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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Data mining 

Data mining sering disebut juga Knowledge Discovery in Databases 

(KDD) adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan 

pengetahuan di dalam database. Penemuan pengetahuan tersebut bisa 

berupa penjelasan tentang masa lalu ataupun prediksi masa depan. Data 

mining menggunakan teknik statistika, matematika, kecerdasan buatan, 

dan machine learning untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 

yang bermanfaat dalam database. Keluaran dari data mining bisa dipakai 

untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. 

Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang data mining 

didorong oleh beberapa faktor (Kusrini,2009). 

1) Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2) Penyimpanan data dalam warehouse sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database. 

3) Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan intranet. 

4) Tekanan kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar 

dalam globalisasi ekonomi. 

5) Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining 

6) Perkembangan dalam kemampuan komputasi dan pengembangan 

kapasitas media penyimpanan. 
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Cross Industry Standard Proses for Data mining (CRISP-DM) yang 

dikembangkan tahun 1996 oleh analis dari beberapa industri seperti 

Daimler Chryler, SPSS dan NCR menyediakan standar proses data 

mining dalam enam fase (Kusrini,2009). 

1) Fase Pemahaman Bisnis (Business Understanding Phase) 

a. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam 

lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. 

b. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari 

permasalahan data mining. 

c. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. 

2) Fase Pemahaman Data (Data Understanding Phase) 

a. Mengumpulkan data. 

b. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih 

lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. 

c. Mengevaluasi kualitas data. 

d. Jika diinginkan memilih sebagian kecil group data yang 

mungkin mengandung pola dari permasalahan. 

3) Fase Pengolahan Data (Data Preparation Phase) 

a. Menyiapkan kumpulan data yang akan digunakan untuk 

keseluruhan fase berikutnya. 

b. Pilih kasus dan atribut yang ingin di analisa dan yang sesuai 

dengan analisis yang akan dilakukan. 

c. Melakukan perubahan pada atribut jika dibutuhkan. 

d. Menyiapkan data awal sehingga siap untuk perangkat 

pemodelan. 
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4) Fase Pemodelan (Modelling Phase) 

a. Memilih dan mengaplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. 

b. Mengkalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. 

c. Memperhatikan kemungkinan bahwa beberapa teknik mungkin 

untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. 

d. Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data 

untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan 

spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. 

5) Fase Evaluasi (Evaluation Phase) 

a. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase 

pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum 

disebarkan untuk digunakan. 

b. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada 

fase awal. 

c. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis 

atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. 

d. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari 

data mining. 

6) Fase Penyebaran (Deployment Phase) 

a. Menggunakan model yang dihasilkan. 

b. Contoh sederhana penyebaran : pembuatan laporan. 

c. Contoh kompleks penyebaran : penerapan proses data mining 

secara paralel pada departemen lain. 
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2.2. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK), adalah suatu sistem informasi 

berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan 

untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan 

yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan 

model . Tujuan adanya SPK, untuk mendukung pengambil keputusan 

memilih alternatif hasil pengolahan informasi dengan model-model 

pengambil keputusan serta untuk menyelesaikan masalah yang bersifat 

semi terstruktur dan tidak terstruktur. SPK dirancang untuk membantu 

pengambil keputusan dalam memecahkan masalah. SPK dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau dioperasikan dengan 

mudah oleh orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoperasian 

komputer yang tinggi dan bersifat alternatif, serta SPK dirancang dengan 

menekankan pada aspek kemampuan adaptasi yang tinggi. 

2.2.1. Manfaat Utama Sistem Pendukung Keputusan 

a.  Mampu untuk mendukung permasalahan yang kompleks, 

b. Memberikan jawaban yang cepat untuk situasi yang tidak 

diharapkan dari hasil perubahan kondisi, 

c. Mampu untuk mencoba beberapa strategi yang berada di bawah 

konfigurasi yang berbeda, dengan cepat dan obyektif, 

d. Wawasan baru dan pengetahuan. Pemakai dapat terbuka dengan 

wawasan baru melalui komposisi model dan kepekaan yang luas 

analisis “what-if”, 
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e. Memudahkan komunikasi. Kumpulan data dan pelaksanaan 

pembuatan model dijalankan dengan partisipasi aktif pemakai, 

sehingga sangat membantu diantara manajer, 

f. Memperbaiki kendali manajemen dan memperbaiki performansi 

organisasi, 

g. Keputusan bersifat obyektif. Keputusan yang dihasilkan SPK lebih 

konsisten dan obyektif daripada keputusan yang dibuat secara 

intuisi, 

h. Memperbaiki keefektifan manajerial. Memperbolehkan manajer 

untuk melakukan tugas dalam waktu yang singkat, 

i. Merperbaiki produktifitas analisis.  

2.2.2. Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

SPK memiliki tiga sub sistem utama yang menetukan kapabilitas teknis 

SPK seperti pada gambar 2.1 : 

 

Gambar 2.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

 

   Komponen SPK menurut gambar 2.1 dibagi atas tiga bagian yaitu : 
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1. Sub Sistem Basis Data (Manajemen Basis Data) 

Merupakan komponen SPK penyedia data bagi sistem. Data 

dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data (database) yang 

diorganisasi yang disebut dengan sistem manajemen pangkalan 

data (Data Base Management System atau DBMS). 

2. Sub Sistem Basis Dialog (Manajemen Basis Model) 

Model adalah suatu peniruan dari alam nyata. Kendala yang sering 

kali dihadapi dalam merancang suatu model adalah bahwa model 

yang disusun ternyata tidak mampu mencerminkan seluruh variable 

alam nyata. Sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada 

model tersebut menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Oleh karena itu, dalam menyimpan barbagai model 

pada sistem pangkalan model harus tetap dijaga fleksibilitasnya. 

Artinya harus ada fasilitas yang mampu membantu pengguna untuk 

memodifikasi atau mneyempurnakan model seiring dengan 

perkembangan pengetahuan. 

3. Sub Sistem Penyelenggara Dialog (Manajemen Penyelengara 

Dialog) 

Merupakan alat komunikasi antara pemakai dengan sistem atau 

dikenal dengan fasilitas antar muka. Bagian ini harus mampu 

memenuhi keinginan pemakai, bersifat komunikatif. 

2.2.3. Tahap Pengambilan Keputusan 

Tahap pengambilan keputusan, yaitu : 

1.  Penelusuran (Intellegence) 
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Merupakan tahap pendefinisian informasi yang dibutuhkan yang 

berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan 

diambil. Langkah ini sangat menentukan ketepatan keputusan yang 

akan diambil, karena sebelum suatu tindakan diambil, tentunya 

persoalan yang dihadapi harus dirumuskan terlebih dahulu secara jelas. 

2.  Perancangan (Design) 

Merupakan tahap analisis dalam kaitan mencari atau merumuskan 

alternatif-alternatif pemecah masalah. Setelah permasalahan 

dirumuskan dengan baik, maka tahap berikutnya adalah merancang 

atau membangun model pemecahan masalahnya dan menyusun 

berbagai alternatif pemecah masalah. 

3. Pemilihan (Choice) 

    Dengan mengacu pada rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan 

selanjutnya manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan 

paling sesuai. Pemilihan alternatif ini akan mudah dilakukan kalau 

hasil yang diinginkan terukur atau memiliki nilai kualitas tertentu. 

4. Implementasi (Implementation) 

Merupakan tahap pelaksana dari keputusan yang telah diambil. Pada 

tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga 

hasil keputusan dapat dipantau atau diselesaikan apabila diperlukan 

perbaikan-perbaikan. Dalam kejadiannya keputusan diterapkan suatu 

solusi diusulkan, satu Decision Support System memberikan dukungan 

seperti pada gambar 2.2: 
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Gambar 2.2 Dukungan Komputer Untuk Proses SPK 

2.3 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah merupakan bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk membuat halaman web dinamis. Penulisan script PHP diawali 

dengan tag <? dan diakhiri dengan tag ?>, dan setiap baris statement 

/perintah harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik koma ( ; ), 

umumnya setiap statement dituliskan dalam satu baris serta script PHP 

menerapkan aturan case sensitive yakni ada perbedaan makna antara 

huruf besar dengan huruf kecil. Untuk menjalankan kode-kode program 

PHP, file harus di upload ke dalam server (Arief, 2011). 

Kemampuan PHP yang paling diandalkan dan signifikan adalah 

dukungan kepada banyak database. Membuat halaman web yang 

menggunakan data dari database dengan sangat mudah dapat dilakukan  

Penggunaan PHP yang semakin popular dan terus berkembang 

tidak lepas dari keunggulan yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut : 

a. Cepat , karena dapat ditempelkan (embedded) di dalam kode HTML. 
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b. Tidak mahal/gratis. Pada kenyataannya PHP merupakan program yang 

gratis dan mudah untuk mendapatnya dengan cara mendownload dan 

tanpa harus membayarnya. 

c. Mudah untuk digunakan. PHP berisi beberapa fitur khusus dan fungsi 

yang dibutuhkan untuk membuat halaman web dinamis. 

d. Berjalan pada beberapa sistem operasi. PHP berjalan pada system 

operasi yang beragam seperti Windows, Linux, Mac OS, dan 

kebanyakan variasi dari Unix. 

e. Dukungan teknis tersedia secara luas, karena PHP menyediakan 

dukungan secara gratis via daftar diskusi e-mail. 

f. Aman. Pengguna tidak melihat kode PHP, karena kode yang 

ditampilkan pada browser adalah kode HTML 

g. Dirancang untuk mendukung database. PHP memiliki kemampuan 

yang dirancang untuk berinteraksi dengan database tertentu. 

h. Customizable. Lisensi open source sehingga mengijinkan para 

pemrogram untuk memodifikasi software PHP, menambahkan atau 

memodifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan untuk lingkungan mereka 

sendiri. 

2.4 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis 

data SQL (database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB 

membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi 

GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah 

lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 
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dengan penggunaan GPL.  Banyak situs web yang menggunakan MySQL 

sebagai database server yaitu server yang melayani permintaan akses 

database (Nugroho, 2011). 

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana 

perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta 

untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL 

dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia 

MySQL AB, dimana memegang hak cipta hampir atas semua kode 

sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang 

mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan 

Michael "Monty" Widenius. 

MySQL adalah Relational Database Management System 

(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL 

(General Public License). Sebagai database server, MySQL dapat 

dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam 

query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, 

kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL 

dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase.  

2.5 Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) 

 TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to 

Ideal Solution) adalah salah satu metode pengambilan keputusan 

multikriteriayang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang 

(1981). TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih 

harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh. dari 
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solusi ideal negatif untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu 

alternatif dengan solusi optimal. (Muhammad, 2015) 

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh 

nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi 

negatif-ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap 

atribut. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal 

positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil 

kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. 

2.5.1  Kegunaan Metode TOPSIS 

TOPSIS telah digunakan dalam banyak aplikasi termasuk keputusan 

investasi keuangan, perbandingan performansi dari perusahaan, 

pebandingan dalam suatu industri khusus, pemilihan sistem operasi, 

evaluasi pelanggan, dan perancangan robot. 

Tahapan dari perhitungan metode TOPSIS adalah sebagai beikut :  

1) Menghitung Matriks Ternormalisasi 

Membangun normalized decision matrix. Elemen rij hasil dari 

normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a 

vector adalah dalam gambar 2.3: 

 

Gambar 2.3 Rumus Matriks Ternormalisasi 

 

rij = matriks ternormalisasi 

xij = nilai/ harga alternatif i untuk j kriteria 

(1) 
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2) Menghitung matriks ternormalisasi terbobot 

Membangun weighted normalized decision matrix. Dengan bobot w= 

(w1, w2,.....,wn), maka normalisasi bobot matriks Yij adalah dalam 

gambar 2.4: 

 

 

Gambar 2.4 Rumus Matrik Ternormalisasi Terbobot 

dimana: 

yij = matriks ternormalisasi terbobot 

wi = bobot subyektif 

3) Menghitung Matriks Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif 

Solusi ideal positif dan solusi ideal negative dapat ditentukan berdasarkan 

rating bobot ternormalisasi. Perlu diperhatikan syarat pada persamaan 2.9 

dan 2.10 agar dapat menghitung nilai solusi ideal dengan terlebih dahulu 

menentukan apakah bersifat keuntungan (benefit) atau bersifat biaya 

(cost). 

𝐴+ = {𝑦1 +, 𝑦2 +, … , 𝑦𝑛 +}  

𝐴− = {𝑦1 − ,2 − , … , 𝑦𝑛 − ,}  

dimana : 

A+ = solusi ideal positif 

A- = solusi ideal negatif 

y = matriks ternormalisasi terbobot 

(2) 

(3) 
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4) Menentukan Jarak Antara Nilai Setiap Alternatif Dengan Matriks Solusi 

Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif Di+ adalah jarak (dalam 

pandangan Euclidean) alternatif dari solusi ideal positif didefinisikan 

sebagai dalam gambar 2.5: 

 

 

Gambar 2.5 Rumus Solusi Ideal Positif 

Dan jarak terhadap solusi negatif-ideal didefinisikan sebagai dalam 

gambar 2.6 : 

 

Gambar 2.6 Rumus Solusi Ideal Negatif 

Dimana 

i = 1,2,3,…,m 

yij = nilai terbobot 

A+j = nilai solusi ideal positif 

A-j = nilai solusi ideal negative 

5) Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal dalam gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Rumus Kedekatan Relatif Terhadap Solusi Ideal 

Dimana 

Vi = kedekatan relatif terhadap solusi ideal. 
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6) Merangking Alternatif 

Alternatif dapat dirangking berdasarkan urutan Vi. Maka dari itu, 

alternatif terbaik adalah salah satu yang berjarak terpendek terhadap 

solusi ideal positif dan berjarak terjauh dengan solusi negatif. 

 

 

 

 

 

 


