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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Rekomendasi

Sistem Rekomendasi (SR) merupakan model aplikasi dari hasil observasi

terhadap keadaan dan keinginan pelanggan. Sistem Rekomendasi memanfaatkan

opini seseorang terhadap suatu barang dalam domain atau kategori tertentu, untuk

membantu seseorang dalam memilih produk. Karena itu Sistem Rekomendasi

(SR) memerlukan model rekomendasi yang tepat agar apa yang direkomendasikan

sesuai dengan keinginan pelanggan, serta mempermudah pelanggan mengambil

keputusan yang tepat dalam menentukan produk yang akan dibelinya[3].

Sistem rekomendasi bekerja dengan memberikan saran kepada pengguna

terhadap barang yang hendak dibeli melalui pemeriksaan berdasarkan

pengetahuan pengguna. Sistem rekomendasi dibuat dan ditentukan berdasarkan

pembuat sistem yang dapat membantu pengguna untuk menavigasi keinginannya

berdasarkan skala besar informasi, deskripsi produk, berita artikel, ataupun

barang-barang lainnya. Dalam informasi online maupun sistem e-commerce yang

sedang berkembang, sistem rekomendasi merupakan alat yang sangat penting.

2.2 Data Mining

Penggalian data adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam

jumlah besar. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele,

implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berguna. Pola yang disajikan haruslah

mudah dipahami, berlaku untuk data yang akan diprediksi dengan derajat

kepastian tertentu, berguna, dan baru. Penggalian data memiliki beberapa nama

alternatif, meskipun definisi eksaknya berbeda, seperti KDD (knowledge

discovery in database), analisis pola, arkeologi data, pemanenan informasi, dan

intelegensia bisnis. Penggalian data diperlukan saat data yang tersedia terlalu

banyak (misalnya data yang diperoleh dari sistem basis data perusahaan, e-

commerce, data saham, dan data bioinformatika), tetapi tidak tahu pola apa yang

bisa didapatkan [4]. Penggalian data adalah salah satu bagian dari proses pencarian

pola. Berikut ini urutan proses pencarian pola:
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a. Pembersihan data.

Biasanya terdapat data yang kurang bagus untuk dimasukkan dalam

kelengkapan data perusahaan karena hanya akan dianggap tidak valid bahkan

untuk data yang hilang. Sehingga data yang seperti itu lebih baik dibuang.

b. Integrasi data.

Menggabungkan berbagai sumber data.

c. Transformasi data.

Beberapa teknik data mining memerlukan format data yang khusus sebelum

bisa digunakan dan disebarluaskan. Dalam tahap ini, dilakukan pula pemilihan

data yang dibutuhkan oleh teknik data mining yang akan dipakai. Tahap inilah

yang akan menentukan kualitas dari data mining.

d. Aplikasi teknik data mining

Ini merupakan salah satu langkah dari proses data mining. Gunakan teknik

data mining yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.

e. Evaluasi pola yang ditemukan

Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola pola yang khas

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesis yang ada

memang tercapai.

f. Presentasi pola

Tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana formulasi keputusan

atau aksi dari hasil analisis dari data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi

juga dapat membantu mengkomunikasikan hasil data mining.

2.3 Association Rule / Aturan Asosiasi

Association rule merupakan sebuah metode atau teknik dalam data mining

yang digunakan untuk mencari aturan asosiasi dari beberapa kombinasi item.

Metode ini biasa dicontohkan seperti pada aturan asosiasi dari analisa pembelian

disuatu toko, yaitu seperti berapa besar kemungkinan seorang pembeli melakukan

pembelian roti bersamaan dengan susu dalam satu kali transaksi. Dari hasil

penemuan aturan atau rule tersebut, menjadikan pemilik toko mengetahui

kebiasaan yang dilakukan oleh para pelanggan. Pemilik dapat meningkatkan

jumlah barang yang sering dibeli oleh pelannggan serta meletakkan posisi barang
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secara berdekatan agar lebih mudah dijangkau oleh para pelanggan sehingga

secara tidak langsung hal tersebut dapat membantu penjualan dengan lebih banyak

keuntungan.

Pencarian suatu rule atau aturan ditentukan berdasarkan dua parameter, yaitu nilai

support dan nilai confidence. Nilai support merupakan persentase kombinasi item

tersebut dalam database atau dapat dikatakan kemungkinan item A dan B muncul

secara bersamaan, sedangkan nilai confidence merupakan kuatnya hubungan antar

item dalam aturan asosiasi atau juga dapat dikatakan kemungkinan munculnya

item B ketika item A juga muncul[5].

2.3.1 Tahapan Association Rule

a. Analisa Pola Frekuensi Tertinggi

Pada tahap ini melakukan pencarian kombinasi item yang memenuhi syarat

minimum dari nilai support dalam database. Nilai support item (A) dapat

diperoleh dengan rumus:

Support A= Jumlah Transaksi yang mengandung ATotal Transaksi

Sedangkan untuk nilai support dari dua item (A dan B) dapat diperoleh dengan

rumus: 

Support A, B= Jumlah Transaksi yang mengandung A dan BTotal

Transaksi

b. Pembentukan Aturan Asosiasi

Setelah semua pola frekuensi tinggi diperoleh, setelah itu kita mencari aturan

asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan

menghitung confidence aturan asosiasi jika A maka B, maka dapat diperoleh

dengan rumus:

Confidence= Jumlah Transaksi yang mengandung A dan BJumlah 

Transaksi mengandung A

2.4 Algoritma Apriori

Algoritma apriori merupakan algoritma yang diusulkan oleh Agrawal dan

Srikant pada tahun 1994 untuk menentukan Frequent itemsets untuk aturan
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asosiasi Boolean. Algoritma ini juga termasuk dalam jenis aturan asosiasi pada 12

data mining[6]. Algoritma ini dibagi menjadi beberapa tahap

1. Pembentukan kandidat itemset

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

iterasi sebelumnya. Satu cara dari algoritma apriori adalah pemangkasan

kandidat k-itemset yang subsetnya berisi k-1 item tidak termasuk dalam pola

frekuensi tinggi dengan panjang k-1.

2. Perhitungan 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 didalam kandidat k-

itemset tersebut.

3. Tetapkan pola frekuensi tinggi

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

kandidat k-itemset yang supportnya lebih besar dari kandidat k-itemset yang

supportnya lebih besar dari minimum support.

4. Bila tidak terdapat pola frekuensi tinggi baru maka seluruh proses dihentikan.

2.5 PHP Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai

bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP

merupakan software atau perangkat lunak yang bersifat Open-Source yang

disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat di download secara bebas.

PHP ditulis menggunakan bahasa C [1].

PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994.

Awalnya, PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa

saja pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah salah seorang

pendukung Open-Source. Oleh karena itu, ia mengeluarkan Personal Home Page

Tools versi 1.0 secara gratis, kemudian menambah kemampuan PHP 1.0 dan

meluncurkan PHP 2.0. Pada tahun 1996, PHP telah banyak digunakan dalam

website di dunia. Sebuah kelompok pengembang software yang terdiri dari
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Rasmus, Zeew Suraski, Andi Gutman, Stig Bakken, Shane Caraveo, dan Jum

Winstead bekerja sama untuk menyempurnakan PHP 2.0. Akhirnya, pada tahun

1998, PHP 3.0 diluncurkan. Penyempurnaan terus dilakukan sehingga pada tahun

2000 dikeluarkan PHP 4.0. Tidak berhenti sampai disitu, kemampuan PHP terus

ditambah.

2.6 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan bahwa sebagian

besar digunakan untuk mengubah halaman web statis menjadi halaman dinamis

dan interaktif setelah web browser telah selesai men-download sebuah halaman

web. Misalnya, jam ditampilkan pada halaman yang update sendiri untuk

menunjukkan waktu saat ini pada komputer pengguna. Desain JavaScript

dipengaruhi oleh banyak bahasa pemrograman, termasuk C, tetapi dimaksudkan

untuk lebih digunakan oleh non-programmer. JavaScript seringkali disertakan

dalam file HTML atau link dari file HTML dan dijalankan secara lokal oleh web

browser. Ini berarti bahwa server bebas untuk mengerjakan sesuatu yang lain

daripada pemrosesan instruksi untuk setiap klien. Hal ini telah membuat

JavaScript pilihan yang lebih populer daripada bahasa yang memerlukan server

untuk melakukan pengolahan [1].

JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich dari Netscape

dibawah nama Mocha, yang nantinya namanya diganti menjadi LiveScript, dan

akhirnya menjadi JavaScript. Navigator sebelumnya telah mendukung Java untuk

lebih bisa dimanfaatkan para programmer yang non-Java. Maka dikembangkanlah

bahasa pemrograman bernama LiveScript untuk mengakomodasi hal tersebut.

Bahasa pemrograman inilah yang akhirnya berkembang dan diberi nama

JavaScript, walaupun tidak ada hubungan bahasa antara Java dengan JavaScript.

JavaScript bisa digunakan untuk banyak tujuan, misalnya untuk membuat

efek rollover baik di gambar maupun teks, dan yang penting juga adalah untuk

membuat AJAX. JavaScript adalah bahasa yang digunakan untuk AJAX.
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2.7 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL

(DBMS) yang multi-thread, dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari

sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). MySQL dibuat oleh TcX dan

telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah database berisi 10.000 tabel

dan 500 di antaranya memiliki 7 juta baris [2].

MySQL AB merupakan perusahaan komersial Swedia yang mensponsori

dan yang memiliki MySQL. Pendiri MySQL AB adalah dua orang Swedia yang

bernama David Axmark, Allan Larsson dan satu orang Finlandia bernama Michael

“Monty”. Setiap pengguna MySQL dapat menggunakannya secara bebas yang di

distribusikan gratis dibawah lisensi GPL (General Public License) namun tidak

boleh menjadikan produk turunan yang bersifat komersial.

Pada saat ini MySQL merupakan database server yang sangat terkenal di

dunia, semua itu tak lain karena bahasa dasar yang digunakan untuk mengakses

database yaitu SQL. SQL (Structured Query Language) pertama kali diterapkan

pada sebuah proyek riset pada laboratorium riset San Jose, IBM yang bernama

sistem R. Kemudian SQL juga dikembangan oleh Oracle, Informix dan Sybase.

Dengan menggunakan SQL, proses pengaksesan database lebih user-friendly

dibandingan dengan yang lain, misalnya dBase atau Clipper karena mereka masih

menggunakan perintah-perintah pemrograman murni.

SQL dapat digunakan secara berdiri sendiri maupun di lekatkan pada

bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, PHP, C++, dan lainnya.


