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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Data Mining dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses eksplorasi dan 

analisis data untuk mendapatkan informasi potensial yang tersembunyi (Frawly, 

1991). Pada konteks yang lebih luas, ‘data mining’ tidak hanya mencakup 

pekerjaan pada area data mining dan knowledge discovery saja tetapi juga 

berhubungan dengan penelitian lain, yang meliputi statistik multivariat 

(komponen analisis utama, analisis klaster dan penskalaan multidimensi (Dunn, 

1982), antarmuka pada database (cooperative database interfaces (Gasterland, 

1992) interfaces for imprecise querying (Anwar, 1992), intelligent data browsing 

(Motto, 1990) dan penyampaian kembali informasi (approximate matching 

algorithm ( Salton, 1988 ) ( Frei, 1991 ). Pada awalnya pembahasan permasalahan 

data mining difokuskan pada eksplorasi pengetahuan secara semi otomatis. Pada 

beberapa tahun terakhir, telah dilakukan berbagai penelitian sehingga mencapai 

kemajuan penting, bahkan teknik-teknik data mining serta beberapa sistem 

berbasis data mining telah diimplementasikan (Frawly, 1991 dan Matheus, 1993). 

Namun, bagaimana pengguna memperoleh makna (value) dari sistem data mining 

tersebut merupakan masalah yang masih perlu dicari solusinya. Data Mining 

Visualization menjadi solusi untuk memperoleh makna yang lebih dari pengguna 

data mining tersebut. Dan salah satu teknik dari Data Mining Visualization  adalah 

teknik berbasis Icon.  

Chernoff and the face merupakan pendekatan dari teknik berbasis icon 

yang paling popular digunakan saat ini. Chernoff and the face sendiri adalah 

Pendekatan yang diciptakan oleh Herman Chernoff. Pendekatan ini berasosiasi 

dengan setiap atribut dengan karakteristik dari setiap wajah. Nilai dari setiap 

atribut menentukan penampakan dari hubungan karakteristik wajah. Pada 

umumnya dewasa ini pendekatan Chernoff and the face lebih sering digunakan 

untuk eksplorasi pada tahap pre-processing data saja. Namun untuk teknik post 
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processing masih jarang digunakan, hal tersebut masih menjadi masalah tersendiri 

di bidang teknik Data Mining Visualization. 

Karena adanya  dua masalah tersebut diatas, maka pada proyek akhir ini 

penulis mencoba untuk mengintegrasikan teknik eksplorasi data visual melalui 

pendekatan Chernoff and the face dengan algoritma analisis menggunakan 

algorima ID3 ke dalam sebuah aplikasi Data Mining Visualization yang bertujuan 

untuk meningkatkan intrepretasi dari pengguna dan menghasilkan strategi Data 

Mining yang lebih kuat. 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan ditangani adalah 

bagaimana cara membuat prototype aplikasi yang mentransformasikan data ke 

dalam pendekatan Chernoff and the face dan kemudian mengintegrasikan 

Chernoff and the face ke dalam Algoritma ID3. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam pembuatan proyek akhir ini adalah untuk membuat 

prototype aplikasi data mining visualization yang dapat mengintegrasikan teknik 

Chernoff and the face dan Algoritma ID3 sehingga dapat meningkatkan 

interpretasi dari pengguna dan menghasilkan strategi data mining yang lebih kuat. 

1.4 Batasan masalah 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Pembahasan yang dibahas hanya 

mencakup pada: 

1) Visualisasi Menggunakan Java Graphich 2D. 

2) Jumlah Maksimal bagian dari wajah yang digunakan hanya 10 Karakter. 

3) Algoritma yang digunakan hanya ID3. 

4) Input data diperoleh dari Dataset. 
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1.5 Metodologi penyelesaian masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

 

1) Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan pendekatan Chernoff and the 

face, Algorithma ID3, dan Visualisasi Java 2D.  

2) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, seperti 

bagaimana cara mengkonversikan data ke dalam pendekatan Chernoff and the 

face, kemudian bagaimana Algorithma ID3 bekerja dan Grapich 2D pada 

Java yang nantinya akan digunakan sebagai development visualisasi pada 

aplikasi ini. 

3) Perancangan sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan  implementasi proses pemetaan attribute ke 

dalam bentuk wajah hingga dihasilkannya Scientific visualization. 

Selanjutnya dilakukan proses integrasi Scientific visualization ke dalam 

Algoritma ID3  hingga didapatkan sebuah Information Visualization. 

4) Analisa Hasil  

Analisa hasil mengacu pada implementasi yang dilakukan, yaitu dengan 

menganalisa Information Retrieval dari sistem menggunakan precision dan 

recall. 

5) Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Penulisan laporan mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam hal ini 

penulisan skripsi yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan Teknik 

Informatika. Selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian terhadap Scientific visualization dan Information Visualization 

yang telah terbentuk. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar data mining,  yang 

meliputi Data Mining Visualization, Chernoff and the face, 

Algorithma ID3, dan Graphich Java 2D. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana membangun 

sistem sesuai dengan Software Development Life Cycle dan 

mengimplementasikan aplikasi data mining visualization yang dapat 

mengintegrasikan teknik Chernoff and the face dan Algoritma ID3.. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 
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