
SOAL UTS 
 

 
A. Jawablah soal berikut ini 

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Data Mining? Jelaskan! 
2. Selain ukuran data yang semakin besar secara eksponensial, alasan apa lagi yang membuat anda memerlukan data 

mining? 
3. Menurut anda, aplikasi apa yang menunjukkan keberhasilan data mining? 
4. Sebutkan dan jelaskan secara singlet kegunaan data mining! 
5. Menurut anda, apakah etika dalam data mining sangat penting? Sertakan alasannya! 

 
B. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat! 

1. Manakah yang benar mengenai teknik searching :  
a) Searching adalah salah satu teknik database yang dilakukan untuk memeriksa serangkaian item yang 

memiliki sifat-sifat yang inginkan  
b) Tindakan untuk menemukan satu item tertentu baik yang diketahui keberadaannya maupun tidak  
c) Memasukkan kata dalam suatu program komputer untuk memperbaiki informasi yang ada dalam 

database 
d) Semua jawaban benar  

 
2. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan data reduction :  

a) pada saat grouping dan summing data-data yang masih dalam jumlah besar  
b) pada saat data preprocessing pada rangkaian proses KDD (Knowledge Discovery Databases)  
c) Pada saat memasukkan data dalam suatu program komputer  
d) Pada saat indexing 

 
3. Pada tahap data preprocessing terdapat beberapa alat dan metode yang berbeda yang digunakan untuk 

preprocessing antara lain sampling yaitu :  
a) Menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar   
b) Menghilangkan noise dari data  
c) Memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input tunggal  
d) Semua jawaban benar  

 
4. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah di 

mengerti oleh pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan pada tahap  
a) Interpretation   
b) evaluation  
c) jawaban a dan b benar  
d) jawaban a dan b salah  

 
5. Kebutuhan akan data mining dikarenakan :  

a) ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi sebagai pendukung pengambilan 
keputusan untuk membuat solusi bisnis  

b) informasi sebagai asset perusahaan yang penting  
c) ketersediaan teknologi informasi dalam skala yang terjangkau  
d) semua jawaban benar  
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SOAL UTS 

 
 

A. Jawablah soal berikut ini 
 
1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Data Mining? Jelaskan! 

 
Data mining merupakan suatu proses penambangan data atau proses mengekstrak informasi dari kumpulan data 
yang sangat besar untuk mengidentifikasi tren, pola, dan data yang berguna menggunakan metode statistika, 
matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence terkini yang pada outputnya data tersebut 
digunakan untuk membuat keputusan  
 

2. Selain ukuran data yang semakin besar secara eksponensial, alasan apa lagi yang membuat anda memerlukan data 
mining? 
 
Tanpa data mining kemungkinan proses pengambilan keputusan dari suatu masalah akan lebih sulit dilakukan karena 
tidak ada data yang bisa menjadi dasar pertimbangan. Sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk 
menghasilkan informasi dan knowledge yang berguna. Informasi dan knowledge yang didapat tersebut dapat 
digunakan pada banyak bidang, mulai manajemen bisnis, control produksi, kesehatan, dan lain-lain  

 
3. Menurut anda, aplikasi apa yang menunjukkan keberhasilan data mining? 

 
Keberhasilan data mining telah terbukti di beberapa bidang seperti berikut 
Keuangan 
Baru-baru ini, Finacial Crimes Enforcement Network yang berada di Amerika Serikat juga memakai data mining untuk 
mengumpulkan triliyunan berbagai subyek, seperti rekening bank, properti hingga transaksi keuangan lainnya. 
Tujuannya untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. 
 
Olahraga 
Pengumpulan data juga diterapkan pada IBM Advanced Scout untuk analisis statistik permainan NBA. Sehingga dapat 
mencapai keunggulan dalam bersaing utuk tim Miami Heat dan New York Knicks. 
 
Asuransi 
Penggunaan data tersebut juga diterapkan di perusahaan asuransi salah satunya oleh Australian Health Insurance 
Commision. Perusahaan tersebut memakai data mining untuk identifikasi layanan kesehatan yang sebetulnya tidak 
dibutukan namun tetap dilakukan peserta asuransi. 
 

  



4. Sebutkan dan jelaskan secara singlet kegunaan data mining! 
 
Data mining sangatlah berguna bagi pengguna baik pada level perusahaan atau individu. Proses mencari pola dan 
atau tren tidak dapat ditemukan dengan menggunakan teknik analisis sederhana. Hal tersebut perlu menggunakan 
algoritma matematika yang kompleks untuk mempelajari data dan kemudian mengevaluasi kemungkinan kejadian 
di masa depan berdasarkan data historis. 
 
Data mining pada bisnis digunakan untuk menarik informasi spesifik dari volume data yang besar untuk menemukan 
solusi bagi masalah bisnis perusahaan. Data mining memiliki kemampuan untuk mengubah data mentah menjadi 
informasi yang dapat membantu perusahan tumbuh dengan membuat keputusan yang berlandaskan pada data. 
 
Data mining digunakan pada berbagai domain, termasuk penambangan data untuk citra gambar, penambangan data 
teks, penambangan data untuk media sosial, penambangan data pada suatu website, dan penambangan data untuk 
audio dan video. 

 
5. Menurut anda, apakah etika dalam data mining sangat penting? Sertakan alasannya! 

 
Tentu, terkadang kita perlu bekerja dengan data yang sifatnya sensitif sehingga perlu berhati-hati dalam melakukan 
analisis terhadap data agar hasil analisis tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kode etik diciptakan agar 
orang-orang yang bekerja dengan data dapat memperlakukan data yang didapat dengan hati-hati 

 
B. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat! 

 
1. Manakah yang benar mengenai teknik searching :  

a) Searching adalah salah satu teknik database yang dilakukan untuk memeriksa serangkaian item yang 
memiliki sifat-sifat yang inginkan  

b) Tindakan untuk menemukan satu item tertentu baik yang diketahui keberadaannya maupun tidak  
c) Memasukkan kata dalam suatu program komputer untuk memperbaiki informasi yang ada dalam 

database 
d) Semua jawaban benar  

 
2. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan data reduction :  

a) pada saat grouping dan summing data-data yang masih dalam jumlah besar  
b) pada saat data preprocessing pada rangkaian proses KDD (Knowledge Discovery Databases)  
c) Pada saat memasukkan data dalam suatu program komputer  
d) Pada saat indexing 

 
3. Pada tahap data preprocessing terdapat beberapa alat dan metode yang berbeda yang digunakan untuk 

preprocessing antara lain sampling yaitu :  
a) Menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar   
b) Menghilangkan noise dari data  
c) Memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input tunggal  
d) Semua jawaban benar  

 
4. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah di 

mengerti oleh pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan pada tahap  
a) Interpretation   
b) evaluation  
c) jawaban a dan b benar  
d) jawaban a dan b salah  

 
5. Kebutuhan akan data mining dikarenakan :  

a) ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi sebagai pendukung pengambilan 
keputusan untuk membuat solusi bisnis  

b) informasi sebagai asset perusahaan yang penting  
c) ketersediaan teknologi informasi dalam skala yang terjangkau  



d) semua jawaban benar  
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SOAL UTS 

 
 

A. Jawablah soal berikut ini 
 
1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Data Mining? Jelaskan! 

  Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data 
mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial 
intelligence. 

 
2. Selain ukuran data yang semakin besar secara eksponensial, alasan apa lagi yang membuat anda memerlukan data 

mining? 
    Tentunya banyak alasan kenapa kita memerlukan data mining, contohnya dalam hal prediksi. Kita sangat 
memerlukan proses data mining dari data yang sudah ada untuk memprediksi situasi yang akan terjadi 
kedepannya. Tidak hanya itu, dalam hal berbisnis kita juga sangat memerlukan data mining yang bertujuan 
agar kita bisa mengetahui atau menjual produk-produk yang memang banyak diminati oleh pelanggan kita. 

 
3. Menurut anda, aplikasi apa yang menunjukkan keberhasilan data mining? 

- Marketing dan bisnis 
- Seni dan hiburan 
- Sains dan Teknik 
- Jurnalistik 
- Politik 

 
4. Sebutkan dan jelaskan secara singlet kegunaan data mining! 

1. Prediction  :  Proses untuk menemukan pola tertentu dari suatu data dengan menggunakan beberapa 
variabel untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. 

2. Description  :   Proses untuk menemukan karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. 
3. Classification :   Proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan class atau konsep dari 

suatu data 
4. Association :  Proses untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan 

data 

 
5. Menurut anda, apakah etika dalam data mining sangat penting? Sertakan alasannya! 

     Ya sangat penting, karena data mining memang seharusnya dilakukan ditiap data-data yang sah tanpa 
melanggar privasi. 

 
B. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat! 

1. Manakah yang benar mengenai teknik searching :  
a) Searching adalah salah satu teknik database yang dilakukan untuk memeriksa serangkaian item yang 

memiliki sifat-sifat yang inginkan  
b) Tindakan untuk menemukan satu item tertentu baik yang diketahui keberadaannya maupun tidak  
c) Memasukkan kata dalam suatu program komputer untuk memperbaiki informasi yang ada dalam 

database 
d) Semua jawaban benar  

 
2. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan data reduction :  

a) pada saat grouping dan summing data-data yang masih dalam jumlah besar  
b) pada saat data preprocessing pada rangkaian proses KDD (Knowledge Discovery Databases)  
c) Pada saat memasukkan data dalam suatu program komputer  
d) Pada saat indexing 

 

https://sainsstatistics.wordpress.com/2013/02/24/model-spatial-sdm/
https://www.jagoanhosting.com/blog/pengetahuan-tentang-artificial-intelligence/
https://www.jagoanhosting.com/blog/pengetahuan-tentang-artificial-intelligence/


3. Pada tahap data preprocessing terdapat beberapa alat dan metode yang berbeda yang digunakan untuk 
preprocessing antara lain sampling yaitu :  
a) Menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar   
b) Menghilangkan noise dari data  
c) Memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input tunggal  
d) Semua jawaban benar  

 
4. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah di 

mengerti oleh pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan pada tahap  
a) Interpretation   
b) evaluation  
c) jawaban a dan b benar  
d) jawaban a dan b salah  

 
5. Kebutuhan akan data mining dikarenakan :  

a) ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi sebagai pendukung pengambilan 
keputusan untuk membuat solusi bisnis  

b) informasi sebagai asset perusahaan yang penting  
c) ketersediaan teknologi informasi dalam skala yang terjangkau  
d) semua jawaban benar  
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SOAL UTS 

 

 

A. Jawablah soal berikut ini 

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Data Mining? Jelaskan! 

Jawaban : 

Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses 

data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga 

memanfaatkan teknologi artificial intelligence. 

 

2. Selain ukuran data yang semakin besar secara eksponensial, alasan apa lagi yang membuat anda 

memerlukan data mining? 

Jawaban : 

Tentunya banyak alasan kenapa kita memerlukan data mining, contohnya dalam hal prediksi. Kita 

sangat memerlukan proses data mining dari data yang sudah ada untuk memprediksi situasi yang 

akan terjadi kedepannya. Tidak hanya itu, dalam hal berbisnis kita juga sangat memerlukan data 

mining yang bertujuan agar kita bisa mengetahui atau menjual produk-produk yang memang 

banyak diminati oleh pelanggan kita. 

 

3. Menurut anda, aplikasi apa yang menunjukkan keberhasilan data mining? 

Jawaban :  

• Marketing dan bisnis 

• Seni dan hiburan 

• Sains dan Teknik 

• Jurnalistik 

• Politik 

 

4. Sebutkan dan jelaskan secara singlet kegunaan data mining! 

Jawaban : 

https://sainsstatistics.wordpress.com/2013/02/24/model-spatial-sdm/
https://www.jagoanhosting.com/blog/pengetahuan-tentang-artificial-intelligence/


1. Prediction  :  Proses untuk menemukan pola tertentu dari suatu data dengan menggunakan 

beberapa variabel untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun 

jenisnya. 

2. Description  :   Proses untuk menemukan karakteristik penting dari data dalam suatu 

basis data. 

3. Classification :   Proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan class 

atau konsep dari suatu data 

4. Association :  Proses untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai 

atribut dari sekumpulan data 

 

5. Menurut anda, apakah etika dalam data mining sangat penting? Sertakan alasannya! 

Jawaban : 

Ya sangat penting, karena data mining memang seharusnya dilakukan ditiap data-data yang sah 

tanpa melanggar privasi. 

  

 

B. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat! 

1. Manakah yang benar mengenai teknik searching :  

a) Searching adalah salah satu teknik database yang dilakukan untuk memeriksa serangkaian 

item yang memiliki sifat-sifat yang inginkan  

b) Tindakan untuk menemukan satu item tertentu baik yang diketahui keberadaannya maupun 

tidak  

c) Memasukkan kata dalam suatu program komputer untuk memperbaiki informasi yang ada 

dalam database 

d) Semua jawaban benar  

 

2. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan data reduction :  

a) pada saat grouping dan summing data-data yang masih dalam jumlah besar  

b) pada saat data preprocessing pada rangkaian proses KDD (Knowledge Discovery Databases)  

c) Pada saat memasukkan data dalam suatu program komputer  

d) Pada saat indexing 

 

3. Pada tahap data preprocessing terdapat beberapa alat dan metode yang berbeda yang digunakan 

untuk preprocessing antara lain sampling yaitu :  

a) Menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar   

b) Menghilangkan noise dari data  



c) Memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input tunggal  

d) Semua jawaban benar  

 

4. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang 

mudah di mengerti oleh pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan pada tahap  

a) Interpretation   

b) evaluation  

c) jawaban a dan b benar  

d) jawaban a dan b salah  

 

5. Kebutuhan akan data mining dikarenakan :  

a) ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi sebagai pendukung pengambilan 

keputusan untuk membuat solusi bisnis  

b) informasi sebagai asset perusahaan yang penting  

c) ketersediaan teknologi informasi dalam skala yang terjangkau  

d) semua jawaban benar  
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A. Jawaban Soal 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



B. Jawaban Soal 
1. D. semua benar 
2. B. Pada saat data preprocessing pada rangkaian proses KDD (Knowledge Discovery 
 Databases)  
3. A. Menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar   
4. C. jawaban a dan b benar  
5. D. semua jawaban benar 
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Jawaban:  

1. Data Mining merupakan proses yang paling penting dimana akan dilakukan berbagai teknik yang 
diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang 
berguna. 

2. Karena adanya sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi dan 
pengetahuan yang berguna. 

3. Aplikasi Orange 
4. - Descriptive (Deskripsi) dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh 

tentang data yang diamati.  
- Predictive (prediksi) merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan 
menemukan pola tertentu dari suatu data. 

5. Menurut saya sangat penting, karena jika tidak terdapat etika dalam data mining, data tersebut 
kemungkinan bisa tersebar bebas. Jika ada pihak yang memiliki informasi pribadi yang tidak 
ingin dipublikasikan. 
 

Jawaban: 

1. D 
2. B 
3. A 
4. C 
5. D 
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