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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Budget 

Menurut Ari Purwanti dan Darsono.P (2013:111) “Budget adalah rencana 

kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang”. Sedangkan menurut Menurut Garrison Noreen Brewer 

(2013:382) “Budget adalah rencana terperinci untuk masa depan yang 

diekspresikan dalam bentuk kuantitatif”, dan menurut Menurut Rudianto 

(2013:64) “Budget adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang 

diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis” 

Dengan demikian, Budget merupakan rencana kerja organisasi dimasa 

mendatang. Proses penyiapan Budget disebut Budgeting. Menurut Ari Purwanti 

dan Darsono. P (2013:116), Budgeting bertujuan untuk: 

1. memaksa manajer membuat rencana kerja, 

2. tolak ukur mengevaluasi kinerja, 

3. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer, dan 

4. membantu pengambilan keputusan. 

Menurut Didit Herlianto (2015:8), untuk dapat melakukan penaksiran secara 

lebih akurat dalam penyusunan Budget, diperlukan berbagai data, informasi dan 

pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
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menyusun Budget. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan Budget dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor Intern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat dalam batas-batas tertentu masih bisa disesuaikan dengan 

keinginan atau kebutuhan untuk periode anggaran yang akan datang. 

2. Faktor-faktor Ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat diluar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan perusahaan. 

2.2 Data Mining 

Ahlemeyer-Stubbe dan Coleman (2014) menjelaskan data mining berarti 

mengambil informasi dari data-data yang diciptakan setiap saat dalam hidup kita. 

Ternyata dalam data yang kita pakai setiap hari mempunyai makna lebih dalam 

dan mempunyai pola tertentu. Ahlemeyer-Stubbe dan Coleman (2014) 

menjelaskan bahwa data mining mencakup berbagai kegiatan dan berusaha untuk 

menjawab pertanyaan seperti: 

1. Apa yang terkandung dalam data? 

2. Jenis pola apa saja yang bisa didapatkan dari data tersebut? 

3. Bagaimana bisa semua data ini digunakan untuk masa depan? 

Zhao (2013) juga menyebutkan data mining banyak digunakan dalam 

berbagai bidang seperti, retail, keuangan, telekomunikasi dan media sosial. 

Menurut Larose (2014) data mining dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: 
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1. Description, atau menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat 

dalam data. 

2. Estimation, atau mengestimasikan nilai dari target variabel yang 

berbentuk numerik dengan menggunakan variabel prediksi. 

3. Classification, mirip dengan estimation, yang membedakannya adalah 

target variabelnya berbentuk kategorikal. 

4. Prediction, hampir sama dengan classification dan estimation, yang 

membedakan prediction adalah hasilnya terdapat pada masa depan. 

Contoh: memprediksi harga dari saham 3 bulan kedepan, atau 

memprediksi persentase kematian pada kecelakaan lalu lintas tahun 

berikutnya jika batas kecepatan ditingkatkan. 

5. Clustering, yang dimaksud dengan clustering adalah pengelompokkan 

dari catatan, observasi atau kasus kedalam kelas atau objek yang sama. 

6. Association, adalah mencari atribut mana yang berhubungan. Model ini 

adalah model paling lazim ditemui pada dunia bisnis, dimana tugas 

association atau asosiasi berusaha untuk menemukan dan mengukur 

hubungan antara 2 atribut atau lebih. 

2.2.1 Perkembangan Metodologi dan Model Data Mining 

Dalam beberapa literatur, penggunaan terminologi ‘model proses’, ‘life 

cycle’, ‘metodologi’ dan ‘framework’ dipakai untuk menunjuk pada hal yang sama. 

Satu model proses atau metodologi atau framework adalah satu set dari pekerjaan 

yang dilaksanakan untuk mengembangkan satu unsur / pekerjaan tertentu. Tujuan 
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dari satu model proses adalah untuk membuat proses agar dapat diulang, 

dikendalikan dan terukur (Marban, 2009). 

Salah satu tuntutan dari data mining ketika diterapkan pada data berskala 

besar adalah diperlukan metodologi sistematis tidak hanya ketika melakukan 

analisa saja tetapi juga ketika mempersiapkan data dan juga melakukan interpretasi 

dari hasilnya sehingga dapat menjadi aksi ataupun keputusan yang bermanfaat 

(Kusnawi, 2007). 

Metodologi sistematis data mining telah mengalami perkembangan seiring 

berjalannya waktu. Berawal dengan ditetapkannya metodologi KDD yang 

merupakan singkatan dari Knowledge Discovery in Database pada awal tahun 

1990-an. Kemudian beberapa metodologi data mining lain menyusul sesudahnya. 

Beberapa yang cukup populer adalah SEMMA dan CRISP-DM. Pada Gambar 2.1 

dapat dilihat tahapan perkembangan evolusi metodologi data mining dari KDD 

hingga CRISP-DM (Budiman, 2012). 
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Gambar 2.1 - Perkembangan dari KDD ke CRISP-DM 2.0 

Istilah KDD (Knowledge Discovery in Database) mulai dikenal pada era 

awal 1990- an. Fayyad pada 1996 menggagas proses model KDD dan menetapkan 

langkah untuk proyek DM. Kemudian pada perkembangannya banyak 

dimodifikasi seperti Brachman & Anand, SEMMA, Two Crows, Anand & 

Buchner dan Cabena. 

Pada lain sisi 5A’s adalah model proses yang mengusulkan tugas-tugas 

proyek DM dan merupakan salah satu pelopor CRISP-DM. CRISP-DM 

memodifikasi 5A’s, SEMMA dan Two Crows. Pada perkembangannya CRISP-

DM telah menjadi standard de facto untuk proses data mining. Perusahaan-

perusahaan yang mengembangkan CRISP-DM telah bergabung untuk 

mengembangkan CRISP-DM 2.0. Namun hingga kini CRISP-DM 2.0 belum 

diterbitkan. 

CRISP-DM menginspirasi CIOS yang lebih fokus pada kebutuhan riset 

akademik, RAMSYS (RApid collaborative data Mining SYStem) dan DMIE (Data 
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Mining for Industrial Engineering). Metodologi ini didasarkan pada CRISP-DM 

dan mempertahankan fase yang sama secara generik. 

Roadmap KDD adalah metodologi DM digunakan dalam menjelaskan 

proses yang tersedia dan algoritma dan menggabungkan pengalaman berasal dari 

proyek-proyek komersial yang berhasil diselesaikan. 

Meski pun pada perkembangannya metodologi data mining telah mengalami 

modifikasi dan pengembangkan, namun secara garis besar, tahapannya dapat 

digolongkan menjadi 3 tahapan utama, yaitu: 

1) pre-processing, tahap persiapan 

2) data mining, tahap penambangan data 

3) post-processing, tahap setelah data mining (Liu, 2007). 

Tabel 2.0.1 - Perbandingan CRISP-DM dengan metode lainnya 

Model Fayyad dkk. Cabena dkk. 

Anand & 

Buch 

CRISP-DM Cios dkk. 

Jumlah 

tahapan 

9 5 8 6 6 

Tahapan 

Pengembangan 

dan 

pemahaman 

domain 

penerapan 

Menentukan 

tujuan bisnis 

Identifikasi 

Sumber Daya 

Manusia 
Pemahaman 

Bisnis 

Pemahaman 

data 

Spesifikasi 

Masalah 
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Membuat 

target data set 

Data 

Preparation 

Pencarian 

Data 

Data 

Understanding 

Pemahaman 

data 
Data cleaning 

& pre-

processing 

Pengumpulan 

Pustaka 

Reduksi data 

& proyeksi 

Identifikasi 

Metodologi 

Data 

Preparation 

Persiapan 

data 

Memilih tugas 

DM Data 

Preprocessing Memilih 

alogritma DM 

DM DM 

Pencarian 

Pola 

Modeling DM 

Intepretasi 

Pola 

Pengumpulan 

informasi 

yang 

didapatkan 

Post 

Processing 

Evaluasi 

Evaluasi 

informasi 

yang 

ditemukan 

 

Konsolidasi 

informasi yang 

ditemukan 

Penerapan 

informasi 

 Deployment 

Penggunaan 

informasi 

yang 

ditemukan 
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Pada Tabel 2.1 dapat diamati bahwa meski pun berbeda detail tahapan model 

prosesnya, namun secara garis besar ketiga tahapan besar tersebut adalah benang 

merah dari metodologi data mining. 

2.2.1.1 Metodologi KDD 

Proses KDD adalah proses menggunakan metode data mining untuk 

mengekstrak pengetahuan apa yang dianggap sesuai dengan spesifikasi ukuran dan 

batas, menggunakan database bersama dengan preprocessing yang diperlukan, 

pengambilan sampel dan transformasi dari database. 

Ada lima tahap seperti Gambar 2.2. Seleksi, tahap ini terdiri pada 

menciptakan menetapkan target data, atau memfokuskan pada subset variabel atau 

sampel data, di mana penemuan yang akan dilakukan. Pra-pengolahan - pada tahap 

ini terdiri target pembersihan data dan pra pengolahan untuk memperoleh data yang 

konsisten. Transformasi - tahap ini terdiri pada transformasi data menggunakan 

reduksi dimensi atau transformasi metode. Data Mining - tahap ini terdiri pada 

mencari pola yang menarik dalam bentuk representasional tertentu , tergantung 

pada tujuan. Interpretasi / evaluasi - tahap ini terdiri pada interpretasi dan evaluasi 

pola ditambang (Azevedo, 2008). 
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Gambar 2.2 - Tahap Pengerjaan Metode KDD 

2.2.1.2 Metodologi SEMMA 

SEMMA (Sample Explore Modify Model Assess) mengacu pada proses 

melakukan sebuah proyek data mining. SAS Institute membagi siklus dengan 5 

tahapan untuk proses data mining. 

Sample - tahap ini terdiri atas sampling data dengan mengekstraksi sebagian 

data besar ditetapkan cukup besar untuk menampung informasi yang signifikan.  

Explore - tahap ini terdiri pada eksplorasi data dengan mencari tren yang tak 

terduga dan anomali dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman dan ide-ide.  

Modify - tahap modifikasi dari data dengan menciptakan, memilih, dan 

mengubah variabel untuk fokus proses pemilihan model. Model - tahap ini terdiri 

pada pemodelan data dengan suatu perangkat lunak untuk mencari secara otomatis 

kombinasi data yang dapat diandalkan untuk memprediksi hasil yang diinginkan.  

Assess - tahap ini terdiri pada menilai data dengan mengevaluasi kegunaan 

dan keandalan dari temuan dari proses data mining. 

Perancangan dan Implementasi..., Rickent Putra Haki, FTI UMN, 2018



15 

 

Proses SEMMA (Gambar 2.3) menawarkan yang mudah untuk memahami 

proses, memungkinkan perkembangan terorganisir dan memadai dan pemeliharaan 

proyek-proyek data mining. Dengan demikian struktur untuk menganugerahkan, 

penciptaan dan evolusi konsepsinya, membantu untuk menyajikan solusi untuk 

masalah bisnis serta untuk menemukan tujuan de bisnis DM (Azevedo, 2008). 

 

Gambar 2.3 - Tahap Pengerjaan Metode SEMMA 

2.2.1.3 Metodologi CRISP-DM 

CRISP-DM adalah standarisasi data mining yang disusun oleh tiga 

penggagas data mining market. Yaitu Daimler Chrysler (Daimler-Benz), SPSS 

(ISL), NCR. Kemudian dikembangkan pada berbagai workshops (antara 1997-

1999). Lebih dari 300 organisasi yang berkontribusi dalam proses modelling ini dan 

akhirnya CRISP-DM 1.0 dipublikasikan pada 1999 (Shearer, 2000). 
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Gambar 2.4 - Tahap Pengerjaan Metode CRISP-DM 

Proses data mining berdasarkan CRISP-DM terdiri dari 6 fase. Yaitu: 

1. Business Understanding atau pemahaman domain (penelitian). Pada fase ini 

dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari kegiatan data mining yang akan 

dilakukan, kebutuhan dari perspektif bisnis. Kegiatannya antara lain: 

menentukan sasaran atau tujuan bisnis, memahami situasi bisnis, menentukan 

tujuan data mining dan membuat perencanaan strategi serta jadwal penelitian. 

2. Data Understanding atau pemahaman data adalah fase mengumpulkan data 

awal, mempelajari data untuk bisa mengenal data yang akan dipakai. Fase ini 

mencoba mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan kualitas data, 

mendeteksi subset yang menarik dari data untuk membuat hipotesa awal. 

3. Data preparation atau persiapan data. Fase ini sering disebut sebagai fase yang 

padat karya. Aktivitas yang dilakukan antara lain memilih table dan field yang 

akan ditransformasikan ke dalam database baru untuk bahan data mining (set 

data mentah). 
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4. Modeling adalah fase menentukan tehnik data mining yang digunakan, 

menentukan tools data mining, teknik data mining, algoritma data mining, 

menentukan parameter dengan nilai yang optimal. 

5. Evaluation adalah fase interpretasi terhadap hasil data mining yang ditunjukan 

dalam proses pemodelan pada fase sebelumnya. Evaluasi dilakukan secara 

mendalam dengan tujuan menyesuaikan model yang didapat agar sesuai dengan 

sasaran yang ingin dicapai dalam fase pertama. 

6. Deployment atau penyebaran adalah fase penyusunan laporan atau presentasi 

dari pengetahuan yang didapat dari evaluasi pada proses data mining 

 

2.2.1.4 Perbandingan KDD, SEMMA dan CRISP-DM 

Perbandingan KDD (Knowledge Discovery from Database), SEMMA 

(Sample Explore Modify Model Assess) dan CRISP-DM (Cross Industry Standard 

Process for Data Mining) dilakukan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan 

substansil di antara metodologi tersebut. Pendekatan KDD and SEMMA secara 

tegas dinyatakan ekivalen. Sample dapat diidentifikasikan dengan Selection. 

Explore dapat diidentifikasikan sebagai Pre processing. Modify sebagai 

Transformation. Model sebagai DM. Assess dapat berarti 

Interpretation/Evaluation. Proses SEMMA terlihat mirip dengan lima tahapan pada 

KDD. 

CRISP-DM tidak seterus terang SEMMA dalam mengadopsi KDD. Tahap 

Business Understanding dapat diidentifikasikan sebagai pemahaman tentang 
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domain bisnis yang akan diterapkan dan apa relevansinya dengan tujuan yang 

diharapkan oleh pengguna. Tahap Deployment dapat diidentifikasikan sebagai 

tahap konsolidasi mengenai langkah apa yang diambil setelah hasil pemodelan data 

mining diperoleh. Tahap lainnya dapat dikatakan merupakan adaptasi KDD. Tahap 

Data Understanding sebagai kombinasi dari Selection dan Pre processing. Tahap 

Data Preparation sebagai Transformation. Tahap Modeling dapat diidentifikasikan 

dengan DM. Evaluation dengan Interpretation/Evaluation (Azevedo, 2008). 

Tabel 2.0.2 - Perbandingan antara Metode KDD, SEMMA & CRISP-DM 

 

Mempertimbangkan analisa yang disajikan pada Tabel 2.2 dapat 

disimpulkan bahwa SEMMA dan CRISP-DM dapat dipandang sebagai satu 

implementasi hasil adaptasi dari proses KDD. Namun metodologi CRISP-DM lebih 

kenprehensif dibandingkan SEMMA. Bagaimanapun SEMMA dan CRISP-DM 

memandu orang-orang untuk mengetahui bagaimana data mining dapat diterapkan 

dalam praktek secara nyata (Azevedo, 2008). 

CRISP-DM menyediakan standar proses baku untuk data mining yang dapat 

diterapkan ke dalam strategi pemecahan masalah umum pada bisnis atau pada unit 

penelitian. CRISP-DM dibandingkan metodologi data mining lain lebih lengkap 

dan terdokumentasi dengan baik. Setiap fase terstruktur dan terdifinisi dengan jelas 
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sehingga mudah untuk diaplikasikan bahkan bagi pemula sekali pun. (Danubianu, 

2009). 

Kdnuggets melakukan survey penggunaan metodologi data mining pada 

April 2004 dan Agustus 2007. Hasil survey menunjukan bahwa penggunaan 

CRISP-DM mengungguli metodologi lain termasuk SEMMA dan KDD dengan 

42% koresponden memilih CRISPDM, 13% koresponden memilih SEMMA, dan 

7% koresponden memilih KDD (Kdnuggets, 2007). 

 

Gambar 2.5 - Perbandingan metode Data Mining berdasarkan polling 

Kdnuggets tahun 2004 

 

Gambar 2.6 - Perbandingan metode Data Mining berdasarkan polling 

Kdnuggets tahun 2007 
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2.3 Business Performance Management 

Business Performance Management (BPM) adalah serangkaian disiplin ilmu 

manajemen, proses, dan alat yang memungkinkan organisasi untuk 

mengoptimalkan cara mereka menjalankan strategi bisnisyang terdiri dari 

serangkaian proses dan aplikasi organisasi yang dirancang untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan strategi bisnis. (Eckerson, 2010) 

Business Performance Management terpadu menciptakan sebuah organisasi 

gesit yang beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar tanpa kehilangan 

fokus dari keseluruhan arahan dan sasarannya. 

Yang menjadi hambatan bagi Business Performance Management pada saat 

eksekutif menetapkan strategi dan sasaran, manajer mengembangkan rencana dan 

anggaran untuk mencapai tujuan, dan staf melaksanakan rencana, bila pada saat 

tersebut terjadi: 

1. Strategy Gap: kesenjangan besar antara strategi dan eksekusi 

2. Broken Budgets: Sebagian besar rencana dan anggaran hanya tidak relevan 

dan ketinggalan zaman sebelum selesai 

3. Nonaligned Reporting: Sebagian besar laporan difokuskan pada proses 

operasional atau taktis dan tidak mengukur hal-hal yang mendorong nilai 

riil yang terkandung dalam tujuan strategis. 

Business Performance Management menjembatani kesenjangan antara 

strategi dan pelaksanaan, menghasilkan tiga manfaat utama: 

1. Improved Communication. 
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Eksekutif dapat lebih efektif mengkomunikasikan strategi dan harapan 

kepada manajer dan staf di semua tingkat organisasi melalui dasbor dan kartu 

skor yang disesuaikan dengan peran individual. 

2. Improved coordination. 

Manajer dapat lebih efektif bertukar gagasan dan informasi antara tingkat 

organisasi dan antar unit bisnis, departemen, dan kelompok kerja. 

3. Improved control. 

Staf lebih mampu menyesuaikan rencana dan memperbaiki atau 

memperbaiki operasi pada waktu yang tepat dengan menggunakan informasi 

terkini tentang kondisi pasar dan proses operasional. 

2.4 Dashboard 

Dashboard adalah tampilan visual dan informasi penting, yang diperlukan 

untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan, dengan mengkonsolidasikan dan 

mengatur informasi dalam satu layar (single screen), sehingga kinerja organisasi 

dapat dimonitor secara sekilas Few, S. (2006) 

2.5 Visualisasi Data 

Visualisasi data adalah tampilan informasi dalam format grafik atau tabel. 

Tujuan visualisasi adalah representasi dari informasi yang disampaikan kepada 

pihak-pihak yang melihat agar mudah memahami informasi yang disampaikan 

tersebut (Wahyudi, 2013).  
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2.6 Tableau 

Tableau adalah software business intelligence yang memungkinkan semua 

orang untuk melakukan koneksi ke data secara mudah, kemudian 

memvisualisasikan dan membuat dashboard yang interaktif dan dapat dibagikan 

(Tableau, 2017).  

Perancangan dan Implementasi..., Rickent Putra Haki, FTI UMN, 2018




