
 
Vol. 5, No. 3, Januari 2010 ISSN  0216 - 0544 

 

175 

PERBAIKAN STRUKTUR WEIGHTED TREE DENGAN             
METODE PARTISI FUZZY DALAM PEMBANGKITAN          

FREQUENT ITEMSET 
 

*Budi Dwi Satoto, **Daniel O Siahaan, ***Akhmad Saikhu 

* Jurusan Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo  
Jl. Raya Telang PO. BOX 2, Kamal, Bangkalan, Madura, 69162 

**&*** Jurusan Teknik Informatika, ITS 
Jl.Raya ITS, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111 

E-Mail: *budids@if.trunojoyo.ac.id, **daniel@if.its.ac.id, ***saikhu@if.its.ac.id 
 

Abstrak 

Association Rule (AR) merupakan salah satu metode untuk menemukan nilai asosiasi 
hubungan antar barang. AR meliputi pembangkitan frequent itemset dan penggalian 
kaidah asosiasi. Kelemahan proses sebelumnya pada metode AR yang menggunakan 
algoritma generasi kandidat maupun stuktur tree adalah saat pembangkitan frequent 
itemset tidak memperhatikan jumlah jenis barang dalam satu transaksi. Struktur 
Weighted Tree merupakan salah satu metode untuk membangkitkan frequent itemset. 
Kelebihan struktur data ini adalah memperbaiki kebutuhan jumlah data yang diolah di 
dalam FPTree. Adapun kelemahan Weighted Tree adalah apabila variasi nilai weight 
berupa quantity terlalu tinggi, maka variasi node yang muncul menjadi tinggi. 
Sehingga ada kemungkinan node menjadi banyak dan mempengaruhi kecepatan 
proses apabila seluruh data disisipkan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, 
penelitian ini memperbaiki Weighted Tree dengan menambahkan Metode Partisi 
Fuzzy dimana data weight berupa quantity item akan dibagi menjadi lima kelompok 
label yaitu very Low, Low, Medium, Height dan very Height. Hasilnya adalah apabila 
variasi data weight quantity cukup tinggi, maka data akan menjadi lebih mudah untuk 
dilihat dalam pengamatan pengguna dan perhitungan jumlah node yang digunakan 
dalam proses pencarian dan penggalian frequent itemset menjadi minimal (nilai 
prosentase penurunan jumlah node adalah 37,18%). 

Kata kunci: Association Rule, Weighted Tree, Metode Partisi Fuzzy. 

Abstract 

Association Rule is one of methods to find relationship value between two different 
products. AR method consists of the frequent itemset generation and Association Rule 
Mining among frequent itemset. The weakness of the previous process for A.R method 
using candidate generation or tree structure is it doesn’t note the amount of variety of 
goods in transaction. Weighted Tree structure is one of data structures to generate 
frequent itemset. The advantage of this data structure is to repair the needs of the data 
required by Frequent Pattern Tree. Inevitably, the weakness is if there are many 
variation of weight quantity, It will increase the number of node, and influence to 
speed of computation process when all data are inserted. To solve the weakness, this 
research purposes to repair Weighted Tree by adding Fuzzy Partition Method that 
will be splited the weight quantity item into five group labels. The labels are Very 
Low, Low, Medium, Height and Very Height. The result is if the data variation 
become high, the data will be viewed easily by the users, and the calculation the 
number of node which is used in the process of finding and creating frequent itemset 
becomes minimal (number of nodes reduction procentage is 37.18%). 

Key word: Association Rule, Weighted Tree, Fuzzy Partition Method. 
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PENDAHULUAN 

Association Rule (AR) merupakan salah satu 
metode untuk menemukan nilai hubungan antar 
barang. Contoh analisa asosiasi adalah market 
basket analysis dimana dua barang berbeda, a 
dan b, dikatakan mempunyai nilai asosiasi jika 
dibeli bersama dalam satu transaksi. Metode 
AR memiliki dua buah algoritma yaitu 
algoritma pembangkitan frequent itemset dan 
algoritma penggalian kaidah asosiasi. 

Weighted Tree adalah salah satu struktur 
data untuk membangkitkan frequent itemset 
dengan cara menampung data ke dalam sebuah 
tree berdasarkan weight berupa quantity item. 
Teknik penyisipan dan penelusuran data 
menggunakan konsep tree menyusun informasi 
nama item, nomor transaksi dan quantity ke 
dalam suatu wadah secara berurut sehingga 
data frequent itemset menjadi lebih mudah dan 
cepat untuk ditelusuri [1]. 

Penelitian Weighted Tree dalam 
pembangkitan frequent itemset diajukan oleh 
Kumar untuk meminimalkan jumlah data dan 
jumlah node yang diolah Frequent Pattern 
Tree. Pembangkitan frequent itemset pada 
penelitian sebelumnya masih menggunakan 
Algoritma Generasi Kandidat (Algoritma 
Apriori) dan Algoritma Frequent Pattern 
Growth (FP-Growth). 

Hasil dari perbaikan Weighted Tree adalah 
frequent itemset yang telah dilakukan seleksi 
berdasar weight minimum support, min_length, 
Top-K item, dan gradient. Selain itu, dihasilkan 
rule generation yang akan menjadi bahan 
pertimbangan pengguna dalam menentukan 
item yang akan dicari tingkat asosiasinya. 
Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan 
terhadap Metode Weighted Tree, yaitu adanya 
penambahan Metode Partisi Fuzzy dan 
pengembangan untuk mendapatkan balancing 
tree. Terdapat beberapa alasan sehingga 
Metode Partisi Fuzzy [2] dibutuhkan pada 
struktur data Weighted Tree [3], di antaranya 
adalah: 
1. Apabila nilai weight berupa quantity terlalu 

bervariasi maka data menjadi sulit untuk 
diamati dan hasil algoritma sorting untuk 
mencari rute terpendek menjadi lebih 
panjang. Selain itu akan membuat jumlah 
node menjadi tinggi. 

2. Apabila quantity dalam transaksi berbeda 
adalah sama, misalnya item mangga dengan 
quantity pembelian 4 dengan item jambu 

dengan quantity 4, maka dapat dipastikan 
bahwa kedua item tersebut saling frequent. 

3. Ketidakpastian muncul apabila terdapat 
item dengan jumlah quantity yang 
jumlahnya sedikit lebih banyak. Misal item 
mangga dengan quantity 4 dan jambu 
dengan quantity 6. Keduanya dapat 
dikatakan saling frequent dengan nilai 
support dan confidence yang berbeda. 
Permasalahannya adalah apabila data 
masukan besar dan cukup variatif, maka 
selisih quantity tersebut akan menjadi sulit 
untuk diamati pengguna. 

Di dalam Metode Association Rule terdapat 
algoritma pembangkitan frequent itemset yang 
merupakan algoritma untuk mendapatkan 
itemset yang memiliki nilai asosiasi dalam satu 
transaksi berdasarkan nilai support dan 
confidence. Selain itu terdapat algoritma 
penggalian kaidah asosiasi yang merupakan 
algoritma untuk mendapatkan rule pembelian 
itemset berdasarkan kaidah frequent closed dan 
frequent maximal [4]. 

 
Gambar 1. Blok Diagram Association Rule. 
Tabel 1.  Tabel Transaksi dengan Count 

Weight Quantity. 

TID KodeItem i1 i2 i3 i4 i5 
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100 2 6   4 
200  4  6 3 
300  3 4   
400 3 6  8  
500 6  2   
600  2 7   
700 4  5   
800 3 4 6  2 
900 6 3 2   

Tabel 2.  Contoh Tabel Itemset Weighted Tree 
dengan Tiga Item dan Tiga 
Transaksi. 

 A1 A2 A3 
T1 3 2 1 
T2 6 2 1 
T3 2 2 4 

Tabel 3.  Tabel Dataset dengan Informasi 
Weight. 

Kode Item TID i1 i2 i3 i4 i5 

100  6   4 
200  4  6  
300   4   
400  6  8  
500 6     
600   7   
700 4  5   
800  4 6   
900 6     

Tabel 4. Sorting Transaksi dan Count Weight. 

Nama Item Sorting Transaksi Count Diff 
Weight 

i1 4:7 6:5:9   2 

i2 4:2:8 6:1:4   2 

i3 4:3 5:7 6:8 7:6 4 

i4 6:2 8:4   2 

i5 4:1    1 
Tabel 5.  Mapping Matrik Pencarian Rute 

Terpendek. 

Nama Item i1 i2 i3 i4 i5 
i1 2 2 4 3 2 
i2 2 2 4 3 2 
i3 4 4 4 5 4 
i4 3 3 5 2 3 
i5 2 2 4 3 1 

Tabel 6.  Perbandingan Jumlah Node FP Tree 
dan Weighted Tree. 

Jumlah 
Transaksi FPTree Weighted 

Tree 
Tingkat 

Kompresi 

9 10 7 30% 

ANALISA KAIDAH ASOSIASI 

Association Rule menganalisa kebiasaan 
pelanggan dalam membeli barang dan 
menemukan nilai hubungan antar barang yang 
disimpan dalam record transaksi. Secara 
umum, sebuah basisdata transaksi terdiri dari 
file dimana setiap record-nya berisi daftar 
barang yang dibeli dalam sebuah transaksi 
seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1 [5]. 

Gambar 1 menunjukkan blok diagram 
Association Rule dalam menggunakan struktur 
Weighted Tree untuk mendapatkan frequent 
itemset dan nilai kaidah asosiasi. Algoritma 
Apriori dan FP tree pada saat pembangkitan 
frequent itemset diganti dengan struktur data 
weighted tree [1]. 

Nilai Support count () adalah frekuensi 
munculnya itemset tertentu dalam tabel 
transaksi. Secara matematis, nilai support dapat 
dinyatakan dengan Persamaan (1). 

|},|{|)( TttXtX iii    (1) 
Dimana: 
X  =  itemset 
ti  =  transaksi ke i 
T  =  set transaksi 

Itemset I={i1, i2,…, id} adalah set dari semua 
item pada data market basket dan T={t1, t2,…, 
tN} adalah set dari semua transaksi. Tiap 
transaksi ti mengandung subitemset dari I. Pada 
analisa asosiasi kumpulan dari satu atau lebih 
item disebut dengan itemset. Apabila itemset 
mengandung k item, maka disebut k-itemset.  
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Gambar 2. Pilihan Node pada Weighted Tree. 

 
Gambar 3. Struktur Weighted Tree. 

Null set adalah itemset yang tidak 
mengandung item. Lebar transaksi 
didefinisikan sebagai banyaknya item yang ada 
dan tidak kosong dalam transaksi. Contoh 
itemset: {i1, i2, i3}. Strategi umum pada Metode 
Association Rule adalah sebagai berikut: 
1. Frequent Itemset Generation, yang 

bertujuan untuk menemukan semua itemset 
yang memenuhi batasan threshold weight 
minimum support, minimum length dan Top-
K Nilai support Item. 

2. Rule Generation, bertujuan untuk 
mengekstrak semua frequent itemset 
menjadi sebuah rule. 

WEIGHTED TREE 

Pembangkitan frequent itemset menggunakan 
struktur Weighted Tree menguraikan kaidah 
asosiasi antar atribut dengan menyisipkan nilai 
weight berupa quantity per transaksi dengan 
mempertimbangkan nilai support dan 
confidence masing-masing itemset [1]. 

Jika A adalah satu item set, suatu transaksi T 
dikatakan berisi A hanya jika AT. Suatu 
kaidah asosiasi adalah suatu implikasi format 
AB, dimana AI, BI, dan AB=Ø. Kaidah 
AB menetapkan D dengan support s, dimana 

s merupakan prosentase dari transaksi pada D 
yang berisi A  B (keduanya A dan B). Nilai ini 
merupakan nilai probabilitas, P(AB). 

Kaidah AB mempunyai nilai ”confidence 
c” di dalam transaksi D, jika c adalah 
prosentase dari transaksi pada D yang di 
dalamnya terdapat A dan juga terdapat item B. 
Dengan mempertimbangkan probabilitas, 
P(B|A), maka Support(AB) = P(AB)=s, 
confidence(AB) = P(B|A)= 
Support(AB)/Support(A) = c [1]. 

Optimal order merupakan penentuan 
sequence order terbaik di dalam tree dengan 
jumlah node minimal (lihat dataset Tabel 2) 
yang mempunyai tiga atribut. Nilai total 
pencarian kombinasi yang dapat dilakukan 
adalah sebesar 3!, yaitu enam kombinasi seperti 
ditunjukkan dalam Gambar 2. 

Unsur atribut tertentu ditemukan di 
tingkatan yang ditetapkan sebagai posisi atribut 
dalam atribut-sequence. Jika catatan total 
jumlah node adalah n, dan di dalam tree 
terdapat kombinasi atribut berbeda, maka nilai 
optimal order yang terbaik dari weighted tree 
di atas adalah atribut sequence 2-3-1 dengan 
jumlah node terkecil yaitu 6 [1]. 
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Gambar 4. Senarai Weighted Tree. 

Struktur Weighted Tree 

Weighted Tree memiliki dua jenis node: 
1. Jenis node pertama berupa label dengan 

atribut berisi nama atribut dan dua pointer 
penunjuk node berisi ID transaksi dan 
weight. Sedangkan yang lainnya adalah 
anak pointer menunjuk pada atribut 
berikutnya. Node ini mewakili kepala 
cabang tertentu. 

2. Jenis node kedua mempunyai dua bagian. 
Bagian pertama diberi label TID yang 
mewakili suatu jumlah transaksi atau ID 
transaksi. Bagian kedua diberi label weight 
yang menunjukkan quantity pembelian 
dalam transaksi atau cost. Node ini hanya 
mempunyai satu pointer yang menunjuk 
pada obyek berikutnya dari atribut [1]. 

Adapun penjelasan konstruksi Weighted Tree 
ditunjukkan dalam Gambar 3. 

Beberapa definisi yang perlu diketahui 
sebelum masuk pada partisi fuzzy adalah 
sebagai berikut: 
1. Probe item merupakan item yang akan 

dijadikan acuan untuk mengetahui tingkat 
asosiasi item lain. Isi item ini adalah items                                                                                                                            
yang sama dalam transaksi atau kumpulan 
item transaksi yang sudah pasti nilai 
asosiasinya 100%. 

2. Top-K merupakan urutan items yang 
memiliki nilai count item tertinggi  dan 
selalu muncul dalam tiap transaksi setelah 
dikurangi probe item [4]. 

3. Projected database merupakan item dan 
transaksi yang akan dicari nilai asosiasinya. 
Adapun item-nya adalah item total dikurangi 
probe item. 

4. Minimum length merupakan batas minimum 
panjang transaksi yang akan dipantau 
tingkat asosiasinya. 

5. Weight minimum support adalah batas 
maximum pembelanjaan yang memenuhi 
syarat yang telah ditentukan pada awal 
proses. 

Data yang ditunjukkan pada Tabel 1 
dipotong berdasarkan nilai weight minimum 
support. Contoh, ketika ditentukan weight 
minimum support adalah 4, maka weight 
quantity 2 dan 3 akan dihapus (seperti yang 
ditunjukkan Tabel 3). Setelah itu pemotongan 
dilakukan terhadap transaksi yang hanya 
mengandung satu item saja, yaitu transaksi 
nomor 300, 500, 600 dan 900. Langkah 
selanjutnya adalah menyusun senarai Weighted 
Tree seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

Gambar 4 menerangkan bahwa kode item 
yang dihapus karena batasan minimum support 
dan nomor transaksi tidak disertakan dalam 
penyusunan weighted tree [1]. Langkah 
berikutnya adalah pencarian rute terpendek, 
dimana idenya adalah jika dalam transaksi 
berbeda memiliki nilai weight sama. Maka, 
urutan order sequence akan menjadi prioritas 
bagi transaksi yang memiliki weight sama 
terlebih dahulu seperti pada Tabel 4. Cara 
penyelesaian adalah dengan melakukan sorting 
terhadap transaksi berdasarkan quantity per 
itemname. Untuk Tabel 4, misal, arti dari 6:5:9 
adalah “quantity= 6, transaksi= 5 dan 9”. 

Dari hasil sorting dan merge prefik pada 
Tabel 4 didapatkan nilai count different weight. 
Nilai ini selanjutnya akan digunakan untuk 
membuat mapping matrik pencarian rute 
terpendek, seperti tampak pada Tabel 5 dimana 
hasil urutan sequence-nya adalah i5, i1, i2, i4, 
i3. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan 
penyisipan ke dalam Weighted Tree dan 
hasilnya  dapat dilihat pada Gambar 5(b). 
Gambar 5(a) menunjukkan jumlah node FP 
Tree dan Gambar 5(b) adalah node weighted 
tree dari senarai Gambar 4. 

Data yang telah disisipkan pada weighted 
tree akan ditelusuri sesuai keinginan user pada 
waktu melakukan query atau permintaan. 
Tampak dari Tabel 6 bahwa jumlah node yang 
digunakan oleh Weighted Tree adalah 30% 
lebih sedikit dibandingkan dengan FP Tree. 
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Gambar 5. (a) Node FP Tree dan (b) Node Weighted Tree. 

 
Gambar 6. Pencarian Maximal dan Closed Frequent Itemset. 

 

 

Gambar 7. Membership Function untuk Quantity Item. 

(a) (b) 
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Penggalian Kaidah Asosiasi 

Konsep penggalian adalah sebuah pendekatan 
terhadap hasil pembangkitan frequent itemset 
untuk lebih meningkatkan validitas hasil 
terdapat acuan pada saat menentukan frequent 
itemset. Itemset dikatakan frequent closed 
apabila itemset tersebut memenuhi dua kondisi 
berikut: 
1. Itemset X adalah itemset yang frequent. 
2. Tidak ada satupun superset langsung 

(immediate supperset) X yang memiliki 
count sama dengan X. Jika nilai count-nya 
sama maka itemset tersebut dikatakan 
frequent not closed. 

Pencarian maximal dan closed frequent itemset 
ini ditunjukkan dalam Gambar 6. Sebagai 
contoh, itemset (11,15) memiliki count 2 dan 
superset (11,12,15) juga memiliki count 2, 
sehingga dapat dikatakan bahwa itemset 
(11,15) adalah itemset yang frequent maximal 
but not closed [4]. 

PEMBANGKITAN FREQUENT 
ITEMSET DENGAN METODE 
PARTISI FUZZY WEIGHTED TREE 

Saat ini teknik pembangkitan frequent itemset 
mulai dikembangkan untuk menggantikan 
teknik pembangkitan generasi kandidat seperti 
metode apriori yang antara lain menggunakan 
FP Tree dan Weighted Tree. 

Metode Partisi Fuzzy 

Metode Partisi Fuzzy melakukan partisi 
terhadap weight quantity masing-masing item. 
Masing-masing item dibagi menjadi lima label, 
yaitu label A, B, C, D dan E. Partisi fuzzy 
membantu menyelesaikan masalah pada 
Weighted Tree apabila nilai quantity terlalu 
bervariasi. [2] Membership function untuk 
quantity item yang akan diolah ditunjukkan 
oleh Gambar 7. 

Dapat dinyatakan setiap kandidat k-itemset, 
Ik, sebagai fuzzy set pada transaksi M. Fuzzy 
membership function µ dipetakan sebagai kI : 
M→[0,1], seperti yang dinyatakan dalam 
Persamaan (2). 

MT
Tcard
iT T

Iii kk 











,
)(

)(inf)(      (2) 

Dimana: 
T           =  transaksi yang memenuhi syarat 
card(T) =  jumlah jenis barang pada transaksi T 
η     = boolean membership function dan         

ηT → {0,1} yang menyatakan 
boolean MF (Persamaan (3)). 
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Dengan: 
i   =  barang pada transaksi 
T  =  transaksi yang memenuhi syarat 

Perhitungan Nilai Support dan confidence 
didefinisikan dalam Persamaan (4). 





MT

I
k TIsupport k )()(          (4) 

Dimana: 
Ik   =  barang I pada k-itemset 

kI  =  fuzzy membership function 
T  =  transaksi yang memenuhi syarat 

Sementara nilai Confidence didefinisikan 
dalam Persamaan (5). 

)(
)()|()(

Asupport
BAsupportABPBAcf 

      (5) 

dimana: 
A,B = k-itemset 

Nilai Efisiensi Jumlah Node 

Nilai efisiensi didefinisikan sebagai 
perbandingan jumlah node sesudah partisi fuzzy 
dengan jumlah node sebelum dilakukan partisi 
fuzzy. Sedangkan (nilai efisiensi yang 
didapatkan pada penelitian sebelumnya 
merupakan perbandingan jumlah node 
Weighted Tree terhadap jumlah node FP Tree). 
Kedua jumlah node tersebut didapatkan dari 
matrik m x n senarai Weighted Tree yang 
dihasilkan. Sehingga persamaan fungsi fitness 
dapat dituliskan dalam nilai efisiensi seperti 
pada Persamaan (6). 

   

  
 m

1i
n

1j partisi sebelumji,NNode

m
1i

n
1 partisi setelahji,NNode

node jumlah efisiensi Nilai  (6) 
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Gambar 8. Class Diagram Fuzzy Weighted Tree. 

 

Gambar 9. Struktur Data Weighted Tree Partisi Fuzzy. 

 

Gambar 10. Rancangan Weighted Tree. 
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Gambar 11. Projected Database. 

 
Gambar 12. Konversi Data Weight ke Label Fuzzy. 

 
Gambar 13. Rule Generation. 
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Tabel 7. Tabel Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya. 

N
o Perbandingan Penelitian Penelitian kumar 

Spec (waktu,node) Penelitian ini 

1 Rata-rata waktu untuk konstruksi tree untuk 
tiap sequence (dalam detik) 

1.2 detik 0.7detik 

2 Total waktu untuk mencari sequence terbaik 
untuk optimal tree menggunakan metode 
pengecekan iterative 

45!*1.2= 
1.722*10^56 sec 

45!*0.7= 
8.37356E+55 

3 Total jumlah node pada tree menggunakan 
serial order attribute (S1) 

7729 7729 

4 Total jumlah node yang dibentuk tree 
menggunakan best sequence dari atribut yang 
digunakan menggunakan algoritma ini (S2) 

6651 4855 

5 Hemat jumlah node 1078 node 2865 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masukan Weighted Tree adalah Dataset 
SPECTF Heart Data. Data ini diklasifikasikan 
menjadi dua kelompok kategori, yaitu normal 
dan abnormal. Basisdata ini merupakan 267 set 
gambar dengan perincian jumlah atribut 45 
(terdiri dari 44 continues class dan satu binary 
class), dimana nilai atribut terletak di antara 
range 0 sampai dengan 100. Dataset ini dibagi 
menjadi SPECTF train 80 item dan SPECTF 
test 187 item. Dengan klasifikasi dataset class 
0 adalah 15 sample dan class 1 adalah 172 
sample.  

FuzzyWT adalah sebuah class yang 
dibangun untuk melakukan partisi quantity 
sebuah item dalam suatu transaksi. Method 
utama yang ada pada class FuzzyWT adalah 
FuzzyWT(). Method ini adalah constructor 
yang digunakan untuk melakukan inisialisasi 
object FuzzyWT dengan parameter berupa 
array of integer. Class diagram Weighted Tree 
ditunjukkan oleh Gambar 8. Parameter yang 
ditunjukkan dalam Gambar 8 ini adalah tabel 
transaksi yang merupakan keluaran dari 
method, yaitu dengan membuat Tabel 
Transaksi() pada class 
DataSetIO.ProsesKonversiTransToWeight(). 
Method ini bertugas untuk melakukan 
persiapan konversi dari tabel transaksi yang 
berisi data array of integer menjadi nilai fuzzy 
A sampai E. Struktur data Weighted Tree yang 
digunakan dalam penyisipan transaksi pada 
penelitian ini ditunjukkan dalam Gambar 9. 

Penelitian ini menggunakan struktur linked 
list untuk menyimpan informasi weight, item 

name, dan nomor transaksi (Gambar10). 
Gambar 11 menggambarkan keluaran program 
setelah pembacaan dataset SPECTF, yaitu 
Projected database disertai probe item. 
Informasi yang disimpan meliputi kode biner 
SPECTF, nomor transaksi TrID, panjang 
transaksi length, dan rata-rata keuntungan 
average profit. Pada sampling data tersebut 
digunakan probe item i67 dengan weight = 4. 
Selanjutnya penentuan weight minimum 
support, min_length dan Top-K support item 
disertai pemotongan item yang hanya 
mengandung satu item akan menentukan data 
yang akan disisipkan ke dalam struktur data 
Weighted Tree. SPECTF Heart DATA 
dikonversikan ke dalam bentuk tabel count 
weight quantity, yaitu dalam bentuk label fuzzy 
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 12. 
Untuk mendapatkan rule generation dicari 
Nilai optimum order yang terbaik. Penyisipan 
ke dalam weighted tree dan result rule yang di-
generate meliputi nilai support dan confidence 
(Gambar 13). 

Dari data penelitian sebelumnya dikatakan 
terjadi penghematan jumlah node  senilai 1078 
node dari total node yang disusun 
menggunakan teknik serial order atribut. 
Dalam hal ini, penghematan mengacu pada 
jumlah node pada FPTree dari 7729 node 
menjadi 6651 node apabila disusun dengan 
menggunakan best sequence order atribut. 
Detil perbandingan penelitian dapat dilihat 
pada Tabel 7. Nilai perbandingan penurunan 
jumlah node yang dihasilkan penelitian 
sebelumnya adalah [1]: 
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Dari data Tabel 7 maka dapat dicari nilai 
perbandingan penurunan berdasarkan jumlah 
node yang digunakan penelitian ini yaitu 4855 
terhadap jumlah node awal yang digunakan 
Kumar [1] yaitu 7729. 
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SIMPULAN 

Dari hasil penelitian perbaikan struktur 
Weighted Tree menggunakan partisi fuzzy 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini memberikan kontribusi 

terhadap perbaikan struktur Weighted Tree 
dalam penelusuran frequent itemset dengan 

adanya penambahan partisi fuzzy untuk 
weight dan penambahan keseimbangan di 
dalam penyusunan struktur tree. Hal ini 
menyebabkan jumlah node yang digunakan 
dapat diminimalisasi. 

2. Keluaran dari penelitian ini merupakan hasil 
obyektif dari sistem. Keluaran frequent 
itemset yang dihasilkan mempunyai 
frequent itemset yang tetap bila diberikan 
masukan dataset yang sama dengan atau 
tanpa partisi fuzzy. Perbedaan proses 
ditunjukkan oleh jumlah node yang 
digunakan dan waktu proses dalam 
penelusuran frequent itemset tersebut. 

3. Nilai prosentase penurunan jumlah node 
yang dihasilkan penelitian ini lebih besar 
jika dibandingkan dengan hasil penelitian 
sebelumnya, yaitu 37,18% terhadap 13,9%. 
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