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2.1 Keluarga Berencana (KB)

Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah

pada 2 Juni 1970 bersamaan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional. Program KB di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957 namun masih

menjadi urusan kesehatan, bukan urusan kependudukan. Sejalan dengan

meningkatnya populasi penduduk Indonesia dan meningkat pula kasus kematian

ibu melahirkan dan kebutuhan akan kesehatan reproduksi maka program KB

dijadikan sebagai salah satu cara untuk menekan jumlah penduduk serta

meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KEMENKES RI, 2014).

Program KB juga sangat berperan dalam upaya pengendalian kuantitas

penduduk. Dimana setiap penduduk dapat merencanakan kehidupannya menjadi

lebih sejahtera dan berkualitas. Selain itu program KB juga meningkatkan

pengetahuan keluarga mengenai kesehatan reproduksi, sehingga dapat

meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang pada akhirnya akan meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia (BAPPENAS RI, 2012).

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana menyatakan bahwa

pembangunan keluarga berencana adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas

yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dan Keluarga Berencana adalah upaya

mengatur kehamilan anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,

melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk

mewujudkan keluarga berkualitas (KEMENKES RI, 2013). Undang-undang

tersebut mendukung program KB sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

keluarga sehat dan berkualitas. Pengaturan kehamilan dalam program KB

dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Terdapat beberapa metode dalam penggunaan alat kontrasepsi, yaitu

penggunaan jangka panjang (MKJP) dan jangka pendek (Non MKJP). Dari
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beberapa metode kontrasepsi yang ada di Indonesia tidak ada satupun metode

yang benar-benar aman dan efektif bagi semua penggunanya, karna masing-

masing metode mempunyai kesesuaian dan kecocokan yang berbeda bagi setiap

individualnya. Akan tetapi secara umum persyaratan kontrasepsi ideal adalah

penggunaan yang aman, berdaya guna, mempunyai harga yang terjangkau oleh

masyarakat, dan bila metode tersebut dihentikan pengguna akan segera kembali

kesuburannya (BKKBN, 2013b)

Tabel 2.1 Jenis-jenis Metode Kontrasepsi

Keterangan Metode Kontrasepsi

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)

Spiral/ IUD (Intra Uterine Devices)

Tubektomi/ MOW (Metode Operatif
Wanita)
Vesaktomi/ MOP (Metode Operatif
Pria)

Kondom

Non Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (Non MKJP)

Implant

Suntikan

Pil

Dalam pelaksanaannya program KB didukung oleh fasilitas-fasilitas

kesehatan yang menjadi sarana dalam menyalurkan pemahaman, pengetahuan

tentang program ini juga sebagai media yang menjadi tempat pelayanan dan

penyediaan alat-alat kontrasepsi kepada masyarakat. Pelayanan KB juga termasuk

pelayanan konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi (BKKBN,

2013a)

Tabel 2.2 Tempat Pelayanan KB (BKKBN, 2013)

Keterangan Tempat Pelayanan

Fasilitas Pemerintah Klinik KB Pemerintah

Fasilitas Swasta
Klinik KB Swasta

Bidan Praktek Swasta
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Keterangan Tempat Pelayanan

Dokter Praktek Swasta

Pada Tabel 2.1 dapat diketahui tempat-tempat yang menjadi fasilitas pelayanan

program KB, fasilitas tersebut dibagi menjadi dua yaitu fasilitas milik pemerintah

dan bukan milik pemerintah. Adapun fasilitas milik pemerintah yaitu klinik KB

pemerintah yang termasuk didalamnya adalah puskesmas dan rumah sakit milik

pemerintah (rumah sakit umum daerah), sedangkan fasilitas kesehatan bukan

milik pemerintah yang ikut menyediakan pelayanan terhadap program KB adalah

Klinik KB swasta, Bidan praktek swasta dan Dokter praktek swasta.

2.2 Data Mining

Data mining merupakan proses menganalisa data dengan berbagai

perspektif dan meringkasnya kedalam informasi yang berguna, dimana informasi

tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan, memotong biaya atau

keduaya (Geola, 2012).

Data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan

mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. (Davies &

Beynon, 2004)

Dalam pengertian lain data mining digunakan sebagai istilah dalam

menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah

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

machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang

bermanfaat dan pengetahuan yang berkait dari berbagai database besar (Kushrini,

2010)

Menurut Iko Pramudiono (2003) Data mining adalah salah satu bidang

yang berkembang pesat karena besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari

database skala besar yang semakin banyak terakumulasi sejalan dengan

pertumbuhan teknologi informasi (Adita et al., n.d.)
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2.2.1 Karakteristik Data Mining

Data mining juga mempunyai beberapa karakteristik tertentu. Berikut

karakteristik dari data mining (Davies & Beynon, 2004):

1. Data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan

pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya.

2. Data mining bisa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data yang

besar digunakan untuk membuat hasil yang lebih dipercaya,

3. Data mining hanya berguna untuk membuat keputusan kritis, terutama dalam

strategi.

2.2.2 Fungsi Data Mining

Banyak fungsi data mining yang dapat digunakan. Dalam kasus tertentu

fungsi data mining dapat digabungkan untuk menjawab masalah yang dihadapi.

Berikut adalah fungsi data mining secara umum :

1. Classification

Fungsi dari Classification adalah untuk mengklasifikasikan suatu target class

ke dalam kategori yang dipilih.

Gambar 2.1 Classification - Decision Tree

2. Clustering

Fungsi dari clustering adalah untuk mencari pengelompokan atribut ke dalam

segmentasi-segmentasi berdasarkan similaritas.
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Gambar 2.2 Clustering

3. Association

Fungsi dari association adalah untuk mencari keterkaitan antara atribut atau

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

Gambar 2.3 Product Association

4. Regression

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.
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Gambar 2.4 Time Series

6. Sequence Analysis

Fungsi dari sequenceanalysis adalah untuk mencari pola urutan dari rangkaian

kejadian.

Gambar 2.5 Web Navigation Sequence

7. Deviation Analysis

Fungsi dari devation analysis adalah untuk mencari kejadian langka yang

sangat berbeda dari keadaan normal (kejadian abnormal).

2.2.3 Tahap-Tahap Data Mining

Sebagai  suatu  rangkaian  proses, tahap-tahap tersebut bersifat interaktif

di mana pemakai terlibat langsung atau dengan perantaraan knowledge base.

Tahap-tahap ini diilustrasikan di Gambar 2.6 berikut:
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Gambar 2.6 Tahapan Data Mining (Davies & Beynon, 2004)

Tahap-tahap data mining ada 5 yaitu :

1. Seleksi Data (Data Selection): Data yang ada pada database yang sering kali

tidak semuanya dipakai, oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk

dianalisis yang akan diambil dari database.

2. Preprosesing Data (Preprocessing data): data yang sudah dipilih dilakukan

pembersihan data (Cleaning Data) dan integrasi data (Integration Data) untuk

menggabungkan beberapa data ke dalam database baru.

3. Transformasi Data (Data Transformation): Data diubah atau digabung

kedalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining.  Transformasi

data dapat dilakukan dengan cara berikut :

a. Smoothing, bekerja untuk menghilangkan noise dari data.

b. Attribute construction, dimana atribut baru dibuat atau ditambahkan untuk

membantu proses mining.

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

Misalnya data penjualan harian dikumpulkan menjadi data bulanan.

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

menjadi kisaran data yang lebih kecil sehingga sebaran datanya tidak

terlalu jauh.

4. Proses Mining: Merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk

menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Terdapat

berbagai macam teknik dalam data mining, dimana pemilihannya bergantung
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pada tujuan dan proses pencarian pengetahuannya. Pada penelitian ini diterapkan

teknik asosiasi dengan menerapkan algoritma ECLAT dalam menemukan

pengetahuan baru dari data yang akan diolah.

5. Evaluasi Pola (Pattern Evaluation): Untuk mengidentifikasi pola-pola

menarik ke dalam knowledge based yang ditemukan. Kemudian dilakukan

visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan

untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi pengguna pengguna.

2.3 Association Rules

Association rules digunakan untuk menemukan hubungan di antara data

atau bagaimana suatu kelompok data mempengaruhi suatu keberadaan data yang

(Yova & Fahrian, 2008). Pengertian lainnya Association Rule Mining merupakan

suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset.

Metode association rules ini dapat membantu mengenali pola-pola tertentu

di dalam kumpulan data yang besar. Pencarian association rules dilakukan

melalui dua tahap yaitu pencarian frequent itemset (kombinasi yang paling sering

terjadi) dan penyusunan rules. Itemset merupakan suatu kelompok item, support

dari itemset X adalah persentase transaksi di P yang mengandung X, biasa ditulis

dengan supp(X). Setelah menemukan frequent itemset barulah mencari aturan

asosiatif atau aturan keterkaitan yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Association rule memerlukan suatu variabel yang ditentukan oleh user untuk

menentukan banyaknya output yang diinginkan user.

Jika support suatu itemset lebih besar atau sama dengan minimum support

σ , maka itemset tersebut dapat dikatakan sebagai frequent itemset atau frequent

pattern yang tidak memenuhi dinamakan infrequent. Untuk mendapatkan nilai

support dari suatu item X maka dapat dicari dengan  menggunakan rumus berikut:	 X = 	 	 	 	 		 .............. Persamaan (2.1)

Kemudian untuk mencari nilai support dari dua item dapat menggunakan rumus

berikut:
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	 X, Y = P X ∩ Y = 	 	 	 	 	 	 		
................................................................................................... Persamaan (2.2)

Setelah semua frequent item didapat, maka ditentukan syarat minimum

Confidence. Confidence adalah nilai ukuran seberapa besar valid tidaknya suatu

association rules. Confidence suatu rule R ( → ) adalah proporsi dari semua

transaksi yang mengandung baik X maupun Y dengan yang mengandung X.	 X → Y = P X|Y = 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	
................................................................................................... Persamaan (2.3)

Sebuah association rule dengan confidence sama atau lebih besar dari minimum

confidence γ dapat dikatakan sebagai valid associationrule (Yova R., M Fahrian,

2008).

2.4 Algoritma 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)

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
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(pencarian menyeluruh). Secara garis besar algoritma ECLAT dibagi menjadi 3

fase (Adita et al., n.d.), yaitu:

1. Fase Inisialisasi: kontruksi perhitungan global untuk frequent 2-itemset

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.

Menurut (Aakansha & Gadhiya, 2014), proses pembentukan itemset pada

algoritma ECLAT di mulai dengan mengubah bentuk transaksi, jika item pada

transaksi berbentuk horizontal maka diubah menjadi bentuk vertikal dengan

menggabungkan TID List pada transaksi yang memiliki item yang sama.

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 Vertikal

Itemset TID List

A (1,4,5)

B (1,2,3,5)

C (2,3,5)

D (2,3,4)

E (3,4)
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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

Itemset TID List

(a,b) (1,5)

(a,c) (5)

(a,d) (4)

(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 (minsupp)

dari setiap k-itemset. Itemset yang memiliki nilai kurang dari nilai minsupp akan

dihilangkan. Misal, ditentukan bahwa minsupp dari transaksi adalah 2, maka hasil

transaksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Hasil frequent 2-itemset

Itemset TID List

(a,b) (1,5)

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

(b,d) (2,3)

(c,d) (2,3)
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Itemset TID List

(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.

Tabel 2.7 Hasil Penyilangan 3-itemset

Itemset TID List

(a,b,c) (5)

(a,b.d) 0

(a,b,e) 0

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

(b,c,e) 0

(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 minsupp yang telah ditentukan (pada kasus ini minsupp=2).

Maka hasil dari filter pada transaksi dengan 3-itemset adalah sebagai berikut

Tabel 2.8 Hasil Frequent 3-itemset

Itemset TID List

(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.
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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.

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 tabel

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%

Sedangkan langkah-langkah dari algoritma ECLAT dapat dilihat dari

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

Gambar 2.7 Pseudocode Algoritma ECLAT
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Keterangan:

A : set dari item-item

X ∈ P (A) dari A : itemset

T : transaksi

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

C∅ :incident matrix, hanya berisi frequent item

C’∅:= freq(C∅) := {(x, Tx) | (x, Tx) ∈ C∅,|Tx| ≥ minsup
2.5 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian mengenai Program Keluarga Berencana yang

telah dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Yustiani, dkk., dari

FKIP UNTAD  dengan judul Education Level Relationship with Housewife

Perception of Use Contraception in the Tondo Village Mantikulore Districk of

Palu City (Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga dengaan Persepsi

Penggguunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Kota Palu), dimana hasil penelitian yang dilakukan terhadap 325 orang ibu rumah

tangga dengan latar belakang pendidikan yang berbeda menunjukkan bahwa

terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi penggunaan alat

kontrasepsi. Secara keseluruhan, metode kontrasepsi yang paling banyak

digunakan adalah suntik dan pil (Yustiani & Dkk, 2013)

Penelitian lain yang berjudul Hubungan Pengetahuan Keluarga Berencana

Dengan Menggunakan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Helvetia Medan, di

lakukan oleh Selli Dosriani S., Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan usia

mayoritas 20-35 tahun, pendidikan mayoritas SMA, dan pekerjaan mayoritas Ibu

Rumah Tangga maka jenis alat kontrasepsi mayoritas efektif. Pengetahuan

responden mayoritas baik dan penggunaan alat kontrasepsi mayoritas rasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna

pengetahuan Ibu Akseptor Keluarga Berencana dengan peggunaan alat

kontrasepsi dengan nilai p= 0,001 (p< 0,05) (Sitopu, 2012)

Penelitian lain juga dilakukan oleh Suprida dengan judul Hubungan

Antara Pendidikan dan Umur Ibu dengan Pemilihan Kontrasepsi Implan di Bidan
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Praktik Mandiri Rachmi Palembang Tahun 2013. Dan hasil yang didapat adalah

terdapat hubungan antara pendidikan dengan penggunaan implant ddengan p-

value = 0,027 lebih kecil dari a=0,05 dan terdapat hubungan yang bermakna

antara umur ibu dengan pemakaian implant dengan p-value = 0,025 lebih kecil

dari a=0,05 (Suprida, 2013)

Selain itu beberapa penelitian lain yang dapat menunjang penelitian ini,

salah satunya dilakukan oleh Adita Rizky P., dkk. Dari universitas Brawijaya

Malang yang berjudul Personalisasi E-Library Menggunakan Kaidah Asosiasi

Algoritma ECLAT. Penelitian ini menerapkan text mining pada transaksi

peminjaman buku diperpustakaan untuk mendapatkan rekomendasi keyword yang

sesuai dengan minat pengunjung perpustakaan, pada penelitian ini rata-rata nilai

Lift Ratio dari rule yang dihasilkan adalah 3,43. Sedangkan titik optimum dari

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

jumlah transaksi 150 transaksi peminjaman (Adita et al., n.d.)

Penelitian lain dilakukan oleh  Sinha G dan Ghosh S.M. dari India yang

berjudul Identification of Best Algorithm in Association Rule Mining Based on

Performance, penelitian ini membandingkan performa dari tiga algoritma asosiasi

yaitu FP-Growth, Apriori dan ECLAT, perbandingan dilakukan berdasarkan

waktu eksekusi dengan nilai support dan confidence. Hasil pada penelitian in

menunjukkan bahwa algoritma ECLAT merupakan algoritma terbaik dari

ketiganya, karena memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dengan nilai support

dan confidence yang lebih baik (Sinha & Ghosh, 2014)

Selanjunya penelitian yang dilakukan oleh Sadat M.H.,dkk., dari

University of Alberta Canada dengan judul Fastest Association Rule Mining

Algorithm Predictor (FARM-AP). Penelitian ini memprediksi waktu tercepat dari

algoritma asosiasi yaitu, Apriori, FP-Growth dan ECLAT menggunakan WEKA

Machine Learning Tool. Hasil dari prediksi yang dilakukan bahwa algoritma

ECLAT memberikan hasil yang lebih baik dibanding algoritma Apriori dan FP-

Growth (Samuel, Sadat, Patel, & Zaiane, 2011).


