
Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 1) - Cara Instalasi 

Rapidminer 

 

       RapidMiner adalah platform perangkat lunak data ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh 

perusahaan dengan nama yang sama, yang menyediakan lingkungan terpadu untuk pembelajaran 

mesin (machine learning), pembelajaran mendalam (deep learning), penambangan teks (text mining), 

dan analisis prediktif (predictive analytics). Aplikasi ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan komersial 

serta untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, pembuatan prototype dengan cepat, dan 

pengembangan aplikasi serta mendukung semua langkah proses pembelajaran mesin termasuk 

persiapan data, visualisasi hasil, validasi dan pengoptimalan. RapidMiner dikembangkan dengan 

model open core. Terdapat 2 versi edisi dari Rapidminer, yang pertama adalah RapidMiner Basic 

Edition (gratis), yang dibatasi kemampuanya pada 1 prosesor logis dan maksimal 10.000 baris data, 

tersedia dengan lisensi AGPL, yang kedua adalah Rapidminer versi komersial dengan harga dimulai 

dari $ 2.500. 

       Di kalangan dunia akademik, Rapidminer digunakan oleh Mahasiswa, Dosen atau peneliti dengan 

latar belakang Sistem Informasi untuk permodelan sistem berbasis kecerdasan buatan (optimasi, 

pengenalan pola gambar/ teks/grafik, peramalan). Tool yang sejenis dengan Rapidminer adalah 

Mathlab Simulink, WEKA, R, Orange, KNIME serta TANAGRA. Rapidminer dibangun menggunakan 

bahasa Java sehingga dapat dijalankan diberbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, UNIX 

serta Ma cOS. 

Cara instalasi : 

1. Rapidminer dapat diunduh melalui tautan : 

https://my.rapidminer.com/nexus/account/index.html#downloads 

https://my.rapidminer.com/nexus/account/index.html#downloads
http://blog.stekom.ac.id/blogdata/view/73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997/Tutorial-Belajar-Rapidminer-Bagian-1-Cara-Instalasi-Rapidminer


 

 

2. Terdapat 2 versi untuk sistem operasi windows, yaitu 32 Bit serta 64 Bit. Untuk mengatahui jenis 

sistem komputer Anda 32 Bit atau 64 Bit, jalankan perintah dxdiag dengan menekan 2 tombol 

bersamaan yaitu logo windows dan huruf R, ketikkan dxdiag kemudian klik tombol OK 

 

3. Akan terlihat jenis sistem opersi yang dipakai, pada contoh di bawah adalah sistem operasi Windows 

7 dengan jenis 64 Bit. Jadi harus kita unduh yang versi 64 Bit 



 

4. Lakukan instalasi secara biasa, kemudian jalankan, ketika keluar jendela dialog End User License 

Agreement, beri tanda centang pada opsi   i have read and understand the terms.....  Kemudian tekan 

tombol I Accept 

 



5. Pada kotak dialog Create a RapidMiner account, pilih opsi Educational 

 

6. Kemudian isikan 

• Your First Name 

• Your lastname 

• Your Email address 

• Password 

Kemudian tekan tombol Create my Account (komputer Anda harus terkoneksi ke jaringan internet) 



 

7. Buka alamat email anda, lakukan konfirmasi dengan menekan tautan yang ada ada email 

 

8. Selanjutnya sistem akan membuka browser secara otomatis, isikan email dan password saat 

registrasi pertama kali 



 

9. Kembali ke perangkat lunak Rapidminer, tekan tombol I'm Ready 



 

 

10. Akan keluar tampilan lingkungan terpadu(IDE) dari Rapidminer 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 2) - Pengantar Data 

Mining 

 

       Penambangan data (bahasa Inggris: data mining) adalah proses pencarian pengetahuan dari data 

dalam jumlah besar, menggunakan pengenalan pola, statistik dan teknik matematika. Suatu pola 

dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele, implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan 

berguna. Pola yang disajikan haruslah mudah dipahami, berlaku untuk data yang akan diprediksi 

dengan derajat kepastian tertentu, berguna, dan baru. Penambangan data memiliki beberapa nama 

alternatif, meskipun definisi eksaknya berbeda, seperti KDD (knowledge discovery in database), 

analisis pola, arkeologi data, pemanenan informasi, dan intelegensia bisnis. 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. 

 

 

http://blog.stekom.ac.id/blogdata/view/2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48/Tutorial-Belajar-Rapidminer-Bagian-2-Pengantar-Data-Mining


Masalah data mining juga bisa dikelompokkan menjadi tugas : 

• Klasifikasi (Classification) 

• Klusterisasi/Penggolongan (Clustering) 

• Regresi (Regression) 

• Analisis asosiasi (Association) 

• deteksi anomali (Anomaly Detection) 

• Peramalan deret waktu (Time Series Forecasting)  

• penambangan teks (Text Mining) 

• Pemilihan Fitur (Feature Selection) 

Data mining memiliki beberapa nama alternatif yaitu : 

• Business Intelligence  

• Knowledge discovery (mining) in databases (KDD 

• Knowledge extraction 

• data/pattern analysis 

• data archeology 

• data dredging 

• Information harvesting  

Keuntungan dari penerapan data mining (pengambilan keputusan) adalah : 

• Perusahaan fokus ke informasi yg berharga di datawarehouse/databasenya. 

• Meramalkan masa depan  sehingga perusahaan dapat mempersiapkan diri 

 

 



Proses dari data mining :  

 

 

      Setelah membaca sedikit pengantar tadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan data mining 

berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja lembaga atau perusahaan sehingga mampu beroperasi lebih 

baik dan lebih siap dalam persaingan.  

      Pada tutorial kali ini kita akan belajar dasar cara menjalankan proses serta menambahkan operator 

dalam data mining menggunakan Rapidminer Studio. Berikut adalah beberapa istilah yang akan 

digunakan dalam Rapidminer Studio : 

1. Proses adalah unit yang dapat dieksekusi yang berisi fungsionalitas yang dimilikinya. Pengguna 

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. 

 



2. Operator adalah satu blok fungsi yang disediakan RapidMiner Studio, yang bisa diatur dalam suatu 

proses dan terhubung menuju proses lainnya. Setiap operator memiliki parameter yang bisa 

dikonfigurasi menyesuaikan persyaratan spesifik dari proses. Contoh di bawah adalah tampilan 

operator dari Decission Tree.  

 

3. Repositori adalah lokasi dimana proses, data, model, dan file dapat disimpan dan dibaca, baik dari 

RapidMiner Studio atau dari sebuah proses.  

 

4. Makro adalah variabel global yang dapat diatur dan digunakan oleh sebagian besar operator dengan 

tujuan untuk memodifikasi perilaku operator. 

5. Role adalah atribut mengidentifikasikan bagaimana operator akan menggunakan atribut tersebut. 

Jenis standar lainnya dikenal sebagai Atribut khusus dan ini termasuk label, id, cluster, prediction, dan 

outlier. Role juga memungkinkan untuk mengatur peran atribut yang ada agar diabaikan oleh 

kebanyakan operator (misalnya karena ada pengecualian). 

 



6. Type adalah jenis dari sebuah atribut. Type bisa berjenis nyata (real) contoh : 0.167, 0.25, bulat 

(integer) contoh : 349 dan 567, date_time, Nominal (baik polinominal maupun binominal), atau teks. 

 

 

 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 3) - Operator dan 

Proses 

 

Rapidminer Studio memiliki tampilan antarmuka pengguna yang mudah untuk dioperasikan. Ketika 

dijalankan, Rapidminer Studio menampilkan jendela dialog dengan tiga opsi yaitu : learn yang berisi 

tutorial dasar penggunaan Rapidminer Studio, new process untuk menjalankan proses yang baru serta 

open process untuk membuka proses yang sebelumnya pernah dibuat. Untuk dasar pembelajaran kali 

ini maka pilih opsi new process, kemudian pilih Blank. 

 

http://blog.stekom.ac.id/blogdata/view/eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68/Tutorial-Belajar-Rapidminer-Bagian-3-Operator-dan-Proses


Setelah itu akan ditampilkan design perspektif 

 

Berikut penjelasan antarmuka di Rapidminer Studio versi 7.5 

Panel Repositori :  

Repositori digunakan  untuk  mengelola  dan  menata proses analisis 

Anda  menjadi  proyek  dan  pada  saat yang  sama  juga  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data dan 

yang berkaitan dengan metadata. 

 

Panel Operator : 

Berisi operator-operator yang dapat  digunakan pada proses analisis. 

Pada  Operator  View  ini  terdapat beberapa kelompok operator sebagai berikut: 



 

• Data  Access  :  

kelompok  ini  terdiri  dari semua  operator  yang  berguna  untuk membaca dan menulis file 

dari repositori lokal atau cloud, mengakses file dijejaring social seperti twitter . Kelompok 

import  digunakan untuk membaca data dan objek dari format tertentu seperti file, 

database, dan lain-lain. Kelompok export digunakan  untuk  menulis data dan objek menjadi 

format tertentu. 

• Blending  :  

kelompok  ini  terdiri  dari semua  operator  yang  berguna  untuk transformasi data pada 

table yang berkaitan dengan atribut (membuat, menghilangkan, menyalin, agregasi, 

pengubahan bobot, join, union, interseksi dan lainnya).  

• Cleansing 

kelompok  ini  terdiri  dari operator untuk melakukan normalisasi/denormalisasi data, 

memperbaiki data yang hilang atau terduplikasi,  pengubahan dimensi serta operasi diskrit 

(binning, size, dimensi) 

• Utility  :  

kelompok  ini  terdiri dari Operator bantuan, seperti  operator macros, logging, subproses, dan 

operator  perulangan  dan  percabangan  yang dapat mengatur aliran proses. 

• Modeling  :  

kolompok  ini  berisi  proses  data mining  untuk  menerapkan  model  yang dihasilkan 

menjadi set data yang baru untuk keperluan prediksi, segmentasi, asosiasi, korelasi, 

kesamaan, optimasi serta pembobotan 

• Scoring : 

kelompok  ini  terdiri  dari semua  operator  yang  berguna  untuk penerapan model, 

mencari, membuat dan menerapkan ambang batas, menghasilkan prediksi serta 

pemeringkatan. 

• Validation  :   

kelompok  ini  berisi  operator  yang dapat  digunakan  untuk  menghitung  kinerja 

pemodelan serta untuk data baru. 



• Extension : 

Berisi operator yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk keperluan khusus seperti 

pemrosesan teks, akses data pasar keuangan, transformasi deret waktu, transformasi data 

mengunakan integral, diferensial, moving average, eksponensial 

Latihan cara menjalankan proses sederhana: 

1.    Cari panel Repositori yang terletak pada sebelah kiri layar 

2.    Buka folder samples, kemudian buka data 

3.    Drag dan drop dataset Titanic Training pada panel process 

 

4. Hubungkan port (“out”) dari operator Retrieve Titanic Training dengan port (“res”) pada panel 

proses yang terletak disebelah kanan dengan cara melakukan klik kiri pada port (“out”) dilanjutkan 

dengan melakukan klik kiri pada port (“res”). 

 

 

5. Tekan tombol Run untuk menjalankan proses. 



 

 

6. Pada tabulasi Data, Anda bisa melihat data mentah tentang penumpang Titanic seperti ukuran 

keluarga atau usianya. 

 

7. Pada tabulasi Statistics, kita mendapatkan ringkasan statistik, yang memberikan informasi yang 

berguna yaitu terdapat 349 penumpang yang selamat dari kecelakaan Titanic.  

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 4) - Mengenal 

Permodelan Sederhana 

Pada tutorial sebelumnya, kita mengimpor sekumpulan data (dataset) dan menjalankan sebuah 

proses. Kita menemukan bahwa 349 penumpang selamat dari kecelakaan Titanic. Pada bagian ini kita 

akan membangun sebuah proses untuk melihat apakah orang-orang yang selamat memiliki kesamaan 

atau tidak. Berikut langkah membuat permodelan sederhana menggunakan Decission Tree (Pohon 

Keputusan) : 

1. Ambil data Pelatihan Titanic dengan cara melakukan drag dan drop dataset Titanic Training pada 

panel process. 

 

2. Kita akan membuat  pohon keputusan (decision tree). Pohon Keputusan adalah teknik pemodelan 

statistik populer, yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. 

3. Pada bagian panel Operators di sebelah kiri, buka folder Modeling, Predictive, dan akhirnya Trees. 

 



4. Seret pada operator Decision Tree, kemudian letakkan dengan posisi setelah Retrieve Titanic 

Training. 

 

5. Hubungkan port output ("out") dari Retrieve Titanic Training dengan port input ("tra" untuk 

"training") Decision Tree. Anda dapat mengklik pada port, atau Anda dapat menarik port output 

("out") menuju port input ("tra") 

 

6. Hubungkan output pertama ("mod") dari Decision Tree dengan port hasil ("res") di sisi kanan 

panel Proses. 



 

7. Tekan tombol Run pada toolbar untuk menjalankan proses. 

 

8. Dari permodelan menggunakan pohon keputusan yang telah kita buat, dapat dengan jelas terlihat 

bahwa faktor keselamatan nyawa sama sekali bukan suatu kebetulan. Dari analisa didapatkan 

kesimpulan bahwa penumpang wanita dengan keluarga kecil, benar-benar beruntung - setidaknya 

jika mereka memegang tiket yang mahal (tarif penumpang/passenger fare) 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 5) - Mengimpor Data ke 

Dalam RapidMiner. 

       Mengimpor data Anda ke dalam RapidMiner seringkali merupakan tugas pertama yang harus kita 

lakukan dalam rangka proses menyelesaikan analisis. Dalam tutorial ini, kita akan belajar cara 

mengimpor file ke dalam penyimpanan pusat RapidMiner, yang disebut Repository. Panel Repositori, 

secara baku terletak pada sudut kiri atas, di mana merupakan tempat menyimpan semua data, proses, 

dan hasil. Kita harus selalu mengimpor data ke dalam repositori, terutama bila berasal dari file jenis 

excell seperti XLS atau CSV. Repositori akan menyederhanakan desain proses analisis pada RapidMiner 

yang menggambarkan metadata beserta datanya. Sebagai contoh kita akan  menggunakan data yang 

menggambarkan kecelakaan Titanic. Pada tutorial ini, file yang akan diimpor merupakan jenis dari 

format Excel. 

Berikut langkah mengimpor data ke dalam rapidminer : 

1. Unduh contoh file data Titanic dari tautan berikut : 

https://s3.amazonaws.com/static.rapidminer.com/demo/titanic/Titanic+Data.xls 

Kemudian simpan.  

2. Untuk mengimpor data yang diunduh ke RapidMiner, klik Add Data pada panel Repositori dan 

pilih My Computer 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/static.rapidminer.com/demo/titanic/Titanic+Data.xls


3. Arahkan ke letak file Titanic+Data.xls berada, pilih file  Titanic+Data.xls kemudian klik Next. 

 

4. Klik Next beberapa kali  sampai muncul jendela Where to store the data. Saat Anda melengkapi 

impor, simpan data sebagai Titanic di Repositori Lokal Anda. Beri nama Titanic kemudian tekan 

tombol Finish. 

 



5. Akan ditampilkan kolom dan baris hasil impor dataset Titanic yang berhasil ditambahkan pada 

repositori lokal. Tekan tombol Design untuk menampilkan jendela panel Process. 

 

6. Arahkan panel Repository (1), pilih Local Repository (2), pilih Titanic (3), kemudian drag and drop 

ke panel Process (4). 

 



7. Hubungkan port out ("output") dari Retrieve Titanic dengan port hasil/results ("res") pada panel 

Process. 

 

 

8. Tekan tombol Run pada toolbar untuk menjalankan proses 

 

9. Sekarang kita dapat melihat hasil tampilan dari data yang berhasil ditambahkan ke repositori lokal. 

Pada baris ke 16 kita bisa melihat terdapat data yang hilang, yaitu diwakili dengan isian berupa ? 

(tanda tanya). 

 

 



10. Untuk mencari data yang hilang (tidak lengkap) pada kolom Age (umur), klik kolom Age sampai 

muncul deretan tanda tanya 

 

 

Kolom yang lain yang dapat kita coba (berisi data yang hilang/tidak lengkap) adalah kolom Cabin dan 

Life Boat 

 

 

11. Tab Statistik (1) menampilkan ringkasan data pada setiap kolom. Sebagai contoh pertanyaan yang 

pertama : berapa banyak orang yang melakukan perjalanan di kelas satu? Jawabannya adalah 323 

orang. Cara mendapatkan jawabannya : klik pada tanda panah Passenger Class (2), akan didapatkan 

informasi penumpang kelas 1 pada values First (323). 



 

 

Sebagai contoh pertanyaan yang kedua : berapa banyak orang yang tidak selamat dari kecelakaan 

Titanic? Jawabannya adalah 809 orang. Cara mendapatkan jawabannya : klik pada tanda panah 

Survived , akan didapatkan informasi penumpang selamat (Survived)  pada values Yes sebanyak 500 

penumpang,  serta yang tidak selamat pada value No sebanyak 809 penumpang. Klik tombol Details 

untuk melihat lebih rinci. 

 

 

12. Pada tab Charts, dapat digambarkan hubungan antara umur (pada sumbu X) serta jumlah anggota 

keluarga (pada sumbu Y) di mana penumpang dengan umur muda serta jumlah anggota keluarga yang 

sedikit memiliki tingkat peluang selamat jauh lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki anggota 

keluarga lebih banyak. 



 

 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 6) - Menyaring dan 

Mengurutkan Data 

Pada tutorial terakhir, kita telah belajar bagaimana cara mengimpor data ke dalam repository dari 

RapidMiner, di mana merupakan penyimpanan utama untuk semua data, model, dan proses. Dalam 

tutorial ini, kita akan menerapkan filter ke himpunan data Titanic untuk melihat hanya penumpang 

wanita saja. Kemudian, kita dapat dengan mudah menyortir data untuk menemukan tarif tiket 

tertinggi yang dibayarkan oleh penumpang wanita. Kita kemudian dapat menerapkan keterampilan 

baru yang telah dipelajari barusan untuk menjawab pertanyaan yang sama untuk penumpang pria. 

Kita akan mencari cara mengetahui tarif tertinggi yang dibayarkan oleh penumpang wanita. Berikut 

langkah-langkahnya : 

1. Seret data Titanic dari Repositori Sampel ke dalam Panel Process. 

 

2. Cari operator Filter Example dengan menggunakan kotak pencarian di bagian atas panel Operator. 

Seret Filter Example ke dalam panel Process. 

 



3. Hubungkan port output Retrieve Titanic dengan port input dari Filter Example dengan cara 

melakukan klik kanan port exa (“example”),  pilih Quick Fixes kemudian pilih Connect to Retrieve 

Titanic output. 

 

4.  Klik Filter Example untuk memilihnya, lalu klik Add Filters pada panel Parameters untuk 

menentukan filter. 

 

 

 

 

 

 



5.  Pilih Sex(1) di sebelah kiri, sama dengan di tengah, dan ketik Female di kotak di sebelah kanan. 

Selain dengan cara mengetikkan, Anda bisa mengklik tongkat ajaib(2) dan memilih opsi Female(3) dari 

daftar. 

 

 

6.   Cari dan kemudian seret operator Sort ke dalam panel Process. 

 

 

 

 



7.  Hubungkan output Filter dengan masukan Sort dengan cara meng klik kanan port exa 

(“example”),  pilih Quick Fixes kemudian pilih Connect to Filter Examples.example set output. 

 

 

8.  Klik pada Sort untuk memilihnya. Buat perubahan berikut pada panel Parameters, tetapkan 

attribute name (nama atribut) ke Passenger Fare, ubah sorting direction (arah pengurutan) menjadi 

decreasing  (menurun). 

 

 

9. Sambungkan port output Sort ke port res (hasil) di sebelah kanan panel Sort dengan cara mengklik 

kiri port exa (“example”) kemudian dilanjutkan dengan cara mengklik kiri port res (“results”). 

 

 

 

 



10.  Jalankan proses dan periksa hasilnya. 

 

 

11.  Kita sekarang dapat melihat tarif tertinggi yang dibayarkan untuk seorang wanita di kapal Titanic. 

Tarif tertinggi yang diperoleh, ditemukan pada baris pertama dan kedua pada kolom Passenger Fare. 

 

 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 7) - Menggabung dan 

Mengelompokkan 

 

       Kita akan  berhenti sejenak dari topic Titanic dan mempelajari tentang beberapa tugas lain yang 

sering digunakan dalam persiapan data, khususnya penggabungan dan pengelompokkan data 

bersama-sama. Kita akan menangani dua kumpulan data: satu berisi produk yang dijual oleh organisasi 

dan satu dengan transaksi (informasi tentang pelanggan mana yang membeli produk itu). Setelah 

menggabungkan rangkaian ini, kita dapat menjawab pertanyaan tentang produk yang paling sering 

dibeli atau siapa pelanggan kita yang paling setia. 

Berikut Langkah cara menggabungkan dan mengelompokkan data : 

1. Perluas Sampel repositori di panel Repositori. Selanjutnya, buka folder data dalam contoh 

repositori untuk mengambil data Produk dan Transaksi. 

 

2. Seret data Products dan data Transactions dari folder Samples - Data ke dalam panel Proses 

3. Cari operator Join di kotak pencarian di bagian atas panel Operator. Seret operator Join menuju 

panel Proses. 



 

4. Sambungkan port output dari Retrieve Products ke port input Join (tidak masalah yang 

mana). 

 

5. Hubungkan Retrieve Transactions ke port input Join lainnya. 

6. Klik Join untuk memilihnya. Pada panel Parameters, hilangkan tanda centang pada opsi use id 

attribute as key. Bidang atribut utama muncul. 



 

 

7. Klik Edit List. Pilih Product ID untuk left dan right key attributes. Kemudian, klik Apply. Hasil 

operasi Join akan membentuk tabel yang menunjukkan setiap transaksi dan rincian produknya. Dua 

kolom ID yang kita definisikan sebagai atribut utama untuk join menentukan pemetaan antara baris 

dari dua tabel asli. 

 

 

 8. Seret operator Agregat ke dalam proses. Hubungkan ke output dari Join. 



 

 

 

 9. Klik Agregat untuk memilih. Buat perubahan berikut pada panel Parameter: 

 

 



10. Klik pada group by attributes. Klik select Attributs  

11. Kemudian, pilih Product ID dengan memindahkannya ke kanan. Klik Apply. 

 

 

 12. Klik aggregation attributes, kemudian klik Edit list  

 

 

 13. Pilih Customer ID di kotak kiri dan atur fungsi count untuk menghitung di kotak kanan. 



 

 14. Masih di kotak dialog ini dan tambahkan entri lain Product Name dengan mengatur fungsi 

ke mode. Klik Apply 

 



 15. Jalankan dengan mengklik tombol process 

 

       Agregat melakukan "group-by-function" yang mungkin kita ketahui dari database. Di samping 

menggabungkan dan menyaring, fungsi agregat adalah salah satu operator yang paling penting untuk 

pencampuran data. Dalam kasus ini, agregat mengelompokkan data berdasarkan produk, menghitung 

jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan 

produk ini. Hasilnya adalah tabel semua produk dengan atribut berikut: ID produk, nama produk, dan 

jumlah pelanggan yang telah membeli produk. 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 8) - Membuat dan 

Menghilangkan Atribut 

       Kita sudah hampir siap untuk membangun model prediksi pertama menggunakan RapidMiner! 

Tapi pertama-tama, kita perlu terlebih dahulu mempelajarin dua operasi yang sangat penting untuk 

mengubah dataset (kumpulan data) kita menjadi format yang lebih sesuai untuk pembelajaran. Awal 

proses dari ini sama dengan yang sebelumnya. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk 

menerapkan apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Kita kemudian akan membuat kolom data baru 

dan menghapus  beberapa kolom dari data yang tidak terpakai / tidak diperlukan.  

Berikut langkah untuk bekerja dengan atribut : 

1. Seret dataset  Transactions(Transaksi) dan Products  (Produk) ke dalam Proses. 

 

2. Tambahkan operator Join (Gabung). 

3. Hubungkan semua operator. 

 



 

 4. Tentukan kolom yang akan digunakan di Parameters for Join dengan cara meng klik operator 

join(1). Kemudian hilangkan tanda centang pada opsi use id attributes as key (2),  

 

 

  

klik Edit List (3)  

5. Gunakan Product ID untuk atribut kunci kiri(1) dan kanan(2) kemudian tekan tombol Apply 

(3). 

 



 

Langkah di atas akan menghasilkan keluaran berupa semua transaksi dengan rincian produk untuk 

setiap transaksi. 

Proses berikutnya adalah mendefinisikan  atribut baru, berikut langkahnya : 

1. Tambahkan operator Generate Attributes. 

 

2. Hubungkan operator dengan Join. 

 

 

3. Klik operator Join(1), kemudian klik Edit List di Parameters (2) untuk Menghasilkan Atribut untuk 

menentukan atribut baru (kolom). Dialog akan muncul.  



 

 

 4. Di kolom kiri dialog, masukkan Total untuk nama atribut. 

5. Di kolom kanan, ketik Amount  *  Price untuk ekspresi fungsi. 

 

 

 

 

 

 



 Berikutnya adalah membuang atribut yang tidak diperlukan. Langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Tambahkan operator Select Attributes ke proses dan hubungkan.   

 

  

2. Buat perubahan berikut pada Parameter:   Atur  attribute filter type ke subset. Secara umum, 

operator ini hanya akan diterapkan pada atribut (kolom) yang sudah kita tentukan. Hal  ini akan 

memungkinkan kita memilih subkumpulan kolom untuk disimpan dalam data - semua kolom lainnya 

akan dihapus.  

 

 4. Kemudian Klik opsi Select Atribut. Pada dialog yang dihasilkan, pilih atribut Customer ID (ID 

Pelanggan), Product Name (Nama Produk), dan Total. Jika daftarnya masih kosong, mungkin  kita lupa 

menghubungkan operator terlebih dahulu  



 

5. Jalankan prosesnya 

 

 

  

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 9) - Mengubah Tipe dan 

Role dari Atribut 

       Untuk belajar membangun model prediktif, mari kembali ke data Titanic dari sebelumnya. Data ini 

agak sederhana dan tidak perlu banyak persiapan, tapi kita masih perlu menentukan kolom mana yang 

ingin kita prediksi! Berikut tahapan yang harus kita kerjakan. 

Tahap 1 : Menambah detil produk ke transaksi : 

1. Tarik data Titanic ke dalam proses.  

 

 2. Sekarang, arahkan mouse ke port output operator Retrieve dan tunggu sampai jendela kecil muncul 

dan menampilkan beberapa meta data  tentang dataset Titanic. Beberapa informasi yang Anda tahu dari 

tab Statistik.  

 



3. Perhatikan dua kolom Role dan Type di tabel di bagian bawah. 

        Setiap atribut memiliki tipe yang mendefinisikan nilai yang mungkin untuk kolom (misalnya, jika nilai 

bisa nominal atau numerik). 

Tahap 2 : Mendefinisikan Tipe  dan Peran Atribut : 

1. Tambahkan Discretize by Binning operator dan hubungkan  

 

 

 2. Tetapkan jenis filter atribut menjadi single (yaitu Anda hanya mengerjakan salah satu atribut). 

 

 3. Ubah opsi  attribut ke Age (Umur). 

4. Ubah opsi  jumlah binning menjadi 3. 

       "Binning" adalah teknik umum untuk mengubah tipe dari numerik menjadi polinominal (nominal 

dengan lebih dari 2 nilai). Di sini, kita membuat tiga "binning" yang mencakup rangkaian nilai lengkap. 

Operator kemudian mengganti nilai numerik asli dengan nama bin yang dimiliknya. 

 



Tahap 3 : Mendefinisikan kolom mana yang akan diprediksi  : 

Pada RapidMiner, kita menyebut kolom yang harus diprediksi dengan nama label. Terkadang juga disebut 

sebagai target atau kelas. 

Langkah : 

1. Tambahkan operator Set Role dan hubungkan.  

 

  

2. Pada parameter, untuk nama atribut ubah ke Survived, kemudian pada opsi target role ubah 

menjadi label.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.  Jalankan proses dan periksa hasilnya. 

 

       Lihat tab Statistik di tampilan Results. Perhatikan bahwa role Survived telah berubah menjadi label. 

Atribut Age juga memiliki tipe baru sekarang: nilai numerik untuk Age telah diganti dengan nama baru. 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 10) - Membuat Model 

Prediksi dengan Decission Tree 

      Dengan operator preprocessing yang telah kita bahas sejauh ini, kita dapat memadukan dan 

menyiapkan sebagian besar data set untuk membangun model prediktif. Dalam tutorial ini, kita akan 

menggunakan salah satu metode pembelajaran mesin yang paling banyak digunakan, yaitu Decision 

Tree, untuk memprediksi siapa yang akan bertahan dalam kecelakaan Titanic. Tentu saja kapal Titanic 

sudah tenggelam, jadi tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan penumpangnya, 

namun kita tetap dapat menggunakan model ini untuk situasi yang sama dan membuat prediksi saat 

itu. Jadi perlukah kita membeli tiket kelas tiga saat bepergian dengan keluarga? Model akan 

menunjukkannya! 

Langkah 1. Mengambil data Titanic. 

 1. Seret data Titanic ke dalam jendela process. 

 

2. Tambahkan Set Role, hubungkan, dan konfigurasikan seperti yang sudah kita lakukan pada tutorial 

sebelumnya.  

 

Ubah opsi attribut name menjadi Survived  



 

Ubah opsi target role menjadi label. 

 

 

Ingatlah bahwa atribut dengan target role, label adalah yang ingin kita prediksi. Penting untuk 

mengatur label, karena apda metode pembelajaran mesin, seperti algoritma decision tree, 

menggunakan data yang ada dengan nilai label yang diketahui (data set pelatihan) untuk menemukan 

pola tersembunyi. Decision tree kemudian menciptakan prediksi dari pola tersebut dan 

menerapkannya ke data baru tanpa label yang dikenal (data set pengujian). 

Langkah 2. Menghapus atribut yang tidak diperlukan. 

Tambahkan operator  Select Atribut ke proses dan hubungkan. 

 



Atur  atribut filter type ke subset 

 

klik Select Atributes. 

Dalam dialog yang dihasilkan, pilih Survived, Sex, Passenger Class, Passenger Fare, dan No of ... 

parents, children, siblings, and spouses. 

 

       Kita menghilangkan (tidak memilih) Life Boat karena penumpang yang naik pada Life Boat adalah 

orang yang kemungkinannya selamat. Menambahkan informasi Life Boat akan menyebabkan model 

praktis hanya bergantung pada informasi ini. Jadi pertanyaan yang tepat adalah : siapa yang berhasil 

naik Life Boat? Nama dan nomor tiket adalah jenis ID yang berbeda, jadi kita juga akan membuangnya. 

Langkah 3. Membangun model pohon keputusan. 

 Seret pada operator Decision Tree, hubungkan inputnya, dan hubungkan port output "mod" ke port 

"res". 



 

        Perhatikan bahwa koneksi data berwarna biru sedangkan koneksi modelnya berwarna hijau. Ini 

membantu untuk menemukan dan memverifikasi port koneksi yang benar dengan mudah. 

Jalankan prosesnya. 

 

Periksa hasil prediksi yang dihasilkan oleh model pohon keputusan. 

 

       Hal yang menarik untuk dilihat bahwa bagi penumpang wanita, serta besar kecilnya ukuran 

keluarga memegang peranan lebih penting dibandingkan faktor kelas penumpang. Pola perilaku ini 

tidak bisa dideteksi untuk penumpang pria. Secara umum, pria memiliki kemungkinan lebih rendah 

untuk bertahan hidup ("wanita dan anak-anak lebih diutamakan!"). 



 

Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 11) - Mengatasi Atribut 

yang Hilang 

       Dalam melakukan kegiatan analis, data preprocessing kemungkinan akan menghabiskan sebagian 

besar waktu kita.  Ada dua kelompok umum dalam penanganan data: pencampuran dan pembersihan. 

Pada tutorial berikut ini selanjutnya akan dibahas beberapa operasi terpenting untuk pembersihan data.  

       Pencampuran adalah mengubah kumpulan data dari satu keadaan menuju keadaan  lain atau 

menggabungkan beberapa kumpulan data. Pembersihan adalah segala kegiatan tentang memperbaiki 

data, sehingga pemodelan akan memberikan hasil yang lebih baik. Kita kembali melihat data Titanic lagi. 

Kita masih ingat sebelumnya bahwa data Titanic berisi beberapa nilai yang hilang, yang digambarkan 

dalam bentuk  tanda tanya pada tampilan data. Anda juga dapat melihat jumlah nilai yang hilang untuk 

setiap atribut dalam tampilan Statistik. Nilai yang hilang merupakan masalah bagi banyak pemrosesan 

preprocessing atau pemodelan data. Tutorial ini akan menunjukkan kepada kita tentang pendekatan yang 

paling umum untuk menghapus atau mengganti nilai yang hilang. Berikut langkahnya : 

Langkah 1 : Mempersiapkan data. 

 1. Tarik data Titanic ke dalam proses. 

 

2. Arahkan kursor mouse ke port out dan tunggu sampai tooltip menampilkan data meta. 



 

 

3. Tekan F3 saat tooltip ditampilkan. Sekarang berubah menjadi jendela dan Anda dapat menggulir ke 

bawah untuk melihat informasi tentang semua kolom. Periksa kolom dengan nilai yang hilang. 

 



  

Ada lima atribut dengan nilai yang hilang: Age, Passenger Fare, Cabin, Port of Embarkation, dan Life 

Boat. Cabin dan Life Boat memiliki nilai yang paling hilang 

 

Langkah 2. Hapus atribut yang terlalu banyak hilang. 

 1. Tambahkan operator baru Select Attributes. 

 

2. Sambungkan operator baru ke operator Retrieve dan output ke port hasil "res" di sebelah kanan. 

 

 

3. Di Parameters, ubah tipe filter atribut menjadi Subset dan pilih semua atribut terkecuali  Cabin dan Life 

Boat. Ini berarti keduanya akan dilepas oleh operator. 



 

 

4.  Jalankan prosesnya. Klik pada tab Statistik dan periksa atribut mana dengan nilai yang hilang yang 

tersisa.  

 

 



        Kita menghapus Cabin karena hampir semua nilai di kolom ini hilang dan nilai yang tersisa mungkin 

tidak mengandung banyak informasi bermanfaat. Kita menghilangkan Life boat dengan alasan yang sama 

dan karena atribut ini sangat berkorelasi dengan label. Atribut Umur juga memiliki sejumlah nilai hilang 

yang signifikan, namun kita akan menangani hal ini dengan menggunakan metode yang berbeda pada 

tutorial berikutnya. 

Langkah 3 Mengganti nilai yang hilang 

1. Cari operator Replace Missing Values dan menambahkannya ke proses. Kita  dapat menjatuhkannya 

pada jalur koneksi antara Select Attributes dan port res (gerakkan pointer mouse sampai sambungan di 

highlight (sorot) sebelum kita menambahkan operator baru). Dengan cara ini kita tidak perlu secara 

manual menghubungkan kembali operator. 

 

2. Pada Parameter dari operator ini, gunakan satu untuk jenis filter atribut dan pilih Age for attribute. 

 



 

 

3. Jalankan prosesnya lagi. 

 

       Anda akan melihat di tab Statistik bahwa hanya beberapa sampel dengan nilai yang hilang yang tersisa. 

Ketika kita menjalankan proses ini, nilai pada atribut Age yang hilang telah diganti dengan nilai rata-

rata  dari Age. Cara ini adalah teknik umum untuk menangani banyak nilai yang hilang pada sebuah 

atribut. Karena hanya ada sedikit nilai yang hilang, kita dapat menyaring sampel ini dengan aman dari 

dataset. 

Langkah 4 .Menghapus sampel dengan nilai yang hilang. 



       Kita telah menggunakan operator Filter Example sebelumnya, tapi kali ini kita akan menggunakan 

beberapa pengaturan lanjutan untuk menghapus sampel di mana memiliki nilai atribut yang hilang. 

1. Cari Filter Example dan drop  pada jalur koneksi ke port result. Atau kita bisa menghubungkan 

operator secara manual. 

 

2. Perhatikan link di bagian bawah panel Parameter yang menunjukkan / menyembunyikan parameter 

lanjutan. Klik pada Show advanced parameters untuk menampilkan semua parameter operator.  

 

 

3. Parameter baru akan muncul. Atur kondisi class ke no_missing_attributes. 

4. Jalankan prosesnya lagi. 



 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 12) - Melakukan 

Normalisasi dan Deteksi Outlier 

       Langkah penting lain pada pembersihan data adalah untuk mengidentifikasi kasus yang tidak biasa 

dan menghapusnya dari dataset. Dalam beberapa situasi, outlier sendiri mungkin merupakan kasus 

yang paling menarik (misalnya mendeteksi penyimpangan transaksi kartu kredit), namun dalam 

kebanyakan kasus, outlier hanyalah hasil dari pengukuran yang salah dan harus dibuang dari dataset. 

Inilah yang akan kita bahas dalam tutorial ini. 

Langkah 1 : menyiapkan data.  

1. Tarik data Titanic ke dalam proses. 

 

2. Menambahkan operator Select Attributes dan hubungkan. 

 

2. Ubah Parameters sehingga Kita membuang Cabin, Life Boat, Name, dan Ticket Number. 



 

 

 

 

       Hasilnya akan menjadi kumpulan data yang hanya berisi kolom yang kita percaya akan 

berkontribusi baik terhadap deteksi outlier. Kita akan menggunakan algoritma deteksi outlier berbasis 

jarak jauh yang menghitung jarak Euclidean antara titik data dan menandai titik-titik yang paling jauh 

dari titik data lainnya sebagai outlier. Jarak Euclidean menggunakan jarak antara dua titik data untuk 

masing-masing atribut.  

       Apa efeknya pada jarak jika atribut memiliki rentang nilai yang berbeda (satu atribut antara 0 dan 

5 dan atribut lainnya antara 1 dan 1000)? Atribut dengan nilai lebih besar akan memberi kontribusi 



lebih banyak daripada nilai yang lebih kecil. Untuk alasan ini, kita harus memastikan bahwa semua 

atribut menggunakan rentang nilai yang serupa. Transformasi ini disebut Normalisasi. 

Langkah 2. Menormalisasi rentang nilai atribut. 

Tambahkan operator Normalize dan hubungkan. 

 

 

       Secara umum, kita harus selalu menormalkan data sebelum menerapkan algoritma berbasis 

jarak  seperti deteksi outlier atau k-Means clustering. Dengan menggunakan parameter default, 

operator Normalize akan melakukan Transformasi z (juga dikenal sebagai Standardisasi) yang 

menghasilkan nilai rata-rata 0 dan deviasi standar 1 untuk setiap atribut. Dengan kata lain, semua 

atribut berada pada skala yang sama setelah normalisasi dan dapat dibandingkan satu sama lain. 

Langkah 3 . Menormalisasi rentang nilai atribut. 

Tambahkan operator Normalize dan hubungkan. 

 

 

       Secara umum, kita harus selalu menormalkan data sebelum menerapkan algoritma berbasis 

jarak  seperti deteksi outlier atau k-Means clustering. Dengan menggunakan parameter default, 

operator Normalize akan melakukan Transformasi z (juga dikenal sebagai Standardisasi) yang 



menghasilkan nilai rata-rata 0 dan deviasi standar 1 untuk setiap atribut. Dengan kata lain, semua 

atribut berada pada skala yang sama setelah normalisasi dan dapat dibandingkan satu sama lain. 

 

Langkah 4. Menghapus outlier dari contoh. 

1. Tambahkan Filter Examples ke proses dan hubungkan ke operator sebelumnya dan juga ke port 

hasil di sebelah kanan. 

 

2. Di Parameternya, tambahkan filter baru dengan Outlier, equal, dan false sebagai nilai. 

 



 

 

3. Jalankan prosesnya.  

 

  

       Prosesnya mungkin berjalan beberapa lama tapi akan beralih ke tampilan Results secara otomatis 

saat selesai. Kita akan melihat bahwa hasilnya adalah kumpulan data dengan 1.299 contoh serta 10 

outlier yang telah berhasil dihapus. 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 13) - Melakukan Pivot 

dan Mengganti nama Atribut 

Pivot : Mengubah  format tabel yang panjang menjadi lebar. 

       Dalam tutorial ini, kita akan belajar tentang teknik pencampuran data umum lainnya, yaitu 

melakukan pivot pada data. Kita mungkin sudah familiar dengan konsep pivot dari perangkat BI atau 

Excel: mengubah data dari format tabel panjang (satu atribut dengan banyak contoh) ke dalam format 

tabel yang lebar (banyak atribut dengan satu contoh saja). Transformasi ini sangat berguna setelah 

agregasi karena informasi agregat selalu disimpan dalam format yang panjang. Model pembelajaran 

mesin, bagaimanapun juga memerlukan data untuk disimpan ke dalam format kolom yang luas, 

sehingga kita akan sering menghadapi tahap preprocessing ini, sebelum kita memulai dengan 

pemodelan yang sebenarnya. 

Langkah 1. Mempersiapkan Data 

Mari kita mulai dengan membuat tabel yang menunjukkan berapa banyak penumpang di setiap kelas, 

dikelompokkan menurut jenis kelamin. 

 1. Tarik data Titanic ke dalam jendela Process. 

 

2. Tambahkan operator Aggregate dan hubungkan. 

 

3. Pada Parameters, pilih Passenger Class dan Sex sebagai group by attributes.  



 

 

 

 

4. Juga gunakan Passenger Class dengan fungsi count sebagai entri baru untuk aggregation attributes. 



 

       Hasilnya akan berupa tabel dengan tiga kolom: Kelas Penumpang, Jenis Kelamin, dan hitungan 

untuk masing-masing kombinasi tersebut. Baris pertama adalah First, Female dengan jumlah 144, 

baris kedua adalah First, Male dengan jumlah 179 dan seterusnya. Semua kombinasi kelas penumpang 

dan jenis kelamin diwakili sebagai baris, karena itulah kita menyebutnya dengan format tabel panjang. 

Langkah 2 . Melakukan pivot data 

Mari kita ubah format tabel panjang menjadi format lebar yang akan membuat jumlah pria dan wanita 

di kelas masing-masing menjadi sedikit lebih jelas. 

1.Cari operator Pivot, tambahkan, dan hubungkan ke Aggregate. 

 

2.Pilih operator Pivot untuk mengatur parameternya. Gunakan Sex  sebagai grup attribute. 



 

3. Gunakan Passenger Class sebagai index attribute. 

       Kumpulan data yang dihasilkan memiliki empat kolom dan dua baris. Setiap baris mewakili salah 

satu nilai dari kolom Sex (parameter atribut grup). Tiga nilai atribut indeks (kelas penumpang) yang 

berbeda menjadi tiga kolom baru. Nilai aktual dalam tabel mewakili jumlah dari gabungan kombinasi 

kelompok (gender) dengan nilai indeks (atau subkelompok), yang merupakan kelas penumpang dalam 

kasus ini. Sebagai contoh kita  mendapatkan 144 wanita yang memesan kelas satu. 

Langkah 3. Mengganti nama atribut dengan ekspresi reguler. 

      Nama kolom baru mencerminkan bagaimana kolom tersebut diciptakan, tapi ini tidak selalu mudah 

untuk dibaca. Kita bisa menggunakan operator Rename untuk mengganti nama tiga atribut secara 

manual dengan sesuatu yang lebih bagus, seperti "Passenger Class First". Mengganti nama adalah 

sebuah cara  jika kita memiliki beberapa atribut yang harus diganti namanya, namun kita akan 

mengambil pendekatan yang lebih baik yang memungkinkan kita mengganti nama ratusan atribut 

sekaligus. 

1. Cari operator Rename by Replacing, tambahkan dan hubungkannya ke Pivot. 

 

 

2. Hubungkan operator ke port result di sebelah kanan. 

3. Salin  count ((*)) ) _ (. *) menuju kolom replace what. Pastikan bahwa kita menuliskan dengan 

lengkap semua tanda kurung dengan benar!  



 

 

4. Salin $ 1 $ 2 ke parameter replace by. 

 

 

5. Jalankan prosesnya 

 

 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 14) - Macros sebagai 

Variabel Proses dan Sampling 

       Dalam tutorial ini, Anda akan belajar tentang konsep RapidMiner yang sangat berguna 

yaitu  macro. Makro adalah variabel yang dapat kita gunakan untuk menyimpan dan memuat nilai 

secara dinamis dalam proses  kita. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan macro untuk mengurangi 

ukuran data sebesar  50%  untuk melakukan perhitungan menggunakan ukuran yang baru. 

Langkah 1. menyiapkan data. 

 1. Tarik data Titanic ke dalam jendela process. 

 

 

2. Cari operator Set Macro dan tambahkan ke prosesnya. 

 

 

3. Hubungkan Set Macro dengan Retrieve Titanic. 

 

 

 

 

 



4. Klik Set Macro dan buat perubahan berikut pada Parameternya: 

 

 

 Atur macro ke fraction, atur value ke 0.5. 

       Makro dapat digunakan untuk menyimpan sembarang nilai alfanumerik. Setiap makro memiliki 

nama dan nilai. Set Macro hanyalah salah satu cara untuk mengatur makro, kita akan melihat 

beberapa cara lain nantinya. 

 

Langkah 2 : Mengekstrak makro dari data. 

       Dengan Set Macro, kita akan membuat makro dan menentukan nilainya secara manual. Kita juga 

dapat membuat makro di mana nilainya mengambil dari bagian proses yang lain, seperti  jumlah 

contoh dalam dataset. Berikut langkahnya : 

 1. Tambahkan operator Extract Macro ke dalam  proses dan hubungkan. 

 

 

 

 



 

2. Dalam parameternya, atur opsi  macro ke size, atur jenis macro ke number_of_examples. 

 

 

 Langkah 3 : Menghitung makro yang baru 

        Kita dapat menghasilkan nilai makro menggunakan ekspresi sewenang-wenang dengan cara yang 

sama seperti membuat kolom baru dengan operator Generate Attributes. Di sini kita akan 

menghitung ukuran contoh himpunan baru dengan mengalikan pecahan yang telah kita definisikan 

sebelumnya (Set Macro) dengan ukuran lama (Extract Macro) dan membulatkan hasilnya ke bilangan 

bulat. 

 Berikut langkahnya : 

1. Mencari operator  Generate Macro dan masukan dalam proses, kemudian hubungkan. 

 

 2. Di Parameternya, klik pada function descrption. 



 

 

 3. Tambahkan entri baru dengan new size  sebagai macro name dan round (eval (% {size}) * eval (% 

{fraction})) sebagai function expressions. 

 

 

        Harap diperhatikan: Bila kita mendefinisikan makro, kitaa bisa menggunakan sembarang teks 

sebagai nama, misal. “nama makro" . Tapi bila kita menggunakan parameter makro pada operator 

lain, kita harus menggunakan format % {nama makro}. 

        Fungsi eval memberitahu ekspresi parser pada RapidMiner bahwa nilai makro harus dievaluasi. 

Dalam kasus ini, ini mengubah dua makro menjadi angka sehingga dapat digunakan dalam perkalian 



(contohnya bagaimana kita dapat memperbanyak dua buah teks?). Fungsi eval sering diperlukan jika 

kita ingin menggunakan macro sebagai bagian dari ekspresi fungsi namun kita tidak perlu 

menggunakannya jika kitaa hanya menggunakan makro sebagai parameter nilai pada operator lain. 

Langkah 4 : Melakukan Sampel data. 

1. Seret operator sample ke dalam proses dan hubungkan. 

 

 

 2. Atur parameter sample size ke % {new size}. 

 

  

3. Hubungkan output of  Sample ke port result di sebelah kanan. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jalankan prosesnya. 

 

 

       Perlu diketahui lagi bahwa kita harus menggunakan format % {new size} untuk mengakses nilai 

makro ini dalam pengaturan parameter. 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 15) - Perulangan dan 

Percabangan 

       Perulangan dan percabangan adalah konsep yang sangat berguna yang dikenal di hampir semua 

bahasa pemrograman. RapidMiner menawarkan puluhan operator untuk perulangan contoh, atribut, 

atau nilai atribut tertentu. Dalam tutorial ini, kita akan membangun sebuah proses yang membahas 

tiga kelas penumpang yang berbeda dari data Titanic dan memeriksa apakah jumlah sampelnya lebih 

tinggi dari angka yang telah ditentukan sebelumnya. Jika lebih tinggi, kita menurunkan subkelompok 

ini ke jumlah sebelumnya, jika tidak kita akan menyimpan semua contohnya saja. Proses seperti ini 

misalnya, dapat digunakan untuk menyeimbangkan kelas dalam kasus di mana beberapa kelas yang 

sangat besar mendominasi beberapa kelas minoritas. 

Langkah 1 Menyiapkan data dan makro. 

1. Seret data Titanic ke dalam proses. 

 

 

2. Tambahkan operator Set Macro ke proses dan hubungkan. 

 

 

 

 



3. Gunakan ukuran max size sebagai makro dan 400 sebagai value pada Parameters. 

 

 

  

       Kita akan menggunakan 400 contoh sebagai jumlah maksimum untuk masing-masing dari tiga 

kelas penumpang. Dengan mendefinisikan ukuran max size dengan makro pada awal proses, akan 

memudahkan untuk membuat perubahan pada pengaturannya nanti. Hal ini sangat berguna jika kita 

menggunakan nilai di banyak bagian proses. 

Langkah 2 . Melakukan perulangan nilai atribut. 

       Kita akan melakukan perulangan pada  tiga kelas penumpang dan memeriksa sebuah kondisi untuk 

masing-masing kelas. Dalam kasus ini, kondisinya adalah bahwa kelas harus memiliki nilai lebih 

kecil  dari max size sampel. Berikut langkahnya : 

1. Cari operator Loop  Values dan seret ke dalam proses. Kemudian hubungkan operator. 

 

 

 

 

 



2. Pada Parameter, atur attribut ke Passenger Class.  

 

 

Langkah 3. Pengaturan di dalam perulangan 

       Apakah Anda memperhatikan ikon kecil di sudut kanan bawah Nilai Loop operator? Ikon ini 

menunjukkan bahwa operator ini dapat memiliki operator lain yang bersarang di dalamnya. Klik dua 

kali operator Loop Values untuk melihat isinya. 

 1. Klik dua kali Loop Values.  

 

       Di dalam perulangan kita dapat menentukan sub-proses yang akan dijalankan untuk masing-

masing dari tiga kelas penumpang yang sedang dilakukan proses perulangan. Kapan pun kita berada 

dalam sub-proses nested, kita bisa menemukan nama sub-proses di pojok kiri atas. Di bagian atas 

panel  Process, kita juga akan menemukan jalur yang dapat digunakan untuk navigasi kembali ke 

proses utama. 

Langkah 4. Menyimpan sampel untuk kelas . 

       Konsep operator bersarang memungkinkan proses yang sangat berguna. Kita akan sering melihat 

ini dalam proses selanjutnya saat kita memvalidasi model atau mengoptimalkan pengaturan 

parameter. Untuk saat ini, kita mendefinisikan apa yang terjadi di dalam perulangan. 

 

1. Pastikan kita berada di dalam operator Loop dengan mengklik dua kali,  

2. Di dalam operator Loop Values, lakukan hal berikut: 



 

 

3. Tambahkan Operator Filter Examples. 

4. Hubungkan input filter dengan port di sebelah kiri sub-proses. Ini akan memungkinkan data set 

dikirimkan ke Operator Loop untuk mengalir menuju sub-proses. Pada Parameters dari Filter Example, 

tambahkan filter baru dengan setting Passenger Class, equals, dan  %{loop_value}  

 

       Macro loop_value adalah makro yang telah ditentukan dari operator Loop Values yang dapat 

digunakan di dalam operator. Dalam setiap iterasi, makro diatur ke nilai atribut loop saat ini. Kita bisa 

menggunakan makro pada operator lain seperti misalnya, Filter Example. Kita hanya menyimpan 

sekumpulan sampel asli yang memiliki nilai atribut dari iterasi loop saat ini. 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 16) - Mengekspor Data 

dari Rapidminer 

       Sampai sejauh ini, kita hanya berfokus untuk memanipulasi data di RapidMiner, namun kita 

mungkin bertanya: bagaimana cara kita mendapatkan data dari RapidMiner? Misalnya untuk 

kolaborasi, analisis lanjutan, atau redundansi, di mana mengekspor data merupakan tugas penting 

untuk dapat dilakukan. Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana dengan mudah mengekspor data 

kita pada RapidMiner. 

Langkah 1. Menuliskan data ke file. 

 1. Tarik data Titanic ke dalam proses. 

 

2. Cari operator Write Excel dan seret ke dalam proses, hubungkan operator. 

 

3. Di Parameters dari  Write Excel, tentukan lokasi file untuk file parameter excel. Pastikan bahwa 

Anda memiliki ijin untuk menulis file ke lokasi ini.  



 

       Kita dapat menentukan path secara bebas untuk lokasi  file Excel. Operator akan mengambil data 

Titanic dan menulis dataset lengkap ke dalam file excel. Ada puluhan operator yang tersedia untuk 

format file yang berbeda, serta format untuk penulisan ke database. Kita juga dapat menemukan 

operator untuk menulis hasilnya kembali ke aplikasi untuk bisnis, seperti sistem CRM atau ERP. Jenis 

koneksi ke aplikasi bisnis lainnya sangat penting. Kapan pun kita mengambil keputusan bisnis dengan 

menggunakan model prediktif, ki ta dapat mengoperasionalkan permodelannya 

    Jika kita membutuhkan lebih banyak operator, misalnya untuk penulisan ke dalam format yang 

berbeda, cobalah tautan Get More Operators di bagian bawah panel Operator. Tautan ini akan 

membuka RapidMiner Marketplace yang menawarkan ekstensi ratusan operator tambahan. 

Langkah 2. Menyimpan ke dalam repositori. 

       Bila memungkinkan, kita sangat merekomendasikan penggunaan repositori atau database, bukan 

file, karena RapidMiner juga menyimpan data meta di repositori. Data meta ini kemudian digunakan 

selama proses desain. Misalnya, RapidMiner dapat menggunakannya untuk menampilkan nama 

atribut yang berbeda pada dialog pilihan. Kita telah melihat sebelumnya bahwa kita dapat menyimpan 

data dalam repositori dengan mengimpornya. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara 

menggunakan operator untuk menyimpan data, model, atau hasil lainnya ke dalam repositori . 

 

 

 

 

 

 



1. Tambahkan operator Store ke proses dan hubungkan.  

 

2. Tentukan parameter entri repositori  dan pilih lokasi di Repositori Lokal Anda.  

 

 Hubungkan output Store juga dengan port "res" di sebelah kanan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Jalankan prosesnya.  

 

 


