
Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 17) - Membuat 

Permodelan menggunakan Rapidminer 

       Sejauh ini, kita telah melihat langkah yang paling penting  untuk penanganan data dan bagaimana 

menggabungkannya ke proses yang fleksibel. Sekarang, kita akan memfokuskan pada bagaimana cra 

membangun model prediktif, menggunakannya untuk mencetak poin data baru, dan memvalidasi 

seberapa baik model tersebut akan bekerja untuk situasi yang baru tersebut. 

       Predictive Modeling adalah seperangkat teknik pembelajaran mesin yang mencari pola dalam 

dataset yang besar dan menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi untuk situasi baru. 

Prediksi tersebut dapat dikategorikan (disebut pembelajaran klasifikasi) atau numerik (pembelajaran 

regresi). Tipe model tersebut juga merupakan pilihan yang sangat baik jika kita ingin lebih memahami 

proses mendasar yang mengarah pada hasil tertentu. 

       Dalam tutorial ini, kita akan membuat tiga model klasifikasi yang berbeda untuk data Titanic kita: 

pohon keputusan (decision tree),seperangkat aturan ( a set of rules), dan model Bayes. Kita akan 

menjelajahi model-model tersebut  dan melihat apakah kita bisa mengetahui lebih banyak tentang 

peristiwa kecelakaan itu dan lebih memahami siapa yang memiliki kesempatan terbaik untuk bertahan 

hidup. 

Langkah 1. Menyiapkan data pelatihan 

Seret data Titanic Training dari  Sampel repositori ke dalam proses Anda. 

 

       Kita telah menyiapkan data Pelatihan Titanic untuk model pelatihan:  dalam artian tidak ada nilai 

yang hilang serta labelnya telah didefinisikan. Harap diingat bahwa label adalah atribut yang ingin kita 

prediksi , dalam kasus ini : selamat(survived). kita memerlukan data pelatihan dengan label yang 

dikenal sebagai masukan untuk metode pembelajaran mesin semacam ini. Inilah sebabnya mengapa 

kita menyebut metode pembelajaran yang diawasi (supervised learning) 

 

 

 

 

 



Langkah 2. Membangun tiga model yang berbeda. 

1. Seret pada operator Decision Tree dan hubungkan ke port "out" dari Retrieve Titanic Training.  

 

 

2. Seret di operator Naive Bayes dan hubungkan port input sampel set nya dengan output "exa" dari 

Decision Tree.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Seret ke operator Rule Induction dan hubungkan contohnya dengan set port input dengan output 

"exa" dari Naive Bayes. 

 

4. Hubungkan port "mod" dari operator pemodelan ke port hasil "res" di kanan, lalu jalankan 

prosesnya.  

5. Periksa tiga model yang berbeda. 

Hasil prediksi dari Rule Model 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil prediksi dari Naive Bayes 

 

Hasil prediksi dari Decision Tree (Pohon Keputusan) 

 

 

       Pohon keputusan dengan jelas menunjukkan bahwa ukuran keluarga lebih menentukan daripada 

kelas penumpang untuk wanita. Pola perilaku ini tidak bisa dideteksi untuk pria. Secara umum, pria 

memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bertahan hidup ("dahulukan wanita dan anak "). Cara 

termudah untuk melihat hal ini adalah pada visualisasi Chart model Naive Bayes. Meski biasanya Naive 

Bayes bukan tipe model yang paling akurat, secara umum aturan yang ditetapkan adalah format yang 

mudah dibaca, di mana bisa berguna saat kita ingin menafsirkan model. 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 18) - Membuat Scoring 

       Pada tutorial sebelumnya menunjukkan bagaimana pemodelan prediktif dapat mengungkapkan 

kepada kita wawasan tentang data. Kita mungkin tidak dapat melihat efek jenis kelamin atau ukuran 

keluarga terhadap kelangsungan hidup hanya dengan melihat data saja. Pada tutorial yang  sekarang 

ini akan ditunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan wawasan ini untuk memprediksi hasil di 

masa depan. Lebih khusus lagi, kita akan menggunakan metode Naïve Bayes untuk memprediksi kelas 

"Survived" (ya / tidak) dari setiap penumpang dan menemukan kecenderungan masing-masing. 

Penggunakan model untuk menghasilkan prediksi untuk titik data baru disebut Scoring. 

Langkah 1 . Melakukan pelatihan model. 

 1. Seret data Pelatihan Titanic (Titanic Training) dari Sampel repositori ke dalam proses Anda. 

 

 2. Tambahkan operator Naive Bayes dan hubungkan.  

 

  

       Sejauh ini, proses  hanya membangun model Naïve Bayes, seperti yang telah kita lihat sebelumnya. 

Selanjutnya, kita perlu menggunakan operator bernama Apply Model yang akan membuat prediksi 

untuk dataset baru dan tidak berlabel. 

 

 

 



Langkah 2. Menererapkan Model. 

 1. Cari operator Apply Model dan seret ke dalam proses. 

 

2. Seret data Titanic Unlabeled dari Sampel  repository ke dalam proses Anda. 

 

 3. Hubungkan port output "mod" (hijau) dari Naive Bayes ke port input hijau Apply Model. 

4. Juga, sambungkan data yang tidak diberi label dengan input "unl" input (biru) dari Apply Model . 

5. Akhirnya, hubungkan dataset biru dari Apply Model dengan port hasil "res" di sisi kanan panel 

Proses.  

 



       Kita mungkin bertanya-tanya apa arti port "unl" dan "lab" pada operator Apply  Model. Operator 

"unl" mengambil data yang tidak berlabel sebagai masukan, menerapkan model yang  kitaa gunakan 

ke port "mod", dan mengeluarkan dataset dengan label : prediksi yang dibuat oleh model.  

Langkah 3. Jalankan prosesnya. 

Periksa hasilnya.  

 

       Hasilnya adalah data asli yang tidak berlabel dengan kolom untuk kelas yang diprediksi (ya / tidak) 

dari "Survived" dan dua kolom tambahan untuk kepercayaan dari dua kelas yang berbeda (ya / tidak) 

dari "Survived". Sebagai contoh, baris pertama dari data prediksi adalah "ya" dengan kepercayaan 

98,7% dan "tidak" dengan kepercayaan 1,3%. 

       Scoring data dengan model prediktif adalah tugas sederhana dengan operator Apply Model. 

Ingatlah untuk memastikan bahwa format data yang tidak berlabel sama dengan format data yang 

digunakan untuk pelatihan. Gunakan atribut yang sama, dan jika mungkin, rentang nilai yang sama. 

Sementara beberapa model cukup berhasil untuk menangani perubahan data yang signifikan, 

beberapa model lainnya mungkin akan gagal. 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 19) - Pengujian Terpisah 

dan Validasi 

        Salah satu pertanyaan terpenting yang harus kitaa tanyakan setelah membangun model prediktif 

adalah "Seberapa baik model ini akan bekerja"? Bagaimana kita bisa tahu apakah model kita akan 

berjalan dengan baik di masa depan untuk skenario yang mungkin belum pernah kita hadapi 

sebelumnya? Cara untuk melakukan ini dengan benar selalu sama: tahan beberapa data berlabel milik 

kita dan jangan menggunakannya untuk pembuatan model. Karena data ini masih diberi label, kini  kita 

bisa membandingkan prediksi dengan hasil aktual dan menghitung seberapa sering model itu bias 

tepat untuk kasus ini. Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan validasi semacam 

ini. 

        Beberapa orang menyarankan agar kita juga dapat menghitung seberapa sering kita benar dalam 

data pelatihan, namun kami berpikir bahwa menggunakan kesalahan pelatihan ini adalah ide yang 

mengerikan. Jika kita melakukan ini, kita akan berakhir dengan model yang hanya menghafal data dan 

tidak belajar bagaimana menggeneralisasi temuan mereka ke kasus baru. Berapakah nilai model yang 

100% benar pada data pelatihan kita namun gagal pada data baru? 

Langkah 1. Memisahkan data berlabel menjadi dua partisi. 

1.  Seret data Titanic Training dari sampel repository ke dalam proses Anda.  

 

 2. Tambahkan operator Split Data ke proses dan hubungkan.  

 

  

 



3. Pada Parameters nya, cari partition dan klik Edit Enumeration.  

 

  

4. Klik Add Entry dua kali. Ketik 0.7 ke dalam kotak teks baris pertama dan 0.3 ke teks baris kedua. 

       Split Data mengambil data set dan membaginya menjadi partisi yang telah kita definisikan. Dalam 

kasus ini, kita akan mendapatkan dua partisi dengan 70% data dalam satu dan 30% data di sisi lain. 

Kedua perangkat masih diberi label. Partisi 70% akan menjadi set pelatihan kita, kita akan membangun 

model . Sisanya 30% akan menjadi pengujian kita untuk membandingkan prediksi model yang sudah 

dibuat. Rasio 70/30 antara pelatihan dan pengujian ini sebenarnya cukup populer dan efektif nilainya. 

Langkah 2. Melatih dan menerapkan model. 

1. Tambahkan Naive Bayes ke proses dan hubungkan ke port output pertama dari Split Data.  

 

 

 

 

 



2. Tambahkan Apply Model ke proses.  

 

 

 3. Hubungkan port model hijau dari Naive Bayes dengan masukan mod Apply Model. 

4. Selain itu, hubungkan port output kedua dari Data Split ke contoh set input "unl" dari Apply Model. 

       Jika kita akan menjalankan prosesnya sekarang, kita akan mendapatkan hasil yang serupa dengan 

yang ada dalam tutorial tentang penilaian. Data uji 30% akan memiliki kolom tambahan untuk prediksi 

Survival bersama dengan kolom kepercayaan untuk dua kelas yang mungkin "iya" dan "tidak". Tetapi 

dalam kasus ini, data uji juga dilengkapi dengan kolom label yang berisi nilai sebenarnya, yang dapat 

kita gunakan untuk menghitung keakuratan model kita, hanya dengan membandingkan label dan 

prediksi. 

Langkah 3. Menghitung keakuratan model. 

1. Tambahkan operator Performance ke prosesnya.  

 

2. Hubungkan port input "lab" dengan keluaran "lab" dari Apply Model. 

3. Hubungkan kedua port output Performance dengan hasil port di sebelah kanan. 

4. Jalankan proses dan periksa hasilnya.  



 

        

       Hasil pertama yang kita lihat adalah data pengujian dengan label dan prediksi. Hasil kedua adalah 

kinerja model pada data pengujian. Kita dapat memilih pengukuran kinerja yang berbeda ("criterion") 

di sisi kiri layar. Keakuratannya adalah 77,82% dan memberi tahu seberapa akurat keseluruhan 

modelnya. Confussion Matrix menunjukkan berbagai jenis kesalahan. Misalnya, 30 kasus telah 

diprediksi "tidak" padahal sebenarnya "ya". Akurasi (accuracy)adalah jumlah semua angka pada 

diagonal dibagi dengan jumlah semua angka! Semakin besar angka diagonal, semakin baik performa 

model kita. 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 20) - Validasi Silang 

       Pada tutorial terakhir, kita melihat betapa mudahnya membuat estimasi untuk keakuratan model 

dengan membagi data yang ada menjadi data pelatihan dan pengujian. Tapi bagaimana jika data 

pelatihan dan pengujian memiliki perbedaan signifikan di antara keduanya? Tutorial ini 

memperkenalkan teknik yang disebut Cross Validation untuk memastikan setiap titik data digunakan 

sesering mungkin untuk pelatihan dari pada untuk pengujian, guna menghindari masalah ini. 

       Validasi silang dilakukan dengan membagi contoh yang ditetapkan ke dalam bagian yang sama 

dan berputar melalui semua bagian, selalu menggunakan satu untuk pengujian dan yang lainnya untuk 

melatih model. Pada akhirnya, rata-rata semua akurasi pengujian disampaikan sebagai hasilnya. Ini 

merupakan cara yang bagus untuk menghitung keakuratan model dan harus menjadi pendekatan 

estimasi standar kita bila ada upaya penghitungan tambahan yang layak dilakukan. 

Langkah 1. Mengambil data dan memasukkannya ke dalam validasi. 

1. Seret data Titanic Training ke dalam proses . 

 

2. Tambahkan operator Cross Validation ke proses dan hubungkan. 

 

  

     Validasi silang (Cross Vadidation) adalah nama operator yang melakukan validasi silang dan perlu 

seperangkat contoh masukan yang berlabel. Secara default, Validasi silang membagi data menjadi 10 

bagian yang berbeda, jadi kita menyebutnya validasi silang 10 kali lipat. Tentu saja Anda dapat 

mengubah jumlah lipatan di panel Parameter. 

 



Langkah 2. Melatih dan menerapkan model. 

       Perhatikan ikon kecil di pojok kanan bawah Cross Validation. Ingat bahwa operator ini dapat 

memiliki operator lain yang bersarang di dalamnya. Sebenarnya, Cross Validation memiliki dua sub 

proses, satu untuk melatih model dan satu untuk mengujinya. Klik dua kali pada operator untuk 

melihat sub-prosesnya. 

 1. Klik dua kali operator Cross  Validation. Panel Proses sekarang menunjukkan dua sub-proses 

bernama Training and Testing. 

 

 2. Tambahkan Decision Tree (Pohon Keputusan) ke sub-proses Training. 

 

 

3. Sambungkan dengan port yang mengantarkan data pelatihan di sebelah kiri dan keluaran 

model di sebelah kanan. 

4. Tambahkan Aply  Model ke sub-proses Testing. 



 

 

5. Hubungkan model dan data pengujian dari kiri ke  Apply Model. 

 6. Juga tambahkan Performance  ke Testing. 

 

 

7. Hubungkan output dari Apply Model  dengan Performance dan keluaran Performance 

dengan port rata-rata pertama "per" di sebelah kanan "per". 



 

 

       Setiap performance (kinerja)  yang dikirimkan pada port "per" di sebelah kanan akan dirata-

ratakan bersama-sama dan dikirim ke port output "per" dari operator Cross Validation . Juga, 

perhatikan bahwa kita dapat sepenuhnya mengendalikan apa yang terjadi di dalam cross validation. 

Hal ini memungkinkan kita untuk memperhitungkan efek preprocessing seperti normalisasi atau 

pemilihan fitur, yang dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja model.  

Langkah 3. Sambungkan ke port hasil dan jalankan proses. 

 1. Kembali ke proses utama dengan mengklik di sudut kiri atas panel Proses atau dengan 

mengklik link yang disebut "Process". 

 

 

  

 

 



2. Hubungkan model hijau dan port kinerja rata-rata kuning ke port hasil di sebelah kanan.  

 

  

3. Jalankan proses dan periksa hasilnya. 

 

       Perhatikan bahwa keakuratannya sekarang memiliki nomor tambahan (setelah tanda "+/-") 

menunjukkan standar deviasi pertunjukan dari validasi silang kami. Standar deviasi memberi kita 

gambaran tentang seberapa kuat modelnya: semakin kecil standar deviasi, semakin rendah tingkat 

ketergantungan kinerja model pada kumpulan data uji. 



 

 

       Model yang dikembalikan adalah model yang dilatih pada kumpulan data yang lengkap, dan bukan 

salah satu model dari dalam validasi silang. Kita memberikan ini agar nyaman, namun perlu diingat 

bahwa validasi silang hanya tentang memperkirakan keakuratan model, bukan tentang membangun 

model yang terbaik.  



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 21) - Membandingkan 

Model secara Visual 

       Kurva Penerima Karakteristik Operasional Penerima (ROC) menunjukkan seberapa baik sebuah model 

pembelajaran mesin biner bekerja. Kurva ini menunjukkan tingkat positif sebenarnya (TPR: True Positive 

Rate ) terhadap False Positive Rate (FPR) untuk berbagai ambang keyakinan suatu model. Hasil kurvanya 

adalah garis yang merupakan diagonal lurus jika modelnya bekerja dengan tebakan, dan jika arah kurva 

bergerak menuju ke arah pojok kiri atas semakin baik modelnya. Tutorial ini akan menunjukkan kepada 

kita cara membuat kurva ROC untuk beberapa model dan bagaimana membandingkannya secara visual 

untuk mengidentifikasi dengan cepat model mana yang terbaik. 

       Kurva ROC adalah cara yang umum untuk memvisualisasikan kinerja suatu model. Jangan khawatir 

jika kita tidak mengetahui persamaan matematika di dalamnya : Ingatlah bahwa kurva model yang lebih 

baik akan bergerak menuju ke kiri atas. Model yang sempurna menghasilkan garis yang lurus ke atas 

(vertikal) lalu lurus ke kanan (horizontal). 

Langkah 1. Memuat data. 

1. Seret data Titanic Training ke dalam proses.  

 

2. Tambahkan operator Compare ROCs ke proses dan menghubungkannya. 

 



  

       Compare ROC adalah operator jenis bersarang. Kita dapat menempatkan sejumlah model terserah 

kita di dalam operator ini untuk menghasilkan satu grafik dengan satu kurva ROC untuk masing-masing 

model. 

Langkah 2. Melatih dan menerapkan model. 

1. Klik dua kali pada Compare ROCs. Proses yang sekarang menunjukkan sub-proses yang juga diberi nama 

Compare ROCs. 

 

2. Tambahkan tiga operator ke sub-proses: Decision Tree, Naive Bayes, dan Rule Induction. 

 

 



 

  

 

 

3. Sambungkan port input masing-masing operator pembelajaran dengan salah satu port data pelatihan 

di sebelah kiri. Setiap kali Anda menghubungkannya, port baru akan muncul. 

4. Hubungkan port output dari operator pembelajaran dengan port model di sebelah kanan.  



 

 

       Compare ROC bertugas  melakukan validasi silang pada data masukan dengan masing-masing model 

yang ditentukan. Kita bahkan dapat mengubah jumlah skala pada parameter operator. Ingat bahwa skala 

lipatan lebih banyak membutuhkan lebih banyak waktu, biasanya 3 sampai 10 lipatan merupakan nilai 

yang baik untuk parameter ini. 

Langkah 3. Sambungkan ke port hasil dan menjalankan proses. 

1. Kembali ke proses utama dengan mengklik di sudut kiri atas panel Proses atau dengan mengklik link 

"Process".  

 



 

 2. Hubungkan port "roc" Bandingkan ROC dengan hasil proses di sebelah kanan. 

 

 3.  Jalankan proses dan periksa hasilnya. 

 

   

       Kurva tersebut menunjukkan ketiga model melengkung ke arah pojok kiri atas, jadi kita tahu semuanya 

lebih efektif daripada tebakan acak. Dalam kasus ini, Naïve-Bayes adalah yang terjauh dari pojok kiri atas, 

yang berarti kinerjanya terburuk dalam kasus ini. Namun, kinerja model mungkin berbeda untuk 

kumpulan data yang berbeda! 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 22) - Membuat 

Permodelan Telecommunication Customers Churn 

       Pada tutorial kali ini kita akan membuat permodelan Telecommunication customers 

churn.  Customers churn merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa pelanggan 

telah menghentikan layanan pada provider tertentu, ada pula yang mengatakan bahwa tidak hanya 

berhenti, melainkan berpindah ke provider pesaing . Pembuat model churn berdasarkan perilaku 

churn yang diamati: melatih, mengoptimalkan dan mengevaluasi model pohon keputusan dengan 

menggunakan dataset pelatihan yang seimbang. 

Langkah 1: 

1. Jalankan rapid miner, pilih opsi New Process, kemudian pilih template : Churn modelling   

 

 

2.Memuat dataset pelanggan yang berisi atribut pelanggan seperti: 

• Umur 

• Teknologi yang digunakan (4G, fiber, dll) 

• Tanggal sejak yang bersangkutan menjadi pelanggan 

• Rata-rata tagihan tahun yang lalu 

• Jumlah dukungan layanan 

• Apakah pelanggan meninggalkan layanan pada tahun yang lalu? 



 

 

 

Langkah 2: 

Edit, ubah & pelajari (ETL : Edit, transform & learn) dan mempersiapkan data: Tandai kolom label 

target (yaitu indikator churn) dan ubah kolom churn numerik menjadi biner.  



 

  

 

 Langkah 3: 

1. Validasi model merupakan kuncinya. Validasi silang ini membagi dataset untuk pelatihan dan 

sisanya untuk pengujian independen. Pemisahan ini dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan 

perkiraan kinerja yang lebih baik. 

2. Klik dua kali pada operator Optimize Parameters untuk melihat pelatihan itu sendiri.  



 

  

3. Kita berharap  agar masih banyak lagi pelanggan yang setia dibandingkan yang tidak melanjutkan 

(churn). Agar model kita dapat mempelajari bagaimana perilaku churner, kita menyeimbangkan ulang 

data agar lebih terfokus pada kasus yang kita teliti. 

4. Kita akan mengoptimalkan model daripada hanya menambahkan model yang dikonfigurasi dengan 

cara manual . Klik 2 kali pada bagian pojok kanan bawah dari operator Optimize Parameters. 

 

 

 5. Berdasarkan rekomendasi 'kebijaksanaan dari kesimpangsiuran' untuk Pohon Keputusan 

(Decission tree), kita akan mengoptimalkan kedalaman maksimal (maximal depth)  dalam kisaran 20 

sampai 29. 



 

  

Kita akan memilih konfigurasi pohon dengan akurasi yang optimal pada dataset pelatihan  dan 

dilanjutkan ke tahap pengujian. 

6. Model yang dilatih menggunakan data pelatihan diterapkan pada dataset uji independen, kemudian 

melakukan perhitungan kinerja model.  

      Nilai kinerja yang diperoleh pada skala yang berbeda dari validasi silang, kemudian dirata-ratakan 

untuk menghasilkan ukuran kinerja rata-rata sekaligus ukuran dispersi , di mana memberikan 

perkiraan stabilitas model saat diterapkan pada sampel data yang berbeda.  

 

 

Langkah 4: Jalankan proses 

1. Tekan tombol Run  

 



 2. Pilih opsi downsample data   

Hasil dari output : 

• Model pohon (dilatih menggunakan data masukan lengkap) yang menganalisis perilaku churn 

dan dapat diterapkan pada setiap pelanggan untuk memperkirakan probabilitas churn. 

• menginput data asli 

• Perkiraan (yaitu validasi silang) kinerja model. 

 

 

 

 

 

   



 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 23) – Membuat 

Permodelan Market Basket Analysis 

       Market Basket Analysis adalah model asosiasi antar produk dengan menentukan kumpulan item 

yang sering dibeli bersama dan membangun aturan asosiasi untuk mendapatkan rekomendasi. Istilah 

Market Basket Analysis sendiri datang dari kejadian yang sudah sangat umum terjadi di dalam pasar 

swalayan, yakni ketika para konsumen memasukkan semua barang yang mereka beli ke dalam 

keranjang (basket) yang umumnya telah disediakan oleh pihak swalayan itu sendiri. Informasi 

mengenai produk-produk yang biasanya dibeli secara bersama-sama oleh para konsumen dapat 

memberikan “wawasan” tersendiri bagi para pengelola toko atauswalayan untuk menaikkan laba 

bisnisnya (Albion Research, 2007). 

Berikut cara membuat permodelan Market Basket Analysis menggunakan template yang telah 

tersedia pada rapidminer : 

1. Jalankan Rapidminer, pilih New Process, kemudian pilih template Market Basket Analysis 

 

 

 

 

 

 

 



2. Akan muncul model Market Basket Analysis 

 

Berikut penjelasan dari proses model Market Basket Analysis 

Langkah 1.  

Memuat data transaksi yang berisi id transaksi, id produk dan quantifier. Data menunjukkan berapa 

kali produk tertentu dibeli sebagai bagian dari transaksi. 

 

 



Langkah 2: 

Edit, transform & load (ETL) - melakukan agregat data transaksi untuk memperhitungkan beberapa 

kejadian dari produk yang sama dalam sebuah transaksi. Data akan dijadikan dalam bentuk pivot, 

sehingga setiap transaksi diwakili oleh sebuah baris. Pada langkah 2 ini, proses yang dijalankan 

berfungsi untuk mengubah jumlah pembelian menjadi indikator "produk yang dibeli : ya / tidak". 

Berikut proses agregat data transaksi dimana orders di agregat ke fungsi sum 

 

Pada contoh proses berikutnya digunakan operator Aggregate, pada parameter group by attribut 

dipilih kolom invoice dan product 1 

 

       Pada contoh proses berikutnya digunakan operator Pivot untuk data, pada parameter group 

attribute dipilih kolom invoice dan index attribute diatur ke product 1, sedangkan parameter weight 

aggregation diatur ke sum. 



 

       Pada contoh proses berikutnya digunakan operator Rename by replacing, pada parameter replace 

what  diatur ke sum(Orders)_ 

 

       Pada contoh proses berikutnya digunakan operator Replace Missing Values, pada 

parameter attribute filter type  diatur ke all, dengan parameter default diatur ke zero. 



 

      Pada contoh proses berikutnya digunakan operator Numerical to Binominal, pada 

parameter attribute filter type  diatur ke all, dengan parameter min serta max diatur ke 0.0 

 

 

       Pada contoh proses berikutnya digunakan operator Set Role, pada parameter attribute 

name  diatur ke invoice, dengan parameter target role diatur ke id. 



 

 

Langkah 3: 

Pada proses berikutnya di gunakan operator FP-Growth, yang berfungsi untuk 

menentukan  item  yang sering dibeli. Kumpulan item yang sering dibeli menunjukkan bahwa item 

(produk) di lokasi ini telah sering dibeli bersama, yaitu dalam rasio transaksi tertentu. Rasio ini 

diberikan dengan item yang mendukung. 

 



Langkah 4: 

       Buat aturan asosiasi yang dapat digunakan untuk rekomendasi produk tergantung pada 

kepercayaan aturan. Pada proses berikutnya di gunakan operator Create Association Rule, dengan 

parameter criterion diatur confidence, parameter  min confidence diatur 0.1, parameter gain theta 

diatur 2.0, serta parameter laplace k diatur 1.0 

 

Langkah 5, jalankan proses  

Hasil dari item yang sering dibeli : 

 



 

Hasil dari asosiasi item lainnya terhadap item yang sering dibeli : 

 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 24) - Membuat 

Permodelan Time Series Forecasting 

       Pada tutorial kali ini kita akan membahas Time Series Forecasting (Analisis Deret Berkala) : yaitu 

memperkirakan nilai dalam deret waktu di masa depan berdasarkan data masa lalu dengan 

menggunakan teknik windowing. Analisis Deret Berkala (time series analysis) adalah suatu metode 

kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut 

urutan waktu kejadian. Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

forecasting di masa yang akan datang. 

Langkah 1. 

1. Jalankan rapidminer, pilih template Time Series Forecasting 

 

 

2. Memperoleh data dari beberapa pengukuran yang dikumpulkan dalam tiga tahun terakhir (operator 

"Get Data").  

 



Berikut tampilan data untuk input model peramalan : 

 

2. Pada operator "Set Role", atur parameter attribut name atur menjadi Date, sedangkan target role 

menjadi id 

 

 

3. Kita menggunakan operator "Windowing for Training" untuk membuat jendela geser. Sebagai 

output, setiap baris berisi informasi tentang periode enam hari (ukuran jendela). Kita telah siap untuk 

memperkirakan perilaku jangka menengah. 

 

 



Langkah 2. 

1. Kita sekarang akan menggunakan operator "Sliding Window Validation" untuk memvalidasi model 

(dalam kasus ini adalah regresi linier). 

 

2. Periksa ke dalam operator untuk melihat bagaimana model akan dilatih dan bagaimana kinerja akan 

dihitung.  

 

 

Pada akhirnya, kita akan memfilter atribut untuk menganalisis data asli dan prediksi, dengan 

membuang sisa "jendela".  

 



 

3. Kita menggunakan operator "Select Attributes" dengan attribute filter type diatur ke subset serta 

attributes yang dipilih adalah Date, label, prediction. 

 

4. Pada operator " Forecasting performance" parameter horizon diatur ke 5 serta main 

criterion diatur ke first. 

 

Operator  "Select Attribut" yang ke dua : 



 

 

Hasil output yang diinginkan : 

- Model, yang bisa diaplikasikan untuk memprediksi data di masa depan. 

- Data dengan prediksi. Kemudian periksa grafik dengan "Series" sebagai style, "Date" sebagai dimensi 

indeks dan "Measure-0" (data awal) dan "label" (prediksi) dalam "Plot series". Keduanya saling 

berpasangan. 

- Kinerja model  diukur menggunakan operator "Forecasting Performance" (di dalam validasi). 

Langkah 3 : 

1. Jalankan model , hasil dari tingkat keakuratan : 

 

Hasil keakuratan menggunakan regresi linier 



 

Hasil dari nilai prediksi  tanggal terhadap prediksi : 

 

 



Tutorial Belajar Rapidminer (Bagian 25) - Membuat 

Permodelan Text Sentiment Analysis 

       Analisis sentimen merupakan sebuah cabang penelitian di domain Text Mining yang mulai 

booming pada awal tahun 2002-an. Riset-nya mulai marak semenjak paper dari B.Pang dan L.Lee 

keluar. Pada pembahasan kali ini kita akan mendeteksi sentimen dalam teks menggunakan model 

klasifikasi yang terlatih berdasarkan kategori ulasan dari pengguna. Hingga sekarang, hampir sebagian 

besar penelitian di bidang sentiment analysis hanya ditujukan untuk Bahasa Inggris karena memang 

Tools/Resources untuk bahasa inggris sangat banyak. 

Langkah 1.  

1. Jalankan rapidminer , pada template pilih Sentiment Analysys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Akan tampil model template untuk analisa sentimen berdasarkan teks 

 

 

3. Operator Retrieve Historical Sentiment berfungsi untuk mengimpor data teks dengan beberapa 

kriteria penilaian terhadap sentimen yang terkait.  

 

 

4. Operator Set Role : operator ini digunakan untuk mengubah peran satu atau lebih atribut. Pada 

attribut name diatur ke Sentiment, sedangkan parameter target role diatur ke label. 



 

 

5. Operator Nominal to Text berfungsi untuk mengubah jenis atribut nominal yang dipilih menjadi 

teks. Operator ini juga memetakan semua nilai dari atribut ini ke nilai string yang sesuai. Data teks 

diproses untuk mengekstrak kata-kata dan mengirimkan kata -vektor (numerik untuk mewakili teks). 

 

6. Operator  Process Documents from Data berfungsi menghasilkan kata vektor dari atribut string. 

 

 

 

 

 

 

 



Langkah 2. Melakukan pelatihan model SVM dan melakukan validasi untuk mengumpulkan kinerja 

data. 

1. Operator Cross Validation berfungsi melakukan validasi silang untuk memperkirakan kinerja 

statistik operator pembelajaran (biasanya pada kumpulan data yang tidak terlihat). Hal ini terutama 

digunakan untuk memperkirakan seberapa akurat sebuah model (dipelajari oleh operator 

pembelajaran tertentu) akan ditampilkan dalam praktik. Operator ini juga akan mengembalikan data 

berlabel jika diinginkan.  

 

 

2. Operator SVM ini berfungsi melakukan pembelajaran pada SVM (Support Vector Machine). 

Operator ini didasarkan pada implementasi Java mySVM oleh Stefan Rueping. 

 

 

 

 



3. Operator Apply Model berfungsi menerapkan model yang sudah dipelajari atau dilatih pada contoh 

data pelatihan. 

 

 

4. Operator Performance digunakan untuk evaluasi kinerja statistik dari tugas klasifikasi binominal 

yaitu tugas klasifikasi dimana atribut label memiliki tipe binominal. Operator ini memberikan daftar 

nilai kriteria kinerja dari tugas klasifikasi binominal. 

 

 

 

 



Langkah 3. Membuat dokumen baru dari teks (tambahkan teks milik kita serta mencoba sendiri), lalu 

lakukan proses sebagai yang pertama. Daftar kata yang telah diinisialisasi digunakan sebagai 

tambahan bagi input. 

1. Operator Create Document berfungsi untuk membuat dokumen yang akan dianalisa 

 

 

2. Operator Process Documents berfungsi menghasilkan  vektor kata dari objek teks. 

 

 

Klik 2 kali operator Process documents sehingga muncul sub jendela yang berisi proses lainnya 

 

 

 



3. Operator Tokenize berfungsi membuat token pada dokumen 

 

4. Operator Transform Cases berfungsi mengubah karakter  huruf besar menjadi kecil pada dokumen 

 

5. Operator Filter Stopwords berfungsi menghapus kata kunci bahasa Inggris dari sebuah dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Operator Apply model berfungsi menerapkan model yang sudah dipelajari atau dilatih pada contoh 

data pelatihan 

 


