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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem 

tentang prediksi masa subur wanita menggunakan pemodelan state-space, meliputi: 

data yang digunakan dan gambaran sistem. 

 

Analisa Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari toko Alen yang 

diambil dengan rentan waktu satu tahun berjumlah 1292 data dan merupakan data 

fisik yang belum diolah sama sekali. Data tersebut akan menjadi data yang akan di 

implementasikan metode asosiasi dengan menggunakan association rules dan 

pembentukan pola menggunakan Apriori Algorithm. Rancangan ini berisi tahapan 

dalam data mining. 

Analisa Masalah 

Untuk menggunakan Algoritma Apriori dibutuhkan data yang dimana 

berjumlah banyak dimana setiap dataset harus memenuhi syarat untuk dilakukan 

implementasi data. Toko alen menyediakan data yang bersifat raw dan setelah 

melakukan riset bahwasanya data tersebut cocok untuk dilakukan implementasi 

Market Basket Analysis dan Algoritma Apriori.  

Perancangan Data 

Dalam melakukan perancangan data ada beberapa tahapan sebagai berikut: 

Data selection 

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai data hasil seleksi yang 

akan digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah 

dari basis data operasional.disebutkan bahwa data yang digunakan adalah data dari 

Toko Alen yang mempunya jumlah data sebanyak 1929 data. Dalam proses data 

seleksi data akan dikelompokan dalam beberapa data uji, dikarenakan data yang 
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akan diolah adalah data fisik (kwitansi/struck pembayaran) maka akan diolah 

menjadi format xlsx, data setelah diolah bisa dlihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Pembuatan data 

No Nama Barang Jumlah  Harga Patokan Tanggal Total 

1 Gula kg 15 10500 08/09/2018 157500 

2 Gula kg 15 10500 08/09/2018 157500 

3 Gula kg 10 10500 08/09/2018 105000 

4 Gula kg 10 10500 08/09/2018 105000 

5 Telor Kg 2 21000 08/09/2018 42000 

5 Gula kg 2 10500 08/09/2018 21000 

5 Lavenia 2L 1 22000 08/09/2018 22000 

5 kacang ½ 10000 08/09/2018 5000 

5 Indomie Goreng 10 2200 08/09/2018 22000 

5 Miesedap Goreng 10 2200 08/09/2018 22000 

5 Miesedap Kare 5 2100 08/09/2018 10500 

5 Miesedap Soto 10 2000 08/09/2018 20000 

5 Mie sukses 2 3000 08/09/2018 6000 

5 Sarimi duo 2 3000 08/09/2018 6000 

5 Tepung Terigu 1 5700 08/09/2018 5700 

 

Data diatas masihlah bersifat data mentah dan tidak dapat dilakukan 

implementasi dikarenakan terdapat noise yang dapat mengganggu proses data 

mining itu sendiri. 

Pre-processing/Cleaning 

Pada bagian ini membahas mengenai proses pembuangan duplikasi, 

membuang data inkonsisten dan meperbaiki kesalahan pada data. Hasil setelah 

dilakukan perbaikan pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Cleaning data 

No Nama Barang 

1 Gula kg 

2 Gula kg 

3 Gula kg 

4 Gula kg 

5 Telor Kg, Gula kg, Lavenia 2L, kacang, Indomie Goreng, Miesedap Goreng, 

Miesedap Kare, Miesedap Soto, Mie sukses, Sarimi duo, Tepung Terigu 

 

Dalam proses cleaning sendiri mencakup beberapa tahapan yang 

membuatnya menjadi data kualitas tinggi serangkaian kualitas data: 

Validasi 

Tingkat ketepatan langkah-langkah validasi data yang disesuaikan 

dengan standar yang telah ditentukan. Suatu basis data yang valid harus 

memenuhi kriteria seperti tipe data yang jelas, memiliki jangkauan atau kisaran 

nilai, tidak ada data kosong, keunikan setiap data, dan memiliki pola 

pengekspresian tertentu. 

Decleansing 

Merupakan proses pendeteksian dan pengoreksian kesalahan dalam 

data. Dalam praktiknya decleansing memiliki beberapa langkah dalam 

menindaklanjutinya seperti mendeteksi kesalahan sintaks (parsing), 

pengubahan format (data transformation), penghapusan data yang terduplikat 

(duplicate elimination) dan menganalisa data menggunakan hukum-hukum 

statistika (statisical method). 

Akurasi 

Tingkat kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya dan tingkat validitas 

data. Keakurasian data sulit dicapai melalui data cleansing karena perlu akses 

kesumber eksternal. 
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Kelengkapan 

Merupakan tingkatan kelengkapan elemen-elemen data. Kelengkapan 

data juga digunakan untuk mencapai tingkat akurasi data yang tinggi. 

Konsistensi 

Merupakan tingkat konsenitas data-data yang sama meski dilakukan 

lebih dari satu perekaman data secara bersamaan. 

Keseragaman 

Serangkaian data harus memiliki keseragaman dalam basis data, misal 

satuan ukuran yang digunakan. Selain data, terdapat juga kriteria yang harus 

dicapai dalam proses cleansing seperti efektivitas dan efisiensi biaya proyek, 

waktu keamanan data, dan kontingensi pemrosesan data. 

Tranformasi data 

Coding adalah proses transfromasi pada data yang telah dipilih, sehingga 

data tersebut sesuai untuk data mining. Proses coding dalam KDD merupakan 

proses kreatif dan sangat bergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari 

dalam basis data. Perubahan data dari format yang di inginkan untuk memperoses 

data: 

Gambar 3.2Source code yang mengubah data dari data xlsx menjadi data csv. 

Setelah melakukan proses tersebut maka akan menghasilkan data yang baik untuk 

melakukan algoritma apriori bisa dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Data transform dalam file csv. 

Telor,Gula,Leviana,Kacang, Indomie Goreng, Miesedap Goreng, sarimi Duo, 

tepung terigu, Sok mart, Garam IndoMilk 

Nutrisari, Masako, Milo, Chocolatos, Coca-cola, energen, whitecoffe, pop ice, 

Goodday, bengbeng drink, tora moka, minuman kaleng, krimmer, shinzui 

Tepung terigu, gula, susu rtg, garam, laviana, miesedap goring. 

Gula, beras, miesedap goreng, misedap soto, indomie goreng, whitecoffe, susu 

rtg, tora susu, tora moka, giv, pop ice. 

write.csv (transactionData,"E:/market_basket_transactions.csv", quote 
= FALSE, row.names = FALSE) 
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Indomie Goreng, Miesedap goreng, telor, whitecoffe, goodday, tora susu, 

nutrisari, lavenia, susu rtg, sunco, hemart, sunsilk botol. 

Sunsilk sachet, lux sabun, giv sabun, shinzui, Amanda, TVirgo, beras, kueduri, 

Minyak goreng, Detol sachet. 

Indomie, sunco, gula. 

Payung, lavenia, vanily, Amanda, mama lemon, telor, indomilk kaleng, sok mart, 

nutrisari, coca cola. 

Beras, misedap, telor. 

Data diatas ada data yang sudah dilakukan preprocessing data dan akan 

menjadi data uji pada algoritma apriori dalam market basket analysis. 

Data Mining 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau 

algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma 

yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD keseluruahan. 

Pengimplementasian kedalam Market Basket Analysis 

Pengelompokan Data 

Pengelompokan data adalah membuat atau memetakan data yang mana data 

setelah di cleansing akan digunakan dalam pola menggunakan implementasi 

Market Basket Analysis (Association Rules) dan apriori algorithm. 

Data setelah dikelompokan pada gambar 3.3 

Tabel 3.3 Pengelompokan Data 

NO Nama Barang NO Nama Barang 

1 Gula 24 Kopi 

2 Aqua Gelas 25 Jamur 

3 Aqua Kotak 26 Kacang 

4 Aqua Besar 27 Bumbu Kare 

5 Aqua Tanggung 28 Kecap 
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6 Baby Cream 29 Bumbu Masak 

7 Beng-Beng Drink 30 Mama Lemon 

8 Beras 31 Meses 

9 Minyak Goreng 32 Susu Kotak 

10 Margarin 33 Nutrisari 

11 Carnation 34 Tepung Terigu 

12 Chocolatos 35 Pop Ice 

13 Snack 36 Kornet 

14 Sabun 37 Detergen 

15 Coca-cola 38 Pembalut 

16 Coklat Balok 39 Sosis 

17 Kopi 40 Sirup 

18 Fanta 41 Suplement 

19 Sprite 42 Teh 

20 Minuman Ringan 43 Telur 

21 Mie Instan 44 Tepung Beras 

22 Susu Kaleng 45 Tepung Kanji 

23 Garam 46 Tisu 

 

Pada Tabel diatas itemset berjumlah 46 data yang mana data tersebut 

terdapat penyusutan dikarenakan kategorinya sejenis, setelah pengelompokan data 

barulah bisa menentukan pola Market Basket Analysis. 

Market Basket analysis 

Aturan asosiasi atau Market Basket Analysis bisa dilihat pada gambar 3.3 

Gambar 3.3 Contoh keranjang MBA 

Costumer A Costumer B Costumer C 
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Deskripsi: 

Costumer A {Indomie, Telur, Tepung Terigu, Susu, Gula} 

Costumer B {Susu, Gula, Kopi} 

Costumer C {Indomie, Tepung Terigu, Susu, Telur} 

Dari beberapa keranjang dia atas adalah contoh kostumer membeli beberapa 

barang belanja, didalam MBA sendiri. Pada dasarnya Algoritma Apriori bagian dari 

Market Basket Analysis. Struktur dan perancangan MBA pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Flowchart MBA (market basket analysis) 

Dari gambar diatas dijelaskan setalah melakukan transform data → MBA → 

Aturan Asosiasi yang mana aturan asosisasi mempunyai beberapa pola 

pembentukan  

Support Factor 

Analisa pola frekuensi tinggi ialah tahapan mencari kombinasi item yang 

memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam dataset  

𝑆
𝑛

𝑁
 = 𝑆

𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑁
  = 

 Gambar 3.5 Rumus Support Factor 

YA 
TIDAK 



 

18 
 

Penjelasan: 

S = Nilai support 

n= Jumlah transaksi 

N= Total Transaksi 

Setelah data yang akan disampel diketahui. Kemudian dihitung jumlah 

transaksi setiap produk sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai support 

factor seperti diatas , confidence dan Improvement ratio.[1]. Hanya nilai support 

diatas minimum yang yang akan dilanjutkan ketahap perhitungan confidence.  

Confidence factor 

Confidence adalah indikasi seberapa besar rule terbukti benar, nilai 

confidence suatu aturan 𝐿1→𝐿2, sehubungan dengan serangkaian set transaksi T, 

adalah proposisi yang mengandung nilai 𝐿1ataupun mengandung nilai𝐿2. 

Confidence didefenisikan: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 ( 𝐿1 → 𝐿2) =
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐿1 𝑑𝑎𝑛 𝐿2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐿2
 

Dijelaskan bahwa  𝐿1 adalah support yang mengandung suatu nilai item 

tertentu dan begitu sebaliknya. Support dan confidence sangat berpengaruh dalam 

menganalisa MBA, pencarian nilai support dan confidence setelah atau sudah 

dilakukan maka nilai-nilai atau hasil dari apriori dapat dimanfaatkan. Pada 

pernyataan ini nilai yang diberikan kepada confidence sebesar 50% dan nilai 

support sebesar .02% untuk menjadi patokan dalam melakukan association rules, 

dikarenakan data yang sudah mendapatkan hasil cleaning berubah dari berjumlah 

1291 data latih menjadi 154 data uji (smengalami penyusustan) maka dapat dilihat 

pada gambar  

Improvement Ratio/Lift 

Lift adalah ukuran kinerja modal penargetan dalam memprediksi atau 

mengklasifikasikan sebagai kasus yang ditingkatkan (sehubungan dengan 

keseluruhan populasi), di ukur dengan penargetan acak.  
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𝐿𝑖𝑓𝑡(( 𝐿1 → 𝐿2)
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(( 𝐿1 → 𝐿2)

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (( 𝐿2)
 

Atau rasio support yang diamati dengan diharapkan jika  𝐿1 𝑑𝑎𝑛 𝐿2 adalah 

independence (probability theory)  

Analisa Kedekatan Faktor 

Kedekatan factor dilakukan untuk mengetahui pengukuran barang dapat 

diterima bahwa konsumen yang membeli produk tertentu lainnya secara bersamaan. 

Data yang diolah dalam perhitungan  

Perancangan Grafik 

Grafik, diagram (Chart) digunakan dalam menmpilkan nilai secara 

visualisasi agar memudahkan mengambil beberapa keputusan atau kesimpulan 

dalam rancangan Market Basket Analysis. Ada beberapa Chart yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

Gambar 3.4 Grafik Batang 

Diagram batang adalah data yang disampaikan dalam bentuk balok yang 

digambarkan secara bervariasi (vertical, horizontal) dengan lebar yang sama, dan 

pada scatter diagram dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Tabel 3.5 Diagram scatter 

Diagram scatter adalah gambaran yang menunjukan kemungkinan 

hubungan (correlation) antara pasangan dua macam variable dan menunjukan 

keeratan hubungan antara dua variable tersebut yang sering diwujudkan sebagai 

koefisien korelasi. 
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