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Datawarehouse

Data warehouse merupakan koleksi data yang mempunyai karakteristik berorientasi subjek,
terintegrasi, time-variant, dan non-volatile, bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung
proses pengambilan keputusan management. Data Warehouse merujuk pada suatu database yang
bersifat analisis dan read only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan.

Data warehouse sering diintegrasikan dengan berbagai sistem aplikasi untuk mendukung proses
laporan dan analisis data dengan menyediakan data histori. Jadi, data warehouse merupakan metode
dalam perancangan database, yang menunjang dan menyediakan infrastruktur bagi DSS (Decission

Support System) dan EIS (Executive Information System).

Korelasi Analisis Data Warehouse

Kelebihan & Kekurangan Data Warehouse
Kelebihan Data Warehouse

Kekurangan Data Warehouse

1. Data terorganisir dengan baik untuk query analisis
dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi.
2. Perbedaan struktur data yang banyak macamnya
dari sumber yang berbeda dapat di atasi.
3. Memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan
menkonsolidasi data dari OLTP ke datawarehouse.
4. Masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan
tanpa perlu mengubah sistem produksi.
5. Memiliki model data yang banyak macamnya, dan
tidak tergantung dari format data awal/sumbernya,
sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan.
6. proses transformasi/ perpindahan dapat di
monitoring. jika terjadi kesalahan dapat di arahkan /
di luruskan.
7. informasi yang disimpan dalam datawarehouse, jadi
ketika OLTP data sumber nya hilang. informasi yang
diolah tetap terjaga dalam suatu datawarehouse.
8. Data Warehouse tidak memperlambat kerja
operasional transaksi.
9. Dapat menyediakan laporan yang bermacammacam.

1. Datawarehouse bukan merupakan
lingkungan yang cocok untuk data
yang tidak terstruktur.
2. Data perlu di ekstrak, diubah (ETL) dan
di load ke datawarehouse sehingga
membutuhkan tenggang waktu untuk
memindahkannya.
3. Semakin lama dipelihara, semakin
besar biaya untuk merawat sebuah
datawarehouse.
4. Datawarehouse dapat menjadi
ketinggalan dari data terbaru yang
relatif cepat, karena data yang
digunakan di datawarehouse tidak di
update secara cepat. sehingga data
yang ada tidak optimal.

Kesimpulan
Data
tradisional/
warehouse 

data

biasanya
bekerja
dengan data abstrak yang sudah
di
ekstrak informasinya (dibersihkan
dan diubah) dan dimasukkan pada
database terpisah, untuk analisa
tertentu yang sudah diketahui
sebelumnya
(seperti
laporan
kepatuhan atau analisis tren
penjualan

Big data 
cenderung memiliki data
mentah,
baik dari
pengerjaan
(log
report),
aktivitas
pengguna
(website tracking), atau kegiatan di
dunia nyata lainnya (survei sensus).
Data mentah yang belum digunakan
dikarenakan status penggunaanya
masih belum ditentukan, jadi belum
ada target untuk mengubah data
mentah tersebut.

1. Dengan memasuki dunia big data pada platform cloud. Sekarang dimungkinkan untuk
mengakses hardware orang lain untuk membangun sistem data storage secara besar-besaran.
2. Sistem data storage tersebut dapat menggunakan sistem pemrosesan query yang mudah untuk
didistribusikan melalui pendekatan algoritma divide and conquer sehingga kita
mendapatkan jawaban dari jumlah data yang sangat besar hanya dalam hitungan menit
bahkan detik.

Apakah Data Mining Itu?

Himpunan
Data

Metode Data
Mining

Pengetahuan

Data Mining

Data mining merupakan proses untuk menggali nilai tambah
berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara
manual dari suatu basisdata. Informasi yang dihasilkan diperoleh
dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau
menarik dari data yang terdapat dalam basisdata...

Lanjutan...
Tugas data mining sebenarnya adalah analisis otomatis
atau semi-otomatis jumlah besar data untuk mengekstrak
pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui seperti
kelompok catatan data (analisis cluster), catatan yang tidak
biasa (deteksi anomali) dan dependensi (aturan asosiasi
pertambangan). Hal ini biasanya melibatkan menggunakan
teknik database seperti indeks spasial.

Pola ini kemudian dapat dilihat
sebagai semacam ringkasan dari
input data, dan dapat digunakan
dalam analisis lebih
Contoh:

Fungsi Utama
Regresi 

fungsi pembelajaran
yang memetakan sebuah unsur
data ke sebuah variable prediksi
bernilai nyata.

Clustering 

merupakan tugas
deskripsi yang banyak digunakan
dalam mengidentifikasi sebuah
himpunan terbatas pada kategori
atau cluster untuk
mendeskripsikan data yang
ditelaah.

Pengelompokan
Predictive Modeling

tujuan metode ini
adalah membangun model
untuk memprediksi suatu
nilai yang mempunyai ciriciri tertentu.

Klasifikasi 

Digunakan untuk
memprediksi nilai dari variable
diskrit (seperti memprediksi on
line user yang akan membeli
pada sebuah website)

Regresi 

Digunakan untuk
memprediksi nilai variable yang
kontinue ( meramal harga
saham dimasa depan).

Lanjutan...
Association Analysis 

Tujuan metode
ini adalah menghasilkan sejumlah role
yang menjelaskan sejumlah data yang
terhubung kuat satu dengan yang lainnya.
Contoh : Association Analysis digunakan
untuk menentukan produk yang sering
dibeli secara bersamaan oleh banyak
pelanggan (market basket analysis).

Clustering 

Tujuan metode ini adalah
mengelompokkan data yang
homogen/sejenis sehingga data yang
berada di cluster yang sama mempunyai
banyak kesamaan dibanding dengan data
yang ada di cluster yang berbeda. Contoh
: Pengelompokan dokumen berdasarkan
topiknya.

Anomaly Detection 

Tujuan metode
ini adalah untuk menemukan anomali
atau outlier yaitu data yang sangat
berbeda dengan data-data yang lainnya.
Contoh : Menentukan sebuah serangan
terhadap jaringan komputer.

Metode
Model Pengolahan Data
Mining
1. Classification
2. Clustering
3. Tree
Classification adalah metode yang
paling umum pada data mining.
Persoalan bisnis sperti Churn
Analysis, dan Risk Management
biasanya melibatkan metode
Classification.

Model Klasifikasi 

untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan.
Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah class
attribute. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat
menjelaskan class attribute itu sebagai fungsi dari input attribute
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Lanjutan...

Keuntungan Model
Classification
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predictive accuracy
Hit rate
Speed
Model building; predicting
Robustness
Scalability
Interpretability
Transparency, explainability

Lanjutan...
Model Pengolahan Data
Mining
1. Classification
2. Clustering
3. Tree
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Clustering juga disebut sebagai
segmentation. Metode ini digunakan
untuk mengidentifikasi kelompok
alami dari sebuah kasus yang di
dasarkan pada sebuah kelompok
atribut, mengelompokkan data yang
memiliki kemiripan atribut

Model Clustering 

Clustering adalah metode data mining yang Unsupervised,
karena tidak ada satu atributpun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran,
jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Kebanyakan Algoritma Clustering
membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model
tersebut telah memusat atau berkumpul (batasan dari segmentasi ini telah stabil).

Lanjutan...
Association A s s o c i a t i o n juga disebut sebagai Market Basket Analysis.
Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dang
mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer.
Manfaat Metode association
memiliki dua tujuan:
1. Untuk mencari produk
apa yang biasanya terjual
bersamaan
2. Untuk mencari tahu apa
aturan yang menyebabkan
kesamaan tersebut.

Lanjutan...
Model Pengolahan Data
Mining
1. Classification
2. Clustering
3. Tree
Tree adalah Pohon yang dalam
analisis pemecahan masalah
pengambilan keputusan adalah
pemetaan mengenai alternatifalternatif pemecahan masalah yang
dapat diambil dari masalah tersebut.

T r e e  Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor
kemungkinan/probablitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif
keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat
bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut.
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Lanjutan...
Manfaat Pohon Keputusan
1. Mem-break down proses pengambilan
keputusan yang kompleks menjadi
lebih simpel sehingga pengambil
keputusan akan lebih
menginterpretasikan solusi dari
permasalahan.
2. Pohon Keputusan juga berguna untuk
mengeksplorasi data, menemukan
hubungan tersembunyi
antara sejumlah calon variabel input
dengan sebuah variabel target.
3. Pohon keputusan memadukan antara
eksplorasi data dan pemodelan,
sehingga sangat bagus sebagai
langkah awal dalam proses pemodelan
bahkan ketika dijadikan sebagai model
akhir dari beberapa teknik lain.

KDD

KDD (Knowledge Discovery in
Database)
merupakan
pencarian
pengetahuan yang terdapat dalam basis data
yang besar 
pencarian menggunakan
teknik-teknik
pembelajaran
komputer
(machine learning)

Lanjutan...

Proses KDD
Data➔ Selection 

Preprosesing 

Mining 
Interpretation/Evaluation ➔ Knowlegde

Transformation 

Data

Lanjutan...
Data Selection
1.

2.

menciptakan himpunan data
target, pemilihan himpunan
data, atau memfokuskan pada
subset variabel atau sampel
data, dimana penemuan
(discovery) akan dilakukan
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.

Lanjutan...
Pre-processing/Cleaning
1. Pemprosesan pendahuluan dan
pembersihan data merupakan operasi
dasar seperti penghapusan noise
dilakukan.
2. Sebelum proses data mining dapat
dilaksanakan, perlu dilakukan proses
cleaning pada data yang menjadi fokus
KDD.
3. Proses cleaning mencakup antara lain
membuang duplikasi data, memeriksa
data yang inkonsisten, dan memperbaiki
kesalahan pada data, seperti kesalahan
cetak (tipografi).
4. Dilakukan proses enrichment, yaitu proses
“memperkaya” data yang sudah ada
dengan data atau informasi lain yang
relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti
data atau informasi eksternal.

Lanjutan...
Transformation
1.

2.

Pencarian fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan data bergantung kepada
goal yang ingin dicapai.
Merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut
sesuai untuk proses data mining. Proses ini merupakan proses kreatif dan sangat
tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data

Lanjutan...
Data mining
1.

2.
3.

Pemilihan tugas data mining; pemilihan goal dari proses KDD misalnya klasifikasi,
regresi, clustering, dll.
Pemilihan algoritma data mining untuk pencarian (searching)
Proses Data mining yaitu 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 secara keseluruhan.

Lanjutan...
Interpretation/Evaluation
1.
2.
3.

Penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining.
Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan
dalam bentuk yang mudah mimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang mencakup pemeriksaan
apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta
atau hipotesa yang ada sebelumnya.

Lanjutan...

OLTP

Berlimpahnya data-data merupakan akumulasi data transaksi yang
terekam bertahun-tahun 
Data–data tersebut merupakan dat
transaksi yang umumnya diproses menggunakan aplikasi komputer
yang biasa disebut OLTP (On Line Transaction Processing)

Lanjutan...
Adanya ledakan informasi
(explotion information) dari
berbagai media terutama
internet

Delapan puluh persen
informasi yang disajikan
media internet dalam bentuk
tak terstruktur (unstructured
information)

Lanjutan...
Media internet menyajikan informasi dalam berbagai format file,

bahasa, dan bentuk penyajian seperti teks, gambar, suara
ataupun video, kendala lain yang melatara belakangi adalah tidak
dilengkapinya informasi, dengan metadata yang terstandarisasi atau
bahkan tidak menyertakannya samasekali

Memiliki bergunung-gunung data tetapi miskin informasi yang
bermaanfaat “rich of data but poor of information”

Manfaat
1. Bagaimana mengetahui hilangnya
pelanggan karena pesaing
2. Bagaimana mengetahui item
produk atau konsumen yang
memiliki kesamaan karakteristik
3. Bagaimana mengidentifikasi
produk-produk yang terjual
bersamaan dengan produk lain
4. Bagaimana memprediski tingkat
penjualan
5. Bagaimana menilai tingkat resiko
dalam menentukan jumlah
produksi suatu item
6. Bagaimana memprediksi prilaku
bisnis di masa yang akan datang

Lanjutan...Manfaat

1. Remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit
2. Telescope yang digunakan untuk memindai langit
3. Simulasi saintifik yang membangkitkan data dalam ukuran terrabytes

Revolusi Industri 4.0

Perusahan Pengolah Pengetahuan
• Uber - the world’s largest taxi company,
owns no vehicles
• Google - world’s largest
media/advertising company, creates no
content
• Alibaba - the most valuable retailer, has
no inventory
• Airbnb - the world’s largest
accommodation provider, owns no real
estate
• Gojek - perusahaan angkutan umum,
tanpa memiliki kendaraan

Text Mining vs Data Mining
1. Text Mining:
• Mengolah data tidak terstruktur dalam bentuk text, web,
social media, dsb
• Menggunakan metode text processing untuk
mengkonversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur
• Kemudian diolah dengan data mining

2. Data Mining:
• Mengolah data terstruktur dalam bentuk tabel yang
memiliki atribut dan kelas
• Menggunakan metode data mining, yang terbagi menjadi
metode estimasi, forecasting, klasifikasi, klastering atau
asosiasi
• Yang dasar berpikirnya menggunakan konsep statistika atau
heuristik ala machine learning

Data Mining Task and Roles

Text Mining

Text Mining Jejak Pornografi di Indonesia

Text Mining AHY-AHOK-ANIS

Text Mining Sebaran Martabak

Text Mining …Lanjutan

BIG DATA
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Big Data
Big Data adalah istilah yang
menggambarkan volume data
yang besar, baik data yang
terstruktur maupun data yang
tidak terstruktur. Big Data telah
digunakan dalam banyak bisnis.
Tidak hanya besar data yang
menjadi poin utama tetapi apa
yang harus dilakukan organisasi
dengan data tersebut

Lanjutan...

Lanjutan...

Prefik Sebutan Data
Metric
Byte (B)
Kilobyte (KB)
Megabyte (MB)
Gigabyte (GB)
Terabyte (TB)
Petabyte (PB)
Exabyte (EB)
Zettabyte (ZB)
Yottabyte (YB)

Value
1
1
1,0242
1,0243
1,0244
1,0245
1,0246
1,0247
1,0248
1,024

Bytes
1
1,024
1,048,576
1,073,741,824
1,099,511,627,776
1,125,899,906,842,624
1,152,921,504,606,846,976
1,180,591,620,717,411,303,424
1,208,925,819,614,629,174,706,176

Lanjutan...
Bit
Computer bit and byteA bit is a
value of either a 1 or 0 (on or off).

Nibble
A Nibble is 4 bits.

Byte
Today, a Byte is 8 bits.
Contoh Penggunaannya
1 character, e.g. "a", is one byte.

Kilobyte (KB)
A Kilobyte is 1,024 bytes.
Contoh Penggunaannya
2 or 3 paragraphs of text.

Lanjutan...
Megabyte (MB)
A Megabyte is 1,048,576 bytes or 1,024 Kilobytes

Contoh Penggunaannya
a. 873 pages of plaintext (1,200 characters)
b. 4 books (200 pages or 240,000 characters)

Gigabyte (GB)
A Gigabyte is 1,073,741,824 bytes. 1,024 Megabytes, or 1,048,576
Kilobytes.

Contoh Penggunaannya
a.
b.
c.
d.
e.
f.

894,784 pages of plaintext (1,200 characters)
4,473 books (200 pages or 240,000 characters)
640 web pages (with 1.6 MB average file size)
341 digital pictures (with 3 MB average file size)
256 MP3 audio files (with 4 MB average file size)
1 650 MB CD

Lanjutan...
Terabyte (TB)
A Terabyte is 1,099,511,627,776 bytes, 1,024 Gigabytes, or 1,048,576
Megabytes.

Contoh Penggunaannya
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

916,259,689 pages of plaintext (1,200 characters)
4,581,298 books (200 pages or 240,000 characters)
655,360 web pages (with 1.6 MB average file size)
349,525 digital pictures (with 3 MB average file size)
262,144 MP3 audio files (with 4 MB average file size)
1,613 650 MB CD's
233 4.38 GB DVD's
40 25 GB Blu-ray discs

Lanjutan...
Petabyte (PB)
A Petabyte is 1,125,899,906,842,624 bytes, 1,024 Terabytes, 1,048,576
Gigabytes, or 1,073,741,824 Megabytes.

Contoh Penggunaannya
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

938,249,922,368 pages of plaintext (1,200 characters)
4,691,249,611 books (200 pages or 240,000 characters)
671,088,640 web pages (with 1.6 MB average file size)
357,913,941 digital pictures (with 3 MB average file size)
268,435,456 MP3 audio files (with 4 MB average file size)
1,651,910 650 MB CD's
239,400 4.38 GB DVD's
41,943 25 GB Blu-ray discs

Lanjutan...
Exabyte (EB)
An Exabyte is 1,152,921,504,606,846,976 bytes, 1,024 Petabytes,
1,048,576 Terabytes, 1,073,741,824 Gigabytes, or 1,099,511,627,776
Megabytes.

Contoh Penggunaannya
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

960,767,920,505,705 pages of plaintext (1,200 characters)
4,803,839,602,528 books (200 pages or 240,000 characters)
687,194,767,360 web pages (with 1.6 MB average file size)
366,503,875,925 digital pictures (with 3 MB average file size)
274,877,906,944 MP3 audio files (with 4 MB average file size)
1,691,556,350 650 MB CD's
245,146,535 4.38 GB DVD's
42,949,672 25 GB Blu-ray discs

Lanjutan...
Zettabyte (ZB)
A Zettabyte is 1,180,591,620,717,411,303,424 bytes, 1,024 Exabytes,
1,048,576 Petabytes, 1,073,741,824 Terabytes, 1,099,511,627,776
Gigabytes, or 1,125,899,910,000,000 Megabytes.

Contoh Penggunaannya
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

983,826,350,597,842,752 pages of plaintext (1,200 characters)
4,919,131,752,989,213 books (200 pages or 240,000 characters)
703,687,443,750,000 web pages (with 1.6 MB average file size)
375,299,970,000,000 digital pictures (with 3 MB average file size)
281,474,977,500,000 MP3 audio files (with 4 MB average file size)
1,732,153,707,691 650 MB CD's
251,030,052,003 4.38 GB DVD's
43,980,465,111 25 GB Blu-ray discs

Lanjutan...
Yottabyte (YB)
A Yottabyte is 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bytes, 1,024
Zettabytes,
1,048,576
Exabytes,
1,073,741,824
Petabytes,
1,099,511,627,776 Terabytes, 1,125,899,910,000,000 Gigabytes, or
1,152,921,500,000,000,000 Megabytes.

Contoh Penggunaannya
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1,007,438,183,012,190,978,921 pages of plaintext (1,200 characters)
5,037,190,915,060,954,894 books (200 pages or 240,000 characters)
720,575,937,500,000,000 web pages (with 1.6 MB average file size)
384,307,166,666,666,666 digital pictures (with 3 MB average file size)
288,230,375,000,000,000 MP3 audio files (with 4 MB average file size)
1,773,725,384,615,384 650 MB CD's
257,054,773,251,740 4.38 GB DVD's
45,035,996,273,704 25 GB Blu-ray discs

Data Konvensional
File merupakan data yang ada pada
komputer, setiap data yang ada pada
komputer dapat dikategorikan sebagai
file, file tidak hanya terbatas pada datadata tertentu saja, setiap data baik itu
data gambar, data angka, data kata, data
video, data suara, data aplikasi, dan datadata lainnya merupakan sebuah file.

Tipe file dalam basis data, adalah
sekumpulan data-data yang dibentuk dari
kumpulan file, file di dalam pemrosesan
aplikasi dapat dikategorikan ke dalam
beberapa tipe.

Lanjutan...
1. File Induk (Master File), adalah file yang digunakan

2.

3.

4.

5.

untuk menyimpan data dari system informasi
tertentu secara lengkap dan dipelihara secara teratur.
File ini merupakan file utama dari file-file yang
lainnya. File Induk dapat diperbaharui dengan
adanya file Transaksi.
File Transaksi (Transaction File), adalah file
yang berisi informasi yang digunakan untuk
memperbaharui file Master. Sehingga dengan
adanya file transaksi ini, file master dapat berubah
sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi
tersebut
File Laporan (Report File), adalah file yang berisi
data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user,
file ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau
hanya ditampilkan di layar monitor
File Sejarah (History File), adalah file yang
menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk
suatu periode waktu tertentu yang telah lampau,
biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang
bersifat tetap
File Pelindung (Backup File), adalah file untuk
mengembalikan data apabila data tersebut hilang,
baik karena terhapus atau karena rusak (corrupt).

Bahasa Basis Data
Bahasa basis data adalah, merupakan bahasa yang digunakan oleh user
untuk berkomunikasi/berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan, Bahasa
basis data dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Data
Definition
Language
Definition Language (DDL),

Data

adalah
pernyataan yang digunakan untuk membangun
kerangka database, Atau juga merupakan
kelompok perintah yang berfungsi untuk
mendefinisikan atribut-atribut database, table,
atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu
atribut serta hubungan antar table

2. Data Manipulation Language Data
Manipulation Language (DML), adalah

3.

4.

untuk
pernyataan
yang
digunakan
memanipulasi data dalam database yang telah
terbuat
Data Control Language (DCL), adalah
pernyataan yang digunakan untuk melakukan
pengontrolan data dan server databasenya
Transcation Data Language (TCL), adalah
pernyataan yang digunakan untuk mengelola
perubahan yang dilakukan oleh pernyataan
DML. Hal ini memungkinkan pernyataan yang
akan dikelompokkan bersama ke dalam
transaksi logis

Pengguna Basis Data
1.

2.

Database

Administrator,

adalah Tenaga ahli yang
untuk
mempunyai
tugas
mengontrol sistem basis data
secara
keseluruhan,
meramalkan kebutuhan akan
sistem
basis
data,
dan
merencanakannya
mengaturnya.
Database User, adalah orang
yang
menggunakan
akses
sistem basis data yang dapat
dibedakan berdasarkan cara
mereka berinteraksi terhadap
sistem

a. Programmer Aplikasi, pemakai yang berinteraksi
dengan basis data melalui Data Manipulation
Language (DML), yang disertakan (embedded) dalam
program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk
(seperti C, pascal, cobol, dan lain-lain).
b. Pemakai Mahir (Casual User), pemakai yang
berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul
program. Mereka menyatakan query (untuk akses
data) dengan bahasa query yang telah disediakan oleh
suatu DBMS.

c. Pemakai Umum (End User / Naïve User),
pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data
melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen
(executable program) yang telah ditulis (disediakan)
sebelumnya.

d. Pemakai Khusus (Specialized / Sophisticated
User), pemakai yang menulis aplikasi basis data non
konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan
khusus seperti aplikasi AI, Sistem Pakar, Pengolahan
Citra, dan lain-lain, yang bisa saja mengakses basis
data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan.

Karakteristik Big Data
Velocity berarti ada kebutuhan mengakses
data set besar tersebut dengan cepat

 Volume
berarti data set yang
disimpan dalam jumlah
yang besar


Berarti format data yang
semakin bervariasi saat ini

Dimensi Big Data

Lanjutan...
Volume data 

jumlah pertumbuhan dat
yang terus tumbuh dari semua jenis sektor,
dengan mengumpulkan data-data menjadi
terabyte bahkan petabyte-informasi, volume
dimensi big data:
a. Mengubah 12 terabyte Tweet dibuat setiap
hari ke dalam peningkatan sentimen analisis
produk
b. Mengkonvert 350 milliar pembacaan tahunan
untuk lebih baik dalam memprediksi
kemampuan beli pasar.
Karakteristik Volume juga mengacu pada jumlah
massa data yang terpasang

Lanjutan...
Variasi Data 

proses tentang mengelolah
kompleksitas beberapa jenis data, termasuk
structured data, unstructured data dan semistructured data, data yang diolah dari variasi
adalah:
❖ sensor, perangkat pintar (smart device) dan
teknologi kolaborasi sosial, data yang
dihasilkan dalam bentuk yang tak terhitung
jumlahnya, termasuk text, web data, tweet,
sensor data, audio, video, click stream, log file
dan banyak lagi

Lanjutan...
Velocity Data 

proses kecepatan setiap jenis
data baik yang terstruktur maupun tidak
terstruktur untuk dianalisa secara realtime
secara terus menerus secara bersama-sama,
model proses data tersebut adalah:
❖ teks, data sensor, audio, video, klik stream,
file log, dll
Dampaknya Velocity latency atau jeda waktu
antara saat data dibuat atau data yang
ditangkap, dan ketika itu juga dapat diakses akan
menjadi analisis secara real time nilai suatu
bisnis perusahaan

Lanjutan...

Veracity Data 

kebenaran sutau big data didalam analisa dan
pengelolaan didasarkan pada tingkat kehandalan big data tersebut dapat
diolah apa tidak, contoh adalah sentimen dan kebenaran pada manusia,
sensor GPS memantul, cuaca kondisi-kondisi, faktor ekonomi, dan
peramalan masa depan dengan berbasis big data teks, data sensor, audio,
video, klik stream, file log, dll

Lanjutan...Big Data

“Dapat disimpulkan bahwa big data sudah mulai dimanfaatkan dan akan
sangat berguna untuk dipahami lebih dalam untuk mengimbangi
perkembangan jaman ke arah teknologi dan analisis yang lebih praktis,
perusahaan jaman sekarang mulai mempelajari trend pasar dan pola
hidup konsumen, perusahaan akan membutuhkan orang yang
khusus dalam bidang data mining”

Contoh Aplikasi Analisa Big Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IBM Big data Analytics
HP Big Data
SAP Big Data Analytics
Microsoft Big Data Analytics
Oracle Big Data Analytics
Talend Open Studio
Teradata Big Data Analytics
SAS Big Data Analytics
Dell Big Data Analytics
Pentaho Big Data Analytics
Amazon Web Service
Google Big Query
Pivotal Big Data
Cloudera Enterprise Big Data
Hortonworks Data Platform

Penggunaan Big Data

Big Data 
data yang memiliki scope informasi yang sangat besar, model informasi yang real-time, memilki
volume yang besar, dan berasalkan social media data jadi dapat disimpulkan bahwa Big data adalah dataset yang
memiliki volume besar dan salah satu isinya berdasarkan social media data, dan informasi dari Big data selalu
yang terbaru (latestdata) sehingga model informasi nya real-time, dan scope informasi nya tidak terfocus pada
industri-indrustri kecil saja atau industri-indrustri besar saja melainkan semuanya baik industry kecil maupun
besar

Big Data Transaksional

Isi dari Big Data 
Transaksi+interaksi dan observasi atau bisa
di bilang segalanya yang berhubungan dengan jaringan internet,
jaringan komunikasi, dan jaringan satelit

Tradisional Data Arsitektur

❖ Dua sumber data yang menggunakan teknik integrasi Change Data Capture untuk
mentransfer data ke dalam DBMS data warehouse atau operational data store, lalu
menyediakan bermacam-macam variasi dari kemampuan analisis untuk menampilkan
data
❖ Beberapa kemampuan analisis ini termasuk dashboards, laporan, EPM/BI
Applications, ringkasan dan query statistic, interpretasi semantic untuk data
tekstual, dan alat visualisasi untuk data
❖ Informasi utama dalam prinsip arsitektur ini termasuk 
memperlakukan data
sebagai asset melalui nilai, biaya, resiko, waktu, kualitas dan akurasi

data

Big Data Arsitektur

❖ Big Data Architecture 
volume, percepatan, variasi, dan nilai yang menjadi
tuntutan. Ada strategi teknologi yang berbeda untuk real-time dan keperluan batch
processing.
❖ Real-time, menyimpan data nilai kunci, seperti NoSQL, memungkinkan untuk
performa tinggi, dan pengambilan data berdasarkan indeks. Untuk batch processing,
digunakan teknik yang dikenal sebagai Map Reduce, memfilter data berdasarkan
pada data yang spesifik pada strategi penemuan
❖ Setelah data yang difilter ditemukan, maka akan dianalisis secara langsung,
dimasukkan ke dalam unstructured database yang lain, dikirimkan ke dalam
perangkat mobile atau digabungkan ke dalam lingkungan data warehouse tradisional
dan berkolerasi pada data terstruktur

Integrasi Arsitektur Big Data

Dengan arsitektur ini, pengguna bisnis tidak melihat suatu pemisah, bahkan tidak sadar
akan perbedaan antara data transaksi tradisional dan big data. Data dan arus
analisis akan terasa mulus tanpa halangan ketika dihadapkan pada bermacam-macam

data dan set informasi, hipotesis, pola analisis, dan membuat keputusan

Fitur Big Data
1. Digitally generated 

2.
3.

4.
5.

data yang dihasilkan secara
digital (sebagai lawan yang didigitalkan manual), dan
dapat disimpan dengan menggunakan rangkaian satu dan
nol, dan dengan demikian dapat dimanipulasi oleh
komputer
Passively produced  Data ini merupakan data yang
dihasilkan atau produk dari kehidupan kita sehari-hari
atau interaksi dengan jasa digital.
Automatically collected  Data-data yang
terbentuk dari data-data operasional dan transaksi yang
dikumpulkan dan telah diproses Extract, Transform, Load
(ETL) dan si simpan kedalam data mart
Geographically or temporally trackable  Data
–data yang menunjukan lokasi atau posisi, misalnya data
lokasi ponsel atau durasi waktu panggilan
Continuously analysed  informasi yang relevan
dengan kesejahteraan manusia dan pembangunan dan
dapat dianalisis secara real-time

Studi Kasus Dalam Big Data
1. Lembaga keuangan dapat menggunakan analisis big data agar cepat mengidentifikasi potensi
2.
3.

4.

5.

6.

7.

penipuan sebelum menjadi besar efeknya, sehingga meminimalkan resiko kerugian secara
finansial.
Pemerintahan dapat manfaatkan analisis big data untuk meningkatkan keamanan negara
dengan mampu mendeteksi, mencegah dan melawan serangan cyber.
Industri kesehatan dapat menggunakan analisis terhadap big data untuk meningkatkan
layanan perawatan pasien dan menemukan cara yang lebih baik untuk mengelola sumber
daya dan personil.
Perusahaan telekomunikasi dapat memanfaatkan analisis big data untuk mencegah churn
pelanggan, dan juga merencanakan cara terbaik untuk mengoptimalkan jaringan nirkabel baik
yang baru maupun yang sudah ada.
Marketing dapat menggunakan big data untuk melakukan analisis sentimen untuk mengetahui
tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan yang dipasarkan.
Perusahaan asuransi dapat menggunakan analisis big data untuk mengkategorikan pengajuan
asuransi yang dapat segera diproses, dan mana yang perlu divalidasi dengan dilakukan
kunjungan oleh agen asuransi.
Perusahaan ritel dapat menggunakan informasi dari social media seperti Facebook, Twitter,
Google+ yang disimpan dengan teknologi big data, yang selanjutnya digunakan untuk
menganalisis bagaimana perilaku, persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau

brand dari perusahan.

Penggunaan Big Data Perusahaan
IT logs Analytics
❖ penyimpanan Log jangka panjang, digunakan untuk analisa proses sistem
yang sedang berjalan untuk mencegah dan menaggulangi kegagalan
dalam sistem, mengunakan hasil analisa log untuk menemukan dan
mentukan secara pasti kegagalan apa yang terjadi didalam sistem,
menyiapkan langkah-langkah pasti yang dapat digunakan sebagai solusi
masalah sistem

Penggunaan Big Data Perusahaan
Fraud Detection Pattern
❖ Banyak digunakan dalam Bidang keuangan atau dimana saja transaksi
finasial terlibat, Memaksimalkan pengunaan data-data yang ada untuk
memberikan kemampuan unutk mendeteksi fraud ketika transaksi
sedang berlangsung

Penggunaan Big Data Perusahaan
The Social Media Pattern
❖ Pengunaan Big data untuk analisa media social dan sentiment pelangan,
memberikan kemampuan bagi perusahan untuk mengetahui keinginan
customer secara luas, mendapatkan feedback secara langsung, dan
mengenali langsung dampak sentimen terhadap penjualan, serta
efektivitas dan penerimaan pelangan terhadap pemasaran yang
dilakukan

Penggunaan Big Data Perusahaan
The Call centere Mantra
❖ Penyimpanan hasil perbincangan atau laporan customer dalam bentuk
text yang kemudian digunakan sebagai data untuk analisa masalah yang
dihadapai customer, memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk
memberikan tanggapan yang cepat maupun secara langsung terhadap
masalah yang dihadapi customer, serta kemampuan unutk mendeteksi
penurunan loyalitas customer dikarenakan masalah dan ketidakpuasaan

Penggunaan Big Data Perusahaan
Risk (Patterns for Modeling and Management)
❖ Memberikan kempuaan pengunaan data secara penuh dan analisis
dalam pemodelan resiko dan menejemen resiko untuk memberikan
pengetahuan akan resiko dan penanggulangannya secara tepat dan
langsung

Penggunaan Big Data Perusahaan
Big data and The Energy Sector
❖ Memberikan kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data secara
langsung dari berbagai sumber(sensor), analisa dan kemudahan dalam
pengenalan noise untuk memisahkannya dari signal

OUTLINE

Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pengertian
Data, Big Data, Data Knowledge, Data Warehouse
Dimensi Big Data
Penggunaan Big Data
Big Data Transaksional
Dimensi Big Data
Tradisional Arsitektur
Integrasi Arsitektur Big Data

Pengertian, Definisi & Konsep
Big Data adalah 

sebuah teknologi
baru di dunia teknologi informasi
dimana memungkinan proses
pengolahan, penyimpanan dan
analisis data dalam beragam
bentuk/format, berjumlah besar dan
pertambahan data yang sangat cepat
❖ Pengolahan dan analisis data dalam
jumlah sangat besar ini memerlukan
waktu yang relatif jauh lebih singkat
dengan menggunakan Big Data
dibanding teknologi data
sebelumnya 
menggunakan
database relational seperti MySQL,
SQL, dll

Lanjutan...
Ciri-ciri data yang ditangani oleh
Big Data
1. Jumlah data sangat besar (Volume)

Biasanya ukuran total data dalam
terabytes keatas
2. Pertumbuhan data sangat cepat
(Velocity) 
sehingga data
bertambah dalam jumlah yang
sangat banyak dalam kurun waktu
relatif singkat
3. Bentuk atau format datanya
beraneka ragam (Variety) 
Format
disini bisa berupa data dalam tabeltabel relasional database seperti
MySQL, file text biasa, File Excel
atau bentuk apapun

Data, Big Data, Data Knowledge, Data Warehouse
(R. Kelly Rainer, 2011)  Data,
menunjuk pada deskripsi dasar akan

benda, event, aktivitas, dan
transaksi yang terdokumentasi,
terklasifikasi, dan tersimpan
tetapi tidak terorganisasi untuk dapat
memberikan suatu arti yang spesifik
❖ Data merupakan hal paling
mendasar yang dibutuhkan
perusahaan yang dapat
diperoleh dari proses-proses
operasional sehari-hari maupun
sumber-sumber luar yang akan
diolah menurut keinginan
perusahaan

Lanjutan...
(Eaton, Dirk, Tom, George, & Paul)
Big Data  merupakan istilah
yang berlaku untuk informasi
yang tidak dapat diproses atau
dianalisis menggunakan alat
tradisional
❖ Data yang memiliki volume
besar sehingga tidak dapat
diproses menggunakan alat
tradisional biasa dan harus
menggunakan cara dan alat
baru untuk mendapatkan
nilai dari data tersebut

Lanjutan...
(R. Kelly Rainer, 2011), Data
Knowledge  Terdiri dari data atau
informasi yang telah terorganisasi dan
proses untuk memberikan pemahaman,
pengalaman, dan pembelajaran, serta
keahlian terhadap problema bisnis yang
sedang dihadapi
❖ Knowledge menjadi sarana bagi
para manajer untuk membuat
keputusan-keputusan yang
krusial dan berdampak besar bagi
perusahaan, dimana kesalahan
atau kecacatan dalam knowledge
dapat memberikan dampak
buruk bagi perusahaan

Lanjutan...
(R. Kelly Rainer, 2011), Data Warehouse

Repository dari data-data yang
bersifat historical yang terorganisir berdasarkan
subjek yang digunakan untuk mendukung
pengambilan keputusan
❖ Merupakan bagian penting dalam
struktur/arsitektur suatu Bisnis
Intelligent (BI) karena posisinya sebagai
tempat penyimpanan data- data yang
telah terorganisasi dan yang telah
memiliki makna, maka harus memilki
struktur data desain yang baik yang dapat
mensupport pengambilan data-data dan
informasi secara akurat dan cepat dari
dalam data warehouse itu sendiri

Lanjutan...

Jenis Format Data
1. Structured data seperti
relational database (RDBMS)
2. Semi-Structured data seperti
XML, JSON
3. Unstructured data seperti
Dokumen, metadata, video,
gambar, audio, file teks, ebooks,
email message, social media

Output  proses meneliti,
mengolah data set besar
(Big Data) untuk
mengetahui pola
tersembunyi, korelasi yang
tidak diketahui, tren pasar,
preferensi pelanggan dan
informasi bisnis berguna
lainnya

Multi-Disciplinary Field

Data mining is a multi-disciplinary field which combines

statistics, machine learning

artificial intelligence and database technology. The value of data mining applications i

often estimated to be very high. Many businesses have stored large amounts of data over years o
operation, and data mining is able to extract very valuable knowledge from this data. The businesse are
then able to leverage the extracted knowledge into more clients, more sales, and greater profits This is
also true in the engineering and medical fields

Data Mining Implementation

Statistics
The science of
collecting, classifying,
summarizing, organizing,
analyzing, and
interpreting data

Data warehousing
The science and technology of collecting,
storing and managing data with advanced
multi-dimensional reporting services in
support of the decision making processes

Artificial Intelligence
The study of computer
algorithms dealing with the
simulation of intelligent
behaviors in order to
perform those activities that
are normally thought to
require intelligence
Machine Learning
The study of computer algorithms
to learn in order to improve
automatically through experience

Database
The science and technology of collecting, storing
and managing data so users can retrieve, add,
update or remove such data

Explaining The Past

Menjelaskan masa lalu 

Kapal berukuran 58,5 meter dan lebar 9,5 meter, Dewaruci
dibuat pada tahun 1952 oleh H. C. Stülcken & Sohn Hamburg, Jerman Barat, pertama
diluncurkan pada tanggal 24 Januari 1953, dan pada bulan Juli nya dilayarkan ke Indonesia
oleh taruna AL dan kadet ALRI. Setelah itu KRI Dewaruci yang berpangkalan di Surabaya,
ditugaskan sebagai kapal latih yang melayari kepulauan Indonesia dan juga ke luar negeri.
KRI Dewaruci juga pernah mengelilingi dunia 2 kali

Explaining The Past.. Cont

Univariate Analysis 

Univariate analysis explores variables (attributes) one by
one. Variables could be either categorical or numerical. There are different statistical
and visualization techniques of investigation for each type of variable. Numerical
variables can be transformed into categorical counterparts by a process called binning
or discretization. It is also possible to transform a categorical variable into its numerical
counterpart by a process called encoding. Finally, proper handling of missing values is
an important issue in mining data.

Explaining The Past.. Cont
Categorical Variables 

A categorical or discrete variable is one that has two or more categories
(values). There are two types of categorical variable, nominal and ordinal. A nominal variable has no
intrinsic ordering to its categories. For example, gender is a categorical variable having two
categories (male and female) with no intrinsic ordering to the categories. An ordinal variable has a
clear ordering. For example, temperature as a variable with three orderly categories (low, medium
and high). A frequency table is a way of counting how often each category of the variable in
question occurs. It may be enhanced by the addition of percentages that fall into each category

Explaining The Past.. Cont
Bivariate Analysis B i v a r i a t e analysis is the simultaneous analysis of two variables (attributes).
It explores the concept of relationship between two variables, whether there exists an association
and the strength of this association, or whether there are differences between two variables and
the significance of these differences. There are three types of bivariate analysis

Numerical & Numerical
(Scatter Plot Graph)

Categorical & Categorical
(Stacked Column Chart
Graph)

Categorical & Numerical
(Line Chart with Error Bars
Graph)

Explaining The Past.. Cont

Explaining The Past.. Cont

Explaining The Past.. Cont

Explaining The Past.. Cont

Explaining The Past.. Cont

Predicting The Future

Prediksi masa depan 

merupakan prediiksi berdasarkan keadaan hidup Anda saat ini.
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan membantu Anda untuk mengaitkan aspek-aspek tertentu
dalam hidup Anda dan bagaimana Anda melihatnya. Berdasarkan input Anda, akan memberikan
prediksi masa depan, jadilah peramal masa depan untuk diri sendiri Pegang tanggung jawab dan
terapkan prediksi masa depan agar lebih mudah mengatasi tantangan hidup. Dengan pola pikir yang
tepat, Anda bisa mengetahui dan menciptakan masa depan Anda sendiri!

EKSPLORASI DATA

Oleh : ndaru ruseno, ST,
M.Kom
Sekolah Tinggi Menagemen Informatika & Komputer (STMIK) Bani Saleh-Bekasi @2017/2018
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OUTLINE

Eksplorasi Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data Cleaning
Data Integration
Data Selection
Data Transformation
Proses Mining
Pattern Evaluation
Knowledge Presentation

Tahapan Data Mining

Lanjutan...
1. Data Cleaning 

pembersihan data merupakan proses
penghilangan data yang tidak konsisten dan relevan yang memiliki
isian yang tidak sempurna, data yang tidak valid yang dikarenakan
salah ketik salah satu contohnya

Lanjutan...
Single Source Problem

Lanjutan...
Multi Source Problem

Lanjutan...

Data Noise Problem

Lanjutan...
2. Data Integration 

penggabungan database dari beberapa
database menjadi satu database, integrasi data yang diambil
mempunyai keunikan pada atribut-atribut yang menidentifikasi
entitas-entias masing-masing database

Lanjutan...

Lanjutan...

Tahapan Data Mining
3. Data Selection 

proses ini merupakan pengambilan dari
database, tidak semua diambil datanya akan tetapi hanya key-key
tertentu yang diambil

Lanjutan...

Lanjutan...
4. Data Transformation 
pengubahan dan atau
penggabungan beberapa data menjadi format yang sesuai
untuk dilakukan proses data mining, metode yang
digunakan adalah menggabungkan beberapa metode
standar seperti analisis asosiasi dan clustering, model
seperti data numerik menjadi data-data model interval ini
dimanakan transformasi
5. Proses Mining 
merupakan proses utama saat metode
diterapkan untuk menghasilkan penemuan proses
pengetahuan yang berharga dan tersembunyi
6. Pattern Evaluation 
mengidentifikasi pola-pola model
prediksi untuk dievaluasi dengan metode hipotesa sesuai
dengan prediksi awal

Lanjutan...
7. Konwledge Presentation 
visualisasi untuk penyajian dat
hasil tahap proses data mining, hasil dari ini tahapan ini
adalah formulasi atau rekomendasi keputusan aksi dan
analisis yang didapat

KLASIFIKASI & ANALISIS ASOSIASI

Sekolah Tinggi Menagemen Informatika & Komputer (STMIK) Bani Saleh-Bekasi
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CLUSTERING

Oleh : ndaru ruseno, ST,
M.Kom
Sekolah Tinggi Menagemen Informatika & Komputer (STMIK) Bani Saleh-Bekasi @2017
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1. Pola Penggunaan Data Mining
2. Penggunaan RapidMiner
a. Decision Tree
b. Neural Network
c. Market Basket Analysis
3. Graphical User Interface (GUI)
a. Tampilan Awal RapidMiner
b. Worksheet RapidMiner
4. Praktikum
a. Teknik Untuk Praktikum

Pola Data Mining
Proses pencarian pengetahuan dari data dalam jumlah besar,
menggunakan pengenalan pola, statistik dan teknik matematika

1. Suatu pola dikatakan menarik apabila
2.

pola tersebut tidak sepele, implisit, tidak
diketahui sebelumnya, dan berguna
Penggalian data diperlukan saat data

yang tersedia terlalu banyak
(misalnya data yang diperoleh dari sistem
basis data perusahaan, e-commerce, data
saham, dan data bioinformatika), tetapi
tidak tahu pola apa yang bisa didapatkan

Lanjutan...

Problem Suatu Data Mining?
1. Klasifikasi (Classification)
2. Klusterisasi/Penggolongan (Clustering)
3. Regresi (Regression)
4. Analisis asosiasi (Association)
5. deteksi anomali (Anomaly Detection)
6. Peramalan deret waktu (Time Series Forecasting)
7. penambangan teks (Text Mining)
8. Pemilihan Fitur (Feature Selection)

Lanjutan...

Tujuan Akhir adalah:
1. Perusahaan fokus ke informasi yg berharga di datawarehouse/databasenya
2. Meramalkan masa depan sehingga perusahaan dapat mempersiapkan diri

Alat Bantu Pengelolaan Analisis Data Mining

Sifat Umum Pengelolaan Data Mining

Lanjutan...
1. IBM SPSS Modeler
✓ Analisa yang digunakan adalah 
apriori, Bayesian, CARMA, regresi
cox,analisis faktor, K-means, Kohonen, diskriminan, support vector
machine (SVM), Regresi linear, GenLin (GLM), generalized linear mixed
models (GLMM), linear equation modeling

Lanjutan...
2. SAS Data Mining
✓ Analisa yang digunakan adalah 
teknik modifikasi dimensi, visualisasi
interaktif dan eksplorasi, pemodelan, pengembangan model, proses
penilaian otomatis dan pengolahan scalable

Lanjutan...
4. Angoss Knowledge Studio
✓ Analisa yang digunakan adalah 
untuk analisis data dan kemampuan
analisis prediktif termasuk fitur Knowledge, solusinya memiliki banyak
model dan analisis prediktif dengan fitur untuk analisis bisnis

Lanjutan...
4. Microsoft Analysis Services  perangkat lunak data mining yang
disediakan oleh Microsoft
5. Oracle Data Mining  Oracle Data Mining menyediakan fungsi
SQL asli ke dalam database Oracle yang memungkinkan pengguna
menemukan wawasan baru yang tersembunyi ke dalam data dan
penggunaan fasilitas di Oracle teknologi database
6. Think Analytics  platform terintegrasi Business Analysis
Automation yang menggabungkan temuan pengetahuan dan
teknik data mining yang dirancang untuk pengguna bisnis
7. Viscovery 
analisis prediktif yang dirancang untuk secara
komprehensif memenuhi kebutuhan pengguna bisnis dan teknis.
Alur kerja mendukung integrasikan secara real-time dan update
secara otomatis

Lanjutan...
9. Portrait Software 
solusi analisis prediktif yang memungkinkan
pelaku bisnis memiliki gambaran tentang pelanggan mereka,
mengungkap kesempatan, optimasi segmentasi dan memprediksi
perilaku masa depan
10. IBM DB2 Intelligent Miner 
platform data mining dalam
database yang disediakan oleh IBM dengan layanan pemodelan,
penilaian dan visualisasi berdasarkan SQL/MM
11. STATISTICA data Miner 
perangkat lunak data mining yang
disediakan oleh StatSoft untuk memproses, membaca dan menulis
data dari format file hampir semua standar
12. QIWare 
pemodelan untuk meningkatkan produktivitas bisnis,
menimalisasi human error dan secara signifikan meningkatkan
keuntungan

Lanjutan...
13. LIONsolver  query, visualisasi, menggali wawasan atau tindakan
otomatis. Platform dapat digunakan sebagai private cloud,
layanan cloud publik atau aplikasi OEM
14. KXEN Modeler 
klasifikasi, regresi, atribut, segmentasi,
pengelompokan, prediksi dan asosiasi data

15. Rapid Miner 

analisis teks, mengekstrak pola-pola dari
data set yang besar dan mengkombinasikannya dengan metode
statistika, kecerdasan buatan, dan database, menyediakan
prosedur data mining dan machine learning, di dalamnya
termasuk ETL (extraction, transformation, loading), data
preprocessing, visualisasi, modelling dan evaluasi. Proses data
mining tersusun atas operator-operator yang nestable,
dideskripsikan dengan XML, dan dibuat dengan GUI. Penyajiannya
dituliskan dalam bahasa pemrograman Java

16.

Dan lain-lain........

RAPID MINER
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Lanjutan...

RapidMiner
RapidMiner merupakan perangakat lunak yang bersifat terbuka (open
source), RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan
analisis terhadap data mining, text mining dan analisis
prediksi ➔ RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data
mining, termasuk operator untuk input, output, data
preprocessing dan visualisasi
RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi
dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat
membuat keputusan yang paling baik

Lanjutan...
Sifat RapidMiner:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Ditulis dengan bahasa pemrograman Java sehingga dapat dijalankan di
berbagai sistem operasi
Proses penemuan pengetahuan dimodelkan sebagai operator trees
Representasi XML internal untuk memastikan format standar pertukaran data
Bahasa scripting memungkinkan untuk eksperimen skala besar dan otomatisasi
eksperimen
Konsep multi-layer untuk menjamin tampilan data yang efisien dan menjamin
penanganan data
Memiliki GUI, command line mode, dan Java API yang dapat dipanggil
dari program lain

Lanjutan...
Fitur RapidMiner:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Banyaknya algoritma data mining, seperti decision treee dan self-organization
map
Bentuk grafis yang canggih, seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart
dan 3D Scatter plots
Banyaknya variasi plugin, seperti text plugin untuk melakukan analisis teks
Menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk: ETL
(extraction, transformation, loading), data preprocessing, visualisasi, modelling
dan evaluasi)
Proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable, dideskripsikan
dengan XML, dan dibuat dengan GUI
Mengintegrasikan proyek data mining Weka dan statistika R

Decision Tree
1.

Atau Pohon keputusan merupakan

implementasi dari sebuah sistem yang
manusia kembangkan dalam mencari dan
membuat keputusan untuk masalahmasalah tersebut dengan

2.

memperhitungkan berbagai macam faktor
yang berkaitan di dalam lingkup masalah
yang ada
Dengan pohon keputusan, manusia dapat
dengan mudah mengidentifikasi dan
melihat hubungan antara faktor-faktor
yang mempengaruhi suatu masalah sehingga
dengan memperhitungkan faktor-faktor
tersebut dapat dihasilkan penyelesaian
terbaik untuk masalah tersebut

Output dari penggunaan Decision Tree adalah untuk
mengklasifikasikan data yang kemudian digunkan untuk
melakukan prediksi

Lanjutan...
Algoritma C4.5
1. Metode yang umum digunakan
untuk analisis karena mampu
melakukan klasifikasi sekaligus
menunjukkan hubungan antar
atribut
2. Data yang dbisa diproses adalah
data numerik dan data diskret
3. Algoritma ini menggunakan rasio
perolehan (gain ratio)
4. Sebelum menghitung rasio
perolehan perlu dilakukan
penghitungan nilai informasi dalam
satuan bits dari suatu kumpulan
objek, yaitu menggunakan konsep
entropi

Neural Network
1. Neural network merupakan
model komputasi yang
terinspirasi oleh prinsipprinsip mengenai bagaimana
cara otak manusia bekerja
2. Model jaringan saraf
digunakan untuk masalahmasalah seperti klasifikasi
(classification), prediksi
(prediction), pengenalan pola
(pattern recognition),
pendekatan (approximation),
dan asosiasi

Jenisnya
1. Single Layer Neural
Network
2. Multilayer Neural
Network
3. Recurrent Neural
Network

Lanjutan...

Market Basket Analysis
1. Adalah Teknik untuk menemukan
hubungan dari produk yang di beli
bersamaan yang melibatkan
penggunaan data transaksional
konsumen untuk mempelajari pola
pembelian dan menjelajahi
kemungkinan (pobabilitas dan cross
selling)
2. Retail atau Eceran salah satu cara
pemasaran produk meliputi semua
aktivitas yang melibatkan penjualan
barang secara langsung ke
konsumen akhir, konsumen akhir
membeli kumpulan produk dengan
jumlah yang berbeda di waktu yang
berbeda juga

Lanjutan...
Metodologi Yang digunakan:
1.

Association Rules, atau Analisis Asosiasi adalah sebuah metodologi untuk mencari
relasi (asosiasi) istimewa/menarik yang tersembunyi dalam himpunan data (atau data
set) yang besar. Salah satu penerapan Metode Association rules adalah pada Market
Basket Analysis.
Support  bagian
transaksi yang
mengandung ke X dan Y
Jika terdapat dua buah
item dan X maka nilai
support diperoleh rumus
sebagai berikut
Confidence  Seberapa
sering item dalam Y
muncul di transaksi yang
mengandung X

Lanjutan...
Algoritma Apriori
1. Definisi adalah pengetahuan
yang ada sebelum bertemu
dengan pengalaman. Atau
dengan kata lain, sebuah istilah
yang dipakai untuk menjelaskan
bahwa seseorang dapat berpikir
dan memiliki asumsi tentang
segala sesuatu, sebelum
bertemu dengan pengalaman
dan akhirnya mengambil
kesimpulan
2. Suatu pendekatan yang sering
digunakan pada Frequent
Itemset Mining

Frequent Itemset tanpa apriori

Frequent Itemset dengan apriori

Ouput Yang Diharapkan
Input

2

1

3
Proses

Eksplorasi Data
1. Data Cleaning
2. Data Integration
3. Data Selection
4. Data Transformation
5. Proses Mining
6. Pattern Evaluation
7. Knowedge Presentation

Output

Graphical User Interface (GUI)

Tampilan Awal RapidMiner

Interface RapidMiner

Welcome Perspective, Design Perspective, Result Perspective

Lanjutan...

Lembar Kerja RapidMiner

Process
Process 

berfungsi untuk menciptakan proses menggunakan operator
dan menggabung secara bersama dengan cara apa pun yang diperlukan,
proses biasanya terdiri dari gabungan berbagai macam operator yang
saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya
Detil Prosess
+ Table View
+ Graph View
+ Text View
+ Annotation

Operator
Operator (Operators) sebagai
detil untuk memnbuat konsep
decission tree yang merelasikan
dengan Repository, view ini sangat
penting karena proses decission tree
harus mempunyai link
Detil Operators
+ Process Control
+ Utility
+ Repository Acces
+ Import
+ Export
+ Data Transformation
+ Modelling
+ Evaluation

Repository
Repositori (Repositories) berfungsi sebagai analisa yang merupakan
Tabel, database, koleksi teks, yang dimiliki untuk dapat digali datanya
untuk mendapatkan informasi yang diinginkan 
awal dari seluruh proses
Data Mining
Detil Repositories
+ Samples
+ DB
+ Local Repository

Makro/Macros
Makro 

adalah variabel global yang dapat diatur dan digunakan oleh
sebagian besar operator dengan tujuan untuk memodifikasi operator

Role
Role 

adalah atribut untuk
mengidentifikasi bagaimana
operator akan menggunakan
atribut tersebut, jenis standar
lain dikenal sebagai atribut
khusus termasuk label, id,
cluster, prediction dan outlier

Type
Type 

adalah jenis dari sebuah atribut, bisa berjenis nyata (real)

contoh 0.167, 0.25, bulat (integer) 
contoh 349 dan 567,
date_time, Nominal (baik polinominal maupun binominal), atau teks

