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ABSTRACT — Each bank has a lot of products to be offered
to customers who aim to increase profits for the bank. For
that every bank should be able to maintain good
relationships with its customers that facilitate the marketing
of new products. The most often used is direct marketing
that is by contacting pelanggang by phone or e-mail.
Utilization of customer data very much is needed to help
banks make predictions regarding the level of success in
marketing products to customers. So as to streamline
marketing costs. Data mining is a technique that is able to
make predictions about the direct marketing data sourced
from customer data owned by each bank. Methods of data
mining method used is the algorithm C4.5 stout, nave Bayes,
neural network and SVM. In this study will be a comparison
of accuracy of data mining methods, to determine the
method that has the highest accuracy in the processing of
customer data for the determination of the sale directly to
cutomer.
Keywords: Data Mining, Bank Marketing, Naïve Bayes, C4.5
Algorithm, Neural Network, SVM
INTISARI — Setiap bank memiliki banyak produk yang
harus ditawarkan ke customer yang bertujuan untuk
meningkatkan keuntungan bagi bank. Untuk itu setiap
bank harus mampu menjaga hubungan baik dengan
customer sehingga mempermudah pemasaran produk
baru. Cara yang paling sering digunakan adalah
pemasaran langsung yaitu dengan cara menghubungi
pelanggang melalui telepon ataupun e-mail. Pemanfaatan
data pelanggan yang sangat banyak sangat diperlukan
untuk membantu bank melakukan prediksi mengenai
tingkat keberhasilan dalam pemasaran produk kepada
pelanggan. Sehingga dapat mengefisiensikan biaya
pemasaran. Data mining merupakan salah satu teknik yang
mampu melakukan prediksi mengenai data pemasaran
langsung yang bersumber dari data pelanggan yang
dimiliki oleh setiap bank. Metode data mining metode yang
bayak dipergunakan adalah algoritma C4.5, nave bayes,
neural network dan SVM. Dalam penelitian ini akan
dilakukan komparasi akurasi metode data mining, untuk
menentukan metode yang memiliki akurasi tertinggi dalam
pengolahan data pelanggan untuk penentuan promosi
secara langsung kepada cutomer.
Kata Kunci: Data Mining, Pemasaran Bank, Naïve Bayes,
Algoritma C4.5, Neural Network, SVM

PENDAHULUAN
Perkembangan
teknologi
informasi
telah
mengubah cara pemasaran yang dilakukan dan bagaimana
perusahaan mengelola informasi tentang pelanggan
mereka. Ketersediaan volume besar data pada pelanggan,
yang dimungkinkan oleh teknologi informasi baru alat,
telah menciptakan peluang serta tantangan bagi
perusahaan untuk memanfaatkan data dan mendapatkan
keuntungan kompetitif (Shaw dkk, 2001). Dalam
pemasaran produknya bank memiliki dua pendekatan
yaitu melalui pemasaran media massa yang menargetkan
seluruh masyarakat atau pemasaran langsung yang
menargetkan orang-orang tertentu (Moro, Laureano,
Cortez, 2011). Pemasaran melalui media massa biasanya
dilakukan dengan menggunakan iklan sehingga dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik yang
pontensial dan yang tidak potensial terhadap produk bank.
Sedangankan pemasaran lansung dilakukan dengan
menggunakan telepon secara pribadi l
angsung
ke
orang-orang yang sebelumnya telah menjadi customer
bank tersebut sebelumnya.
Pemasaran bank secara langsung yang dilakukan
berdasarkan telepon memiliki pengaruh yang baik
terhadap customer sehingga pengolahan data customer
harus diperhatikan oleh bank karena memiliki pengaruh
yang penting bagi bank(Al-Shayea, 2013). Setiap saat data
customer yang dimiliki bank bertambah, dengan
menggunakan database pemasaran yang dimiliki oleh bank
dapat dilakukan analisis data sehingga dapat diperoleh
data customer yang potensial untuk dihubungan dan
dilakukan teknik pemasaran langsung melalui telepon,
sehingga dapat memaksimalkan pemasaran melalui
telepon. Pengolahan data customer menjadi hal yang
penting
dilakukan
oleh
bank
sehingga
dapat
memaksimalkan kegiatan pemasaran, salah satu teknik
pengolahan data sehingga menemukan pengetahuan yang
dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan,
yaitu dengan menggunakan teknik data mining. Data
mining sudah dikenal sebagai suatu teknik yang dapat
menemukan pengetahuan yang sebelumnya hanya
tersimpan dalam sebuah database yang besar.
Penggunaan data mining untuk pengolahan data
customer dalam rangka membantu pemasaran bank telah
dilakukan oleh beberapa penulis yaitu pada tahun 2013,
Qeethara Kadhim Al-Shayea dengan menggunakan Neural
Network melakukan evaluasi pemasaran (Al Shayea,
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2013). Pada tahun 2013 oleh Nikhat Khan, Fozia H. Khan,
dan G.S. Thakur menggunakan metode decision tree,
neural network dan pendekatan attribute-grouping(Khan,
Thakur,2013). Pada tahun 2013 oleh Hany. A. Elsalamony,
Alaa. M. Elsayad dengan menggunakan neural network
untuk data pemasaran bank langsung melalui telepon ke
pelanggan bank tersebut(Elsalamony dan Elsayad,2013).
Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan nilai
akurasi dari empat metode data mining yaitu algoritma
c4.5, naive bayes, neural network dan support vector
machine (SVM). Metode dengan akurasi tertinggi
merupakan metode data mining yang paling tepat
digunakan dalam pengolahan data marketing bank ini.

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Awal

Modelling

Eksperimen dan Pengujian
Model

BAHAN DAN METODE
Data mining adalah analisis data yang besar pada
set data untuk menemukan hubungan terduga dan untuk
meringkas data dalam cara baru yang sama-sama
dimengerti dan berguna bagi pemilik data (Larose, 2007).
data mining seharusnya lebih tepat bernama
"pertambangan pengetahuan dari data”. Banyaknya data,
ditambah dengan kebutuhan untuk alat analisis data yang
kuat, memiliki digambarkan sebagai situasi miskin kaya
data tetapi informasi. Yang tumbuh cepat, luar biasa
jumlah data, dikumpulkan dan disimpan dalam repositori
data yang besar dan banyak, memiliki jauh melebihi
kemampuan manusia untuk pemahaman tanpa alat yang
kuat.
Banyaknya data, ditambah dengan kebutuhan
untuk alat analisis data yang kuat, telah digambarkan
sebagai kaya data tapi miskin informasi. Jumlah data yang
tumbuh secara cepat, dikumpulkan dan disimpan dalam
repositori data yang besar dan banyak, telah jauh
melampaui kemampuan manusia untuk memahami datadata tesebut tanpa mampu mengelolah data tersebut.
Akibatnya, data yang dikumpulkan dalam repositori data
yang besar menjadi ”kuburan data” (Han & Kamber, 2007).
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah
data yang tersimpan pada uci repository yaitu sebanyak
45212 record. Atribut yang digunakan sebanyak enam
belas atribut dan satu label hasil. Dalam melakukan
penelitian ini berikut tahapan penelitian yang dilakukan:
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Pengujian Hasil

Sumber: Hasil Penelitian(2016)
Gambar 1 Tahapan Penelitian yang digunakan
a.

Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder, yaitu data yang telah
dikumpulkan sebelumnya sehingga tidak lagi melalui
tahapan pengambilan data langsung ke customer. Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
sebuah web penyedia data yang diperuntuhkan untuk
keperluan pengolahan data lebih lanjut yaitu diambil dari
situs uci repository dengan judul data bank marketing
dengan
alamat
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing.
Data terdiri dari enambelas attribut dan satu attribut hasil
yaitu:
1.
age – umur
2.
job – pekerjaan
3.
martial – status pernikahan
4.
education – pendidikan terakhir
5.
default – memiliki hutang
6.
balance
7.
housing – memiliki pinjaman rumah?
8.
loan – adakah pinjaman?
9.
contact – kontak jenis komunikasi
10.
day – panggilan terakhir berdasarkan hari
11.
month – panggilan terakhir berdasarkan bulan
12.
duration – panggilan terakhir berdasarkan menit
13.
campaing – nomer telepon
14.
pdays – jumlah hari setelah dihubungai oleh
pemasaran langsung
15.
previous – jumlah hari sebelum pemasaran
langsung
16.
poutcome – hasil dari pemasaran sebelumnya
17.
output – hasil pemasaran saat dilakukan
pemasaran
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Pengolahan Awal Data
Untuk mendapatkan
data yang berkualitas,
beberapa teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut
(vecellis, 2009), Data validation, untuk mengidentifikasi
dan menghapus data yang ganjil (outlier/noise), data yang
tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap (missing
value). Data integration and Transformation, untuk
meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma. Data yang
digunakan dalam penulisan ini bernilai kategorikal. Data
size reduction and dicrtization, untuk memperoleh data set
dengan jumlah atribut dan record yang lebih sedikit tetapi
bersifat informatif. Dalam penelitian ini data yang
digunakan merupakan data sekunder yang telah dilakukan
proses pengolahan data awal.
c. Metode yan diusulkan
Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan nilai
akurasi antara metode data mining yaitu algoritma c4.5,
nave bayes, neural netork dan SVM.
Berikut ilustrasi penggunaan metode yang diusulkan
dalam penelitian:
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Algoritma C4.5 adalah salah satu algoritma yang digunakan
untuk pemecahan masalah klasifikasi dalam data mining.
Algoritma ini dirancang oleh J. Ross Quinlan, dan
merupakan turunan dari algoritma ID3 yang menghasilkan
pohon keputusan. (Wu, 2009).
Langkah-langkah pengolahan lagoritma c4.5 (Kusrini &
Lutfi, 2009), yaitu:
1. Menyiapkan data training. Data training biasanya
diambil dari data histori yang pernah terjadi
sebelumnya dan sudah dikelompokan ke dalam kelaskelas tertentu.
2. Menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari
atribut yang terpilih, dengan cara menghitung nilai
gain dari masing-masing atribut, nilai gain yang paling
tinggi yang akan menjadi akar pertama. Sebelum
menghitung gain dari atribut, hitung dahulu nilai
entropy yaitu: Kemudian hitung nilai gain dengan
metode informasi gain.
3. Ulangi langkah ke-2 hingga semua tupelo terpartisi.
4. Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat:
a. Semua tupel dalam node N mendapat kelas yang
sama.
b. Tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi.
c. Tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong.
Langkah-langkah
pengolahan
data
denga
menggunakan Rapdminer untuk metode algoritma C4.5.
dalam pengolahan data menggunakan tools RapidMiner
menggunakan dua modul utama yaitu modeul read excel,
yang digunakan untuk menampung data awal dalam
format excel kemudian dihubungkan dengan modul
validation. Di dalam modul validation terdapat modul
decision tree, apply model dan performance.

Sumber: Peneliti
Gambar 2 Ilustrasi Penggunaan metode yang
Diusulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekperimen dan Pengujian Metode
Dalam penelitian ini metode yang digunakan
adalah metode algoritma c4.5, naïve bayes, neural network
dan SVM dan tool yang digunakan untuk pengolahan data
marketing bank adalah RapidMiner.

Sumber : Pengolahan data RapidMiner
Gambar 3 Langkah Pengolahan Data Algoitma C4.5
Hasil running model diatas akan menghasilkan nilai
akurasi metode algoritma C4.5 seperti dibawah ini:

Algoritma C4.5
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Tabel 1 Tabel Akurasi Algoritma C4.5
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dengan variabel prediksi. Keluaran dari output
layer biasanya merupakan nilai floating antara 0
sampai 1 (Kusrini, 2009).

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Berikut kurva ROC metode algoitma C4.5:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Gambar 4 Kurva ROC Algoritma C4.5
Neural Network
Neural network adalah suatu cara yang digunaka untuk
menirucara kerja otak manusia. Otak manusia yang terdiri
dari jutaan unit pengolahan kecil, atau biasa disebut denga
neuron, bekerja secara paralel satu denga yang lain untuk
menghasilkan sesuatu (Shukla, Tiwari, & Kala, 2010).
Neural Network dalam perkembanganya mengalami
banyak pengembangan metode sehingan dihasilka metodemetode lain seperti algoritma backpropagation untuk
multilayer perceptron, merupakan metode yang sistematis
untuk training sehingga bisa dilakukan dan lebih efisien.
Algoritma backpropagation berasal dari learning rule
Widrow dan Hoff, disusun oleh Werbos (1974), dibuat oleh
Parker (1985), Rumelhart Hinton, Williams (Rumelhart
dan Williams, 1986) dan peneliti lainnya (Maimon, 2005).
MLP terdiri dari input layer, satu atau lebih hidden layer,
dan output layer. Berikut penjelasan masing-masing layer
(Vercellis, 2009):
1.
Input layer
Input layer untuk menerima nilai masukan dari
tiap record pada data. Jumlah simpul input sama
dengan jumlah variabel prediktor.
2.
Hidden layer
Hidden layer mentransformasikan nilai input di
dalam network. Tiap simpul pada hidden layer
terhubung dengan simpul-simpul pada hiden layer
sebelumnya atau dari simpul-simpul pada input
layer dan ke simpul-simpul pada hidden layer
berikutnya atau ke simpul-simpul pada output
layer. Jumlah hidden layer bisa berapa saja.
3.
Output layer
Garis yang terhubung dengan Output layer berasal
dari hidden layer atau input layer dan
mengembalikan nilai keluaran yang bersesuaian
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Sumber:Hasil Pengolahan Data (2016)
Gambar 5 Langkah Pengolahan Metode Neural
Network
Hasil running data menggunakan neural network, berikut
nilai akurasi metode neural network:
Tabel 2 Tabel Akurasi Neural Network

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Kurva ROC yang dihasilkan dari Hasil Pengolahan Data
(2016):

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Gambar 6 Kurva ROC Neural Network
Naive Bayes
Klasifikasi Bayes juga dikenal dengan Naïve Bayes,
memiliki kemampuan sebanding dengan dengan pohon
keputusan dan neural network (Han & Kamber, 2007).
Klasifikasi Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang
dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas
keanggotaan suatu kelas (Kusrini, 2009). Naïve Bayes

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri

SNIPTEK 2016
dapat menggunakan penduga kernel kepadatan, yang
meningkatkan kinerja jika asumsi normalitas sangat tidak
benar, tetapi juga dapat menangani atribut numeric
menggunakan diskritisasi diawasi (Witten & Frank, 2011).
Teknik Naïve Bayes (NB) adalah salah satu bentuk
sederhana dari Bayesian yang jaringan untuk klasifikasi.
Sebuah jaringan Bayes dapat dilihat sebagai diarahkan
sebagai tabel dengan distribusi probabilitas gabungan
lebih dari satu set diskrit dan variabel stokastik (Pearl
1988) (Liao, 2007).
Berikut ini adalah langkah-langkah pengolahan data bank
marketing dengan metode naïve bayes dengan tool
RapidMiner, pada tahap awal dihubungkan modul Read
Excel yang berisi data excel data marketing dihubungkan
dengan modul validation, didalam modul validation
terdapat modul metode baive bayes yang dihubungkan
dengan modul Apply Model dan Performance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Gambar 7 Langkah Pengolahan Naïve Bayes
Berikut ini adalah nilai akurasi yang diperoleh dari
pengolahan data bank marketing dengan menggunakan
metode naïve bayes dari running data tool RapidMiner:
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Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Gambar 8 Kurva ROC Naïve Bayes
Support Vector Machine (SVM)
Support Vector Machines (SVM) adalah seperangkat
metode yang terkait untuk suatu metode pembelajaran,
untuk kedua masalah klasifikasi dan regresi (Maimon,
2010).

Sumber: Pengolahan RapiMiner
Gambar 9 Langkah Pengolahan Metode
Tabel 4 Tabel Akurasi SVM

Tabel 3 Tabel Akurasi Naïve Bayes

Sumber: Hasil Hasil Pengolahan Data (2016)
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Dibawah ini merupakan kurva ROC dari pengolahan data
bank marketing menggunakan naïve bayes:
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Al-Shayea. Kadhim. Qeethara (2013), Evaluating Marketing
Campaigns of Banking Using Neural Networks,
Proceedings of the World Congress on Engineering
2013 Vol II, WCE 2013, July 3 - 5, , London, U.K.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Gambar 10 Kurva ROC Metode SVM

KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, untuk
pengolahan data marketing bank yang terdiri dari 45212
record, dengan total atribut yang digunakan adalah 16
atribut sebagai paramater dan satu atribut sebagai label
dilakukan pengolahan data dengan tools rapidminer
menggunakan empat metode data mining, yaitu algoritma
c4.5, naïve bayes, neural network dan SVM. Berikut tabel
perbandingan nilai akurasi keempat metode tersebut:
Tabel 5 Perbandingan nilai akurasi
Nilai akurasi
Nilai kurva
ROC
Algoritma C4.5
88.48
1.000
Neural Network
88.41
0.837
Nave bayes
86.71
0.788
SVM
89.27
0.801
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Metode

Dari tabel perbandingan nilai akurasi diatas dapat
diketahui bahwa metode yang paling tinggi akurasinya
untuk pengolahan data marketing bank adalah metode
SVM dengan nilai akurasi 89.27 dan kurva ROC 0.801.
Sedangkan untuk pengolahan data bank marketing dengan
metode algoritma C4.5 memerlukan penelitia lebih lanjut
dikarenakan memiliki nilai Kurva ROC 1.000.
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