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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Data Mining 

Data mining adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengelola data 

berupa informasi baru, perkembangan, kejadian dan keadaan yang menekankan 

pada hubungan kerja sama antara manusia dan komputer. Dengan adanya sumber 

data yang valid yang memuat beberapa variabel, maka data tersebut dapat diolah 

menggunakan ilmu data mining. Didalam penerapan data mining itu sendiri ada 

banyak ilmu penerapannya yang bisa digunkan tergantung melihat pada 

spesifikasi datanya yang akan diolah. Beberapa ilmu didalam data mining antara 

lain: 

a. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses memetakan sebuah data dengan menemukan

suatu model atau fungsi ke dalam satu atau beberapa kelas yang sudah

didefinisikan sebelumnya.

b. Regresi/Prediction

Regresi merupakan proses memetakan item data pada sebuah variable

prediksi nilai nyata.

c. Clustering/Pengelompokan

Clustering merupakan proses memetakan data ke dalam beberapa kelas

kategori, dimana kelas – kelas tersebut harus ditentukan dari data.

d. Peringkasan

Peringkasan merupakan proses menemukan deskripsi kompak pada sebuah

subset data.

e. Pemodelan Kebergantungan

Pemodelan kebergantungan merupakan proses menemukan sebuah model

yang menggambarkan kebergantungan signifikan diantara variabel data.

f. Deteksi Perubahan dan Deviasi

Deteksi perubahan dan deviasi merupakan proses mencari perubahan yang

signifikan didalam data dari pengukuran atau nilai normal sebelumnya.
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2.2. Forecasting (Peramalan) 

Peramalan adalah menentukan nilai masa depan berdasarkan estimasi pola 

– pola didalam sekumpulan data. Peramalan dapat dilakukan apabila ada data atau 

informasi yang berulang – ulang. Informasi tersebut diubah kedalam bentuk 

numeric dan bisa dikatakan bahwa pola – pola masa lalu akan terus berlanjut 

untuk masa depan [1]. Menurut Denar Putra Pamungkas dalam implementasi 

metode least square untuk prediksi penjualan tahu pong [2] peramalan adalah 

perkiraan ciri kuantitatif pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Tujuan dari peramalan adalah mengurangi kemungkinan – kemungkinan 

terburuk atau belum pasti yang terjadi dimasa depan. dengan adanya peramalan 

diharapakan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

didalam bidang apapun berdasarkan data hasil ramalan. 

2.2.1 Metode Peramalan 

Metode peramalan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): 

a. Metode Kualitatif 

Pada metode peramalan ini lebih berkonsentrasi pada pemikiran atau 

perkiraan yang berimbas pada kehidupan sehari – hari. Sehingga metode 

peramalan ini sering digunakan untuk pengambilan keputusan tentang 

pendapat dan pengetahuan dalam kehidupan sehari – hari. 

b. Metode Kuantitatif 

Metode peramalan kuantitatif cenderung melihat atau mendasar pada data 

dimasa lalu yang kemudian diubah kedalam bentuk numeric dan dapat 

diamsusikan bahwa beberapa pola aspek informasi yang terjadi dimasa 

lalu akan berlanjut dimasa depan. 

2.2.2 Klasifikasi Peramalan 

Berdasarkan rentan waktu, peramalan dikategorikan menjadi 3 : 

a. Jangka Pendek 

Rentan waktu peramalan jangka pendek berlangsung selama 3 – 6 bulan 

dengan tipe pengambilan keputusan bersifat operasional. 

b. Jangka Menengah 

Rentan waktu peramalan jangka menengah berlangsung selama 2 tahun 

dengan tipe pengambilan keputusan yang bersifat taktis. 



9 
 

c. Jangka Panjang 

Rentan waktu peramalan jangka panjang berlangsung lebih dari 2 tahun 

dengan tipe pengambilan keputusan yang bersifat strategis. 

2.3. Time Series 

Time series merupakan metode kuantitatif pola pendektan peramalan 

dengan bersumber dari data time series yaitu data yang sudah dikumpulkan dan 

diobservasi berdasarkan urutan waktu, dengan tujuan mengidentifikasi dan 

menemukan pola – pola dimasa lalu, sehingga dapat dilakukan untuk perkiraan 

pola – pola dimasa depan [10]. Untuk dapat menerapkan metode time series perlu 

dilakukan melihat pergerakan alur waktu guna menemukan alur pola masa lalu 

yang akan bisa digunakan untuk pola dimasa depan [10]. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam peramalan adalah kesalahan (error), 

dimana tidak dapat dipungkiri lagi bahwa error menjadi bagian dari sebuah 

peramalan. Seorang yang meramalkan hanya bisa berusaha untuk membuat error 

seminimal mungkin karena pada faktanya hasil prediksi masih jarang yang 

mendekati data sesungguhnya. Jarang bukan berarti tidak bisa, karena yang 

terpenting dari peramalan adalah nilai error yang minim dan mendekati angka nol. 

Namun tetap semua kembali kepada teknik yang digunkana untuk meramal, data 

yang digunakan untuk meramal, jumlah dan banyaknya data tersebut. Dalam 

pemilihan teknik meramal juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu. 

Hendaknya melihat kebutuhan jenis data yang dimiliki. Karena teknik meramal 

yang baik adalah teknik meramal dengan melihat kenutuhan dan jenis data. Salah 

satu teknik peramalan yang baik adalah teknik peramalan time series. Ada 

beberapa macam teknik peramalan time series tergantung dari pola yang ada 

yaitu: 

2.3.1. Pola Data Time Series 

a. Pola Data Horizontal 

Pola data Horizontal terjadi pada saat data observasi mengalami naik turun 

membentuk pola garis horizontal dan terjadi secara konsisten dari kurun 

waktu. Contoh sederhana dari plot data horizontal adalah pada gambar 2.1 

berupa plot data penjualan dimana jumlah penjualan selalu mengalami 
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kenaikan atau penurunan dalam suatu nilai konstan secara konsisten atau 

terus menerus seiring berjalannya waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Pola Data Horizontal 
b. Pola Data Trend 

Pola data trend  terjadi pada saat pengamatan terhadap data observasi 

mengalami kenaikan atau penurunan selama periode jangka panjang. Data 

tersebut akan terus mengalami kenaikan dari data sebelumnya namun juga 

bisa bernilai sama dengan data sebelumnya. Berikut adalah contoh plot 

data trend pada Gambar 2.2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Plot Data Trend 

c. Pola Data Musiman 

Pola data musiman terjadi jika suatu deret data dipengaruhi oleh musiman 

yang beulang dari satu period ke periode berikutnya. Misalnya musiman 

atau pola perulangan yang tersjadi dalam minggu tertentu atau bulan 
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tertentu. Berikut adalah contoh dari plot data musiman yang digambarkan 

pada Gambar 2.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Pola Data Musiman 

d. Pola Data Siklis 

Pola data siklis adalah kondisi yang terjadi dari beberapa kejadian data 

observasi dalam jangka panjang tahunan yang berada pada sekitar garis 

trend. Contoh sederhana dari data siklis adalah seperti siklus bisnis yang 

terjadi didalam dunia kerja. Berikut adalah contoh gambaran dari plot data 

siklus pada Gambar 2.4 : 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Plot Pola Data Siklis 

2.4. Neural Network 

Neural network atau jaringan syaraf tiruan mempunyai sistem kerja yang 

meniru jaringan syaraf biologi manusia [6]. Dengan kata lain Neural Network 

bekerja seperti kinerja otak manusia yang berfikir, mengelola, memroses dan 

memutuskan sesuatu. Didalam penerapan kerjanya, Neural Network memiliki 

komponen penyusunnya yang mirip dengan komponen penyusun syaraf otak 

manusia ketika sedang memroses suatu informasi yaitu : 

a. Dendrit 

Dendrit berfungsi sebagai tempat untuk menerima sinyal atau informasi 

dari neuron lain. 
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b. Soma 

Soma berfungsi sebagai wadah untuk mengolah sinyal informasi yang 

diterima dari dendrit. 

c. Axon 

Axon sebagai tempat keluaran sinyal yang sudah diolah dari soma. 

Berikut adalah contoh sistem kerja syaraf otak manusia digambarkan pada 

Gambar 2.5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Komponen Syaraf Otak Manusia 

Jadi ke 3 komponen tersebut apabila digambarkan didalam Neural Network adalah 

dendrit sebagai lapisan input, soma sebagai sungsi aktivasi dan akson sebagai nilai 

keluaran atau lapisan output. Berikut adalah contoh gambaran dari sistem kerja 

komponen Neural Network yang digambarkan pada Gambar 2.6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Gambar Komponen Penyusun Kerja Neural Network 
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2.4.1. Neural Network Untuk Regresi 

Regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara 

variable satu dengan variable lain. Dengan nilai – nilai varibel yang sudah ada 

digunakan teknik regresi untuk mengetahui nilai variable yang lain. Dalam kasus 

kehidupan nyata, regresi sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau 

perkiraan yang akan datang. Regresi dapat diilustrasikan pada Gambar 2.7 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Ilustrasi Regresi 

Apabila nilai variable x dan y mempunyai hubungan, maka nilai variable x yang 

sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variable y, dan 

variable y yang nilainya akan diramalkan disebut variable tidak bebas (dependent 

variable), sedangkan variable x yang digunakan untuk meramalkan nilai y disebut 

variable bebas (independent variable) atau variable peramal (predictor) [6]. 

Didalam penerapannya sebagai prediksi, jaringan syaraf tiruan mempunyai 

struktur jaringan dimana suatu sinyal neuron atau nilai dikirim melalui lapisan 

input kemudian dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan. Berikut adalah rumus 

umum nya : 

 (   )   (             )  …………(1) 

Keterangan : 

x = variable nilai input 

w = variable nilai bobot 
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2.4.2. Multilayer Perceptron 

Multilayer perceptron merupakan salah satu algoritma Neural Network 

yang sering digunakan untuk memecahkan kasus prediksi. Multilayer perceptron 

adalah pengembangan dari single perceptron atau perceptron saja. Kata multi 

disini adalah layer dimana bila single perceptron memiliki 1 layer lapisan 

pemroses dan bila multi berarti memiliki lebih dari 1 layer lapisan pemroses. 

Didalam penerapannya, Multilayer perceptron menggunakan metode feedforward 

(propagasi maju) yang artinya sekali proses jalan apabila sudah keluar nilai dari 

lapisan outputnya maka proses dari algoritma Multilayer perceptron dihentikan. 

Berikut adalah ilustrasi dari algoritma Multilayer Perceptron didalam Neural 

Network pada gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Ilustrasi Multilayer Perceptron 

2.5. Uji Validitas RMSE dan MAE 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur hasil akurasi pengujian dari data 

mining. Uji validitas yang standar dan umum digunakan dalam pngujian standar 

error adalah RMSE (Root Mean Square Error). Tujuan dari validitas 

menggunakan RMSE adalah untuk mengukur dan membandingkan nilai hasil 

prediksi dengan nilai actual yang dirumuskan sebagai berikut : 

      √
 

 
∑ (      )

  
     ………….. (2) 

Sedangkan rumus pengujian MAE (Mean Absolute Error) adalah sebagai berikut : 

      
 

 
∑ (      )
 
    …………….... (3) 

Keterangan : 

    = data actual atau fakta pada waktu i 

   = data peramalan pada waktu i 

n  = jumlah data 
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Dilihat dari nilai kesalahan yang menjadi tolak ukur, karena semakin rendah nilai 

kesalahan maka hasil prediksi semakin akurat dan sebaliknya jika nilai kesalahan 

semakin tinggi maka hasil prediksi menjadi kurang akurat. 


