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ABSTRAK 

Setiap perpustakaan memiliki data transaksi peminjaman buku. Di dalam tumpukan data tersebut 

banyak informasi yang bisa digali. Untuk menganalisa data yang sangat banyak akan sulit jika hanya 

dilakukan analisis data sederhana, sehingga dibutuhkan teknik khusus yaitu data mining. Dalam 

penelitian ini digunakan association rule mining dengan algoritma Generalized Sequential Patterns (GSP) 

yaitu mencari kombinasi kategori buku yang paling sering dipinjam. Ukuran kepercayaan yang 

digunakan adalah support dan confidence. Proses untuk menemukan pola pada algoritma ini yaitu 

menentukan candidates yang merupakan kumpulan transaksi peminjaman buku. Dari kategori buku yang 

dipinjam akan dilakukan pembetukan candidates dan dikombinasikan (join), sehingga candidate yang 

memenuhi minimum support akan dikombinasikan lagi dengan candidate lainnya, sehingga membentuk 

length-3 candidates. Proses ini dilakukan sampai tidak ada lagi candidate atau frequent sequence. Dari hasil 

pengujian pada periode 1 bulan, 3 bulan dan 5 bulan dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 2006 

record data didapatkan candidate kategori <(345),(346)> dengan nilai minimum support sebesar 13,76% dan 

minimum confidence sebesar 35,44% sebagai nilai tertinggi. Sehingga disimpulkan jika meminjam buku 

kategori Hukum Pidana <345> maka juga meminjam Hukum Perdata <346>. 

Keywords : data mining, GSP, asosiasi 

ABSTRACT 

Each library has lending transaction data. There are many informations can we find from those pile of 

data. It will be difficult for us to analyze so many data by using the simple data analysis, so it needs the 

specific technique that is data mining. This research uses the association rule mining with Generalized 

Sequential Patterns (GSP) algorithm as the tool to find the category of the most boorowed book. The 

measurement of trust used are support and confidence. The process to find the pattern of this algorithm 

is by determining which candidates are the collection of book lending transaction. From the category of 

book lending, it will compose the candidates and combine it (joint), so that the candidate which fulfill the 

minimum support will be combined with another candidate, and it will compose length-3 candidates. 

This process is done until there is no candidate found nor frequent sequence. From the test results of the 

experiment in the one month period, three months and five months period with 2006 record of data used, 

it gets 345,346 categorries of candidate with 13.76% minimum support value and of 35.44% minimum 

confidence as the highest value. Thus, it can be conclude if the borrowed book with Criminal Law 

category (345), so the borrowed book with the Civil Law category (346). 
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1. Pendahuluan 
Saat ini kebanyakan perpustakaan 

memiliki database sirkulasi buku, baik yang 
sederhana maupun  database dalam skala besar.  
Dalam kumpulan data transaksi yang sangat 
banyak tersebut kemungkinan terdapat 
informasi penting yang bisa digunakan dalam 
mengambil keputusan. Ketika seorang 
pengguna melakukan transaksi peminjaman 
buku, dimungkinkan buku-buku yang 
dipinjam merupakan buku  yang saling terkait. 
Untuk menganalisa data akan sulit jika hanya 
dilakukan analisis data sederhana, sehingga 
dibutuhkan teknik khusus yaitu data mining. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan 
adalah data di perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya 

Dalam proses analisa data digunakan 
teknik association rule. Association rule mining 
adalah suatu prosedur yang mencari asosiasi 
antar item dalam suatu data set yang 
ditentukan. Ukuran kepercayaan yang dapat 
digunakan dalam data mining adalah support 
dan confidence. Di dalam data sirkulasi buku, 
itemset yang dimaksud adalah 
golongan/kategori buku yang dipinjam. Setiap 
transaksi peminjaman buku, pengguna dapat 
meminjam lebih dari satu buku yang 
dimungkinkan buku yang dipinjam merupakan 
golongan buku yang sama atau golongan buku 
yang berbeda. 

Untuk menyelesaikan association rule, dalam 
penelitian ini digunakan algoritma Generalized 
Sequential Patterns (GSP). Pada penelitian 
sebelumnya, yang dilakukan oleh Gregorius Satia 
Budhi, Andreas Handojo, dan Christine Oktavina 
Wirawan (2009) dengan judul Algoritma Generalized 
Sequential Pattern untuk Menggali Data Sekuensial 
Sirkulasi Buku Pada Perpustakaan UK Petra 
diketahui bahwa kecepatan proses aplikasi 
penerapan algoritma GSP untuk data transaksi yang 
cukup banyak membutuhkan waktu kurang dari 10 
menit. Hal ini membuktikan bahwa algoritma GSP 
cukup efisien dalam pengolahan data transaksi.  

 
 

Dasar Teori 
Data mining atau Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) adalah pengambilan informasi 
yang tersembunyi, dimana informasi tersebut 
sebelumnya tidak dikenal dan berpotensi 
bermanfaat [3].  

 
Gambar 1 : Tahap-tahap dalam Proses  
                     KDD [3] 

 
Association Rule Mining 

Association rule mining adalah teknik 
mining untuk  menemukan aturan assosiatif 
antara suatu kombinasi item dalam suatu data 
set yang ditentukan [6]. 

Association Rule Mining meliputi dua 
tahap: 
a. Mencari kombinasi yang paling sering terjadi 

dari suatu itemset (frequent itemset). 
b. Generate Association Rule dari frequent itemset 

yang telah dibuat sebelumnya. 
Umumnya ada dua ukuran 

kepercayaan (interestingness measure) yang 
digunakan dalam menentukan suatu association 
rule, yaitu: [6] 
a.  Support, suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat dominasi suatu item 
atau itemset dari keseluruhan transaksi.  

b. Confidence, suatu ukuran yang menunjukkan 
hubungan antar dua item secara conditional. 

 
Algoritma Generalized Sequential Patterns  

Salah satu algoritma yang dapat 
memecahkan masalah sequential pattern adalah 
Generalized Sequential Patterns (GSP). Algoritma 
GSP, atau dengan nama lain apriori all, adalah 
suatu algoritma yang dapat memproses dan 
menemukan semua pola sekuensial dan non 
sekuensial yang ada [14]. Algoritma ini 
digunakan untuk membentuk aturan-aturan 
(Association Rule dan Sequential Pattern Rule) dari 
semua frequent sequence pattern yang telah 
ditemukan. Algoritma GSP didesain untuk data 
transaksi, dimana setiap pola merupakan 
kumpulan dari transaksi berupa items [1]. 
Algoritma ini bekerja menemukan semua pola 
sequensial yang sesuai dengan minimum 
support yang ditentukan, sehingga memakan 
waktu yang cukup besar dalam penggaliannya. 
Struktur dasar dari algoritma GSP sangat mirip 
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dengan algoritma Apriori, kecuali bahwa GSP 
dengan urutan bukan itemset [12]. 

  

Algoritma GSP dapat dilihat pada Gambar 2 
dan Gambar 3 
 

 

 

 

 

L1 := {frequent 1-item sequences}; 

k := 2; // k represents the pass number 

while ( Lk-1≠Ø ) do begin 

    Ck := New candidates of size k generated 

from Lk-1; 

    forall sequences S € D do begin 

        Increment the count of all 

candidates in Ck that are  

        contained in S. 

    end 

Lk := All candidates in Ck with minimum 

support. 

k := k + 1; 

end 

Answer := ∪k Lk; 

 

Gambar 2 Algoritma GSP [12]. 
 

insert into Ck select p.litemset1, ..., 

p.litemsetk-1, q.litemsetk-1 

from Lk-1 p, Lk-1 q 

where p.litemset1 = q.litemset1, ..., 

p.litemsetk-2 = q.litemsetk-2; 

 

Gambar 3. Algoritma untuk meng-generate 

kandidat dari Lk-1  [13] 

 
 
2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini langkah-langkah 
yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
a. Melakukan studi literatur mengenai 

association rule dan algoritma Generalized 
Sequential Patterns. 

b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan 
dalam penelitian ini yaitu data transaksi 
peminjaman buku di perpustakaan.  

c. Menganalisa dan melakukan perancangan 
sistem untuk menggali association rule dari 
data transaksi peminjaman buku di 
perpustakaan. 

d. Mengimplementasikan rancangan yang 
dilakukan pada tahap sebelumnya menjadi 
sebuah perangkat lunak untuk analisa pola 
association rule dari data transaksi 
peminjaman buku di perpustakaan.  

e. Melakukan uji coba terhadap perangkat 
lunak menggunakan data transaksi 
peminjaman buku perpustakaan. 

f. Mengevaluasi hasil analisa yang dilakukan 
oleh sistem. 

Deskripsi Sistem 
Sistem yang dibangun adalah untuk 

menemukan asosiasi antar item dari data 
transaksi peminjaman buku pada 
perpustakaan. Dari asosiasi yang dihasilkan 
akan diketahui keterkaitan item yang terdapat 
dalam transaksi peminjaman buku. Pada sistem 
ini akan menghasilkan frequent itemset, yaitu 
itemset yang memenuhi minimum support. Dari 
frequent itemset yang telah dihasilkan akan 
digunakan untuk menemukan association rule. 
Association rule yang terbentuk adalah frequent 
itemset yang memenuhi minimum confidence. 

Secara garis besar sistem yang 
dibangun dapat dilihat pada context diagram 
Gambar 4. 

 
Gambar 4. Context Diagram 

 

Berdasarkan context diagram pada 
Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa proses 
pengenalan pola transaksi membutuhkan tiga 
data masukan, yaitu data transaksi peminjaman 
buku, minimum support dan minimum confidence. 
Data minimum support, minimum confidence dan 
transaksi peminjaman dimasukkan oleh user. 
Output data dari proses tersebut berupa laporan  
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hasil dalam bentuk association rule, yang 
diberikan kepada user. 

 
3. Implementasi 

a. Implementasi Interface 
Implementasi interface terdiri dari form 

utama dan enam menu, yaitu menu proses 
mining, data awal, kandidat-1, kandidat-2, 
kandidat-3, association rule. Berikut ini adalah 
beberapa tampilan (interface) aplikasi.  

 

 
Gambar 5  Tampilan interface Form Utama 

 

 
Gambar 6  Tampilan interface Association Rule 

 
b. Implementasi Pengujian 

Pada implementasi pengujian ini, 
digunakan data pada periode 1 bulan, 3 bulan,  
dan 5 bulan. Parameter yang digunakan untuk 
uji pengaruh nilai minimum support dan nilai 
minimum confidence terhadap jumlah rule yang 
dihasilkan adalah data periode waktu tersebut.  

Nilai minimum support yang diterapkan 
adalah 2% sampai 10% dengan nilai minimum 
confidence 10% sampai 50%  tiap periode waktu.  
 
1. Pengujian dan Analisis untuk Periode 1 

Bulan 
 

Pengujian periode 1 bulan (Januari 
2012) digunakan data 354 record, dengan 

masukan nilai minimum support  2% sampai 10% 
dan nilai minimum confidence 10% sampai 50% 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel .1 Tabel Uji Pengaruh Nilai Minimum 
Support dan Nilai Confidence berbeda-beda 
terhadap Jumlah Rule yang Dihasilkan Periode 
1 Bulan 
 

Periode Minimum 
 Confidence  

Minimum Support  
2% 5% 10% 

1 bulan 

10 % 17 11 1 
20 % 13 10 1 
30 % 7 5 1 
40 % 2 1 1 
50 % 0 0 0 

 
Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa 

untuk pengujian 1 bulan dihasilkan aturan 
sebanyak 17, 11 dan 1 untuk minimum confidence 
10% dan minimum support masing-masing 2%, 
5% dan 10%. Sedangkan dengan minimum 
confidence 40% dihasilkan aturan sebanyak 2, 1, 
dan 1 untuk minimum support masing-masing 
2%, 5% dan 10%. Khusus untuk masukan 
dengan nilai minimum support 10% hanya 
dihasilkan 1 aturan saja dan sama untuk nilai 
minimum confidence 10%-40%. Jika diberikan 
masukan dengan minimum confidence 50% 
ternyata tidak dihasilkan aturan. Untuk lebih 
jelas diperlihatkan pada Gambar Grafik 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 1 Grafik Hubungan Jumlah Rule yang 
dihasilkan dengan Nilai Minimum Support 2%-

10%, dan Minimum Confidence 10%-50% Periode 
1 Bulan 

Dari Gambar Grafik 1  jika dianalisa 
secara keseluruhan dapat dilihat bahwa 
besarnya minimum confidence berbanding 
terbalik dengan jumlah aturan yang dihasilkan, 
semakin kecil nilai minimum confidence yang 
diberikan maka semakin banyak jumlah aturan 
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yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya 
semakin besar nilai minimum confidence yang 
diberikan maka semakin sedikit jumlah aturan 
yang dihasilkan. 
Association rule yang dihasilkan dari hasil uji 
periode 1 bulan hanya terbentuk satu rule 
dengan frekuensi kemunculan sebanyak 17 kali 
dengan nilai  support 12,06% dan confidence 
44,74% sebagai nilai tertinggi.  Rule tersebut 
adalah dengan kode kategori 345346 yaitu 
Hukum Pidana  Hukum Perdata 
 
2. Pengujian dan Analisis untuk Periode 3 

Bulan 
 

Pengujian periode 3 bulan (Januari-
Maret 2012) digunakan data 960 record, dengan 
masukan nilai minimum support  2% sampai 10% 
dan nilai minimum confidence 10% sampai 50%. 
Hasil dari pengujian periode 3 bulan dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel.2 Tabel Uji Pengaruh Nilai Minimum 
Support dan Nilai Confidence berbeda-beda 

terhadap Jumlah Rule yang Dihasilkan Periode 
3 Bulan 

 
Dari Tabel 2, dapat dilihat hasil 

pengujian untuk periode 3 bulan.  Untuk 
masukan dengan nilai minimum confidence 10%-
40% menghasilkan aturan sebanyak 20, 17, 8 
dan 3 aturan pada nilai minimum support 2%. 
Namun pada pengujian ini telah dihasilkan 1 
aturan pada nilai minimum confidence 50%. Pada 
pengujian 1 bulan aturan ini belum dihasilkan. 
Sedangkan untuk nilai minimum support 5% dan 
nilai minimum confidence 10%-40% dihasilkan 
aturan 9, 9, 5, dan 2 aturan. Hasil pengujian ini 
mirip dengan pengujian pada periode 1 bulan.  
Pada pengujian dengan nilai minimum support 
10% ada hal menarik yang dapat kita lihat yaitu 
tidak dihasilkan aturan pada nilai minimum 
confidence 40%-50%. Sedangkan pada nilai 
minimum confidence 10%-30% tetap dihasilkan 

aturan yang memiliki nilai sama yaitu 3 aturan. 
Untuk lebih jelas hasil dari pengujian periode 3 
bulan dapat dilihat pada Gambar Grafik 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 Grafik Hubungan Jumlah 
Rule yang dihasilkan dengan Nilai Minimum 
Support 2%-10%, dan Minimum Confidence 

10%-50%  Periode 3 Bulan 
 

Dari hasil pengujian periode 3 bulan 
dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan yang 
dihasilkan masih memperlihatkan dengan 
semakin besar nilai minimum confidence 
dihasilkan aturan yang semakin kecil, dan 
dengan semakin kecil nilai minimum support 
dihasilkan aturan semakin banyak. Jika 
dibandingkan dengan pengujian periode 1 
bulan masih memperlihatkan bahwa besarnya 
minimum confidence berbanding terbalik dengan 
jumlah aturan yang dihasilkan.  
Sedangkan rule yang terbentuk dari hasil uji 
periode 3 bulan dapat dilihat pada table 3. 
 

Tabel 3 Rule yang Terbentuk dari Hasil Uji 
Periode 3 Bulan 

Frequent 
Itemset 

Frekuensi Support Confidence 

340,345 47 12,02% 31,76% 
342,345 41 10,49% 34,17% 
345,346 51 13,04% 34,93%. 

 
Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa rule 

yang terbentuk sebanyak 3 rule dengan nilai  
Minimum Support dan Minimum Confidence di 
atas 10%. Namun dari ketiga rule yang 
terbentuk yang memiliki nilai tertinggi adalah 
dengan kode kategori 345346 yaitu Hukum 
Pidana  Hukum Perdata dengan frekuensi 
kemunculan terbanyak sebanyak 51 kali, nilai 

Periode Minimum  
Confidence  

Minimum Support  
2% 5% 10% 

3 bulan 

10 % 20 9 3 
20 % 17 9 3 
30 % 8 5 3 
40 % 3 2 0 
50 % 1 0 0 
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support sebesar 13,04% dan nilai confidence 
sebesar 34,93%. 
 
3. Pengujian dan Analisis untuk Periode 5 

Bulan 
 

Pengujian periode 5 bulan (Januari-Mei 
2012) adalah pengujian yang ketiga dengan 
menggunakan data 2006 record, dengan 
masukan nilai minimum support  2% sampai 10% 
dan nilai minimum confidence 10% sampai 50%. 
Hasil dari pengujian periode 5 bulan dapat 
dilihat pada Tabel 4 
 
 

Tabel.4 Tabel Uji Pengaruh Nilai Minimum 
Support dan Nilai Confidence berbeda-beda 

terhadap Jumlah Rule yang Dihasilkan Periode 
5 Bulan 

 
Periode Minimum  

Confidence 
Minimum Support 
2% 5% 10% 

5 bulan 

10 % 21 12 5 
20 % 17 10 5 
30 % 11 8 5 
40 % 2 1 0 
50 % 0 0 0 

 
Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa 

dengan nilai  minimum support  10% 
menghasilkan aturan sebanyak 5 aturan untuk 
minimum confidence 10%-30%. Kalau 
dibandingkan dengan hasil pengujian periode 1 
bulan dan 3 bulan maka terlihat ada kenaikan 
terhadap jumlah aturan yang dihasilkan. Hal 
ini disebabkan data yang digunakan lebih 
banyak dari pada periode 1 bulan dan 3 bulan. 
Sedangkan aturan yang dihasilkan dari nilai  
minimum support masing-masing 2% dan 5% 
terhadap nilai minimum confidence 10%-40% 
masih tetap dihasilkan aturan beragam yang 
kecendungannya menurun sesuai besar nilai 
minimum confidence. Hal ini sama dengan hasil 
yang diperlihatkan pada pengujian periode 1 
bulan dan 3 bulan. Untuk pengujian dengan 
nilai minimum confidence 50% terhadap nilai 
minimum support 2%-10% tidak dihasilkan 
aturan sama sekali. Hal ini sama dengan pada 
pengujian peroiode 1 bulan. Untuk lebih jelas 
hasil pengujian periode 5 bulan bisa dilihat 
pada Gambar Grafik 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Grafik Hubungan Jumlah Aturan 
yang dihasilkan dengan Nilai 

Minimum Support 2%, 5%, 10%, dan 
Minimum Confidence 10%-50% 

 
Association rule yang dihasilkan dari 

pengujian  periode 5 bulan didapatkan 
sebanyak 5 aturan. Selengkapnya dapat dilihat 
pada Tabel 5. 

 
Tabel 5 Association Rule yang Terbentuk dari 

Hasil Uji Periode 5 Bulan 

Frequent 
Itemset 

Frekuensi Support Confidence 

340,345 107 13,14% 33,86% 
340,346 95 11,67% 30,06% 
342,345 96 11,79% 36,78% 
342,346 85 10,44% 32,57% 
345,346 112 13,76% 35,56%. 

  
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa rule 

yang terbentuk sebanyak 5 rule dengan nilai  
Minimum Support dan Minimum Confidence di 
atas 10%. Namun dari kelima rule yang 
terbentuk yang memiliki nilai tertinggi adalah 
dengan kode kategori <345><346> yaitu 
Hukum Pidana  Hukum Perdata dengan 
frekuensi kemunculan terbanyak sebanyak 112 
kali, nilai support sebesar 13,78% dan nilai 
confidence sebesar 35,44%. Walaupun pada rule 
<(342),(345)> memiliki confidence lebih tinggi 
yaitu 36,78% namun dari nilai support lebih 
kecil daripada rule <(342),(345)>. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah 
dilakukan sebanyak tiga kali periode pengujian 
yaitu 1 bulan, 3 bulan dan 5 bulan dimana ada 
perbedaan jumlah data uji dapat disimpulkan 
bahwa aturan yang dihasilkan dalam metode 
association rule dipengaruhi oleh nilai support 
dan confidence. Nilai support  adalah suatu 
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ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat dominasi suatu item atau itemset dari 
keseluruhan transaksi, pada penelitian ini item 
atau itemset yang dimaksud adalah kategori 
buku. Sedangkan confidence adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan hubungan antar 
dua item secara conditional atau prosentase 
tingkat kepercayaan item yang saling 
berasosiasi.  

Dari analisa data hasil pengujian 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1-5 dan 
Grafik 1-3, maka hasil pengujian berdasarkan 
minimum support 2%, 5%, dan 10% dengan 
minimum confidence yang berbeda-beda dapat 
disimpulkan bahwa pada minimum support 
yang sama dan jumlah sekuen item yang sama, 
nilai minimum confidence berbanding terbalik 
dengan jumlah aturan yang dihasilkan. 
Semakin kecil nilai minimum confidence yang 
diberikan maka semakin banyak jumlah aturan 
yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya 
semakin besar nilai minimum confidence yang 
diberikan maka semakin sedikit jumlah aturan 
yang dihasilkan.  

Dari ketiga hasil uji dapat disimpulkan 
bahwa dalam transaksi peminjaman buku 
memiliki hubungan asosiasi kategori buku 
yang sering dipinjam adalah kategori Hukum 
Pidana dan Hukum Perdata sehingga jika 
pelanggan meminjam kategori Hukum Pidana 
maka juga meminjam Hukum Perdata. 

 
4. Kesimpulan  
 
Dari hasil uji dan analisis yang telah dilakukan 
maka dapat diambil kesimpulan antara lain : 

1. Pola peminjaman buku berdasarkan 
kategori buku dari data transaksi 
peminjaman buku dapat diketahui 
dengan  menerapkan metode  association 
rule menggunakan algoritma GSP. 
Masing-masing transaksi peminjaman 
buku sesuai periode yang  dikehendaki 
dihitung nilai supportnya sehingga 
ditemukan kandidat 1-itemset (C1), 
dilanjutkan dengan penemuan large 1-
itemset (L1). Iterasi dilakukan berulang 
kali hingga mencapai large 3-itemset (L3) 
dimana setiap iterasinya terdapat proses 
join dan prune. 

2. Pola peminjaman buku berdasarkan kategori 
buku di perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya adalah kategori <345> 
Hukum Pidana  dan <346> Hukum Perdata 
sehingga jika pelanggan meminjam buku 
kategori Hukum Pidana maka juga 
meminjam Hukum Perdata 

 
Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
direkomendasikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pada pengembangan yang akan datang, 
dapat ditambahkan fasilitas untuk 
melakukan mining berdasarkan kategori 
judul buku tertentu. 

2. Dalam pencarian pola asossiasion rule 
pada transaksi peminjaman buku bisa 
digunakan metode selain algoritma GSP. 
Sehingga dapat diketahui metode mana 
yang lebih baik dan efisien dari segi 
waktu.  

3. Penerapan association rule tidak hanya pada 
transaksi tetapi juga pada peminjaman user 
tertentu pada rentang waktu tertentu.   
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