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BAB IV 

GAMBARAN UMUM METODOLOGI DATA MINING 

 

A. Metodologi Data Mining 

  Metodologi Data Mining Komponen data mining pada proses KDD 

seringkali merupakan aplikasi iteratif yang berulang dari metodologi data mining 

tertentu. Pada pembahasan di sini akan digunakan istilah pola dan model. Pola dapat 

diartikan sebagai instansiasi dari model. Sebagai contoh f(x) = 3x2 + x adalah pola 

dari model f(x)= ax2 + bx. 

  Data mining melakukan “pengepasan” atau pencocokan model ke, atau 

menentukan pola dari data yang diobservasi. Ada dua pendekatan matematis yang 

digunakan dalam pencocokan model: statistik yang memberikan efek non-

deterministik dan logik yang murni deterministik. Yang lebih banyak digunakan 

adalah pendekatan statistik, mengingat ketidakpastian yang ada dalam proses 

pembangkitan data di dunia nyata. Kebanyakan metodologi data mining didasarkan 

pada konsep mesin belajar, pengenalan atau pencocokan pola dan statistik: 

klasifikasi, pengelompokan (clustering), pemodelan grafis, dll. 

B. Fungsi Utama Data Mining 

  Kebanyakan aplikasi data mining tujuan utamanyaa adalah membuat 

prediksi dan deskripsi. Prediksi menggunakan beberapa variabel atau field-field basis 

data untuk memprediksi nilai-nilai variabel masa mendatang yang diperlukan, yang 

belum diketahui saat ini. Deskripsi berfokus pada penemuan pola-pola tersembunyi 

dari data yang ditelaah. Dalam konteks KDD, deskripsi dipandang lebih penting 

daripada prediksi4. Ini berlawanan dengan aplikasi pengenalan pola dan mesin 

belajar. Prediksi dan deskripsi pada data mining dilakukan dengan tugas-tugas utama 

yang akan dijelaskan di bawah ini. Pada setiap tugas akan diberikan pointer ke 

masalah bisnis yang dapat diselesaikan. Gambar-gambar yang ada dimisalkan 

menunjukkan hubungan antara penghasilan pengecer dan kekurangan pembayaran 

yang ditanggung oleh distributor (pemasok barang).. 
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1. Klafisikasi   

Klasifikasi adalah fungsi pembelajaran yang memetakan 

(mengklasifikasi) sebuah unsur (item) data ke dalam salah satu 

daribeberapa kelas yang sudah idefinisikan. Gambar 1 menunjukkan 

pembagian sederhana pada data peminjaman menjadi dua ruang kelas 

(punya dan tidak punya peminjaman). Pada gambar tersebut x 

merepresentasikan peminjaman yang bermasalah dan o peminjaman yang 

pengembaliannya lancar. (Sebagai solusi 3.e, 3.d dan 3.g). 

 

Gambar 1.Batas klasifikasi linier sederhana pada himpunan data peminjaman. 

2. Regresi 

  Regresi adalah fungsi pembelajaran yang memetakan sebuah 

unsur data ke sebuah variabel prediksi bernilai nyata. Aplikasi dari 

regresisi ini misalnya adalah pada prediksi volume biomasa di hutan 

dengan didasari pada pengukuran gelombang mikro penginderaan jarak 

jauh (remotely-sensed), prediksi kebutuhan kustomer terhadap sebuah 

produk baru sebagai fungsi dari pembiayaan advertensi, dll. Gambar 2 

menunjukkan regresi linear sederhana dimana “total peminjaman” (total 

debt) diplot sebagai fungsi linier dari penghasilan (income): pengeplotan 
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inimenghasilkan kesalahan besar karena hanya ada korelasi sedikit antara 

kedua variabel ini.  

3. Pengelompokan (clustering)  

   Pengelompokan (clustering) merupakan tugas deskripsi yang 

banyak digunakan dalam mengidentifikasi sebuah himpunan terbatas pada 

kategori atau cluster untuk mendeskripsikan data yang ditelaah. Kategori-

kategori ini dapat bersifat eksklusif dan ekshaustif mutual, atau 

mengandung representasi yang lebih kaya seperti kategori yang hirarkis 

atau saling menumpu (overlapping). Gambar 4 menunjukkan pembagian 

himpunan data peminjaman menjadi 3 cluster. Di sini, cluster - cluster 

dapat saling menumpu, sehingga titik-titik data dapat menjadi anggota 

lebih dari satu cluster. (Label x dan o pada gambar sebelumnya diubah 

menjadi + untuk mengindikasikan bahwa keanggotaan kelas diasumsikan 

belum diketahui.) (Solusi 3.e). 
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C. Berbagai Metodologi Data Mining 

 

Pada umumnya metode data mining dapat di kelompokkan ke dalam 

dua kategori yaitu: deskriptif dan prediktifMetode deskriptif bertujuan untuk 

mencari pola yang dapat dimengerti oleh manusia yang menjelaskan 

karakteristik dari data. Metode prediktif menggunakan ciri-ciri tertentu dari 

data untuk melakukan prediksi. Beberapa metode yang digunakan dalam data 

mining dijelaskan di bawah ini  

1. Predictive modelling, tujuan dari metode ini adalah untuk membangun 

model untuk memprediksi suatu nilai yang mempunyai ciri-ciri tertentu. 

Metode predictive modeling lebih jauh dapat di kelompokkan menjadi dua 

sub kategori yaitu: klasifikasi dan regresi. Klasifikasi digunakan untuk 

memprediksi nilai dari variabel diskrit (seperti memprediksi online user 

yang akan membeli pada sebuah web site). Berbeda dengan klasifikasi 

regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel yang kontinyu 

(seperti meramal harga saham di masa depan). 

2. Association analysis, tujuan dari metode ini yaitu untuk menghasilkan 

sejumlah rule yang menjelaskan sejumlah data yang terhubung kuat satu 

dengan yang lainnya. Sebagai contoh association analysis dapat 

digunakan untuk menentukan produk yang sering dibeli secara bersamaan 

oleh banyak pelanggan, sering juga disebut dengan market basket 

analysis. 
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3. Clustering, tujuan dari metode ini yaitu untuk mengelompokan data yang 

homogen/sejenis sehingga data yang berada di cluster yang sama 

mempunyai banyak kesamaan dibandingkan dengan data yang ada di 

cluster yang berbeda. Contoh clustering seperti mengelompokkan 

dokumen berdasarkan topiknya. 

4. Anomaly detection, tujuan dari metode ini yaitu untuk menemukan 

anomali atau outlier, yaitu data yang sangat berbeda dengan data-data 

yang lainnya. Contoh dari anomaly detection adalah menentukan sebuah 

serangan terhadap jaringan komputer. 

 Ada banyak metodologi data mining, tapi di sini hanya akan dibahas yang 

populer saja. Bahasan metodologi akan meliputi segi representasi model, 

evaluasi model dan metodologi pencarian.  

1. Aturan dan Pohon Keputusan  

  Metodologi ini, yang menggunakan pemisahan (split) univariate, 

mudah dipahami oleh pemakai karena bentuk representasinya yang 

sederhana.. Akan tetapi, atasan-batasan yang diterapkan pada representasi 

aturan dan pohon tertentu dapat secara signifikan membatasi bentuk fungsional 

dari model. Sebagai contoh, Gambar 2 memberikan ilustrasi mengenai efek 

penerapan pemisahan, yang didasarkan pada nilai ambang tertentu, pada variabel 

penghasilan (income) di himpunan data peminjaman: sangat jelas terlihat bahwa 

penerapan pemisahan nilai ambang sederhana sangat membatasi tipe batas 

(boundary) klasifikasi yang dapat dihasilkan. Jika ruang model dilebarkan untuk 

memfasilitasi ekspresi-ekspresi yang lebih umum (misalnya multivariate 

hyperplanes pada berbagai sudut), maka model ini menjadi lebih canggih untuk 

prediksi. Hanya saja, mungkin akan lebih sulit untuk dipahami pemakai. 

Metodologi ini terutama digunakan untuk pemodelan prediksi, keduanya untuk 

klasifikasi dan regresi4. Selain itu, dapat digunakan juga untuk pemodelan 

deskripsi ringkasan. 
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2. Klasifikasi 

  Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menemukan model yang 

menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan 

untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang kelasnya tidak 

diketahuiDi dalam klasifikasi diberikan sejumlah record yang dinamakan 

training set, yang terdiri dari beberapa atribut, atribut dapat berupa 

kontinyu ataupun kategoris, salah satu atribut menunjukkan kelas untuk 

record. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk menemukan model dari 

training set yang membedakan record kedalam kategori atau kelas yang 

sesuai, model tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan 

record yang kelasnya belum diketahui sebelumnya pada test set. 

Beberapa teknik klasifikasi yang sering digunakan yaitu pohon keputusan, 

rule based, neural network, support vector machine, naive bayes, dan 

nearest neighbour.  

 
Gambar 1 Proses klasifikasi 
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 Untuk mengevaluasi performansi sebuah model yang dibangun oleh algoritma 

klasifikasi dapat dilakukan dengan menghitung jumlah dari test record yang di 

prediksi secara benar (akurasi) atau salah (error rate) oleh model tersebut. 

Akurasi dan error rate didefinisikan sebagai berikut [7] 

 

Error rate = 
Jumlah prediksi salah 

Jumlah total prediksi 

 

Algoritma klasifikasi berusaha untuk mencari model yang mempunyai akurasi 

yang tinggi atau error rate yang rendah ketika model diterapkan pada test set. 

 Beberapa aplikasi dari klasifikasi antara lain direct marketing, mendeteksi 
penipuan kartu kredit, medical diagnosis, dan lain-lain. 

Akurasi =  
Jumlah prediksi benar 

Jumlah total prediksi 


