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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini membahas teori-teori yang dijadikan acuan tugas akhir ini. 

 

2.1 Data Mining 

2.1.1 Pengertian Data Mining 

Turban et al (2005) mendefinisikan data mining adalah suatu istilah yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. 

Data mining merupakan proses semi otomatik yang menggunakan teknik statistik, 

matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan 

mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan berguna yang bermanfaat 

yang tersimpan di dalam database besar.[4] 

Menurut Gartner Group data mining adalah suatu proses menemukan 

hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa dalam 

sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan 

teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika (Larose, 2006).[5]  

Selain definisi di atas beberapa definisi juga diberikan seperti, data mining 

adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data 

berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. (Pramudiono, 

2006). Data mining adalah analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau 

kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting 

yang biasanya tidak disadari keberadaannya. (Pramudiono, 2006). [6] 

Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang data mining 

didorong oleh beberapa faktor, antara lain : (Larose, 2006)[5] 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data.  

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang baik.  

3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan intranet.  



                                                                                                                   II-2 

4. Tekanan kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi.  

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining (ketersediaan 

teknologi). 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan 

pengembangan kapasitas media penyimpanan. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait 

dengan data mining adalah : 

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada.  

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar.  

3. Tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin 

memberikan indikasi yang bermanfaat.  

Hubungan yang dicari dalam data mining dapat berupa hubungan antara  

dua atau lebih dalam satu dimensi. Misalnya dalam dimensi produk, dapat di lihat  

keterkaitan pembelian suatu produk dengan produk yang lain. Selain itu,  

hubungan juga dapat dilihat antara dua atau lebih atribut dan dua atau lebih objek.  

(Ponniah, 2001). Sementara itu, penemuan pola merupakan keluaran lain dari data 

mining. Misalkan sebuah perusahaan yang akan meningkatkan fasilitas kartu 

kredit dari pelanggan, maka perusahaan akan mencari pola dari pelanggan-

pelanggan yang ada untuk mengetahui pelanggan yang potensial dan pelanggan 

yang tidak potensial. 

Beberapa definisi awal dari data mining meyertakan fokus pada proses 

otomatisasi. Berry dan Linoff, (2004) dalam buku Data Mining Technique for 

Marketing, Sales, and Customer Support mendefinisikan data mining sebagai 

suatu proses eksplorasi dan analisis secara otomatis maupun semi otomatis 

terhadap data dalam jumlah besar dengan tujuan menemukan pola atau aturan 

yang berarti (Larose, 2006).[6] 
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Gambar 2.1 Bidang Ilmu Data Mining 

Data mining bukanlah suatu bidang yang sama sekali baru. Salah satu 

kesulitan untuk mendefinisikan data mining adalah kenyataan bahwa data mining 

mewarisi banyak aspek dan teknik dari bidang-bidang ilmu yang sudah mapan 

terlebih dahulu. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa data mining memiliki akar yang 

panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan (artificial intelligent), 

machine learning, statistik, database, dan juga information retrieval (Pramudiono, 

2006). Istilah data mining dan Knowledge Discovery in Database (KDD) sering 

kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Dan salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining.  

 

2.1.2 Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat di lakukan, yaitu (Larose, 2006).[6] 

1. Deskripsi 
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Terkadang peneliti dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari cara 

untuk menggambarkan pola dan kecendrungan yang terdapat dalam data. 

Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menemukan 

keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup profesional akan sedikit 

didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecendrungan 

sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau 

kecendrungan.  

2. Estimasi  

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih 

ke arah numerik dari pada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan 

record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai 

prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya estimasi nilai dari variabel 

target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan 

dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan 

umur pasien, jenis kelamin, berat badan,dan level sodium darah. Hubungan 

antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses 

pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Model estimasi yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya.  

      3. Prediksi  

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa d alam 

prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh prediksi dalam 

bisnis dan penelitian adalah: 

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang.  

b. Prediksi presentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas 

bawah kecepatan dinaikan.  Beberapa metode dan teknik yang digunakan 

dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang 

tepat) untuk prediksi.  

3.Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu 
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pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Contoh lain 

klasifikasi dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi yang     

curang atau bukan.  

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan 

suatu kredit yang baik atau buruk.  

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori apa  

5. Pengklusteran 

Pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau                                                                                                                       

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan suatu dengan yang 

lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record dalam kluster lain. 

Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target 

dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan 

tetapi, algoritma pengklusteran mencoba untuk melakukan pembagian 

terhadap keseluruhan data menjadi kelompokkelompok yang memiliki 

kemiripan (homogen), yang mana kemiripan dengan record dalam kelompok 

lain akan bernilai minimal. Contoh pengklusteran dalam bisnis dan penelitian 

adalah: 

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target  pemasaran dari 

suatu  

b. produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar.b. 

Untuk tujuan audit akutansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap prilaku 

finansial dalam baik dan mencurigakan.  

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, dalam jumlah besar. 
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2.2 Klasifikasi (Classification) 

2.2.1 Pengertian Klasifikasi  

Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menemukan model yang 

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

memperkirakan kelas dari suatu objek yang kelasnya tidak diketahui (Tan et all, 

2004). Di dalam klasifikasi diberikan sejumlah record yang dinamakan training 

set, yang terdiri dari beberapa atribut yang dapat berupa kontinyu ataupun 

kategoris, salah satu atribut menunjukkan kelas untuk record.                   

Model klasifikasi terdiri dari (Tan et all, 2006) : 

1) Pemodelan Deskriptif  

Dapat bertindak sebagai suatu alat yang bersifat menjelaskan untuk 

membedakan antara objek dengan kelas yang berbeda. 

2) Pemodelan Prediktif  

Model klasifikasi juga dapat menggunakan prediksi label kelas yang 

belum diketahui record-nya. 

 

2.2.2 Tujuan Klasifikasi  

Tujuan dari klasifikasi adalah untuk (Universitas Islam Indonesia, 2012) : 

1) Menemukan model dari training set yang membedakan record ke 

dalam kategori atau kelas yang sesuai, model tersebut kemudian 

digunakan untuk mengklasifikasikan record yang kelasnya belum 

diketahui sebelumnya pada testing set. 

2) Mengambil keputusan dengan memprediksi suatu kasus, berdasarkan 

hasil klasifikasi yang diperoleh. 

 

2.2.3 Konsep Pembuatan Model Dalam Klasifikasi 

Untuk mendapatkan model, kita harus melakukan analisis terhadap data 

latih (training set). Sedangkan data uji (test set) digunakan untuk mengetahui 

tingkat akurasi dari model yang telah dihasilkan. Klasifikasi dapat digunakan 
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untuk memprediksi nama atau nilai kelas dari suatu objek data. Proses klasifikasi 

data dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu (Universitas Islam Indonesia, 2012) : 

1) Pembelajaran/ Pembangunan Model 

Tiap- tiap record pada data latih dianalisis berdasarkan nilai- nilai 

atributnya dengan menggunakan suatu algoritma klasifikasi untuk 

mendapatkan model. 

2) Klasifikasi 

Pada tahap ini, data uji digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi 

dari model yang dihasilkan. Jika tingkat akurasi yang diperoleh sesuai 

dengan nilai yang ditentukan, maka model tersebut dapat digunakan 

untuk mengklasifikasikan record-record data baru yang belum pernah 

dilatihkan atau diujikan sebelumnya. 

 

Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses klasifikasi, terdapat 

beberapa  langkah pemrosesan terhadap data, yaitu : 

1) Data Cleaning 

Data cleaning merupakan suatu pemrosesan terhadap data untuk 

menghilangkan noise dan penanganan terhadap missing value pada 

suatu record. 

2) Analisis Relevansi 

Pada tahap ini, dilakukan penghapusan terhadap atribut–atribut yang 

redundant ataupun kurang berkaitan dengan proses klasifikasi yang 

akan dilakukan. Analisis relevansi dapat meningkatkan efisiensi 

klasifikasi karena waktu yang diperlukan untuk pembelajaran lebih 

sedikit daripada proses pembelajaran terhadap data – data dengan 

atribut yang masih lengkap (masih terdapat redundansi). 

3) Transformasi Data 

Pada data dapat dilakukan generalisasi menjadi data dengan level yang 

lebih tinggi. Misalnya dengan melakukan diskretisasi terhadap atribut 

degan nilai kontinyu. Pembelajaran terhadap data hasil generalisasi 
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dapat mengurangi kompleksitas pembelajaran yang harus dilakukan 

karena ukuran data yang harus diproses lebih kecil. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2.2 Proses Klasifikasi 

 

Gambar 2.4 menjelaskan mengenai proses klasifikasi : 

(a) Learning: Training data dianalisis dengan algoritma klasifikasi. Disini 

atribut label kelas adalah ”Tenured“, dan “Learned Model“ atau 

“classifier“ digambarkan pada blok aturan klasifikasi.  

(b) Classification: Test data digunakan untuk memperkirakan keakuratan 

aturan klasifikasi. Jika keakuratan tersebut dianggap diterima, maka aturan 

itu dapat diaplikasikan untuk mengklasifikasikan data tuples baru. 
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Pada Gambar 5.2 pula terdiri dari pembuatan model dan penggunaan 

model. Pembuatan model menguraikan sebuah set dari penentuan kelas-kelas 

sebagai : 

1) Setiap tuple diasumsikan sudah mempunyai kelas yang dikenal seperti 

ditentukan oleh label kelas atribut.  

2) Kumpulan tuple yang digunakan untuk membuat model disebut 

kumpulan pelatihan (training set). 

3) Model direpresentasikan sebagai classification rules, decision tree atau 

formula matematika. 

 

Penggunaan model menguraikan pengklasifikasian masa yang akan datang 

atau objek yang belum diketahui, yaitu taksiran keakuratan dari model yang terdiri 

dari : 

1) Label yang telah diketahui dari contoh tes dibandingkan dengan hasil 

klasifikasi dari model. 

2) Nilai keakuratan adalah prosentase dari kumpulan contoh tes yang 

diklasifikasikan secara tepat oleh model. 

3) Kumpulan tes tidak terikat pada kumpulan pelatihan. 

4) Jika akurasi diterima, gunakan model untuk mengklasifikasikan data 

tuple yang label kelasnya belum diketahui. 

 

Untuk mengevaluasi performansi sebuah model yang dibangun oleh 

algoritma klasifikasi dapat dilakukan dengan menghitung jumlah dari test record 

yang di prediksi secara benar (akurasi) atau salah (error rate) oleh model tersebut. 

Akurasi dan error rate didefinisikan sebagai berikut : 

 

ediksiTotalJumlah

BenarediksiJumlah
Akurasi

Pr__

_Pr_=   ....(Penamaan 2.1)[3] 
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ediksiTotalJumlah

SalahediksiJumlah
ErrorRate

Pr__

_Pr_=   ....(Penamaan 2.2)[3] 

 

Algoritma klasifikasi berusaha untuk mencari model yang mempunyai 

akurasi yang tinggi atau error rate yang rendah ketika model diterapkan pada test 

set. 

 

2.2.4 Teknik Klasifikasi 

Teknik klasifikasi merupakan pendekatan sistematis untuk membangun 

model klasifikasi dari sekumpulan data input. Contohnya adalah decision tree 

(pohon keputusan),  rule-based (berbasis aturan), neural network (jaringan 

syaraf), support vector machine (SVM), dan Naïve Bayes. Contoh aplikasi 

klasifikasi adalah untuk mendeteksi kecurangan. Pada kasus ini, tujuan klasifikasi 

adalah untuk memprediksi kecurangan pada transaksi kartu kredit. Adapun 

pendekatan yang dilakukan sebagai berikut (Universitas Gunadharma, 2012) : 

1) Gunakan transaksi kartu kredit dan informasi mengenai pemegang 

rekening sebagai atribut-atribut seperti kapan si pelanggan melakukan 

pembelian, apa yang dibeli, seberapa sering pelanggan tersebut 

membayar pada waktunya, dll. 

2) Tandai transaksi lama sebagai transaksi yang benar atau curang. Hal 

ini akan membentuk atribut kelas. 

3) Pelajari suatu model untuk kelas transaksi. 

4) Gunakan model ini untuk mendeteksi kecurangan dengan mengamati 

transaksi kartu kredit pada suatu rekening. 

 

2.3 K-Nearest Neighbor  

2.3.1 Metode K-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah suatu metode yang menggunakan 

algoritmasupervised dimana hasil dari query instance yang baru diklasifikan 
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berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah 

mengklasifikasikan obyek baru bedasarkan atribut dan training 

sample. Classifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya 

berdasarkan pada memori. Diberikan titik query, akan ditemukan 

sejumlah k obyek atau (titik training) yang paling dekat dengan titik query. 

Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi dari k obyek.. 

algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi 

dari query instance yang baru. 

Algoritma metode KNN sangatlah sederhana, bekerja berdasarkan jarak 

terpendek dari query instance ke training sample untuk menentukan KNN-

nya. Training sample  diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, dimana 

masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi 

menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sample. Sebuah titik pada 

ruang ini ditandai kelac c jika kelas c merupakan klasifikasi yang paling banyak 

ditemui pada k buah tetangga terdekat dari titik tersebut. Dekat atau jauhnya 

tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean Distance yang 

direpresentasikan sebagai berikut : 

   ....(Penamaan 2.3)[3] 

dimana matriks D(a,b) adalah jarak skalar dari kedua vektor a dan b dari matriks 

dengan ukuran d dimensi. 

Pada fase training, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-

vektor fitur dan klasifikasi data training sample. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur 

yang sama dihitung untuk testing data (yang klasifikasinya tidak diketahui).  Jarak 

dari vektor baru yang ini terhadap seluruh vektor training sample dihitung dan 

sejumlah k buah yang paling dekat diambil. Titik yang baru klasifikasinya 

diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-titik tersebut. 
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Sebagai contoh, untuk mengestimasi p(x) dari n training sample dapat 

memusatkan pada sebuah sel disekitar x dan membiarkannya tumbuh hingga 

meliputi k samples. Samples tersebut adalah KNN dari x. Jika densitasnya tinggi 

di dekat x, maka sel akan berukuran relatif kecil yang berarti memiliki resolusi 

yang baik. Jika densitas rendah, sel akan tumbuh lebih besar, tetapi akan berhenti 

setelah memasuki wilayah yang memiliki densitas tinggi.  

Nilai k yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data. Secara 

umum, nilai k yang tinggi akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi 

membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi semakin kabur. Nilai k yang 

bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan 

menggunakan cross-validation. Kasus khusus dimana klasifikasi diprediksikan 

berdasarkan training data yang paling dekat (dengan kata lain, k = 1) disebut 

algoritma nearest neighbor. 

Ketepatan algoritma KNN sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fitur-

fitur yang tidak relevan atau jika bobot fitur tersebut tidak setara dengan 

relevansinya terhadap klasifikasi. Riset terhadap algoritma ini sebagian besar 

membahas bagaimana memilih dan memberi bobot terhadap fitur agar performa 

klasifikasi menjadi lebih baik. 

KNN memiliki beberapa kelebihan yaitu ketangguhan terhadap training 

data yang memiliki banyak noise dan efektif apabila training data-nya besar. 

Sedangkan, kelemahan KNN adalah KNN perlu menentukan nilai dari 

parameter k (jumlah dari tetangga terdekat), training berdasarkan jarak tidak jelas 

mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus 

digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik, dan biaya komputasi cukup tinggi 

karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap query instance pada 

keseluruhan training sample.[3] 
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2.3.2 Algoritma KNN 

1. Tentukan parameter K 

2. Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi  dengan semua pelatihan 

3. Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik) 

4. Tentukan jarak terdekat sampai urutan K 

5. Pasangkan kelas yang bersesuaian 

6. Cari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut 

sebagai kelas data yang akan dievaluasi 

Rumus KNN: 

    

Keterangan: 

1x  = Sampel Data 

2x  = Data Uji / Testing 

i     = Variabel Data 

d   = Jarak 

p   = Dimensi Data 

Di bawah ini merupakan flowchart dari metode KNN: 
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Gambar 2.3 Flowchart  dari Metode KNN 

 


