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1. Pendahuluan

1.1. Data sains (data science)
Data Sains adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengubah data

menjadi informasi dengan cara menganalisis data untuk mendapatkan makna dari

sebuah data, mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan, pola-pola dan korelasi,

kemudian menghubungkan, menerapkan dan memahami pola-pola tersebut dengan

bantuan komputer. Dengan demikian sebuah data yang sepertinya tidak ada maknanya

dapat diolah menjadi informasi atau pengetahuan yang sangat berguna.

1.2. Ilmuwan Data sains (data scientist)
Seorang ilmuan data sains dalam melakukan pengolahan data menjadi infomasi harus

melakukan beberapa hal berikut :

- Mendapatkan data dan mengkonversi data yang masih mentah (raw data format)

menjadi format data yang lebih bersih.

- Menghitung dan mambaca variabel statistik

- Membuat visualisasi dan kesimpulan-kesimpulan untuk analisis

- Memberikan masukan aplikasi dari informasi yang dihasilkan dan

mengimplementasikannya pada machine learning.

Komponen pertama dan mendasar yang harus dikuasai seorang ilmuan sains data adalah

ilmu statistik. Ilmu statistik yang dimaksud adalah memahami ketika dijumpai tipe data

yang berbeda-beda, memahami istilah kunci dalam statistik, yaitu jenis metode (type of

means) dan fluktuasi data (data fluctuation) dan memisahkan, mengelompokkan dan

mensegmentasi titik-titik data.

Komponen kedua yang harus dimiliki oleh seorang ilmuan sains data adalah

kemampuan menvisualisasikan data. Visualisasi data adalah komponen kunci dalam

sains data, karena dengan menggambarkan data, maka dapat ditampilkan dengan dan

dibandingkan dengan jumlah variabel yang berbeda, misalnya grafik satu variabel, dua

variabel atau tiga variabel.

Komponen ketiga yang tidak kalah penting bagi seorang sains data adalah pemrograman.

Dengan menggunakan program komputer maka semua menjadi lebih mudah. Mudah

dalam arti mudah karena serba otomatis dan memungkinkan untuk melakukan

kustomisasi, percobaan, membuat prototipe dan pengujian. Beberapa bahasa
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pemrograman menyediakan paket-paket atau modul untuk melakukan beberapa hal

tersebut. Misalnya bahasa pemrograman Python menyediakan modul pandas untuk

analisis data, matplotlib dan seaborn untuk visualisasi data.

Dengan menguasai tiga komponen di atas, insyaaAlloh seseorang akan menjadi seorang

ilmuan sains data yang sukses.

2. Statistik

2.1. Tipe data
2.1.1. Numerik: diskrit dan kontinu

Data numerik disebut juga dengan data quantitative yang berarti data berupa

angka. Data numerik sendiri dibagi 2 jenis yaitu data diskrit dan data kontinyu.

Data diskrit artinya data yang nilainya jelas jumlahnya, misalnya nilai, jumlah

anak dan sebagainya. Sedangkan data kontinyu nilainya berupa infinite tidak

peduli berapa banyak angka dibelakang koma sehingga biasanya nilai yang

ditampilkan adalah hasil pembulatan. Contoh data kontinue misalnya berat

badan. Nilai berat badan sebenarnya tidak diskrit. Misalnya berat seseorang 60

kg bukan berarti berat sebenarnya tepat 60 kg, tetapi mungkin bisa jadi

60.3897979 kg.1

2.1.2. Kategori

Data kategori adalah data yang tidak memiliki makna matematis dan disebut

juga dengan data qualitative. Data kategori biasa berguna untuk

mendeskripsikan karakteristik tertentu. Contoh data kategori misalnya jenis

kelamin, suku, kebangsaan, kelas dalam tiket pesawat (ekonomi, bisnis, first

class) dan sebagainya. Meskipun data kategori dapat berupa nilai namun secara

matematis tidak dapat dibandingkan.

2.1.3. Ordinal

Data ordinal adalah campuran antara data numerik dan ordinal. Sebagai contoh

rating hotel, atau misalnya rating produk pada sebuah market place. Data ini

dapat dibandingkan tapi tidak secara langsung karena tidak menunjukkan angka

atau mirip dengan data kategori. Hotel bintang tiga mungkin sangat berbeda

1 https://medium.com/@ranggaantok/intro-to-descriptive-statistic-memahami-tipe-data-d3555757f9eb
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dengan hotel bintang empat karena masing-masing hotel mungkin memiliki

variabel yang berbeda dalam menentukan ratingnya. Membuat rata-rata dari

sampel yang lebih besar akan memiliki makna dan ini bukanlah kasus yang

sesuai untuk data kategori.

2.2. Rata-rata / Average
Rata-rata atau average terdiri dari tiga jenis yaitu mean, median dan modus.

2.2.1. Mean

Mean merupakan bentuk rata-rata yang paling nyata. Mean didapatkan dengan

membagi jumlah data dengan banyaknya data. Daintara kelebihan mean adalah

mudah untuk dipahami dan memperhitungkan seluruh data. Namun juga

memiliki kekurangan mungkin tidak menjelaskan data dengan baik dan

dipengaruhi oleh data yang sifatnya asing atau aneh.

Contoh :

Dataset : 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 39 59 79

Langkah Ke-1 : 22+22+23+24+25+25+26+26+26+27+39+59+79 = 423

Langkah Ke-2 : 423/13 = 32.54

Mean = 32.54

2.2.2. Median

Median merupakan nilai tengah dari sebuah kumpulan data. Jika jumlah

kumpulan data genap maka median memilik dua nilai. Satu nilai sebelah kiri

dan sebuah nilai sebelah kanan. Sehingga tidak ada pengaruh data lain

disekitarnya, karena hanya nilai tengah yang diambil.

Kelebihan dari median adalah dalam hal deskripsi data terkadang lebih akurat

dari pada mean, dapat membagi data secara merata dan dapat mengabaikan data

yang sifatnya aneh/asing.

Median memiliki kekurangan yaitu tidak banyak memberikan informasi dari

sisa data yang lain.

Contoh :

Dataset : 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 39 59 79

Yang bertanda merah adalah nilai median.

Median berguna untuk, misalnya :
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- Pendapatan rumah tangga dari sebuah negara

- Jarak yang ditempuh orang untuk mulai bekerja

- Apa yang biasanya dipakai seseorang untuk membeli pakaian baru

2.2.3. Modus

Modes (mode) merupakan nilai yang biasanya atau sering muncul pada

kumpulan data yang dimiliki. Modus tidak berlaku jika terdapat beberapa nilai

yang sering muncul.

Kelebihan dari modus tidak hanya dapat diaplikasikan pada data numerik dan

juga memungkinkan untuk melihat apa yang paling umum.

Sedangkan kekurangannya hampir sama dengan median yaitu tidak banyak

memberikan informasi dari sisa data yang lain.

Contoh :

Dataset : 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 39 59 79

Nilai yang ditandai merah adalah modus.

Modus sangat berguna untuk beberapa hal berikut ini :

- Puncak dari sebuah histogram

- Pendapatan karyawan dari sebuah perusahaan

- Hasil pemilihan umum

2.3. Spread
2.3.1. Range dan Domain

Range adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari sebuah data.

Sedangkan domain adalah nilai yang mana titik data dapat diambil darinya.

Sebagai contoh pendapatan dari sebuah kota. Sebuah bisnis besar, pemiliknya

mendapatkan 200.000 dolar setahun, kemudian banyak karyawan yang

mendapatkan gaji 15.000-150.000 setahun. Maka range dari pendapatan untuk

kota tersebut adalah 200.000 - 15.000 = 185.000. Sedangkan domain untuk

pendapatan kota adalah 15.000 sampai 200.000. Seseorang yang sedang bekerja

di dalam kota tersebut dapat memiliki pendapatan berapapun dalam domain

tersebut.
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2.3.2. Varian dan Standard Deviasi

Varian adalah seberapa banyak nilai dalam data berbeda dari nilai rata-rata

(mean). Sedangkan Standar Deviasi adalah akar dari mean. Mengetahui range

dari data akan memberikan informasi bagaimana mengelompokkan secara

dekat sukumpulan data.

Sebagai contoh dua negara yang berbeda misalnya negara A dan negara B

memiliki rata-rata tinggi wanita adalah 165 (5’4’). Maka negara A memiliki

standar deviasi 5cm (~2’), sedangkan negera B memilii standar deviasi 10cm

(~4’). Pada negara A kebanyakan wanita akan berada di sekitar ketinggian yang

sama. Pada negara B akan didapati wanita memiliki ketinggian yang sangat

berbeda.

2.3.3. Kovarian dan Korelasi

Ukuran hubungan linier antar beberapa variabel, jika bernilai positif berarti

korelasi positif, jika bernilai negatif berarti korelasi negatif dan jika bernilai

mendekati 0 berarti tidak ada korelasi.

Salah satu keterbatasan kovarian adalah ukuran kovarian tergantung pada

variasi variabel, akibatnya sulit mengevaluasi besarnya kovarian antar 2

variabel. Jika jumlah variasi kecil, maka nilai kemungkinan terbesar kovarian

juga kecil. Jika jumlah variasi besar, nilai kemungkinan maksimum kovarian

juga besar.

Contoh :

Korelasi positif : Lebih banyak kopi, lebih senang

Korelasi negatif : Lebih banyak kopi, kurang lelah

Tanpa korelasi : Kopi dan cuaca

Gambar 1 Korelasi dan Kovarian
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2.3.4. Kuartil

Kuartil adalah membagi data ke dalam empat bagian/wilayah. Kuartil sering

kita jumpai pada penerimaan mahasiswa pada sebuah universitas. Peringkat

25% teratas dari pendaftar memiliki skor tes minimal 90, peringkat 25%

terbawah memiliki skor tes 70-75, nilai tengahnya adalah 85.

2.3.5. Persentil

Pada persentil, data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99

buah nilai persentil. Sebagai contoh misalnya seseorang mendapatkan skor tes

93% akan menempatkan orang tersebut dalam persentil ke-99, yang berarti skor

orang tersebut lebih tinggi daripada 99% orang yang mengikuti tes ini. Ini

bagus digunakan untuk normalisasi, karena dimungkinkan untuk menilai

kinerja seseorang dengan membuatnya relatif terhadap kinerja orang lain. Skor

tes 60% yang menempatkan seseorang dalam persentil 95% berarti tes itu

sangat sulit dan orang tersebut melakukan jauh lebih baik daripada kebanyakan

orang lain di atasnya.

3. Visualisasi Data

3.1. Peran Komputer dan Manusia

Dalam melakukan kalkulasi, komputer jauh lebih cepat dari manusia. Komputer sangat

baik untuk mengolah angka, sangat baik untuk melakukan tugas yang berulang secara

cepat dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan logika yang diinginkan.

Meskipun demikian tanpa manusia, komputer tidak dapat melakukan apapun karena

manusialah yang melakukan pengembangan untuk mengidentifikasi pola, memiliki

kreativitas, manusialah yang memasukkan atau mengingatkan pengetahuan dari luar dan

hanya manusialah yang dapat memahami ringkasan atau kesimpulan berupa nilai dan

gambar.

Seringkali tidak bisa seseorang hanya menunjukkan baris dan kolom dengan angka yang

banyak. Bahkan terkadang nilai statistikpun tidak bisa dijadikan ringkasan yang cukup

baik, atau tidak benar-benar membantu menyampaikan maksudnya. Visualisasi

menyediakan komunikasi dan pemahaman yang mudah dari data.

Setelah data divisualisasikan, maka manusia dapat melakukan interpretasi data untuk

mencari kesimoulan dengan cara menggunakan pemahaman tentang sistem dan alasan-
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alasan, menggunakan pengetahuan luar, melihat tren dan pola (yang potensial), dan

mempertimbangkan konteks data.

3.2. Satu Variable Graf
3.2.1. Histogram

Histogram menunjukkan distribusi data di semua nilai yang terkandung dalam

data.

Gambar 2 Histogram

Bisa dilihat di mana data terkonsentrasi dan bagaimana data didistribusikan.

Histogram juga bisa digunakan untuk menunjukkan perilaku data. Bisa diihat

contoh beberapa jenis histogram berikut ini.

Gambar 3 Jenis-jenis histogram

3.2.2. Bar

Bar memungkinkan untuk membandingkan variabel yang sama dalam

kelompok yang bebebeda. Bar juka akan menunjukkan bagaimana variabel di

distribusikan dalam setiap kelompok dan dan diluar kelompok tersebut.

Gambar 4 Bar
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3.2.3. Pie
Pie digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian dari apa data tersebut dibuat.

Dengan pie juga dimungkinkan untuk melihat apa yang paling menonjol dan

paling tidak menonjol, serta segala sesuatu yang ada di antara. Pie menampilkan

persentase distribusi untuk grup dalam data.

Gambar 5 Pie

Sebagai contoh pie di atas merupakan distribusi kewarganegaraan mahasiswa

pada sebuah universitas. Contoh lain misalnya review terhadap perolehan

bintang pada produk.

Gambar 6 Contoh Pie

3.3. Dua Variable Graf
3.3.1. Scatter Plot

Pada Scatter Plot setiap item data ditampilkan pada grafik sebagai titik dan akan

menampilkan persebaran data antara dua variabel, sehingga bisa dilihat mana

daerah yang padat dan mana daerah yang jarang. Scatter Plot juga dapat

menampilkan korelasi dan tren yang tidak mungkin didapatkan hanya dengan

analisis angka sederhana.
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Gambar 7 Scatter Plot

Contoh :

Hubungan antara pendapatan dan tingkat pendidikan.

Hubungan lama waktu perjalanan dan jarak perjalanan.

Hubungan penjualan dan harga mobil, seperti gambar berikut ini.

Gambar 8 Scatter Plot hubungan penjualan dan harga mobil

3.3.2. Line Plot / Garis
Hampir sama dengan scatter plot, hanya saja titik-titiknya dihubungkan

sehingga membentuk garis, sehingga lebih mudah ketika ingin melihat trennya.

Bentuk garis seperti ini berguna jika ingin melihat sebuah perkembangan dari

sebuah kasus. Line plot akan efektif jika poin data berturut-turut saling terkait.

Contoh :

Hubungan jarak dengan waktu

Hubungan keuntungan dengan jumlah karyawan

Hubungan kreativitas dengan tekanan
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Gambar 9 Line Plot

3.3.3. 2-D Histogram

Histogram 2D berguna untuk menunjukkan distribusi dari dua variabel yang

relatif satu sama lain. Historgram 2D juga akan menunjukkan dimana dua

variabel membentuk rumpun/kluster dan bagaimana satu bisa relatif ke yang

lain pada titik tertentu. Hal ini akan sulit dilihat dengan scatter plot karena titik

yang sama akan saling bertumpuk.

Gambar 10 Histogram 2D

Contoh : harga tiket dan jumlah tiker yang terjual

Gambar 11 Histogram 2D harga tiket dan jumlah tiker yang terjual



14

3.3.4. Box and Whisker Plot

Grafik ini akan memperlihatkan persebaran data dengan kuartil dan mediannya.

Whisker Plot akan menyaring informasi statistik dan menunjukkannya secara

visual dan dapat dibandingkan antara kelompok yang berbeda seperti plot bar.

Gambar 12 Box and Whisker Plot

Contoh : harga tiket untuk pertandingan sepak bola untuk tim yang berbeda.

Gambar 13 Bos and Whisker Plot untuk harga tiket pertandingan sepak bola

3.4. Tiga Variable Graf atau Lebih
3.4.1. Heat map

Heat map dapat menampilkan dua variabel dan juga menampilkan jumlah /

tinggi / intensitas.

Sebagai contoh, pergerakan dari seorang pembeli pada sebuah toko berikut ini,

dimana warna menunjukkan waktu yang dihabiskan pada area tersebut dan

intensitas tinggi terlihat pada area tertentu.
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Gambar 14 Heat Map

3.4.2. Multi Variable Bar

Seperti halnya single bar plot, namun disini dilakukan plot untuk beberapa

variabel dalam sebuah kelompok. Sebagai contoh terdapat variabel jumlah gol,

jumlah tembakan, dan jumlah tembakan yang tepat sasaran untuk beberapa tim.

Gambar 15 Multi Variable Bar

4. Komputer Program

Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa hal penting dari seorang ilmuan sains data adalah

kemampuan pemrograman. Alasan mengapa harus memprogram akan diantaranya adalah

memudahkan otomatisasi, memungkinkan untuk kustomisasi dan adanya librari eksternal

untuk memudahkan pekerjaan.

Dalam hal memudahkan otomatisasi, kemampuan memprogram memungkinkan seorang

ilmuan sains data untuk membuat prototipe dari ide yang dimiliki. Dengan menggunakan

program akan lebih mudah melakukan perulangan dan melakukan tugas secara otomatis,

sehingga tidak terjebak dalam copy-paste data di sana-sini ke dalam persamaan.
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Sedangkan maksud dari memungkinkan untuk kustomisasi adalah bahwa dengan program

maka akan dengan mudah dalam perluasan dan pengembangan analisis. Seorang ilmuan sains

data bisa menyelam lebih dalam begitu menemukan lebih banyak hal. Dengan program dapat

merubah visualisasi, parameter statistik yang dicari, dan variabel-variabel yang dianalisis.

Sehingga seolah-olah data itu benar-benar dikuasai.

Pemrograman Python menyediakan banyak librari eksternal yang sangat membantu dalam

melakukan analisis data. Berikut beberapa librari yang sering dipakai.

√ Pandas, merupakan librari untuk python yang mirip dengan Microsoft Excell, namun

dapat dipakai dalam pemrograman. Dengan panda dapat dengan mudah untuk mengatur,

mengorganisir dan melakukan perhitungan statistik pada data.

√ Matplotlib, merupakan librari yang diguakan untuk melakukan plot data atau visualisasi

data, dimana matplotlib ini mendukung semua jenis grafik yang digunakan serta memiliki

kemampuan kustomisasi yang baik dengan harapan menghasilkan visualisasi yang benar-

benar dibutuhkan.

Gambar 16 Implementasi librari pada python
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