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ABSTRACT 
One famous data mining technique is association rules. Association rules is used to see the relationship between items in 
a transaction, so that it can be studied how each item or a group of items effects other items. A number of algorithms 
have been proposed by experts in accelerating the searching process of an association rule. This research aims to 
implement association rules algorithms, and at the same time, integrating the algorithms into a data mining workbench. 
Algorithms integrated include Apriori, FP-Growth, and CT-Pro. This research also compares the performances of each 
algorithm.  
Keywords: Association rules, Apriori, FP-Growth, CT-Pro 
 
1.  Pendahuluan 
Saat ini banyak sekali jenis algoritma data mining yang sudah dikembangkan dengan keunggulan masing-masing. Dalam 
implementasinya, bahasa C atau C++ diyakini lebih cepat eksekusinya daripada bahasa yang lebih high level seperti Java. 
Data mining workbench seperti WEKA telah dibangun dengan menggunakan bahasa Java[8], namun demikian sampai 
saat ini belum ada workbench yang berbasis C++. Penelitian ini merupakan bagian dari usaha untuk membangun 
workbench berbasis C++ dimana beberapa algoritma dari berbagai teknik data mining diimplementasikan dan 
diintegrasikan. Makalah ini mengulas khusus di bagian implementasi algoritma yang masuk dalam teknik association 
rules. 
 
2. Landasan Teori 
2.1  Association Rules 
Association rules digunakan untuk menemukan hubungan di antara data atau bagaimana suatu kelompok data 
mempengaruhi suatu keberadaan data yang lain[6]. Metode ini dapat membantu mengenali pola-pola tertentu di dalam 
kumpulan data yang besar. Dalam association rules, suatu kelompok item dinamakan itemset. Support dari itemset X 
adalah persentase transaksi di D yang mengandung X, biasa ditulis dengan supp(X). Pencarian association rules 
dilakukan melalui dua tahap yaitu pencarian frequent itemset dan penyusunan rules. Jika support suatu itemset lebih besar 
atau sama dengan minimum support σ, maka itemset tersebut dapat dikatakan sebagai frequent itemset atau frequent 
pattern; yang tidak memenuhi dinamakan infrequent. Confidence adalah nilai ukuran seberapa besar valid tidaknya suatu 
association rules. Confidence suatu rule R (X=>Y) adalah proporsi dari semua transaksi yang mengandung baik X 
maupun Y dengan yang mengandung X, biasa ditulis sebagai conf(R). Sebuah association rule dengan confidence sama 
atau lebih besar dari minimum confidence γ dapat dikatakan sebagai valid association rule[1].  
 
2.2  Algoritma-Algoritma Association Rules 
2.2.1  Algoritma Apriori 
Algoritma ini dicetuskan oleh Agrawal[1]. Ide dasarnya adalah menghitung pola kemunculan item yang muncul dalam 
data transaksi dengan beberapa iterasi. Iterasi ke i berarti mendapatkan semua frequent i-itemset (suatu itemset yang 
jumlah item anggotanya sejumlah i). Langkah umum tiap iterasi adalah menghasilkan candidate itemset kemudian 
dihitung nilai support dari tiap candidate. Untuk menghasilkan candidate, pada dasarnya dapat dilakukan dengan 
menyusun kombinasi item-item yang sudah ditemukan sebelumnya. Algoritma ini didasari oleh hukum apriori, jika 
sebuah itemset ternyata infrequent, maka seharusnya superset-nya juga infrequent sehingga tidak perlu diperiksa lagi. 
Pada iterasi pertama, setiap jenis item yang ditemukan dalam data dijadikan candidate untuk frequent 1-itemsets. 
Sedangkan candidate di iterasi berikutnya didapatkan dari frequent itemset yang ditemukan di iterasi sebelumnya. Proses 
akan berhenti jika tidak ada lagi kombinasi candidate yang bisa dibuat.  
Selain algoritma Apriori yang diimplementasikan sendiri, dalam data mining workbench yang dibangun juga 
diintegrasikan implementasi algoritma Apriori oleh Christian Borgelt[3] yang sering diacu dan digunakan oleh peneliti di 
bidang algoritma data mining. 
 
2.2.2  Algoritma FP-Growth 
Algoritma FP-Growth merepresentasikan transaksi dengan menggunakan struktur data FP-Tree[5]. Gambar 1. 
memperlihatkan proses penyusunan FP-Tree dari mulai representasi awal transaksi, pengurutan dengan hanya 
mempertahankan frequent 1-itemset, dan penyimpanannya di FP-Tree. Setelah FP-Tree terbentuk, langkah selanjutnya 
adalah memperoleh frequent itemset tanpa melakukan candidates generation. Sebagai contoh, path a-b-c-d, mengandung 
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pola itemset: 1-itemsets: a,b,c,d; 2-itemsets: a-b,a-c,a-d,b-c,b-d,c-d; 3-itemsets: a-b-c, a-c-d, b-c-d; dan 4-itemsets: a-b-c-
d. Setiap pattern yang ditemukan dikumpulkan dan diakumulasikan dengan pattern yang telah ditemukan sebelumnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Transaksi sebelum diurutkan (b) Transaksi setelah diurutkan 
 
 
 

 
 
 
 
 

       (c) FP-Tree yang dihasilkan 
 

Gambar 1. Pengolahan Transaksi dalam Algoritma FP-Growth 
 
2.2.3  Algoritma CT-Pro 
Algoritma ini berakar dari FP-Growth dimana modifikasi yang dilakukan adalah pada struktur data yang digunakan[7]. 
Struktur data yang digunakan adalah Compressed FP-Tree (CFP-Tree) dimana informasi dari sebuah FP-Tree diringkas 
dengan struktur yang lebih kecil, sehingga baik pembentukan tree maupun frequent itemset mining dapat dilakukan lebih 
cepat (lihat Gambar 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (a) FP-Tree       (b) Compressed FP-Tree 

Gambar 2. FP-Tree dan Compressed FP-Tree (CFP-Tree) 
 
3.  Analisa dan Penerapan Algoritma 
3.1  Algoritma Apriori 
Untuk penerapan algoritma Apriori, secara umum dibutuhkan struktur data untuk menyimpan candidate frequent itemset 
untuk suatu iterasi ke k dan untuk menyimpan frequent itemset yang dihasilkan. Ketika membaca tiap item dari seluruh 
transaksi, selain mendapatkan item-item baru juga dilakukan perhitungan nilai support item-item yang sudah ditemukan, 
sehingga untuk mendapatkan candidate 1-itemset beserta nilai support-nya cukup membutuhkan satu kali pembacaan 
data.  
 
Candidate Generation: 
Dengan memanfaatkan struktur itemset yang ber-prefix sama, dari frequent itemset beranggotakan n item dapat dihasilkan 
candidate berukuran n+1 item. Sebagai contoh, dari frequent itemset beranggotakan 3 item (3-itemset) dapat dihasilkan 
candidate beranggotakan 4 item. Jadi misalnya dari frequent itemset abc, untuk mendapatkan candidate 4-itemset, dicari 
frequent 3-itemset lainnya yang prefix-nya ab, sehingga cukup menambahkan item terakhir frequent 3-itemset yang lain 
tersebut ke abc. Sebagai contoh, dari frequent itemset abc dan abd dapat dihasilkan candidate abcd. Jadi untuk tiap 
itemset, dicari pasangan frequent itemset yang sama prefix-nya untuk menghasilkan candidate.  
 
Frequent Itemset Mining: 
Pada tahapan ini tiap kali melakukan matching terhadap suatu transaksi, matching dilakukan kepada setiap candidate 
secara paralel[4]. Bila semua item pada candidate tersebut ditemukan semua, maka candidate tersebut ada pada transaksi 

TID Itemset 
01 f,a,c,d,g,i,m,p 
02 a,b,c,f,l,m,o 
03 b,f,h,j,o 
04 b,c,k,s,p 
05 a,f,c,e,l,p,m,n 

TID Itemset 
01 f,c,a,m,p 
02 f,c,a,b,m 
03 f,b 
04 c,b,p 
05 f,c,a,m, p 
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yang sedang dibaca dan nilai support untuk candidate tersebut bertambah satu. Hal ini bisa dilakukan terhadap dataset 
yang sudah diproses dan nilai number pada transaksi tersebut sudah terurut, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara 
sekuensial sesuai urutan nomor atau index item. Berikut penjelasan tahapan dalam frequent itemset mining secara paralel:  
• Matching dilakukan dengan membaca tiap item yang sudah terurut pada tiap transaksi.  
• Tiap candidate memiliki pointer ke item berikutnya. 
• Bila item yang sedang ditunjuk tiap pointer candidate sama dengan item yang sedang dibaca pada transaksi, maka 

pointer pada item candidate tersebut bergeser ke item candidate berikutnya. 
• Pointer pada candidate menandakan sudah berapa banyak item yang ditemukan dari hasil membaca item pada 

transaksi 
• Jika selesai membaca semua item pada transaksi dan semua item di candidate ditemukan berarti candidate tersebut 

terdapat dalam transaksi tersebut. 
• Jika suatu candidate terdapat dalam suatu transaksi berarti nilai support candidate tersebut sama dengan satu untuk 

transaksi tersebut. 
 
Setelah mendapatkan nilai support untuk tiap candidate, nilai support tersebut dibandingkan dengan nilai minimum 
support yang telah dimasukkan sebelumnya. Struktur data yang digunakan untuk menyimpan frequent itemset adalah 
FItemset. Struktur ini adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan candidate yang telah dihitung nilai support-nya 
dan memenuhi nilai minimum support. FItemset disimpan referensinya ke sebuah vector. Tiap FItemset yang ditemukan 
dimasukkan ke dalam vector (hanya referensinya) sesuai ukuran dan prefix-nya. Misalnya “1 2 4” mendahului “1 2 5” 
karena 4 lebih kecil dari 5. Hal ini agar lebih memudahkan proses ketika melakukan candidates generation. Dimana bila 
“1 2 4” dan “1 2 5” diproses, karena prefix-nya sama, maka candidate yang baru adalah “1 2” + “4” + “5”. FItemset 
diurutkan berdasarkan ukuran dan prefix. Untuk penggunaan struktur lain seperti candidate hanya berupa array of integer 
yang disimpan referensinya saja pada sebuah vector untuk dihitung nilai support-nya. 
 
3.2  Algoritma FP-Growth 
Algoritma FP-Growth menggunakan struktur data FP-Tree. Informasi yang disimpan sebuah node FP-Tree: Item, Index 
parent, Support, dan Next (Pointer). Ketika selesai membuat FP-Tree, kita tidak begitu saja bisa mendapatkan frequent 
itemset yang terdapat dalam dataset. Suatu kombinasi itemset bisa saja berada di beberapa path yang berbeda. Untuk 
mendapatkan suatu pattern dalam FP-Growth langkah yang lebih mudah adalah mencari arah dari ujung suatu path, 
kemudian kita mencari mulai dari header untuk item di ujung tersebut, barulah kemudian dibuat berdasarkan tiap node 
berisi item tersebut dicari arah path node ke atas. Hal ini tentu lebih cepat dari pada up-down karena pointer langsung 
yang dimiliki tiap node adalah pointer ke parent. Path-path yang dieksplorasi hanyalah path-path yang memiliki node 
yang sedang dicari. Jadi dalam struktur FP-Tree ada link dari suatu item ke path-path yang memiliki item tersebut, 
sehingga ketika dibutuhkan pencarian pattern-pattern untuk suatu item tertentu, hanya mencari dari path-path tersebut 
saja. Berikut adalah tahapan dari algoritma FP-Growth: 
1. Membuat Header Item 

Header dalam hal ini selain sebagai header suatu item ke FP-Tree juga sebagai jenis item dasar yang memenuhi 
minimum support. Setelah mendapatkan item dan nilai support-nya, maka item yang tidak frequent dibuang dan item 
diurutkan berdasarkan nilai support-nya. Header untuk item, disiapkan pada suatu array tertentu dan ditambahkan 
ketika membuat FP-Tree. 

2. Membuat FP-Tree 
FP-Tree dibangun dengan mencari item sesuai urutan pada item yang frequent. Data transaksi tidak perlu diurutkan, 
dan untuk tiap item yang ditemukan bisa langsung dimasukkan ke dalam FP-Tree. Sesudah membuat root, tiap item 
yang ditemukan dimasukkan berdasarkan path pada FP-Tree. Jika item yang ditemukan sudah ada, maka nilai 
support item tersebut yang ditambahkan. Namun jika path belum ada, maka dibuat node baru untuk melengkapi path 
baru pada FP-Tree tersebut. Hal ini dilakukan selama item pada transaksi masih ada yang qualified, artinya 
memenuhi nilai minimum support. Jadi, item-item yang ditemukan dalam transaksi akan berurutan memanjang ke 
bawah. Dalam struktur FP-Tree, diterapkan alur path dari child hingga ke root. Jadi, suatu path utuh dalam FP-Tree 
adalah dari child terbawah hingga ke root. Tiap node pada FP-Tree memiliki pointer ke parent, sehingga pencarian -
harus dimulai dari bawah. 

3. Pattern Extraction 
Pattern extraction dilakukan berdasarkan keterlibatan item pada suatu path. Di setiap path, diperiksa semua 
kombinasi yang mungkin dimana item tersebut terlibat. Di iterasi berikutnya dilakukan dengan melibatkan item 
berikutnya, tanpa melibatkan item sebelumnya, sehingga pattern yang sama tidak akan ditemukan dua kali pada path 
yang sama. Bila item pertama suatu hasil kombinasi bukan item terakhir (sebelum root), maka kombinasi itemset 
tersebut masih bisa dikembangkan lagi.  

4. Memasukkan setiap pattern yang ditemukan ke dalam PatternTree  
Setelah mengolah FP-Tree menjadi pattern-pattern, diperlukan proses akumulasi pattern-pattern yang ditemukan 
mengingat pattern yang sama dapat ditemukan pada path yang berbeda. Untuk itu digunakan struktur data 
PatternTree (lihat Gambar 3). Setiap node di PatternTree merepresentasikan dan menyimpan frekuensi suatu 
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pattern. PatternTree terdiri atas PatternTreeNode yang menyimpan nilai item, nilai support dan dilengkapi dengan 
dua pointer yaitu untuk horisontal dan vertikal. 

 

 
 

Gambar 3. PatternTree 
 

Misalnya pada node d:1 di atas, berarti terdapat pattern a-c-d bernilai support 1. Kemudian bila ada pattern a-c-d 
lagi bernilai support n yang ditemukan dari FP-Tree maka nilai support 1 tersebut menjadi n+1. Contoh hasil 
lengkap dari PatternTree tersebut: 
• a:5 menggambarkan bahwa ada pattern a sebanyak 5 
• b:4 menggambarkan bahwa ada pattern a-b sebanyak 4 
• c:4 menggambarkan bahwa ada pattern a-b-c sebanyak 4 
• d:3 menggambarkan bahwa ada pattern a-b-c-d sebanyak 3 
• c:2 menggambarkan bahwa ada pattern a-c sebanyak 2 
• d:1 menggambarkan bahwa ada pattern a-c-d sebanyak 1 
• d:3 menggambarkan bahwa ada pattern a-d sebanyak 3 

5. Mengurutkan dan Menyeleksi Pattern 
Pattern yang tidak memenuhi minimum support, dihapus dari daftar pattern. Pattern– pattern yang tersisa kemudian 
diurutkan untuk memudahkan pembuatan rules. 

 
Struktur data-struktur data yang digunakan dalam algoritma FP-Growth adalah FP-Tree yang tersusun dari FPTNode, 
PatternTree yang terdiri dari PatternTreeNode, dan juga FItemset. FP-Tree adalah struktur tree yang menyimpan item-
item yang telah ditemukan pada saat membaca data. Kemudian FP-Tree ini terdiri atas FPTNode yang membentuk suatu 
path untuk dicari terdapat pattern apa saja pada path tersebut. FPTNode adalah node pada FP-Tree yang menyimpan 
informasi item pada node, nilai support, pointer ke parent, dan pointer ke node berikutnya yang mempunyai item yang 
sama (next). PatternTree adalah struktur untuk menyimpan semua pattern yang ditemukan pada FP-Tree. FItemset 
menyimpan frequent itemset yang telah ditemukan. Format ini digunakan terutama bila ingin menghasilkan rule, untuk 
membandingkan suatu frequent itemset dengan subset-nya, akan lebih mudah dengan struktur seperti ini daripada 
mengolah frequent itemset masih dalam bentuk tree. Struktur FItemset disini sama seperti FItemset pada Apriori.  
 
3.3 Algoritma CT-Pro 
Algoritma CT-Pro[7] telah diimplementasikan dalam bahasa C++ sehingga perubahan yang dilakukan lebih berfokus 
kepada integrasi ke dalam workbench. Modifikasi yang dilakukan di antaranya adalah: mengubah struktur algoritma ke 
dalam bentuk objek, mengganti parameter nilai minimum support yang absolute agar bisa menerima input parameter 
minimum support dalam persentase (%), dan mengubah hasil print out algoritma agar bisa ditampilkan pada program. 
 
3.4  Generate Rules 
Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan tiap frequent itemset dengan anggota item lebih dari satu. Karena subset dari 
frequent itemset juga frequent, maka langkah selanjutnya adalah mencari subset itemset tersebut pada kelompok frequent 
itemset berukuran lebih kecil satu dari itemset tersebut, jika subset yang terbentuk merupakan subset dari itemset maka 
syarat pertama rule terhadap item yang tidak ditemukan pada subset terpenuhi. Misalnya item yang tidak ditemukan 
adalah item i. Setelah dihitung nilai confidence-nya untuk melakukan cek apakah rule tersebut valid telah terbukti benar, 
maka rule {subset}  i adalah valid. Sebagai contoh, ketika memeriksa frequent itemset (1 2 3 4) dan (1 2 3). Karena (1 
2 3) adalah subset dari (1 2 3 4) dan nilai minimum confidence dipenuhi, maka ditemukan rule baru yaitu {1,2,3}  4. 
 
4.  Hasil Uji Coba Implementasi  
Kedua algoritma dilihat kinerjanya pada dataset chess yang dibuat dari posisi dalam permainan catur[2]. Dataset chess 
terdiri dari 3196 transaksi, tiap transaksi terdiri dari 37 item, dengan item terkecil 1 dan item terbesar 75. Kedua algoritma 
diuji dengan nilai support dari 99 hingga 80 dengan skala 5, gambar 4 memperlihatkan hasilnya dalam satuan detik. 
Untuk hasil pengujian pada dataset chess, perbedaan waktu mulai terlihat pada support 85, dimana Apriori semakin 
lambat dibandingkan yang lain. Namun untuk FP-Growth walaupun pada awalnya mendekati CT-Pro dan bahkan sempat 
lebih cepat dari Apriori Christian Borgelt, terdapat nilai support dimana FP-Growth memiliki pertambahan waktu yang 
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signifikan. Terlihat bahwa terdapat nilai support dimana algoritma FP-Growth sangat membebani memory. Secara umum 
dapat dikatakan bahwa algoritma CT-Pro dan Apriori Christian Borgelt lebih cepat dari FP-Growth dan Apriori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Hasil Pengujian pada Dataset Chess 

 
5.  Kesimpulan 
Pada penelitian ini telah diimplementasikan algoritma association rules yaitu Apriori, FP-Growth, CT-Pro, dan Apriori 
Cristian Borgelt sebagai bagian dari pengembangan data mining workbench. Dari hasil pengujian pada dataset chess, CT-
Pro paling cepat dibandingkan dengan algoritma yang lain. Keunggulan CT-Pro adalah dari penggunaan memori yang 
lebih hemat dan digunakannya struktur data CFP-Tree yang memungkinkan proses pencarian frequent itemset menjadi 
lebih cepat. Pada support 80, algoritma FP-Growth lebih lambat jika dibandingkan dengan Apriori Christian Borgelt 
karena FP-Growth mengalami pertambahan ukuran FP-Tree di memori. 
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99 0.36 0.27 0.22 0.27 
95 0.66 0.28 0.23 0.42 
90 2.07 0.34 0.24 0.8 
85 6.2 1.09 0.26 1.57 
80 22.81 11.07 3.27 3.63 
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