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2.1. Data Mining  

Istilah data mining memiliki beberapa padanan, seperti knowledge 

discovery ataupun pattern recognition. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki 

ketepatannnya masing-masing. Istilah knowledge discovery atau penemuan 

pengetahuan tepat digunakan karena tujuan utama dari data mining memang untuk 

mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang masih tersembunyi didalam 

bongkahan data. Istilah pattern recognition atau pengenalan pola pun tepat untuk 

digunakan karena pengetahuan yang hendak digali memang berbentuk pola-pola 

yang mungkin juga masih perlu digali dari dalam bongkahan data yang tengah 

dihadapi. Bila dalam tulisan ini digunakan istilah data mining, hal ini lebih 

didasarkan pada lebih populernya istilah tersebut dalam kegiatan penggalian 

pengetahuan data.  

Banyak definisi bagi istilah data mining dan belum ada yang dibakukan 

atau disepakati semua pihak. Namun demikian, istilah ini memiliki hakikat 

(notion) sebagai ilmu yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan, menggali, 

atau menambang pengetahuan dari data atau informasi yang kita miliki. Kegiatan 

inilah yang menjadi garapan atau perhatian utama dari disiplin ilmu data mining. 

Menurut Gatner 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.  

Data Mining merupakan suatu proses untuk menemukan informasi atau 

pengetahuan yang berguna dari suatu data yang berjumlah besar. Data mining 

juga disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa 

pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan 

data (Pramudiono, 2007). 
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Dalam aplikasinya, data mining sebenarnya merupakan bagian dari 

Knowledge Discovery in Database (KDD), bukan sebagai teknologi yang utuh 

berdiri sendiri. Data mining merupakan suatu bagian langkah yang penting dalam 

KDD terutama berkaitan dengan ekstraksi dan perhitungan pola-pola dari data 

yang ditelaah.  

1. Selection  

Proses memilih dan memisahkan data berdasarkan beberapa kriteria, 

misalnya berdasarkan kota tempat tinggal konsumen.  

2. Preprocessing  

Mempersiapkan data, dengan cara membersihkan data informasi atau field 

yang tidak dibutuhkan, yang jika dibiarkan hanya akan memperlambat proses 

query , misalnya nama pelanggan jika kita sudah mengetahui kode pelanggannya. 

Selain itu juga, ditahap ini dilakukan penyeragaman format terhadap data yang 

tidak konsisten.  

3. Transformation  

Data yang telah melalui proses select dan pre-processing tidak begitu saja 

langsung digunakan, tapi ditransformasikan terlebih dahulu kebentuk yang lebih 

navigable dan useable. 

4. Data Mining  

Tahap ini dipusatkan untuk mendapatkan pola dari data (extraction of 

data).  

5. Interpretation and evaluation  

Dalam proses ini pattern atau pola-pola yang telah diidentifikasi oleh 

sistem kemudian diterjemahkan/ diinterpretasikan ke dalam bentuk knowledge 

yang lebih mudah dimengerti oleh user untuk mengambil keputusan. 

 

2.1.1 Pengelompokan Data Mining  

Terdapat tiga metode utama dalam data mining yaitu :  

a. Supervised Learning (Pembelajaran dengan Guru)  

Algoritma ini melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel 

target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor, biasanya sebagian 
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besar algoritma data mining termasuk dalam metode ini antara lain estimation, 

prediction/forecasting, dan classification.  

b. Unsupervised Learning (Pembelajaran tanpa Guru)  

Algoritma ini mencari pola dari semua variable (atribut), algoritma data 

mining yang termasuk dalam metode ini adalah algoritma clustering. 

c. Association Learning (Pembelajaran untuk Asosiasi Atribut)  

Proses learning pada algoritma asosiasi (association rule) agak berbeda 

karena tujuannya adalah untuk mencari atribut yang muncul bersamaan dalam 

satu transaksi, biasanya metode ini banyak digunakan untuk analisa transaksi 

belanja. Algoritma data mining yang termasuk dalam metode ini adalah algoritma 

Apriori, Fp. Growth.  

 

2.1.2 Tahap-tahap Data Mining  

Terdapat 7 tahap utama data mining yaitu :  

1. Pembersihan Data (Data Cleaning)  

Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang 

tidak konsisten atau data tidak relevan. Pada umumnya data yang diperoleh, baik 

dari database suatu perusahaan maupun hasil eksperimen, memiliki isian-isian 

yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid atau juga 

hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada juga atribut-atribut data yang tidak 

relevan dengan hipotesa data mining yang dimiliki. Data-data yang tidak relevan 

itu juga lebih baik dibuang. Pembersihan data juga akan mempengaruhi 

performasi dari teknik data mining karena data yang ditangani akan berkurang 

jumlah dan kompleksitasnya.  

2. Integrasi Data (Data Integration)  

Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke 

dalam satu database baru. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining 

tidak hanya berasal dari satu database tetapi juga berasal dari beberapa database 

atau file teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-aribut yang 

mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, 

nomor pelanggan dan lainnya. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena 

kesalahan pada integrasi data dapat menghasilkan hasil yang menyimpang dan 
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bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. Sebagai contoh bila integrasi 

data berdasarkan jenis produk ternyata menggabungkan produk dari kategori yang 

berbeda maka akan didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. 

3. Seleksi Data (Data Selection)  

Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya dipakai, oleh 

karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari 

database. Sebagai contoh, sebuah kasus yang meneliti faktor kecenderungan 

orang membeli dalam kasus market basket analysis, tidak perlu mengambil nama 

pelanggan, cukup dengan id pelanggan saja.  

4. Transformasi Data (Data Transformation)  

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses 

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

khusus sebelum dapat diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa metode standar 

seperti analisis asosiasi dan clustering hanya dapat menerima input data 

kategorikal. Karenanya data berupa angka numerik yang berlanjut perlu dibagi-

bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut transformasi data.  

5. Proses Mining  

Merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan 

pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data.  

6. Evaluasi Pola (Pattern Evaluation)  

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 dengan hipotesa, 

maka 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 di luar dugaan 

yang mungkin bermanfaat.  

7. Presentasi Pengetahuan (Knowledge Presentation)  

Merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang 

digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Tahap 

terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan 
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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 dapat dipahami semua orang adalah satu 

tahapan yang diperlukan dalam proses data mining. Dalam presentasi ini, 

visualisasi juga dapat membantu mengkomunikasikan hasil data mining (Han, 

2006). 

2.1.3 Metode Data mining  

Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis metode analisis 

yang dapat digolongkan dalam data mining. 

1. Association rules 

Association rules (aturan asosiasi) atau affinity analysis (analisis afinitas) 

berkenaan dengan studi tentang “apa bersama apa”. Sebagai contoh dapat berupa 

berupa studi transaksi di supermarket, misalnya seseorang yang membeli susu 

bayi juga membeli sabun mandi. Pada kasus ini berarti susu bayi bersama dengan 

sabun mandi. Karena awalnya berasal dari studi tentang database transaksi 

pelanggan untuk menentukan kebiasaan suatu produk dibeli bersama produk apa, 

maka aturan asosiasi juga sering dinamakan market basket analysis. Aturan 

asosiasi ingin memberikan informasi tersebut dalam bentuk hubungan “if-then” 

atau “jika-maka”. Aturan ini dihitung dari data yang sifatnya probabilistik 

(Santoso, 2007). 

Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu metode data mining yang 

menjadi dasar dari berbagai metode data mining lainnya. Khususnya salah satu 

tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi (frequent 

pattern mining) menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma 

yang efisien. Penting tidaknya suatu aturan assosiatif dapat diketahui dengan dua 

parameter, support (nilai penunjang) yaitu prosentase kombinasi item tersebut. 

dalam database dan confidence (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar 

item dalam aturan assosiatif. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk 

menemukan semua aturan assosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk 

support (minimum support) dan syarat minimum untuk confidence (minimum 

confidence) (Pramudiono, 2007). Ada beberapa algoritma yang sudah 

dikembangkan mengenai aturan asosiasi, namun ada satu algoritma klasik yang 
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sering dipakai yaitu algoritma apriori. Ide dasar dari algoritma ini adalah dengan 

mengembangkan frequent itemset. Dengan menggunakan satu item dan secara 

rekursif mengembangkan frequent itemset dengan dua item, tiga item dan 

seterusnya hingga frequent itemset dengan semua ukuran. Untuk mengembangkan 

frequent set dengan dua item, dapat menggunakan frequent set item. Alasannya 

adalah bila set satu item tidak melebihi support minimum, maka sembarang 

ukuran itemset yang lebih besar tidak akan melebihi support minimum tersebut. 

Secara umum, mengembangkan set dengan fc-item menggunakan frequent set 

dengan k – 1 item yang dikembangkan dalam langkah sebelumnya. Setiap langkah 

memerlukan sekali pemeriksaan ke seluruh isi database. Dalam asosiasi terdapat 

istilah antecedent dan consequent, antecedent untuk mewakili bagian “jika” dan 

consequent untuk mewakili bagian “maka”. Dalam analisis ini, antecedent dan 

consequent adalah sekelompok item yang tidak punya hubungan secara bersama 

(Santoso, 2007).  

Dari jumlah besar aturan yang mungkin dikembangkan, perlu memiliki 

aturan-aturan yang cukup kuat tingkat ketergantungan antar item dalam 

antecedent dan consequent. Untuk mengukur kekuatan aturan asosiasi ini, 

digunakan ukuran support dan confidence. Support adalah rasio antara jumlah 

transaksi yang memuat antecedent dan consequent dengan jumlah transaksi. 

Confidence adalah rasio antara jumlah transaksi yang meliputi semua item dalam 

antecedent dan consequent dengan jumlah transaksi yang meliputi semua item 

dalam antecedent. 

   
∑(     )

∑( )
 ………………………………………………………….[2.1] 

Keterangan : 

S  = Support 

∑(Ta + Tc) = Jumlah transaksi yang mengandung antecedent dan  

  consequencent 

∑(T)  = Jumlah transaksi 
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∑(     )

∑(  )
 ………………………………………………………….[2.2] 

C  = Confidence 

∑(Ta + Tc) = Jumlah transaksi yang mengandung antecedent dan  

  consequencent 

∑(T)  = Jumlah transaksi 

 

Langkah pertama algoritma apriori adalah, support dari setiap item 

dihitung dengan men-scan database. Setelah support dari setiap item didapat, item 

yang memiliki support lebih besar dari minimum support dipilih sebagai pola 

frekuensi tinggi dengan panjang 1 atau sering disingkat 1-itemset. Singkatan k-

itemset berarti satu set yang terdiri dari k item. 

Iterasi kedua menghasilkan 2-itemset yang tiap set-nya memiliki dua item. 

Pertama dibuat kandidat 2-itemset dari kombinasi semua 1-itemset. Lalu untuk 

tiap kandidat 2-itemset ini dihitung support-nya dengan men-scan database. 

Support artinya jumlah transaksi dalam database yang mengandung kedua item 

dalam kandidat 2-itemset. Setelah support dari semua kandidat 2-itemset 

didapatkan, kandidat 2-itemset yang memenuhi syarat minimum support dapat 

ditetapkan sebagai 2-itemset yang juga merupakan pola frekuensi tinggi dengan 

panjang 2 (Pramudiono, 2007). 

Untuk selanjutnya iterasi iterasi ke-k dapat dibagi lagi menjadi beberapa 

bagian : 

1. Pembentukan kandidat itemset 

Kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi (k-1)-itemset yang didapat 

dari iterasi sebelumnya. Satu ciri dari algoritma apriori adalah adanya 

pemangkasan kandidat k-itemset yang subset-nya yang berisi k-1 item tidak 

termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang k-1. 

2. Penghitungan support dari tiap kandidat k-itemset 

Support dari tiap kandidat k-itemset didapat dengan men-scan database 

untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat 

k-itemset tersebut. Ini adalah juga ciri dari algoritma apriori yaitu diperlukan 

penghitungan dengan scan seluruh database sebanyak k-itemset terpanjang. 
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3. Tetapkan pola frekuensi tinggi 

Pola frekuensi tinggi yang memuat k item atau k-itemset ditetapkan dari 

kandidat k-itemset yang support-nya lebih besar dari minimum support. 

Kemudian dihitung confidence masing-masing kombinasi item. Iterasi berhenti 

ketika semua item telah dihitung sampai tidak ada kombinasi item lagi. 

(Pramudiono, 2007) Secara ringkas algoritma apriori sebagai berikut :  

Create L1 = set of supported itemsets of cardinality one  

Set k to 2  

while (Lk−1 _= ∅) {  
Create Ck from Lk−1  

Prune all the itemsets in Ck that are not  

supported, to create Lk  

Increase k by 1  

}  

The set of all supported itemsets is L1 ∪ L2 ∪ · · · ∪ Lk 

 

Selain algoritma apriori, terdapat juga algoritma lain seperti FP-Grwoth. 

Perbedaan algoritma apriori dengan FP-Growth pada banyaknya scan database. 

Algoritma apriori melakukan scan database setiap kali iterasi sedangkan 

algoritma FP-Growth hanya melakukan sekali di awal (Bramer, 2007). 

 

2. Decision tree 

Dalam decision tree tidak menggunakan vector jarak untuk 

mengklasifikasikan obyek. Seringkali data observasi mempunyai atribut-atribut 

yang bernilai nominal. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.1, misalkan 

obyeknya adalah sekumpulan buah-buahan yang dapat dibedakan berdasarkan 

atribut bentuk, warna, ukuran dan rasa. Bentuk, warna, ukuran dan rasa adalah 

besaran nominal, yaitu bersifat kategoris dan tiap nilai tidak dapat dijumlahkan 

atau dikurangkan. Dalam atribut warna ada beberapa nilai yang mungkin yaitu 

hijau, kuning, merah. Dalam atribut ukuran ada nilai besar, sedang dan kecil. 

Dengan nilai-nilai atribut ini, kemudian dibuat decision tree untuk menentukan 

suatu obyek termasuk jenis buah apa jika nilai tiap-tiap atribut diberikan (Santoso, 

2007). 
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Gambar 2.1 Decision tree (Santoso, 2007) 

 

Ada beberapa macam algoritma decision tree diantaranya CART dan C4.5. 

Beberapa isu utama dalam decision tree yang menjadi perhatian yaitu seberapa 

detail dalam mengembangkan decision tree, bagaimana mengatasi atribut yang 

bernilai continues, memilih ukuran yang cocok untuk penentuan atribut, 

menangani data training yang mempunyai data yang atributnya tidak mempunyai 

nilai, memperbaiki efisiensi perhitungan (Santoso, 2007). Decision tree sesuai 

digunakan untuk kasus-kasus yang keluarannya bernilai diskrit. Walaupun banyak 

variasi model decision tree dengan tingkat kemampuan dan syarat yang berbeda, 

pada umumnya beberapa ciri yang cocok untuk diterapkannya decision tree 

adalah sebagai berikut : 

1. Data dinyatakan dengan pasangan atribut dan nilainya 

2. Label/keluaran data biasanya bernilai diskrit 

3. Data mempunyai missing value (nilai dari suatu atribut tidak diketahui) 

Dengan cara ini akan mudah mengelompokkan obyek ke dalam beberapa 

kelompok. Untuk membuat decision tree perlu memperhatikan hal-hal berikut ini : 

1. Atribut mana yang akan dipilih untuk pemisahan obyek 

2. Urutan atribut mana yang akan dipilih terlebih dahulu 

3. Struktur tree 
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4. Kriteria pemberhentian 

5. Pruning 

(Santoso, 2007) 

 

3. Clustering  

Clustering termasuk metode yang sudah cukup dikenal dan banyak dipakai 

dalam data mining. Sampai sekarang para ilmuwan dalam bidang data mining 

masih melakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan model clustering 

karena metode yang dikembangkan sekarang masih bersifat heuristic. Usaha-

usaha untuk menghitung jumlah cluster yang optimal dan pengklasteran yang 

paling baik masih terus dilakukan. Dengan demikian menggunakan metode yang 

sekarang, tidak dapat menjamin hasil pengklasteran sudah merupakan hasil yang 

optimal. Namun, hasil yang dicapai biasanya sudah cukup bagus dari segi praktis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Clustering (Santoso, 2007) 

Tujuan utama dari metode clustering adalah pengelompokan sejumlah 

data/obyek ke dalam cluster (group) sehingga dalam setiap cluster akan berisi data 

yang semirip mungkin seperti diilustrasikan pada gambar 2.2. Dalam clustering 

metode ini berusaha untuk menempatkan obyek yang mirip (jaraknya dekat) 

dalam satu klaster dan membuat jarak antar klaster sejauh mungkin. Ini berarti 

obyek dalam satu cluster sangat mirip satu sama lain dan berbeda dengan obyek 

dalam cluster-cluster yang lain. Dalam metode ini tidak diketahui sebelumnya 

berapa jumlah cluster dan bagaimana pengelompokannya (Santoso, 2007). 

 

2.2. Algoritma Apriori  

Algoritma apriori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh 

Agrawal & Srikant pada tahun 1994 untuk menentukan Frequent itemsets untuk 
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aturan asosiasi Boolean. Algoritma Apriori termasuk jenis Aturan Asosiasi pada 

data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering 

disebut affinity analysis atau market basket analysis. Analisis asosiasi atau 

association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan suatu 

kombinasi item. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak 

peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frequensi 

tinggi (frequent pattern mining).  

Penting tidaknya suatu asosiasi dapat diketahui dengan dua tolok ukur, 

yaitu : support dan confidence. Support (nilai penunjang) adalah persentase 

kombinasi item tersebut dalam database, sedangkan confidence (nilai kepastian) 

adalah kuatnya hubungan antara-item dalam aturan asosiasi. (Kusrini, Emha 

Taufiq Luthfi, 2009 : 149) 

Algoritma apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Aturan 

yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis 

atau market basket analysis. Analisis asosiasi atau association rule mining adalah 

teknik data mining untuk menemukan aturan suatu kombinasi item. Salah satu 

tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk 

menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frequensi tinggi 

(frequent pattern mining). Penting tidaknya suatu asosiasi dapat diketahui dengan 

dua tolak ukur , yaitu : support dan confidence. Support (nilai penunjang) adalah 

persentase kombinasi item tersebut dalam database, sedangkan confidence (nilai 

kepastian) adalah kuatnya hubungan antar-item dalam aturan asosiasi.  

2.2.1 Konsep Aturan Asosiasi dengan Algoritma Apriori  

Asosiasi merupakan pengidentifikasian hubungan antara berbagai 

peristiwa yang terjadi pada satu waktu. Pendekatan asosiasi tersebut menekankan 

sebuah kelas masalah yang dicirikan dengan analisis keranjang pasar. Dalam 

bidang eceran, ada suatu usaha untuk mengidentifikasikan produk-produk apa 

yang terjual dan pada tingkat seperti apa.  

Data yang dimiliki oleh suatu organisasi merupakan salah satu aset dari 

organisasi tersebut. Adanya kegiatan operasional sehari-hari akan semakin 

memperbanyak jumlah data. Jumlah data yang begitu besar justru dapat menjadi 

masalah bila organisasi tersebut tidak dapat memanfaatkannya. Semakin banyak 
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data, akan semakin diperlukan usaha untuk memilih data mana yang dapat diolah 

menjadi informasi. Jika data dibiarkan saja, maka data tersebut hanya akan 

menjadi sampah yang tidak akan berarti lagi bagi organisasi tersebut. Oleh karena 

itu, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu memilah dan memilih data yang 

besar, sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna bagi penggunaannya.  

Peneliti akan menjelaskan cara membangun aplikasi untuk 

mengelompokkan data barang berdasarkan kecenderungan yang muncul 

bersamaan dalam suatu transaksi menggunakan algoritma apriori. Algoritma 

apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. 

Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut 

affinity analysis atau market basket analysis. Penerapan algoritma apriori dalam 

penelitian ini diharapkan akan menemukan pola berupa produk suku cadang yang 

sering dibeli secara bersamaan. (Kusrini, 2007). 

2.2.2 Analisis Asosiasi dengan Algoritma Apriori  

Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining 

untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari 

aturan asosiatif dari analisis pembelian barang suku cadang di PT. Lautan Berlian 

Utama Motor adalah mengetahui besarnya kemungkinan seorang pelanggan untuk 

membeli filter udara bersamaan dengan oil filter. Analisis asosiasi juga sering 

disebut dengan istilah market basket analysis.  

Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang 

menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Khususnya, salah satu 

tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi (frequent 

pattern mining) yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan 

algoritma yang efisien. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui 

menggunakan dua parameter, support (nilai penunjang) yaitu prosentase 

kombinasi item tersebut dalam database dan confidence (nilai kepastian) yaitu 

kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi.  

Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk :  

(filter udara,filter solar atas)(oil filter) (support = 40%, confidence = 

50%)  
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Artinya, 50% dari transaksi di database yang memuat item filter udara dan 

filter solar atas juga memuat item oil filter. Sementara 40% dari seluruh transaksi 

yang ada di database memuat ketiga item tersebut. Dapat juga diartikan seorang 

konsumen yang membeli filter udara dan filter solar atas memiliki kemungkinan 

sebesar 50% untuk juga membeli oil filter. Aturan tersebut cukup signifikan, 

karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini.  

Analisis asosiasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan 

semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk support (minimum 

support) dan syarat minimum untuk confidence (minimum confidence).  

Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua tahap :  

1. Analisis Pola Frekuensi Tinggi  

 

Tahapan ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari 

nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus 

berikut: 

 Support (A) = Jumlah transaksi mengandung A ……………………[2.3] 

             Total Transaksi 

 

Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus 2 berikut : 

 Support (A,B) = P (A  B) 

 Support (A,B) = ∑ Transaksi mengandung A dan B ………………….[2.4] 

       ∑ Transaksi 

 

2. Pembentukan Aturan Asosiasi  

Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan 

asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung 

confidence aturan asosiatif A B. 

Nilai confidence dari aturan A B diperoleh dari rumus berikut : 

Confidence = P (A I B) : ∑ Transaksi mengandung A dan B …………[2.5] 

      ∑ Transaksi mengandung A 

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan untuk menemukan 

association rule terdiri dari 2 langkah utama yaitu :  

Langkah 1 : Temukan frequent itemsets, yaitu: suatu set item yang 

memenuhi minimum support dan confidence yang telah ditentukan.  
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Langkah 2 : Gunakan frequent itemsets tersebut untuk menghasilkan 

association rules.  

Pada dua tabel berikut dapat dilihat langkah-langkah untuk menemukan 

association rule, berdasarkan data yang terlihat pada tabel contoh data transaksi 

(tabel 2.1), sampai kepada tabel hasil proses pencarian association rule dengan 

metode apriori (tabel 2.2). 

 

Tabel 2.1 Tabel Contoh Data Transaksi 

Kode Transaksi Item yang dibeli 

001 A,B,E 

002 B,D 

003 B,C 

004 A, B, D 

005 A, C 

006 B, C 

007 A, C 

008 A, B, C, E 

009 A, B, C 

 

Tabel 2.2 Tabel Hasil Proses Pencarian Association Rule dengan Metode 

Apriori 

 Proses 1 

Itemset Sup.Count 

A 6 

B 7 

C 6 

D 2 

E 2 
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Proses 2 

Itemset Sup.Count 

{ A , B } 4 

{ A , C } 4 

{ A , D } 1 

{ A , E } 2 

{ B , C } 4 

{ B , D } 2 

{ B , E } 2 

{ C , D } 0 

{ C , E } 1 

{ D , E } 0 

 

Proses 3 

Itemset Sup.Count 

{ A , B , C } 2 

{ A , B , E } 2 

 

 

2.3 Microsoft SQL Server  

Microsoft SQL Server merupakan program aplikasi database untuk 

client/server. Program ini dapat beroperasi pada berbagai sistem operasi, mulai 

dari Windows 9x, windows 2000 dengan bermacam-macam versinya dan juga 

windows NT. Masing-masing sistem operasi itu untuk menjalankan aplikasi SQL 

server 2000 menyediakan dukungan yang bermacam-macam ,yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun.Selama beroperasi ,di 

mana SQL server ini mengolah database, SQL server didalam berhubungan 

dengan user akan dikelola oleh seseorang yang disebut Database Administrator 

(Bambang, 2005). 

SQL (Stuctured Query Languange) merupakan bahasa komputer standar 

yang ditetapkan oleh ANSI (American National Standart Institute) untuk 

mengakses dan memanipulasi sistem database. Sebuah database dapat berisi satu 
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atau lebih tabel, dimana setiap tabel memiliki nama tersendiri.Tabel-tabel tersebut 

memiliki minimal satu kolom/field atau lebih dan memiliki baris/record. 

2.3.1 SQL Query 

Penggunaan query pada pengolahan database merupakan tindakan yang 

biasa dilakukan sebagai rutinitas. Query itu sendiri merupakan perintah untuk 

mengakses database. Jenis query yang umum dipakai adalah DDL dan MDL. 

Pada kedua jenis query ini terdapat 4 unsur utama, yaitu: 

1. Menciptakan 

2. Mengubah 

3. Menghapus 

4. Menampilkan 

 

2.32 Data Definition Languange (DDL) 

DDL merupakan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan atau 

mendeklarasikan objek database, menciptakan objek database atau menghapus 

objek database. DDL juga dapat digunakan untuk membuat koneksi antar tabel 

database beserta batasannya dengan menentukan indeks sebagai kuncinya (Ema 

Utami, 2005). 

DDL yang dipakai adalah: 

1. CREATE 

Digunakan untuk menciptakan objek database yang baru atau menciptakan 

database itu sendiri. 

2. DROP 

Digunakan untuk menghapus objek database. 

3. ALTER 

Digunakan untuk mengubah atribut atau entitas dari objek suatu database 

 

2.3.3 Data Manipulation Language (DML) 

DML merupakan query yang digunakan untuk memanipulasi data,seperti 

untuk menampilkan data, mengubah data, menghapus data,atau mengisi data. 

DML yang dipakai adalah: 
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1. SELECT 

Merupakan query yang digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data. 

2. INSERT 

Digunakan untuk memasukan data ke dalam tabel. 

3. DELETE 

Digunakan untuk menghapus data. 

4. UPDATE 

Digunakan untuk melakukan perubahan pada data. 


