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BAB II 

DASAR TEORI 

1.6 Deskripsi Teori 

1.6.1 Data Mining 

Penjelasan mengenai data mining menurut Vercellis adalah suatu pekerjaan yang 

mendeskripsikan suatu proses analisa yang mana suatu pekerjaan tersebut terjadi secara 

berulang dan dilakukan pada database yang cukup besar, dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengambilan 

keputusan serta pemecahan masalah. Data mining merupakan proses untuk mencari 

data dan suatu informasi dalam jumlah besar dari suatu database atau tempat 

penyimpanan informasi lainnya. Biasanya proses data mining juga menemukan pola 

yang unik dari suatu informasi [7]. Pola yang ditemukan pada proses data mining harus 

memiliki arti dan juga memberikan keuntungan bagi penggunanya nya [8]. 

 Dari beberapa penjelasan mengenai data mining sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan yaitu arti atau penjelasan mengenai data mining ialah suatu metode atau 

cara untuk menggali dan mendapatkan informasi berharga dan tersembunyi dari suatu 

database yang besar. Sehingga dari proses tersebut ditemukanlah pola yang unik, yang 

mana pola tersebut tidak diketahui sebelumnya.  

 Karena hal tersebut data mining sebenarnya banyak diaplikasikan untuk 

penggunaanya diberbagai konsentrasi ilmu khususnya untuk pengolahan data seperti 

untuk mengolah database, dan juga dapat digunakan untuk mengolah data statistik serta 

dapat digunakan untuk kecerdasan buatan. Metode yang sering digunakan dalam data 

mining yaitu seperti klastering, klasifikasi, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika 

dan lain-lain [9]. 

 

 

 

 

 



7 
 

1.6.2 Tahapan Proses Data Mining 

Untuk mengaplikasikan data mining tentunya memiliki beberapa tahapan proses 

di dalamnya. Tahapan-tahapan tersebut bersifat saling aktif yang dapat di artikan 

bahwa pengguna atau user mendapatkan peran secara langsung atau dengan perantara 

pengetahuan dasar yang di dapatkan [9].Tahapan tersebut di analogikan ke dalam 

sebuah gambar yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 

Data mining memiliki 6 tahapan proses, yaitu: 

1. Data Cleaning (Pembersihan Data) 

Pembersihan data diperlukan pada tahap pertama di dalam data mining karena 

fungsi dari pembersihan data sendiri yaitu untuk menghilangkan data yang 

mengandung noise dan juga data yang tidak bersangkut paut dengan data lainnya. Data 

Gambar 0.1 Tahapan Proses Data Mining[9] 
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yang tidak valid atau memiliki noise contohnya seperti kesalahan mengetikkan kalimat, 

dan juga data yang hilang atau tidak lengkap, biasanya data tersebut di dapatkan dari 

database suatu instansi ataupun dari hasil eksperimen. 

2. Data Integration (Integrasi Data) 

Proses pengintegrasian data yaitu proses yang dilakukan pada atribut yang 

memiliki keunikan pada entitasnya contohnya seperti nomor id dan nim mahasiswa. 

Data sebelum dilakukan integrasi bisa berasal dari database yang berbeda lalu dijadikan 

satu ke dalam database yang baru.  

3. Data Selection (Seleksi Data) 

Seleksi data dilakukan pada data ketika peneliti hanya ingin memilih data yang 

sesuai dengan yang ia analisis, data yang akan di seleksi di ambil dari database. Karena 

data yang ada di database biasanya tidak semua digunakan untuk penelitian. 

4. Data Transformation (Transformasi Data) 

Transformasi data di lakukan sebelum proses pengaplikasian data mining. Proses 

ini biasanya dilakukan untuk menyatukan satuan format yang mana format dari setiap 

sistem pengolah data berbeda-beda.  

5. Mining Process (Proses Mining) 

Proses penggalian data adalah proses yang paling utama saat metode telah di 

aplikasikan. Untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang tersembunyi dari 

suatu data maka dilakukanlah proses mining atau proses penggalian data ini.  

6. Pattern Evaluation (Evaluasi Pola) 

Mengevaluasi pola dilakukan setelah proses mining dimana dari proses 

penggalian informasi dan pengetahuan tersebut dihasilkan suatu pola yang unik dan 

juga menghasilkan model dengan prediksi. Lalu pola dan model tersebut di evaluasi 

untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian.  
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1.6.3 Decision Tree 

Decision tree atau pohon keputusan merupakan bagian dari algoritma klasifikasi 

yang mana pada metode ini memberikan hasil klasifikasi dalam bentuk struktur seperti 

pohon [10]. Struktur pohon ini memiliki arti yaitu di setiap node atau simpul dapat 

sebagai atribut, simpul yang paling atas merupakan akar atau root yang di artikan 

sebagai induk dari keseluruhan atribut yang menjadi cabangnya, node akar ini tidak 

memiliki sisi masuk dan hanya memiliki beberapa sisi keluar, lalu pada node cabang 

memiliki satu sisi masuk dengan beberapa sisi keluar dan dari setiap simpul merupakan 

nilai dari atribut tersebut dan pada bagian leaf atau daun memiliki arti distribusi kelas 

[11]. Skema pohon keputusan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.  

1.6.4 Algoritma C5.0 

Algoritma C5.0 merupakan algoritma turunan dari algoritma pohon keputusan 

sebelumnya, yaitu algoritma C4.5 dan sering digunakan untuk pengaplikasian data 

mining [12]. Algoritma C5.0 memiliki peningkatan dalam hal kecepatan memori 

sebesar 90% daripada algoritma sebelumnya yaitu C4.5 [6] dan biasanya algoritma 

C5.0 ini menggunakan memori lebih rendah daripada algoritma C4.5 seperti contohnya 

pada saat pembuatan rule set pada dataset forest, dimana algoritma C4.5 menggunakan 

kurang lebih 3GB memori sedangkan algoritma C5.0 kurang lebih menggunakan 

200MB memori. Dari segi akurasi, algoritma C5.0 ini memiliki tingkat kesalahan yang 

Gambar 0.2 Decision Tree 
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rendah. Algoritma C5.0 juga menghasilkan pohon keputusan yang lebih kecil dan juga 

rule set yang sedikit tidak seperti pada algoritma C4.5 [13]. Oleh karena itu dengan 

menggunakan algoritma C5.0 memungkinkan untuk menghapus atribut yang tidak 

memiliki keterkaitan dengan topik penelitian secara lebih baik [14]. 

2.1.5 Bahasa Pemrograman R 

Bahasa R merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan 

untuk mengolah data dan tentunya berbasis open source. Bahasa R sering digunakan 

untuk mengolah data secara statistik dan juga untuk menampilkan hasil pengolahan 

datanya ke dalam bentuk grafik, bahasa R sangat mendukung kegiatan pengolahan data 

tersebut dikarenakan ia memiliki alat atau media pendukung yang disajikan ke dalam 

bentuk package atau paket sehingga mudah untuk di aplikasikan [15].  

R memiliki ciri khas pada bagian syntax nya yaitu selalu di awali dengan syntax 

“>” dan bahasa R juga memiliki beberapa keunggulan yaitu: 

1. R unggul dalam segi pengelolaan data dan juga media penyimpanannya, 

R memiliki kelebihan lainnya yaitu, ukuran file yang telah disimpan oleh R memiliki 

ukuran file yang kecil.  

2. R memiliki layanan dalam mengoperasikan perhitungan array yang 

lengkap . 

3. R juga menunjang dalam hal penelitian di bidang statistik contohnya 

adalah menguji statistik, menguji fungsi dalam probabilitas dan sebagainya. 

4. Perangkat lunak R menyediakan tampilan grafik yang menarik bagi user 

dan juga fleksibel.  

5. R diciptakan dengan fungsi yaitu multiplatform, yang mana 

multiplatform tersebut memiliki arti yaitu R dapat dapat menyesuaikan di berbagai 

sistem operasi, tidak hanya satu jenis sistem operasi saja. R dapat di install di berbagai 

sistem operasi seperti windows, LINUX dan juga dari versi Macintosh [16]. 
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1.6.6 Penelitian Terkait 

Tabel 2.1 merupakan contoh penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai 

implementasi algoritma C5.0 dan juga seleksi fitur sedangkan Tabel 2.2 menjelaskan 

perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. 

Tabel 0.1 Penelitian Terkait 

No. Nama (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Betha Nurina Sari 

(2016) 

Seleksi fitur dengan 

information gain 

yang di 

implementasikan 

pada beberapa 

algoritma klasifikasi 

untuk memprediksi 

performa nilai 

akademik siswa. 

Peneliti menggunakan 

beberapa algoritma 

klasifikasi dengan hasil 

dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

implementasi teknik 

seleksi fitur bisa 

meningkatkan tingkat 

akurasi karena fitur yang 

tidak relevan terhadap 

target klasifikasi telah 

berkurang. 

2 Elvira Sukma 

(2016) 

Implementasi seleksi 

fitur untuk 

peningkatan 

diagnosis pada 

penyakit kanker 

payudara 

Pada penelitian tersebut 

menggunakan dua metode 

seleksi fitur yang di 

aplikasikan pada beberapa 

algoritma klasifikasi dan 

menunjukkan hasil 

klasifikasi dengan MLP 

dan C4.5 mengalami 

performa yang meningkat 

ketika diterapkan dengan 
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kedua metode seleksi fitur 

tersebut yaitu rough set 

dan f-score. 

3 Kurniarti, Dian Eka, 

Drs.marji (2012) 

Implementasi 

algoritma C5.0 untuk 

menentukan  hasil 

peramalan forex 

Hasil yang di dapatkan 

pada penelitian tersebut 

ialah keputusan untuk 

pengguna atau user untuk 

mengambil keputusan 

untuk membeli atau 

menjual. Keputusan 

tersebut dihasilkan dari 

algoritma C5.0 yang 

mengklasifikasikan ke 

dalam bentuk tree.  
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Tabel 0.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 

No 
Nama 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 

Perbedaan Penelitian 

1 Betha 

Nurina 

Sari 

(2016) 

Seleksi fitur 

dengan 

information 

gain yang di 

implementasik

an pada 

beberapa 

algoritma 

klasifikasi 

untuk 

memprediksi 

performa nilai 

akademik 

siswa. 

Peneliti 

menggunakan 

beberapa algoritma 

klasifikasi dengan 

hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

implementasi teknik 

seleksi fitur bisa 

meningkatkan 

tingkat akurasi 

karena fitur yang 

tidak relevan 

terhadap target 

klasifikasi telah 

berkurang 

Penelitian yang 

diteliti oleh peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

algoritma machine 

learning (J48(C4.5), 

Random Forest, 

MLP, SVM 

(SMO),dan Naive 

Bayes). Sedangkan 

yang ingin diteliti 

oleh peneliti 

sekarang yaitu 

menggunakan 

algoritma decision 

tree C5.0 dengan 

sama-sama 

menerapkan seleksi 

fitur degan harapan 

dapat meningkatkan 
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akurasi yang  lebih  

baik dari algoritma 

sebelumnya. 

 

 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvira 

Sukma 

Wahyuni 

(2016) 

 

Implementasi 

seleksi fitur 

untuk 

peningkatan 

diagnosis pada 

penyakit 

kanker 

payudara 

Pada penelitian 

tersebut 

menggunakan dua 

metode seleksi fitur 

yang di aplikasikan 

pada beberapa 

algoritma klasifikasi 

dan menunjukkan 

hasil klasifikasi 

dengan MLP dan 

C4.5 mengalami 

performa yang 

meningkat ketika 

diterapkan dengan 

kedua metode 

seleksi fitur tersebut 

yaitu rough set dan 

f-score. 

Penelitian  yang 

diteliti oleh peneliti 

sebelumnya ini 

menggunakan 

seleksi fitur dengan 

menerapkannya pada 

algoritma klasifikasi 

SMO, Naive Bayes, 

MLP dan C4.5. 

seleksi fitur yang 

digunakan juga 

berbeda yaitu seleksi 

fitur Rough Set dan 

F-score. Sedangkan 

pada penelitian saya 

menggunakan 

seleksi fitur dari 

information gain dan 

juga menerapkannya 

pada algoritma C5.0. 
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3 Kurniarti, 

Dian Eka, 

Drs.marji 

(2012) 

Implementasi 

algoritma C5.0 

untuk 

menentukan  

hasil 

peramalan 

forex 

Hasil yang di 

dapatkan pada 

penelitian tersebut 

ialah keputusan 

untuk pengguna atau 

user untuk 

mengambil 

keputusan untuk 

membeli atau 

menjual. Keputusan 

tersebut dihasilkan 

dari algoritma C5.0 

yang 

mengklasifikasikan 

ke dalam bentuk 

tree. 

Penelitian terdahulu 

menggunakan 

algoritma yang sama 

yaitu algoritma C5.0 

begitu pula   dengan 

penelitian sekarang. 

Namun yang 

smembedakannya 

adalah studi 

kasusnya. Psenelitian 

terdahulu meneliti 

keputusan membeli 

atau menjual pada 

peramalan forex. 

Sedangkan 

penelitian sekarang 

mencari gejala 

prioritas dari 

keseluruhan gejala 

dengan menerapkan 

algoritma C5.0 untuk 

menentukan seleks 

fitur nya. 




