
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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