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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori penunjang yang berkaitan dan 

mendukung penelitian. Teori penunjang tersebut meliputi pembahasan tentang 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai refrensi awal untuk 

mengembangkan penelitian ini. Selain itu juga berisi dasar teori yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

2.1 Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi merupakan sebuah perangkat lunak yang bertujuan 

untuk membantu pengguna dengan cara memberikan rekomendasi kepada 

pengguna ketika pengguna dihadapkan dengan jumlah informasi yang besar. 

Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat membantu pengguna dalam proses 

pengambilan keputusan, seperti barang apa yang akan dibeli, buku apa yang akan 

dibaca, atau musik apa yang akan didengar, dan lainnya (Hoga Saragih, 2013). 

Sistem rekomendasi pribadi (personalized recommender system) harus 

mengenal terlebih dahulu setiap pengguna yang ada. Setiap sistem rekomendasi 

harus membangun dan memelihara user model atau user profile yang berisi 

ketertarikan pengguna. Sebagai contoh, sistem rekomendasi di website Amazon 

menyimpan setiap 
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transaksi pembelian pelanggan, komentar pelanggan, dan review atau rating yang 

diberikan oleh pelanggan terhadap suatu produk. 

Terdapat dua buah pendekatan yang dapat dilakukan untuk membentuk user 

profile, yaitu pendekatan implisit dan eksplisit. Pendekatan implisit artinya sistem 

menyimpan dan mempelajari perilaku pengguna di dalam sistem untuk membangun 

profil pengguna. Perilaku pengguna dapat berupa likes atau dislikes, ratings, dan 

lain sebagainya terhadap beberapa item. Sementara pendekatan eksplisit, yaitu 

dengan menanyakan kepada pengguna secara langsung deskripsi item yang disukai 

pengguna. 

 

2.2 Data Mining 

Menurut Ridwan (2013), data mining adalah proses yang menggunakan 

teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan 

yang terkait dari berbagai database besar. Selain itu, data mining adalah suatu 

teknik menggali informasi berharga yang terpendam atau tersembunyi pada suatu 

koleksi data (database) yang sangat besar sehingga ditemukan suatu pola yang 

menarik yang sebelumnya tidak diketahui (Calam, 2011). 
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2.2.1 Tahapan Data Mining 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Gambar 2.1 Tahapan data mining (Andy,2018) 

a) Data Cleaning (untuk menghilangkan noise data yang tidak konsisten). 

b) Data Integration (dimana sumber data yang terpecah dapat disatukan).  

c) Data Selection (dimana data yang relevan dengan tugas analisis dikembalikan ke 

dalam database).  

d) Data Transformation (dimana data berubah atau bersatu menjadi bentuk yang 

tepat untuk menambang dengan ringkasan performa atau operasi agresi).  

e) Data Mining (proses esensial di mana metode yang intelijen digunakan untuk 

mengekstrak pola data).  

f) Pattern Evolution (untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik yang 

mewakili pengetahuan berdasarkan atas beberapa tindakan yang menarik). 

g) Knowledge Presentation (di mana gambaran teknik visualisasi dan pengetahuan 

digunakan untuk memberikan pengetahuan yang telah ditambang kepada user). 
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2.3 Algoritma Apriori 

Algoritma apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining yang 

dikembangkan pertama kali oleh R. Agrawal dan R. Srikant pada tahun 1994. 

Algoritma ini didasarkan pada fakta bahwa apriori menggunakan pengetahuan 

sebelumnya dari suatu itemset dengan frekuensi kemunculan yang sering atau 

disebut frequent itemset. Apriori menggunakan pendekatan iteratif dimana k-

itemset digunakan untuk mengeksplorasi (k+1)-itemset berikutnya (Han dan 

Kamber, 2006). Prinsip metode apriori adalah jika suatu itemset sering muncul 

(frequent), maka semua subset dari itemset tersebut juga harus sering muncul dalam 

suatu database (Tan, Steinbach, Kumar, 2004).  

Pada algoritma ini calon (k+1)-itemset dihasilkan oleh penggabungan dua 

itemset pada domain / ukuran k. Calon (k+1)-itemset yang mengandung frekuensi 

subset yang jarang muncul atau dibawah threshold akan dipangkas dan tidak 

dipakai dalam menentukan aturan asosiasi (Tan, Steinbach, Kumar, 2004). Sesuai 

dengan aturan asosiasi, algoritma apriori juga menggunakan minimum support dan 

minimum confidence untuk menentukan aturan itemset mana yang sesuai untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

1-itemset digunakan untuk menemukan 2-itemset yaitu kombinasi item yang 

berjumlah 2, contohnya if buy pensil then buy penghapus, 2-itemset digunakan 

untuk menemukan 3-itemset yaitu kombinasi item yang berjumlah 3, contohnya if 

buy pensil and buy pulpen then buy penghapus dan seterusnya sampai tidak ada lagi 

frequent k-itemset yang bisa ditemukan (Han dan Kamber, 2006). 
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2.3.1 Langkah Kerja Algoritma Apriori 

 Menurut Setiawati (2009), langkah kerja dari algoritma apriori adalah 

sebagai berikut. 

a. Tentukan minimum support. 

b. Iterasi 1 : hitung item-item dari support(transaksi yang memuat seluruh item) 

dengan men-scan database untuk 1-itemset, setelah 1-itemset didapatkan, dari 1-

itemset apakah diatas minimum support, apabila telah memenuhi minimum support, 

1-itemset tersebut akan menjadi pola frequent tinggi. 

c. Iterasi 2 : untuk mendapatkan 2-itemset, harus dilakukan kombinasi dari k-itemset 

sebelumnya, kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat 

support. Itemset yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola 

frequent tinggi dari kandidat. 

d. Tetapkan nilai k-itemset dari support yang telah memenuhi minimum support dari 

k-itemset. 

e. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi k-itemset yang 

memenuhi minimum support.  

f.  Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan assosiatif 

yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung nilai confidence 

menggunakan aturan asosiasi. 

 

 

 

 

 

Rancang bangun aplikasi..., Yosua Ronald Soukotta, FTI UMN, 2019



12 

 

2.3.2 Aturan Asosiasi 

Menurut Larose (2005), aturan asosiasi merupakan salah satu metode yang 

bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, dimana 

setiap transaksi terdiri dari beberapa item, sehingga metode ini akan mendukung 

sistem rekomendasi penjualan suatu barang pada sebuah tempat penjualan yang 

dapat memudahkan calon pembeli dalam pemilihan barang melalui penemuan pola 

antar item dalam transaksi – transaksi yang terjadi di tempat penjualan. Aturan 

asosiasi ini nantinya akan menghasilkan aturan yang menentukan seberapa besar 

hubungan antar X dan Y, dan diperlukan dua ukuran untuk aturan ini, yakni support 

dan confidence. Support adalah nilai penunjang atau presentase kombinasi sebuah 

item dalam database. Sedangkan confidence adalah nilai kepastian yaitu kuatnya 

hubungan antar item dalam sebuah apriori. Untuk menentukan nilai support sebuah 

item diperoleh dengan rumus berikut. 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴) =   
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
                                       … (2.1)  

 Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus berikut: 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴 𝑈 𝐵) =   
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
                     … (2.2)  

Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan 

assosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung 

confidence aturan assosiatif A  B. Nilai confidence dari aturan A  B diperoleh 

dari rumus berikut. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑃(𝐵|𝐴) =   
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
          … (2.3)  
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2.4 End-User Computing Satisfaction (EUCS)  

End-User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur 

tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan 

antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi End-User 

Computing Satisfaction (EUCS) dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi 

secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan 

pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut (Doll, 1988 & Torkzadeh, 

1991). 

Dimensi dalam End User Computing Satisfaction (EUCS) menurut Doll & 

Torkzadeh ada lima yaitu Dimensi Kelengkapan Isi, Dimensi Keakuratan, Dimensi 

Tampilan, Dimensi Kemudahan dan Dimensi Kecepatan. 

 

2.4.1 Dimensi Kelengkapan Isi (Content) 

Dimensi content mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari 

suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang dapat 

digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem. 

Dimensi content juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul dan informatif sistem, maka 

tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi. 

2.4.2 Dimensi Keakuratan (Accuracy) 

Dimensi accuracy mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data 

ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan 
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output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu dapat dilihat pula 

seberapa sering terjadi error adatau kesalahan dalam proses pengolahan data. 

2.4.3 Dimensi Tampilan (Format) 

Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika dari antarmuka sistem, format dari laporan atau informasi yang dihasilkan 

oleh sistem apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah tampilan dari 

sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga secara tidak 

langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dari pengguna. 

2.4.4 Dimensi Kemudahan (Ease Of Use) 

Dimensi Ease of Use mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

2.4.5 Dimensi Kecepatan (Timeliness) 

Dimensi Timeliness mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan 

waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat dikategorikan sebagai 

system real - time, berarti setiap permintaan atau input yang dilakukan oleh 

pengguna akan langsung diproses dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa 

harus menunggu lama. 
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Gambar 2.2 Model EUCS (Doll,1988) 

2.5 Skala Likert 

 Menurut Risnita (2012), skala Likert merupakan tipe skala psikometri yang 

menggunakan angket dan skala yang lebih luas dalam penelitian survei. Metode 

Likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 

 Penskalaan pada metode Likert didasari oleh dua asumsi, seperti: 

1. Setiap pernyataan sikap yang ditulis dapat disepakati sebagai termasuk 

pernyataan yang difavoritkan ataupun pernyataan yang tidak difavoritkan. 

2. Untuk pernyataan positif, jawaban yang diberikan oleh individu yang 

memiliki sikap positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari 

jawaban yang diberikan oleh responden yang mempunyai sikap negatif. 

Demikian sebaliknya untuk pernyataan negatif, jawaban yang diberikan 

oleh individu yang memiliki sikap negatif harus diberi bobot atau nilai yang 

lebih tinggi dari jawaban yang diberikan oleh responden yang memiliki 

sikap positif. 
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 Skala Likert merupakan metode skala bipolar, yang menentukan positif atau 

negative respons pada sebuah pertanyaan. Pada umumnya skala Likert terbagi 

menjadi lima kategori, tetapi beberapa pakar psikometri menggunakan tujuh sampai 

sembilan kategori. 

2.6 Cronbach Alpha 

Menurut Kirk Allen (2006), Cronbach Alpha merupakan pengukuran 

reliabilitas yang umum. Dirumuskan oleh Kuder dan Richardson (1937) untuk data 

dikotomi (0 atau 1). Rumus Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas sebagai 

berikut (Suharsimi, 2010): 

                                            𝑟11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝜎2𝑏

𝜎2𝑡
]                                                     …(2.4) 

 Keterangan: 

 r11       = koefisien reliabilitas alpha 

            k       = jumlah item pertanyaan 

 ∑ 𝜎2𝑏       = jumlah varian item 

 𝜎2𝑡       = varians total 

 Menurut Suharsimi Arikunto dalam karya ilmiah Suharsimi Arikunto 

(2008:75), jika koefisien reliabilitas telah dihitung maka hasil koefisien reliabilitas 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.8 dan hingga 1.0, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil survei mendapatkan hasil yang sangat kuat. 

2. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.6 dan hingga 0.8, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil survei mendapatkan hasil yang kuat. 

3. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.4 dan hingga 0.6, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil survei mendapatkan hasil yang cukup kuat. 
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4. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.2 dan hingga 0.4, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil survei mendapatkan hasil yang rendah. 

5. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.0 dan hingga 0.2, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil survei mendapatkan hasil yang sangat rendah.  
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