 6 

OS lengket d 5 

OD perih e 3 

OD bengkak f 1 

OD berdenyut r 1 

ODS merah z 1 

OD merah g 1 

OD ada selaput h 1 

Item-item yang memiliki Support Count lebih kecil dari minimum 

Support Count dieleminasi sehingga item-item yang besisa adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Item Setelah Dieleminasi 

Kode Gejala Support Count 

A 8 

B 7 

C 6 

D 5 

E 3 

3) Mengubah urutan item pada Tabel 2.4 mulai dari Support Count 

terbesar, Berikut adalah Tabel setelah item-item diurutkan.   

Tabel 2.4 Data Setelah Beberapa Item di Eleminasi 

No Inisialisasi Gejala 

1 {a,b} 

2 {b,c,d} 

3 {a,c,d,e} 

4 {a,d,e} 

5 {a,b,c} 

6 {a,b,c,d} 

7 {a} 

8 {a,b,c} 
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9 {a,b,d} 

10 {b,c,e} 

4)  Pembentukan FP-tree mulai dari data pertama sampai data 

terakhir 

a) Pembentukan FP-tree data satu  

NULL

a : 1

b : 1

 

Gambar 2.6 Pembentukan FP-tree untuk Data Pertama 

 

b) Pembentukan FP-tree sampai data ke dua  

NULL

a : 1

b : 1

b : 1

c : 1

d :1

 

Gambar 2.7 Pembentukan FP-tree sampai data Ke Dua 

c)  Pembentukan FP-tree sampai data ketiga  

NULL

a : 2

b : 1

b : 1

c : 1

d :1

c : 1

d : 1

e : 1

 

Gambar 2.8 Pembentukan FP-tree sampai data Ke Tiga 
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d) FP-tree sampai data terakhir (data kesepuluh)  

 

NULL

a : 8

b : 5

b : 2

c : 2

d :1

c : 1

d : 1

e : 1

d : 1

e : 1

c : 3

d : 1

d : 1

e : 1

 

Gambar 2.9 Pembentukan FP-tree sampai Data Terakhir 

b.  Penentuan frequent itemset  

1. Pembangkitan conditional pattern base  

Pembangkitan conditional pattern base biasanya dimulai dari item 

yang memiliki support count paling kecil dalam kasus ini adalah item 

e. semua lintasan yang tidak mengadung e akan diHapus, sehingga 

diperoleh FP-tree  yang lintasannya menggandung suffix e sebagai 

berikut 

                       

NULL

a : 8
b : 2

c : 2

c : 1

d : 1

e : 1

d : 1

e : 1

e : 1

 

Gambar 2.10 Conditional Pattern Base untuk Suffix –e 
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Dengan cara yang sama diperoleh,  

a)  Conditional pattern base dengan suffix d 

 

NULL

a : 8

b : 5

b : 2

c : 2

d :1

c : 1

d : 1

d : 1
c : 3

d : 1

d : 1

 

Gambar 2.11 Conditional Pattern Base untuk Suffix –d 

 

b) Conditional pattern base dengan suffix c 

 

NULL

a : 8

b : 5

b : 2

c : 2

c : 1

c : 3

 

Gambar 2.12 Conditional Pattern Base untuk Suffix –c 

 

c) Conditional pattern base dengan suffix b  

 

NULL

a : 8

b : 5

b : 2

 

Gambar 2.13 Conditional Pattern Base untuk Suffix –b 
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d) Conditional pattern base dengan suffix a  

 

NULL

a : 8

 

Gambar 2.14 Conditional Pattern Base untuk Suffix -a 

2.  Menentukan frequent itemset berdasarkan conditional FP-tree yang 

dibentuk berdasarkan conditional pattern base.  

a)  Menentukan Frequent itemset untuk item yang memiliki suffix e. 

Berdasarkan dari conditional pattern base dengan suffix e  maka 

diperoleh support count item e adalah 3, maka akan dibentuk 

conditional FP-tree dengan lintasan suffix  de, ce, be dan ae. 

Diperoleh conditional FP-tree untuk mencari item set dengan suffix 

de, ce, be dan ae sebagai berikut. Sebelumnya dapat dilihat ilustrasi 

penentuaan frequent itemset yang berakhiran pada item e di bawah 

ini. 

     

NULL

a : 8

c : 1

d : 1

e : 1

d : 1

e : 1

e : 1

b : 2

c : 2

 

Gambar 2.15 lintasan yang tidak berakhiran di e, yaitu Null⇾b⇾c 

1. Bangunlah sebuah upapohon FP-tree yang hanya mengandung lintasan 

yang berakhir di e. 

2. Menghitung support count dari item e kemudian dibandingkan dengan 

minimum support count. Support count item e adalah 3 maka item e 

termasuk frequent item set,  karena support count = 2. 
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3. Karena item e merupakan item yang frequent, maka perlu dipecahkan 

subproblem agar dapat menemukan frequent item set yang berakhiran 

de, ce, be dan ae. Sebelum memecahkan subproblem ini, upapohon FP-

tree tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi conditional FP-tree 

yang bertujuan untuk mencari frequent item set yang berakhiran item 

tertentu. 

4. Cara membentuk conditional FP-tree adalah sebagai berikut : 

a. Hapuslah stiap lintasan yang tidak mengandung item e. Lintasan 

dibagian terkanan pada contoh tidak mengandung e, yaitu 

Null ⇾ b ⇾ c maka lintasan ini dapat diHapus dengan cara 

mengurangi support count dari 2 menjadi 1. Sehingga lintasan 

tersebut hanya mengandung transaksi {b,c,e}. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.16 di bawah ini. 

                                                 

NULL

a : 2
b : 1

c : 1

c : 1

d : 1

e : 1

d : 1

e : 1

e : 1

 

Gambar 2.16 Semua lintasan berakhir di e 

b. Setelah semua lintasan berakhir di e, maka simpul e diHapus 

seperti pada Gambar 2.17. Subproblem selanjutnya yang harus 

dipecahkan adalah mencari lintasan frequent item set yang 

berakhir pada de, ce, be dan ae. 
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NULL

a : 2
b : 1

c : 1

c : 1

d : 1

d : 1

 

Gambar 2.17 Lintasan e sudah dihapus 

c. Nilai support count dari b adalah 1 berarti hanya ada 1 transaksi 

yang mengandung b dan e maka berdasarkan prinsip anti-

monotipe heuristic, simpul b dan lintasan yang mengandung be 

dapat diHapus. Hal ini dikarenakan jika item b tidak frequent 

maka sertiap transaksi yang berakhiran be juga tidak frequent. 

Sehingga terbentuklah conditional FP-tree untuk e, seperti pada 

Gambar 2.18 berikut. 

                          

NULL

a : 2

c : 1

c : 1

d : 1

d : 1

 

Gambar 2.18 Conditional FP-treeuntuk e 

5. Agar dapat membangun pohon lintasan prefix maka FP-tree 

menggunakan Conditinal FP-tree untuk menukan frequent item set yang 

berakhir pada pasangan item de,ce dan ae. 

6. Lintasan prefix de yang dibentuk dari conditional FP-tree untuk item e, 

seperti pada Gambar 2. 19 berikut. 

      

NULL

a : 2

c : 1

d : 1

d : 1

 

Gambar 2.19 Pohon prefix  yang berakhir di de 
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7. Dengan menjumlahkan support count dari d, yang merupakan jumlah  

frequent item set yang berakhir di de, didapat bahwa {d,e} juga termasuk 

dalam frequent item set 

8. Selanjutnya algoritma FP-tree akan mengulangi langkah ketiga, 

sehingga didapatkan conditional FP-tree untuk de hanya berisi satu 

daun, yaitu a, dengan support count 2. Sehingga {a,d,e} termasuk dalam 

frequent itemset. 

9. Subproblem berikutnya yaitu dengan menemukan frequent itemset yang 

berakhiran dengan ce. Didapat {c,e} juga merupakan frequent itemset.  

Begitu juga dengan {a,e}. 

 

b) Cara yang sama dilakukan untuk Conditional pattern base untuk 

suffix e, d, c, b dan a. Demikian sehingga diperoleh frequent itemset 

dengan sebagai berikut  

Tabel 2.5 Frequent Itemset 

Suffix FrequentItemset 

E {e},{d,e},{a,d,e},{c,e},{a,e} 

D {d}, {c,d},{b,c,d},{a,c,d}, {b,d},{a,b,d},{a,d} 

C {c},{b,c},{a,b,c},{a,c}, 

B {b},{a,b} 

A {a} 

 

Dengan metode divide and conquer ini, maka pada setiap langkah rekursif, 

algoritma FP-growth akan membangun sebuah conditional FP-tree baru yang telah 

diperbaharui nilai support count dan memHapus lintasan yang mengandung item-

item yang tidak frequent lagi. 

Setelah di dapatkan frequent item set, selanjutnya membuat rule dengan cara 

menghitung confidence-nya. Dari 19 itemset yang dihasilkan pada Tabel 2.5, tidak 

semua dihitung karena rule yang dihasilkan adalah jika gejalanya A, maka 

gejalanya juga B, sehingga itemset yang dihitung minimal berisi dua item. Maka 

yang akan dihitung confidence-nya adalah 14 subsets, yaitu: {a,d,e}, {b,c,d}, 

{a,c,d}, {a,b,d},  {a,b,c}, {d,e},  {c,e},  {a,e},  {c,d}, {b,d},  {a,d},  b,c}, {a,c} dan 
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{a,b}.  Hanya  kombinasi  yang  lebih  besar  sama  dengan  minimum  confidence 

yang  akan  diambil  atau  strong  association  rule  saja.  Adapun rumus menghitung 

confidence pada rumus (2.1): Sebagai contoh akan dihitung confidence untuk 

itemset {a,d,e} sebagai berikut:   

𝑎 ^ 𝑑 → 𝑒 =  
2

4
= 50 % 

𝑒 → 𝑎 ^ 𝑑 =  
2

3
= 66,7 % 

𝑎 → 𝑑 ^ 𝑒 =  
2

8
= 25 % 

𝑑 ^ 𝑒 → 𝑎 =  
2

2
= 100 % 

𝑎 ^ 𝑒 → 𝑑 =  
2

2
= 100 % 

𝑑 → 𝑎 ^ 𝑒 =  
2

5
= 40 % 

𝑎 → 𝑑 =  
4

8
= 50 % 

𝑑 → 𝑎 =  
4

5
= 80 % 

𝑑 → 𝑒 =  
2

5
= 40 % 

𝑒 → 𝑑 =  
2

3
= 66,7% 

𝑎 → 𝑒 =  
2

8
= 25 % 

𝑒 → 𝑎 =  
2

3
= 66,7 % 

Jika dimisalkan  minimum  confidence adalah 75 %, minimum confidence 

ini diambil diatas 75% agar tingkat akurasinya tinggi, maka yang termasuk strong  

association  rule adalah  𝑑 ^ 𝑒 → 𝑎, 𝑎 ^ 𝑒 → 𝑑 dan  𝑑 → 𝑎,  yang  artinya  jika  

pasien memiliki gejala  item  d  dan  e,  maka  pasien memiliki gejala  item  a  juga,  

jika  pasien memiliki gejala  item a dan e, maka pasien memiliki gejala item d  juga 

dan jika pasien memiliki gejala item d, maka pasien memiliki gejala item a juga.  

Berikut Tabel 2.6 yang berisi hasil lengkap pola-pola atau rules yang dihasilkan: 
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Tabel 2.6 Strong Association Rule 

Jika  Maka  Confidence Support 

OS lengket dan OD perih ODS kabur 2/2 = 100% 2/10 = 20% 

ODS kabur dan OD perih OS lengket 2/2 = 100% 2/10 = 20% 

OS lengket ODS kabur 4/5 = 80% 4/10 = 40% 

ODS berair ODS gatal 5/6 = 83,3% 5/10 = 25% 

ODS kabur dan ODS berair ODS gatal 3/4 =75% 3/10 = 30% 

 

2.7.4 Lift rasio 

Untuk mengevaluasi kuat tidaknya sebuah aturan asosiasi maka bisa 

menggunakan lift rasio. Lift rasio merupakan perbandingan antara confidence 

sebuah aturan dengan dengan nilai benchmark confidence. Sedangkan Benchmark 

Confidence merupakan perbandingan antara jumlah semua item  yang menjadi 

consequent  terhadap jumlah total transaksi (Santoso, 2007) . 

Rumus untuk mencari 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 adalah  

                            Benchmark Confidence= 
Nc

N
………………………………(2.5) 

Keterangan : 

Nc = Jumlah transaksi dengan item yang menjadi consequent. 

N = Jumlah transaksi basis data 

Sedangkan rumus untuk mencari lift rasio yaitu : 

               LR= 
Confidence (A,B)

Benchamark Confidence (A,B)
………………………………(2.6) 

 Jika nilai lift rasio lebih besar dari 1 maka menunjukkan rule atau aturan 

tersebut ada manfaat dan bisa digunakan. Lebih tinggi nilai lift rasio maka lebih 

besar kekuatan asosiasinya. Di bawah ini adalah contoh nilai lift rasio dari kasus 

diatas. 

Tabel 2.7 hasil evaluasi rules 

Jika Maka Confidence Support Nc Bc Lift rasio 

OS 

lengket 

dan OD 

perih 

ODS 

kabur 2/2 = 100% 

(1) 
2/10 = 20% 8 8/10 = 0.8 

1/0.8 = 

1.025 
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Jika Maka Confidence Support Nc Bc Lift rasio 

ODS 

kabur dan 

OD perih 

OS 

lengket 
2/2 = 100% 

(1) 
2/10 = 20% 5 5/10 = 0.5 1/0.5 = 2 

OS 

lengket 

ODS 

kabur 

4/5 = 80% 

(0.8) 
4/10 = 40% 8 8/10 = 0.8 0.8/0.8 = 1 

ODS 

berair 

ODS 

gatal 

5/6 = 83,3% 

(0.83) 
5/10 = 25% 7 7/10 = 0.7 

0.83/0.7 = 

1.19 

ODS 

kabur dan 

ODS 

berair 

ODS 

gatal 3/4 =75% 

(0.75) 
3/10 = 30% 7 7/10 = 0.7 

0.75/0.7 = 

1.071 

2.8  Definisi Algoritma Bayesian Association Rule Mining   

Algoritma Bayesian Association Rule mining merupakan sebuah 

algoritma yang menggunakan konsep Bayesian Network dan Association Rules 

dalam memining sebuah database yang berisikan data-data  yang akan dicari 

keterkaitan asosiasinya. Input dari algoritma  ini adalah sebuah database yang 

isinya berupa data-data yang akan dijadikan sebagai variabel, sedangkan output 

dari algoritma ini adalah Bayesian Network yang terbentuk dari hasil Association 

Rules (Tian, David et al. 2013).  

Berikut pseudo-code dari algoritma Bayesian Association Rule Mining   

Algoritma : Bayesian Association Rule Mining  

Input : Database berisi data-data serta atributnya  

Output : Bayesian Network dengan Association Rules  

1. Mengolah database kedalam bentuk yang siap untuk diolah lebih 

lanjut  

2. Mencari Association Rules menggunakan algortima FP-Growth 

3. Untuk setiap Association Rules yang terbentuk, konstruksi sebuah 

Bayesian Network.  

4. Hitung nilai Confidence dan lift dari setiap Association Rules.  

5. Association Rules dengan nilai confidence dan lift tertinggi 

diambil sebagai sebuah hubungan asosiatif terkuat pada database.  
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2.9 Mata 

Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Meneruskan sinyal 

tersebut ke retina, dan membuat efek visual yang dikirim ke otak.Secara sederhana 

mata hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap 

(Dorland, 2002). Terdapat beberapa bagian organ mata yang bekerjasama 

mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh 

sistem saraf manusia. Bagian-bagian tersebut adalah: 

1. Kornea 

Merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari 

sumber cahaya. 

2. Pupil dan Iris atau Selaput Pelangi 

Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas 

cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan 

melebar jika kondisi ruangan yang gelap, dan akan menyempit jika kondisi 

ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya.Iris 

berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang 

berwarna pada mata. 

3. Lensa mata 

Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. 

Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh 

tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh (cahaya 

datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek 

yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan menebal. 

4. Retina atau Selaput Jala 

Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya 

bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah memasuki retina, cahaya 

diteruskan ke saraf optik. 

5. Saraf optik 

Saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina, untuk menuju ke 

otak. 

 



 
 

II-33 

 

2.9.1 Penyakit Mata  

Seperti pada organ tubuh yang lain, mata juga selalu mengalami gangguan 

atau disebut juga penyakit pada mata. Banyak jenis penyakit mata yang sering 

muncul disaat melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini terkait karena organ mata 

yang lebih kompleks dari organ tubuh lainnya dan juga karena beberapa faktor 

pemicu penyakit mata. Terdapat beberapa penyakit mata yang umum menyerang 

manusia (Sidarta, 2003), di antaranya Conjungtivitis, Keratitis, Skleritis KSM, KSI, 

Uveitis, Presbiopia dll. 

2.9.2 Gejala Penyakit Mata 

Gejala penyakit mata adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan 

normal mata akibat adanya gangguan penyebab penyakit mata. Terdapat beberapa 

gejala penyakit mata di bawah ini (Sidarta, 2003). 

a. Gejala umum yang terjadi pada penyakit mata konjungtivitis adalah Mata 

merah merata seperti: 

1. Mata berair 

2. Mata terasa lengket pagi hari 

3. Mata terasa panas 

4. Mata gatal 

5. Terdapat kotoran mata 

6. Lekas capek. 

b. Gejala umum yang biasa ditemukan pada penyakit mata keratitis superficial 

adalah: 

1. Mata merah merata 

2. Merasa kelilipan 

3. Mata terasa panas 

4. Peka terhadap cahaya (fotofobia) 

5. Mata lekas capek. 

6. Penurunan penglihatan 

7. Kadang bisa mengakibatkan mata kabur 
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c. Gejala umum pada penyakit mata  skleritis adalah : 

1. ber nyeri mata yang hebat. 

2. mata merah tidak merata. 

3. bercak merah pada sclera. 

4. palpebra atau kelopak mata bengkak warna biru jingga. 

5.  mata berair 

d. Gejala umum pada penyakit mata uveitis adalah : 

1. Mata merah merata. 

2. Mata cepat lelah. 

3. Penurunan penglihatan atau bahkan bisa kabur. 

4. bayangan pelangi pada lampu (halo), dan sakit kepala. 

e. Gejala umum pada penyakit mata Prebiopia adalah : 

1. Kabur dekat. 

2. pusing. 

3. Mata tidak nyaman. 

2.10  Pengertian Umur 

 Umur adalah lamanya waktu hidup yanitu terhitung sejak lahir sampai 

dengan sekarang. Penentuan umur dilakukan dengan menggunakan hitungan tahun. 

Menurut (Elizabeth, 2005). usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai berulang tahun. 

2.11 Pembagian Umur 

 Pembagian umur berdasarkan psikologi prkembangan (Santrock, 2008) 

terbagi atas tingkatan umur manusia pada Tabel 2.8 di bawah ini. 

Tabel 2.8 Pembagian umur 

Masa Umur 

Sebelum kelahiran/paranatal sampai lahir Dari konsepsi samapai lahir 

Bayi  Dari lahir hingga 18 atau 24 bulan 

Anak awal 24 bulan - 5 atau 6 tahun 

Anak tengah 6 - 11 tahun 

Remaja awal 12 - 15 tahun 

Remaja akhir 15 -  19 tahun 
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Masa Umur 

Dewasa awal 20 - 30 tahun 

Dewasa tengah 31 - 59 tahun 

Dewasa akhir 60 – kematian 

Menurut (Elizabeth, 2005) semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi 

kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa lebih percaya dari orang 

yang belum tinggi kedewasaannya. 

2.12  Penelitian Terkait 

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 2.9 

di bawah ini : 

Tabel 2.9 Penelitian terkait 

No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

 

 

1. 

 

 

Irmayanti 

 

 

2015 

Penerapan algoritma 

frequent pattern-growth 

(fp-grwoth) untuk mencari 

hubungan kebiasaan 

merokok, alkohol dan 

olahraga terhadap 

penyakit hipertensi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari hubungan rokok, 

alkohol dan olahraga terhadap 

hipertensi dengan 

menggunakan data medical 

check up berasal dari pusat 

kesehatan di kota Gifu Jepang 

pada tahun 2002 hingga 2007. 

 

2. 

 

Rahmad 

Kurniawan 

 

 

2014 

Expert System For Self-

Diagnosing Of Eye 

Diseases Using Naive 

Bayes 

Pada penelitian tersebut dapat 

mengetahui klasifikasi 

penyakit mata dan informasi 

tentang pengobatan terbaik. 

 

 

 

3. 

Pinheiro, 

Fabiola, 

Kuo, Mu-

Hsing, 

Thomo, 

Alex, 

Barnett, 

dan Jeff 

 

 

 

 

 

2013 

Extracting association 

rules from liver cancer 

data using the FP-growth 

algorithm 

Tujuan penelitian ini untuk 

menemukan pola dari data 

kanker hati. Sehingga 

menggunakan algoritma 

Frequent Pattern Growth (FP 

Growth) untuk menemukan 

pola tersebut. 

 

4. 

 

 

Rahmad 

Kurniawan 

 

2011 

Sistem Pakar Untuk 

Mendiagnosa Penyakit 

Pada penelitian tersebut dapat 

mengetahui besar 

kemungkinan jenis penyakit 
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2.13  Weka 

WEKA adalah tools yang berisi koleksi algoritma machine learning untuk 

tugas-tugas data mining menggunakan bahasa pemrograman JAVA. WEKA berisi 

tools untuk data preprocessing, klasifikasi, regresi, clustering, association rule, dan 

visualisasi. WEKA merupakan open source software di bawah lisensi GNU General 

Public License. WEKA yang merupakan akronim dari Waikato Environment for 

Knowledge Analysis dikembangkan di Universitas Wakaito, New Zealand. Ikon 

tools WEKA maupun tampilan awal aplikasinya berupa gambar burung yang juga 

disebut Weka, yang merupakan salah satu fauna khas New Zealand. Gambar 2.20 

berikut merupakan tampilan awal WEKA. 

 

 

 Mata Dengan Metode 

Bayesian Network 

mata yang didiagnosa dan 

mendapatkan solusi dalam 

mengatasi penyakitnya. 

 

 

5. 

Murat 

Karabatak 

dan M. 

Cevdet 

Ince 

 

 

2009 

An Expert System for 

Detection of Breast 

Cancer Based on Assosian 

Rule and Neural Network 

Pada penelitian tersebut dapat 

mengetahui keakuratan nilai 

probabilitas dan mendapatkan 

sistem diagnosa penyakit 

payudara secara otomatis 


