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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Data 

Data belum dapat dika/takan mempunyai makna penting atau informasi bagi 

penerima sebelum dilakukan pengolahan data. Data adalah fakta yang dapat dicatat 

dan memiliki arti (Elmasri dan Navathe, 2004, p4). Data adalah sesuatu yang 

mewakilkan objek dan peristiwa yang memiliki arti dan sangat penting bagi 

pemakai (user) (Hoffer, Prescott dan McFadden, 2004, p5). Objek dapat berupa 

gambar, suara, huruf, angka, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa 

digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu 

konsep. (George, Hoffer dan Valacich, 2004,46) Oleh karena itu, suatu data belum 

dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut.  

Proses pengolahan data terbagi menjadi tiga tahapan, yang disebut dengan 

siklus pengolahan data (Data Processing Cycle) (Hartono, 1999). Siklus tersebut 

yaitu : 

1. Pada tahapan Input 

Dilakukan proses pemasukan data ke dalam komputer lewat media input (Input 

Devices). 

2. Pada tahapan Processing 

Dimana dilakukannya proses pengolahan data yang sudah dimasukkan pada 

tahapan input. Proses ini dilakukan oleh alat pemroses (Process Devices) yang 

dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian 

distorage. 
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3. Pada tahapan Output 

Yaitu dilakukan proses menghasilkan keluaran dari hasil pengolahan data ke 

alat output (Output Devices) yaitu berupa informasi. 

2.2. Data Mining 

Dalam penggunaan database banyak proses dan transaksi data yang 

tersimpan dalam penyimpanan. Pengumpulan data yang melimpah secara terus 

menerus akan mengakibatkan penumpukan pada data storage. Maka dari itu, 

diperlukan suatu teknik yang dapat mengotomasi dan mentransformasikan data-

data tersebut untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna. Data 

mining adalah serangkaian proses untuk mengggali nilai tambah dari suatu 

kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. 

Kata mining berarti usaha untuk mendapatkan sedikit barang berharga dari 

sejumlah besar material dasar. Data mining merupakan proses pencarian pola dan 

relasi-relasi yang tersembunyi dalam sejumlah data yang besar dengan tujuan untuk 

melakukan klasifikasi, estimasi, prediksi, association rule, clustering, deskipsi dan 

visualisasi (Han dan Kamber, 2006). Data Mining adalah suatu proses yang 

menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik statistik dan matematika 

untuk menemukan korelasi baru yang mempunyai arti, pola, dan tren dengan cara 

memilah dan menyaring data yang tersimpan dalam data storage (Larose, 2005). 

Tahap-tahap data mining 

Banyak yang menyebut data mining adalah kata lain dari istilah populer, 

Knowledge Discovery from Database (KDD). Banyak juga yang memandang data 
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mining hanya sebagai sebuah suatu langkah penting dalam proses knowledge 

discovery (Han dan Kamber, 2006). 

 

Gambar 2. 1 Data mining sebagai salah satu tahap dalam proses Discovery 
Knowledge (Han dan Kamber, 2006) 

Gambar 2.1 menunjukkan proses KDD decara umum yang terdiri dari 

langkah-langkah (Han dan Kamber, 2006), yaitu : 

1. Pembersihan data (data cleaning), proses menghilangkan noise dan data yang 

tidak konsisten atau data tidak relevan. 

2. Melakukan integrasi data (data integration), penggabungan data dari berbagai 

basis data ke dalam satu basis data baru. 

3. Pemilihan data (data selection), pemilihan data relevan yang didapat dari basis 

data. 

4. Transformasi data (data transformation), data diubah ke dalam format yang 

sesuai untuk diproses dalam data mining. 

5. Data mining, suatu proses dimana metode diterapkan untuk menemukan 

pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. 
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6. Evaluasi pola (pattern recognition), untuk mengidentifikasi pola-pola menarik 

untuk direpresentasikan ke dalam knowledge based. 

7. Representasi pengetahuan (knowledge presentation), visualisasi dan penyajian 

pengetahuan mengenai teknik yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan 

yang diperoleh oleh user. 

2.3. Market basket analysis 

Market basket analysis, atau biasa disebut analisis keranjang pasar, adalah 

suatu teknik pengelompokan untuk menemukan kelompok produk yang cenderung 

muncul bersama dalam transaksi. Teknik ini didasari pada teori jika seseorang 

membeli produk dari suatu himpunan tertentu, maka dia juga suka membeli produk 

yang berasal dari himpunan lain. Model yang dibangun memberikan kemungkinan 

produk yang berbeda dibeli secara bersamaan kemudian diekspresikan dalam suatu 

aturan. Dengan Market basket analysis ini perusahaan dapat memperkirakan 

produk apa yang dibeli secara bersamaan oleh konsumen sehingga memberikan 

gambaran tindakan yang harus diambil dengan pasti karena keluaran yang 

dihasilkan melibatkan produk-produk yang spesifik. Jadi, tujuan market basket 

analysis adalah meningkatkan efektifitas dari penjualan dan taktik jual dengan 

menggunakan data konsumen yang telah tersedia di data storage perusahaan. 

2.4. Association Rules 

Analisis asosiasi atau association rules adalah suatu proses untuk 

menemukan pola aturan assosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support 

(minsup) dan syarat minimum untuk confidence (mincof) pada database. 
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Association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item 

dalam suatu dataset yang ditentukan. Association rule mining meliputi dua tahap 

(Han dan Kamber, 2006). Tahapan tersebut adalah: 

1. Mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu itemset yang memiliki 

support diatas minimal support. Hal ini disebut dengan frequent itemset. 

2. Mendefinisikan association rules dari frequent itemset yang telah dibuat 

berdasarkan aturan minimal support dan minimal confidence.  

Beberapa istilah yang digunakan dalam association rules antara lain: 

a. Support (dukungan) : probabilitas pelanggan membeli beberapa produk 

secara bersamaan dari seluruh transaksi. Support untuk aturan “X  Y” 

adalah probabilitas atribut atau kumpulan atribut X dan Y yang terjadi 

bersamaan 

b. Confidence (tingkat kepercayaan) : probabilitas kejadian beberapa produk 

dibeli bersamaan dimana salah satu produk sudah pasti dibeli 

c. Itemset adalah kelompok item/produk 

d. Support count : frekuensi kejadian untuk sebuah kelompok produk atau 

itemset dari seluruh transaksi 

e. Kandidat itemset : itemset itemset yang akan dihitung support count-nya 

f. Large itemset/frequent itemset : itemset yang sering terjadi atau itemset 

itemset yang sudah melewati batas minimum support yang telah diberikan 

Umumnya ada dua ukuran yang digunakan dalam menentukan suatu 

association rule, yaitu support dan confidence. Kedua ukuran ini nantinya berguna 

dalam menentukan interesting association rules, yaitu untuk dibandingkan dengan 
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batasan yang telah ditentukan. Batasan tersebut terdiri dari minsup dan mincof. 

(Yulia dan Moertini, 2004) 

1. Minimal Support 

Minimal support adalah suatu ukuran atau nilai  yang harus dipenuhi sebagai  

batasan besar frekuensi kejadian (support count) dari seluruh nilai dominasi 

suatu item atau itemset (support) dalam keseluruhan transaksi (Han, dkk, 

2006). Nilai support sebuah item (misal: X) diperoleh dengan rumus : 

Support (X)= 
Jumlah Transaksi Mengandung X

Total Transaksi                                        [2.1] 

Sedangkan nilai support  dari itemset (misal: X,Y) diperoleh dari rumus : 

Support (X,Y)= 
Jumlah Transaksi Mengandung X dan Y

Total Transaksi                        [2.2] 

2. Minimal Confidence 

Nilai minimal confidence merupakan parameter yang mendefinisikan 

minimum level suatu nilai hubungan antar item (confidence) yang harus 

dipenuhi agar menemukan aturan yang berkualitas (Han, dkk, 2006).  

Menghitung nilai confidence assosiatif  X dari support pola frequent itemset 

X dan Y dengan menggunakan rumus : 

Confidence (Y\X)= 
Jumlah Transaksi Mengandung X dan Y

Jumlah Transaksi X                          [2.3] 

2.5. Frequent Itemset 

Kumpulan item yang disebut sebagai I, dengan I ={a1, a2, . . . , am} dan basis 

data transaksi, atau DB,  DB = T1, T2, . . . , Tn, dimana Ti(i ∈[1 . . . n]) adalah transaksi 

yang mengandung sekumpulan item di I. Nilai support dari pola A, di mana A adalah 

sekumpulan items, adalah banyaknya transaksi yang mengandung A dalam DB. 
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Pola A dikatakan frequent apabila nilai support A tidak dibawah nilai dari batas 

support minimal (minSup) yang telah ditentukan (Han dkk, 2006).  

2.6. Algoritma Hash-based 

Untuk menemukan aturan asosiasi dari transaksi database diperlukan 

pembentukan kandidat (k+1)-itemset yang berasal dari large k-itemset. 

Pembentukan tersebut dihitung berdasarkan kejadian dari kandidat (k+1)-itemset 

melalui penelusuran seluruh record dalam database. Semakin banyak record 

database maka semakin besar pula jumlah kandidat itemset yang terbentuk 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan frequent itemset semakin 

lama. Untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan kinerja penambangan data 

maka dibutuhkan sebuah teknik atau algoritma yang bisa mengurangi ukuran 

kandidat k-itemset atau Ck untuk k>1. Dalam buku yang berjudul Data Mining : 

Concept and Techniques Second Edition, (Han dkk, 2006) menjelaskan beberapa 

variasi untuk meningkatkan efisiensi dari algoritma Apriori. Salah satu dari variasi 

tersebut adalah Hash-based technique. Algoritma Hash Based dapatdigunakan 

untuk mengurangi jumlah kandidat k-itemset. Efisiensi frequent itemset terjadi pada 

saat pembangkitan kandidat itemset terutama pada frequent 2-itemset. Hal ini dapat 

meningkatkan performa dari data mining.  

Algoritma Hash Based menggunakan teknik hashing untuk menyaring 

keluar itemset yang tidak penting untuk pembangkitan itemset selanjutnya. Ketika 

support count untuk kandidat k-itemset dihitung dengan menelusuri database, 

algoritma hash-based mengumpulkan informasi mengenai (k+1)-itemset dengan 

cara seluruh kemungkinan (k+1)-itemset dihash kedalam hash table dengan 
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menggunakan fungsi hash (yang menggunakan sebuah bilangan prima untuk 

operasi modulo). Setiap bucket pada hash table berisi angka berapa kali itemset 

telah dihash kedalam bucket tersebut. Berdasarkan hash table tersebut akan 

dibangun bit vector yang dimana bit vector bernilai 1 jika angka pada bucket yang 

bersangkutan lebih besar atau sama dengan minimum support. Pada bagian 

pembangkitan kandidat, setelah menghitung Ck=Lk-1*Lk-1, setiap k-itemset 

diperiksa apakah itemset tersebut di-hash ke bucket yang memiliki bit vector sama 

dengan satu. Bila tidak maka itemset tersebut tidak akan digunakan. Penggunaan 

hash table ini mengurangi jumlah kandidat k-itemset, sehingga mampu mengurangi 

nilai komputasi dari pembangkitan itemset pada setiap iterasi. 

Untuk membangkitkan frequent itemset, algoritma hash-based terbagi 

menjadi tiga bagian utama yaitu 

1. Algoritma hash-based akan menghasilkan C1 (kandidat 1-itemset) dan L1 (large 

1-itemset) dari database.Untuk kandidat 1-itemset,seluruh transaksi ditelusuri 

untuk menghitung support count dari itemset ini. Pada tahap ini hash tree untuk 

C1 dibangun dengan tujuan mengefisienkan perhitungan support count. 

Algoritma Hash Based memeriksa apakah setiap item sudah ada dalam hash 

tree. Jika sudah ada,maka jumlah dari item ini ditambah satu. Tetapi jika belum 

ada maka item ini dimasukan dengan jumlah sama dengan satu ke dalam hash 

tree. Pada bagian ini juga algoritma akan membangun hash table (dengan fungsi 

hash) untuk 2 itemset yang akan berguna unutk mengurangi banyaknya kandidat 

2-itemseti, C2.  

2. Kumpulan kandidat itemset Ck dibangkitkan berdasarkan hash table yang telah 
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dibuat pada iterasi sebelumnya. Lalu ditentukan frequent itemset Lk dan 

mengurangi ukuran database untuk pembangkitan itemset selanjutnya. Selain 

itu hash table untuk kandidat (k+1)-itemset juga akangian dari algoritma ini 

terbagi lagi menjadi dua fase. Fase pertama untuk membangjitkan kandidat k-

itemset Ck berdasarkan pada Hash Based Hk, proses ini terjadi pada prosedur 

gen_candidate. Algoritma Hash Based membangkitkan k-itemset dengan Lk-1, 

tetapi yang unik disini digunakan bit vector untuk menguji validitas darri setiap 

k-itemset. Untuk seluruh itemset dari Lk-1* Lk-1, algoritma Hash Based hanya 

menambahkan k-itemset yang melewati penyaring untuk dimasukan kedalam 

Ck yang merupakan hash tree.  Fase kedua dari bagian kedua algoritma Hash 

Based akan menghitung support dapa kandidat itemset dan mengurangi ukuran 

dari setipa transaksi transaski, proses ini terjadi pada prosedur count_support. 

Setelah itu akan dibangkitkan hash table untuk (k+1)-itemset dan dilakukan lagi 

pemangkasan data transaksi pada prosedur make_hash. 

3. Seperti pada bagian kedua namun tidak menggunakan hash table sehingga mirip 

dengan algoritma apriori. Bagian kedua dilakukan selama nilai hash bucket 

lebih besar dari minimum support. Setelah batasan ini terlewati, algoritma Hash 

Based diganti dengan algoritma apriori karena tidak lebih efisien dibandingkan 

algoritma apriori. (Yulia dan Moertini, 2004) 

Pada jurnal “A Hash Based Frequent Itemset Mining using Rehashing”, 

Aguru,dkk melakukan pengurangan ukuran dengan menggunakan hash function 

pada level dua dan  tiga. Berikut adalah rumus hash pada level kedua dan ketiga. 

Rumus Hash untuk pemrosesan hash table pada level kedua 
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  H{XY}= (order of X)*10+(order of Y)  mod bil prima [2.4] 

 Rumus Hash untuk pemrosesan hash table pada level ketiga 

  H{XYZ}= (order of X*100) + (order of Y ∗ 10) +  order of  Z  mod bil prima [2.5] 

Keterangan : 

Order of X = perwakilan nilai X 

Order of Y = perwakilan nilai Y 

Order of Z = perwakilan nilai Z 

Mod bil prima = bilangan prima yang terdekat dan yang lebih besar dari 

jumlah kombinasi Ck (kombinasi k-itemset).  

2.7. Konsep Cross-selling 

Pada prinsipnya, strategi pemasaran cross-selling adalah strategi perusahaan 

untuk meningkatkan penjualan produk baru dengan memberikan penjelaskan 

tentang additional product sebagai penawaran konsumenan selanjutnya sebagai 

layanan kepada konsumen yang telah membeli sesuatu dari perusahaan. (Bayu, 

2012) 

Perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen 

untuk menetapkan additional product dari produk utamanya. Additional product 

yang disarankan dapat berupa common-sense-based (contohnya, jika konsumen 

membeli sebuah kamera digital, maka cross-sell product-nya biasanya adalah 

memory card, case, dan spare-battery) atau dapat pula berupa data-driven (cross-

selling didapat dari data konsumenan historikal konsumen).  

Secara mendasar, cross-selling merupakan proses analisis korelasi dari 

market basket data – informasi mengenai apa yang dibeli dalam satu “keranjang” 
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(basket) – sejarah konsumenan dan product relationship. Korelasi ini dapat 

dijadikan dasar untuk menentukan business rules dalam mengoptimalkan cross-

selling (Bayu, 2012). 

Ada tiga manfaat utama dari teknik cross-selling yaitu: (1) meningkatkan 

revenue perusahaan, (2) meningkatkan loyalitas konsumen (customer loyalty), dan 

(3) meningkatkan customer awareness ke satu perusahaan (Chasin, 2003). Ketika 

sebuah strategi cross-selling dijalankan, fokus utama perusahaan tidak lagi kepada 

bagaimana mendapatkan konsumen baru yang potensial (prospecting customer), 

tetapi bagaimana menjual lebih banyak produk kepada konsumen yang sudah ada 

(existing customer). Sebuah literatur menyebutkan, bahwa biaya (cost) yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan konsumen baru lebih mahal sepuluh 

kali lipat jika dibandingkan dengan mempertahankan konsumen yang sudah ada 

(Chasin, 2003).  

Manfaat kedua yang dapat diperoleh adalah meningkatnya loyalitas 

konsumen. Dari setiap produk yang dijual ke konsumen bisa berdampak pada 

peningkatan kepercayaan konsumen ke sebuah perusahaan, selama produk yang 

telah dibeli memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan mereka 

(Cashin, 2003). Manfaat terakhir yang dapat diperoleh adalah meningkatnya 

customer awareness. Dengan menjual produk-produk yang lebih beragam, 

konsumen memiliki respon yang lebih ke perusahaan dan membuat proses 

konsumenan menjadi lebih nyaman. Dengan memberikan produk tertentu sebagai 

cross-selling product, konsumen dapat mengenal produk-produk baru dimana 

mereka belum mengetahui sebelumnya bahwa produk tersebut juga dijual oleh 
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perusahaan yang bersangkutan, sehingga memudahkan konsumen dalam mencari 

produk baru bagi mereka dan menghindari konsumenan ke perusahaan lain (Cashin, 

2003). 

2.8. Insertion Sort 

Metode insertion sort adalah sebuah algoritma dalam sorting dengan 

mengambil ide layaknya seorang pemain kartu profesional, yaitu dengan 

menyisipkan kartu pada lokasi tertentu pada bagian yang telah terurut. Kita 

mempunyai kartu yang di tangan dengan menganggap bagian sebelah kiri dari kartu 

tersebut merupakan bagian yang sudah terurut dan bagian sebelah kanan merupakan 

bagian yang belum terurut. Selanjutnya, kita mengurutkan kartu dengan mengambil 

kartu tertentu dari sebelah kanan kemudian menyisipkan ke tempatnya yang sesuai 

di sebelah kiri (dengan terlebih dahulu menggeser kartu-kartu pada tempat 

penyisipan ke sebelah kanan). (Nugroho, 2008) 

 

Gambar 2. 2 Profil Pengurutan Dengan Metode Insertion Sort 
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2.9. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dibuat sebagai tindak lanjut dari analisis permasalahan 

yang terjadi dalam proses bisnis sehingga akan membantu siklus pengembangan 

sistem. Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa 

yang mesti diselesaikan, tahap ini mengkonfigurasikan dari komponen-komponen 

perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi 

dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan 

pada akhir tahap analisis sistem. 

Salah satu cara penggambaran alur sistem dapat menggunakan flowchart. 

Flowchart adalah suatu diagram yang menampilkan aliran data dan rangkaian 

tahapan operasi dalam suatu sistem (Widjajanto, 2001).  

Tabel 2. 1 Komponen Flowchart 

No Nama Bentuk Keterangan 
1  

Terminator 
 Simbol yang menyatakan permulaan 

atau akhir suatu program 

2 Input/output 
 

 Simbol yang menyatakan proses input 
atau output tanpa tergantung jenis 
peralatannya. 

3 Proses 
 

 Simbol yang menyatakan suatu 
tindakan atau proses yang dilakukan 
oleh komputer 

4. Keputusan  Simbol yang menunjukkan suatu 
kondisi tertentu yang akan 
menghasilkan dua kemungkinan 
jawaban, ya atau tidak. 

5. Garis alir 
 

 Simbol garis alir digunakan sebagai 
penghubung simbol-simbol lainnya. 
menerangkan perpindahan data atau 
paket data/informasi dari satu bagian 
sistem ke bagian lainnya. 

6. Data Store  Data store merupakan simpanan dari 
data yang dapat berupa suatu file di 
sistem komputer atau suatu arsip atau 
catatan manual 
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2.10. Database 

Database atau basis data adalah himpunan kelompok data yang saling 

berhubungan yang diorganisir sedemikian rupa agar mempermudah dan 

mempercepat dalam pengambilan data (Fathansyah , 2012). Pengenalan Database, 

DBMS dan RDBMS Basis data (atau database) adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data 

tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang 

terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Untuk mengelola database diperlukan 

suatu perangkat lunak yang disebut Database Management System (DBMS). 

DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user 

(pengguna) untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database 

secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan 

memanipulasi data yang ada. Istilah dalam database antara lain sebagai berikut:  

1. Table 

Sebuah tabel merupakan kumpulan data (nilai) yang diorganisasikan ke dalam 

baris (record) dan kolom (field). Masing-masing kolom memiliki nama yang 

spesifik dan unik. 

2. Field 

Field merupakan kolom dari sebuah table. Field memiliki ukuran type data 

tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. 

 

3. Record 
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Field merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. 

4. Key 

Key merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi tabel. 

Dalam konsep database, key memiliki banyak jenis diantaranya Primary Key, 

Foreign Key, Composite Key, dll. 

5. SQL 

SQL atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa (language) yang 

digunakan untuk mengakses database. SQL sering disebut juga sebagai query.  

2.11. Black Box  

Pengujian perangkat lunak diperlukan untuk menemuan kesalahan yang 

dibuat secara tidak sengaja saat perangkat lunak tersebut dirancang dan dibangun. 

Tujuan pengujian perangkat lunak adalah untuk menilai apakah perangkat lunak 

yang dikembangkan telah memenuhi tujuan kebutuhan pemakai (validation) dan 

juga menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan 

metode yang telah ditetapkan sebelumnya (verification). Pengujian black box 

berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Artinya, teknik pengujian 

black box memungkinkan anda untuk membuat beberapa kumpulan kondisi 

masukan yang sepenuhnya akan melakukan semua kebutuhan fungsional untuk 

perangkat lunak. Pengujian black box berupaya untuk menemukan kesalahan dalam 

kategori berikut: (1) fungsi yang salah atau hilanh, (2) kesalahan antarmuka, (3) 

kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, (4) kesalahan perilaku 

atau kinerja, dan (5) kesalahan inisialisasi dan penghentian (Pressman,2010). 
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