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ABSTRAK 

PATTA ALI. Dasar-Dasar Matematika untuk Big Data. Dibimbing oleh ELIS 

KHATIZAH dan SISWANDI. 

 

Karya ilmiah ini menelaah dasar matematika yang digunakan dalam big 

data dan teori logika fuzzy untuk big data. Dasar matematika untuk big data yang 

diperoleh dalam penelitian ini meliputi definisi-definisi dan teorema-teorema 

tentang pencarian yang dilakukan seseorang dalam suatu website. Pencarian yang 

dilakukan seseorang dalam suatu website dimodelkan ke dalam fungsi pencarian. 

Fungsi pencarian tersebut menunjukkan bahwa pencarian yang dilakukan 

seseorang dalam website terbatas (dalam nilai atribut), sedangkan informasi yang 

terdapat dalam website tidak terbatas. Selain itu, untuk menghitung kardinalitas 

big data dapat diwakili oleh nilai atribut, karena salah satu karakteristik yang 

dimiliki big data adalah sifat tak hingga. Sifat tak hingga big data juga dapat 

dimodelkan ke dalam logika fuzzy. Pemodelan menggunakan logika fuzzy 

dilakukan dengan cara menentukan fungsi keanggotaan “big” dari suatu 

himpunan fuzzy.  
 

Kata kunci: big data, fungsi pencarian, kardinalitas, logika fuzzy 

 

ABSTRACT 

 

PATTA ALI. Mathematical Foundations for Big Data. Supervised by ELIS 

KHATIZAH and SISWANDI. 

 

This manuscript examines the mathematical foundations used in big data 

and theory of fuzzy logic for big data. The mathematical foundation for big data 

obtained in this research includes definitions and theorems about search function 

by a person on a website. Search activity on a website is modeled into a search 

function. The search function shows that the search is limited (in attribute value), 

while the information contained in the website is unlimited. In addition, 

calculation of big data cardinality can be represented by attribute values, because 

one of the characteristics possessed by big data is the infinite nature. Infinite 

nature of big data can also be modeled into fuzzy logic. Modeling using fuzzy 

logic is performed by determining the “big” membership function of a fuzzy set.  

 
Keywords: big data, cardinality, fuzzy logic, search function 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Big data adalah istilah untuk menggambarkan kumpulan data yang 

berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk 

diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun 

aplikasi pemroses data lainnya (Maryanto 2017). Big data juga merupakan 

teknologi baru dalam bidang teknologi informasi yang memungkinan proses 

pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam beragam bentuk atau format, 

berjumlah besar, serta pertambahan data yang sangat cepat dan tidak terstruktur. 

Keberadaan big data sering digunakan dalam hal penelitian dan pengembangan 

ilmu komputer, industri, bisnis, pengusaha, individu, dan keamanan negara. 

Sebagai contoh, ketika big data dipandang dari sudut kegunaannya, big data dapat 

membantu dalam industri pemasaran yaitu semakin banyak data pengunjung yang 

diperoleh oleh suatu industri pemasaran maka peluang peningkatan penjualan atau 

pemasaran produknya semakin meningkat. Contoh lain yaitu menurut para periset 

international data corporation (IDC) diramalkan pada tahun 2020, industri 

pemasaran yang berhubungan dengan analisis big data akan memperoleh 

penghasilan moneter sekitar US $ 210 miliar, selain itu diperkirakan untuk 

wilayah Asia-Pasifik (tidak termasuk Jepang) sebesar US $ 3.8 miliar pada tahun 

2016 dan diperkirakan US $ 7.0 miliar pada tahun 2019 dengan compound annual 

growth rate (CAGR) 16.3% (Zhaohao dan Paul 2017).  

Data yang dimiliki oleh suatu industri, bisnis, pengusaha, individu, dan 

keamanan negara semakin meningkat tiap waktu. Peningkatan volume data 

menjadi tantangan yang menarik bagi ahli matematika, ilmu komputer dan 

profesional bisnis. Data yang terus mengalami peningkatan menyebabkan 

kesulitan dalam mengelola dan menganalisis data tersebut. Semakin besar volume 

dari suatu data menyebabkan data tersebut dapat menjadi big data. Pencarian 

melalui google atau mesin pencari lainnya yang memiliki volume data sangat 

besar dapat dimodelkan ke dalam suatu persamaan matematika. 

Sumber utama dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Jurnal “A 

Mathematical Foundation of Big Data” yang ditulis oleh Zhaohao Sun dan Paul P 

Wang tahun 2017. Karya ilmiah ini akan difokuskan pada dua hal yaitu dasar 

matematika untuk big data dan pendekatan teori logika fuzzy untuk big data. 

Penelitian dalam karya ilmiah ini juga menunjukan bahwa relativitas atau cara 

pandang seseorang terhadap suatu data merupakan salah satu karakteristik dari big 

data. Dasar matematika untuk big data meliputi teorema, definisi kalkulus, dan 

himpunan. Sifat tersebut digunakan untuk memodelkan data ke dalam persamaan 

matematika agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Adapun pendekatan teori 

logika fuzzy yang digunakan untuk big data berkaitan dengan variabel linguistik 

pada kata “big” sebagai operator matematik. Big data juga erat kaitannya dengan 

sifat “tak hingga” sehingga untuk menganalisis data perlu dihitung kardinalitasnya.  

 

 

 



 

2 

Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk: 

1. menelaah dasar matematika yang digunakan dalam big data, 

2. menelaah teori logika fuzzy untuk big data. 

 

LANDASAN TEORI 

Himpunan, Fungsi, dan Variabel Linguistik 

Himpunan merupakan sekumpulan objek-objek berbeda yang dapat 

didefinisikan dengan jelas dan objek di dalam himpunan dinamakan unsur atau 

anggota himpunan. Banyaknya unsur dalam suatu himpunan disebut kardinalitas 

dari himpunan tersebut. Misalkan untuk menyatakan kardinalitas himpunan 𝐴 

ditulis dengan notasi |𝐴| = 𝑛, dengan 𝑛 adalah banyaknya unsur dalam himpunan 

𝐴 (Adiwijaya 2017). 

Fungsi 𝑓  dari himpunan 𝐴  ke himpunan 𝐵 dinotasikan 𝑓: 𝐴 → 𝐵 

merupakan aturan yang memetakan setiap anggota 𝐴 ke tepat satu anggota 𝐵. Jika 
(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑓  maka elemen di 𝐵  dapat dituliskan dengan 𝑏 = 𝑓(𝑎) (Lipschutz dan 

Marc 2008).  

Umumnya variabel dalam suatu fungsi bernilai bilangan, tetapi variabel 

dapat pula bernilai kata atau kalimat. Variabel yang bernilai kata atau kalimat 

disebut variabel linguistik (Zhaohao dan Paul 2017). Sebagai contoh variabel 

linguistiknya adalah kecepatan, maka nilai linguistiknya dapat berupa lambat, 

sedang, atau cepat.  

  

Himpunan Fuzzy dan Operasinya 

Menurut Zadeh (1965) himpunan fuzzy adalah konsep yang mendasari 

lahirnya logika fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan sebuah himpunan yang 

anggotanya memiliki derajat keanggotaan tertentu. Setiap anggota memiliki 

derajat keanggotaan yang ditentukan oleh fungsi keanggotaan atau fungsi 

karakteristiknya. 

 Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 

titik-titik input ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 

1. Misalkan X adalah himpunan semesta dan misalkan pula terdapat himpunan 

fuzzy A. Fungsi keanggotaan A pada X dilambangkan dengan 𝑓𝐴  memiliki 

ketentuan sebagai berikut 

 

𝑓𝐴: 𝑋 → [0,1] 
 

Contoh implementasi himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan yaitu 

misalkan dalam suatu perusahaan memiliki karyawan dari berbagai tingkatan 
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umur yang diklasifikasikan ke dalam muda, parubaya, dan tua. Muda berada pada 

selang umur 21 sampai 35 tahun, parubaya berada pada selang umur 30 sampai 45 

tahun, dan tua berada pada selang umur 40 sampai 60 tahun. Tingkatan umur 

merupakan contoh dari variabel fuzzy dengan himpunan fuzzynya 𝑋 = {muda, 

parubaya, tua}. Masing-masing anggota dari himpunan fuzzy tersebut memiliki 

fungsi keanggotaan. Misalkan seorang karyawan dari perusahaan tersebut 

berumur 32 tahun. Umur 32 tahun berada pada selang muda dan parubaya, 

sehingga memiliki dua fungsi keanggotaan dan misalkan pula fungsi 

keanggotaannya adalah 𝑓𝑚𝑢𝑑𝑎(32) = 0.45 dan 𝑓𝑝𝑎𝑟𝑢𝑏𝑎𝑦𝑎(32) = 0.3. 𝑓𝑚𝑢𝑑𝑎(32) = 

0.45 menyatakan bahwa nilai keanggotaan dari seseorang yang berumur 32 tahun 

pada himpunan fuzzy muda adalah 0.45, sedangkan 𝑓𝑝𝑎𝑟𝑢𝑏𝑎𝑦𝑎(32) = 0.3 

menyatakan bahwa nilai keanggotaan dari seseorang yang berumur 32 tahun pada 

himpunan fuzzy parubaya adalah 0.3.  

Himpunan fuzzy dapat diiriskan dengan himpunan fuzzy lainnya. Misalkan 

𝐴 dan  𝐵  adalah himpunan fuzzy dan misalkan pula 𝑓𝐴(𝑥)  dan 𝑓𝐵(𝑥)  masing-

masing menyatakan fungsi keanggotaan dari 𝐴 dan  𝐵.  Irisan 𝐴 dan 𝐵  adalah 

himpunan fuzzy  𝐶,  yang ditulis sebagai 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵.  Fungsi keanggotaan 𝐶 

didefinisikan sebagai berikut 

 

                             𝑓𝐶 (𝑥) = 𝑚𝑖𝑛(𝑓𝐴(𝑥), 𝑓𝐵(𝑥)), 𝑥 ∈ 𝑋 (1) 

 

Berdasarkan contoh implementasi himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan, 

umur 32 tahun berada pada selang muda dan parubaya serta 𝑓𝑚𝑢𝑑𝑎(32) = 0.45 dan 

𝑓𝑝𝑎𝑟𝑢𝑏𝑎𝑦𝑎(32) = 0.3. Misalkan himpunan fuzzy muda dilambangkan dengan 𝐴 dan 

himpunan fuzzy parubaya dilambangkan dengan 𝐵, sehingga 𝑓𝐴(32) = 0.45 dan 

𝑓𝐵(32) = 0.3. Salah satu sifat yang dimiliki oleh himpunan fuzzy adalah sifat 

irisan. Misalkan irisan 𝐴 dan 𝐵 adalah himpunan fuzzy 𝐶, yang ditulis sebagai 𝐶 =
𝐴 ∩ 𝐵. Menurut persamaan (1) fungsi keanggotaan 𝐶 adalah 

 

𝑓𝐶 (32) = 𝑚𝑖𝑛(𝑓𝐴(32), 𝑓𝐵(32)) 

   = 𝑚𝑖𝑛(0.45, 0.3) 

   = 0.3 

 

Nilai  𝑓𝐶 (32) = 0.3 menunjukkan bahwa himpunan fuzzy 𝐶 memiliki nilai 

fungsi keanggotaan yang sama dengan himpunan fuzzy 𝐵. 
Selain sifat irisan, himpunan fuzzy juga memiliki sifat lain yaitu sifat 

gabungan. Misalkan 𝐴 dan 𝐵 adalah himpunan fuzzy dan misalkan pula 𝑓𝐴(𝑥) dan 

𝑓𝐵(𝑥)  masing-masing menyatakan fungsi keanggotaan dari 𝐴 dan  𝐵.  Misalkan 

gabungan 𝐴 dan 𝐵  adalah himpunan fuzzy  𝐷,  yang ditulis sebagai 𝐷 = 𝐴 ∪ 𝐵. 
Fungsi keanggotaan 𝐷 didefinisikan sebagai berikut  

 

                                  𝑓𝐷(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(𝑓𝐴(𝑥), 𝑓𝐵(𝑥)), 𝑥 ∈ 𝑋 (2) 

 

Berdasarkan contoh implementasi himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan, 

umur 32 tahun berada pada selang muda dan parubaya serta 𝑓𝐴(32) = 0.45 dan 

𝑓𝐵(32) = 0.3. Misalkan gabungan 𝐴 dan 𝐵  adalah himpunan fuzzy  𝐷.  Menurut 

persamaan (2) fungsi keanggotaan 𝐷 adalah  
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𝑓𝐷(32) = 𝑚𝑎𝑥(𝑓𝐴(32), 𝑓𝐵(32)) 

   = 𝑚𝑎𝑥(0.45, 0.3) 

   = 0.45 

 

Nilai  𝑓𝐶 (32) =  0.45 menunjukkan bahwa himpunan fuzzy 𝐷  memiliki 

nilai fungsi keanggotaan yang sama dengan himpunan fuzzy 𝐴. 
 

PEMBAHASAN 

Variabel Linguistik sebagai Operator dalam Big Data 

Big data terdiri atas dua suku kata yaitu big dan data. Variabel linguistik 

yang digunakan dalam teori big data adalah konsep kata “big” yang merupakan 

operator matematik. Operator matematik merupakan simbol atau alat yang 

digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu data. Ketika kata “big” 

ditambahkan pada kata lain contohnya kecepatan, maka big kecepatan 

menyatakan kecepatan yang besar. Selain itu, kata “big” juga dapat ditambahkan 

pada data analitik yang terdiri atas data, data analisis, data warehousing (DW), 

data mining (DM), statistical modeling (SM), machine learning (ML), dan 

visualization. 

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh seseorang melalui 

penelitian, dapat berupa angka ataupun bukan angka. Data analitik merupakan 

proses pengumpulan data hasil analisis untuk dipresentasikan. Sedangkan data 

analisis merupakan data yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan oleh 

seseorang dengan cara menduga suatu permasalahan. 

 Data warehousing (DW) merupakan database yang berisi data dari 

berbagai sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur, sehingga dapat 

digunakan untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam 

bisnis. Beberapa contoh sistem operasional yang terintegrasi dan terstrukur adalah 

customer relationship management (CRM) dan enterprise resource planning 

(ERP). CRM merupakan pendekatan bisnis yang dilakukan perusahaan kepada 

pelanggan dengan cara mengeluarkan kartu elektronik seperti e-money dan 

sebagainya, serta memberikan diskon ataupun potongan harga tertentu sehingga 

pelanggan puas dengan layanan perusahaan. ERP merupakan software yang 

menghubungkan semua departemen suatu perusahaan ke dalam satu sistem yang 

mampu melayani kebutuhan perusahaan. 

 DW sering disebut sebagai data pergudangan artinya DW digunakan 

sebagai tempat untuk menyimpan kumpulan database suatu perusahaan atau 

organisasi yang berjumlah besar. DW diperoleh dari hasil penyaringan data yang 

terdapat pada sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur melalui tiga 

tahapan yaitu extract, transform, dan load (ETL). Extract merupakan proses 

memilih dan mengambil data dari beberapa sumber kemudian membaca data yang 

dipilih tersebut. Transform merupakan suatu cara mengubah data dari bentuk asli 

menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan DW. Load merupakan suatu cara 
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mengubah format data agar lebih mudah dianalisa dan setelah dianalisa data 

tersebut diteruskan ke DW. 

Data mining (DM) merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan 

informasi baru dari data yang berjumlah besar pada DW menggunakan bantuan 

kecerdasan buatan (artificial intelegence), statistik, dan matematika. DM sering 

disebut sebagai data penemuan artinya DM menemukan informasi baru dari DW, 

sehingga dapat membantu untuk menghubungkan antara data dan pengguna data. 

Hubungan antara DM dan DW dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Statistical modeling (SM) merupakan suatu cara memodelkan data yang 

diperoleh berdasarkan prinsip-prinsip statistik. Pemodelan statistika berkaitan 

dengan cara berpikir probabilistik yang berhubungan erat dengan ilmu peluang 

(probabilitas).  

 Machine learning (ML) merupakan cabang aplikasi dari kecerdasan 

buatan (artificial intelegence) yang berfokus pada pengembangan sebuah sistem 

yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. 

ML membantu mempermudah mengelola data berjumlah besar yang berbentuk 

sama, karena tidak memerlukan algoritma yang baru lagi. 

 Visualization merupakan suatu cara merekayasa data ke dalam bentuk 

gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Tujuannya 

adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna 

melalui visualisasi data atau informasi. 

Data analitik dapat dimodelkan ke dalam persamaan matematika dengan 

menggunakan operator + untuk mewakili kata “dan” dalam linguistik. Data 

analitik dapat dituliskan sebagai berikut.  

 

Data Analitik   = Data + Data Analisis + DW + DM + SM + ML +  

                          Visualization. 

 

Ketika kata “big” ditambahkan pada data analitik, maka akan diperoleh 

 

big Data Analitik   = big Data + big Data Analisis + big DW + big DM + big  

              SM + big ML + big Visualization.                                   (3) 

 

Berdasarkan persamaan (3), data analitik yang besar merupakan 

penggabungan dari big data, big data analisis, data warehousing yang besar, data 

mining yang besar, pemodelan statistika yang besar, machine learning yang besar, 

serta big visualization. Selanjutnya, operator matematik “big” dapat dikaitkan 

dengan Definisi 1 berikut. 

 

 

CRM 

ERP 
ETL 

Lainnya 

Pengguna 

data 
DW DM 
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Definisi 1 

Misalkan 𝐷  adalah himpunan tak kosong. Fungsi o:  𝐷 → 𝐷  disebut 

sebagai operator big dari o jika dan hanya jika ∀𝑥 ∈ D berlaku o(𝑥) = 𝑏𝑖𝑔 𝑥 dan 

𝑏𝑖𝑔 𝑥 ∈ 𝐷. Operasi + mewakili kata “dan” dalam linguistik. 

Fungsi o memiliki beberapa sifat: 

1. ∀𝑥, 𝑦 𝜖 𝐷, 𝑜(𝑥 + 𝑦) = 𝑜(𝑥) + 𝑜(𝑦) = 𝑏𝑖𝑔 𝑥 + 𝑏𝑖𝑔 𝑦, 

2. ∀𝑥, 𝑦 𝜖 𝐷, 𝑜(𝑥 + 𝑦) = 𝑜(𝑥) + 𝑜(𝑦) = 𝑜(𝑦) + 𝑜(𝑥) = 𝑜(𝑦 + 𝑥), 

3. (𝑥, 𝑦)𝜖 𝐷 × 𝐷 adalah sebuah vektor, maka 𝑜(𝑥, 𝑦) = (𝑜𝑥, 𝑜𝑦) =
(𝑏𝑖𝑔 𝑥, 𝑏𝑖𝑔 𝑦). 

 

Berdasarkan Definisi 1, misalkan 𝐷 himpunan yang terdiri atas sains dan 

teknologi dengan 𝑥 = data, diperoleh 𝑜(𝑥) = 𝑜(data) = big data. Dalam hal ini o 

mentransformasikan data menjadi big data. Data yang tersimpan dalam facebook, 

twitter, path, dan sosial media lainnya juga termasuk dalam big data. Penggunaan 

fungsi o untuk mendefinisikan data yang sangat besar tidak dapat digunakan dua 

kali, contohnya o(o( data )) = o( 𝑏𝑖𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎 ) = big big data, karena operator 

matematik “big” tidak memiliki nilai yang pasti. Ketika menambahkan fungsi 𝑜 

pada persamaan data analitik akan diperoleh hasil yang sama dengan persamaan 

(3) yaitu: 

  

𝑜 (Data Analitik)  = 𝑜  (Data + Data Analisis + DW + DM + SM + ML +        

Visualization) 

  = 𝑜 (Data) + 𝑜 (Data Analisis) + 𝑜 (DW) + 𝑜 (DM) + 𝑜 (SM)  

              + 𝑜(Visualization) 

  = big Data + big Data Analisis + big DW + big DM + big  

  SM + big ML + big Visualization. 

  

Sifat (3) yang dimiliki oleh fungsi o dapat dikaitkan dengan empat 

karakteristik data dalam big data. Empat karakteristik data yang digunakan dalam 

big data meliputi volume (banyaknya data), velocity (kecepatan peningkatan data), 

variety (keberagaman data), dan veracity (kevalidan data). Empat karakteristik 

tersebut dapat dituliskan sebagai data = (volume, velocity, variety dan veracity), 

dengan menambahkan fungsi o diperoleh : 

 

o(data) = big data 

 = (o (volume), o (velocity), o (variety), o (veracity)) 

 = (big volume, big velocity, big variety, big veracity). (4) 

 

 Berdasarkan persamaan (4), big volume, big velocity, big variety, dan big 

veracity merupakan empat karakteristik atau ciri dari “big” yang digunakan 

sebagai operator matematik untuk teori big data. Big volume dicirikan dengan 

volume data yang semakin meningkat tiap waktu. Big velocity dicirikan dengan 

pertumbuhan data sangat cepat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Big 

variety dicirikan dengan bentuk atau format data yang beraneka ragam. Big 

veracity dicirikan dengan sifat kevalidan dari suatu data. 
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Kardinalitas Big Data 

Berdasarkan persamaan (4), salah satu karakteristik dari big data adalah 

volume. Volume menggambarkan banyaknya data dalam big data. Suatu data 

yang dikatakan big data biasanya memiliki ukuran volume dalam terabyte atau 

lebih. Sebagian besar penelitian menggunakan volume sebagai atribut atau alat 

utama yang menjadikan suatu data menjadi big data. Sebagai contoh, peneliti 

menyebutkan petabyte (250 Byte), exabyte (260 Byte), dan zettabyte (270 Byte), 

serta yottabyte (280 Byte) sebagai volume dari big data. Semakin besar volume 

data, semakin menunjukkan bahwa data tersebut dapat menjadi big data. Volume 

data yang besar dalam DM dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan 

informasi penting. 

Banyaknya data yang diperoleh ketika melakukan pencarian seringkali 

sangat besar, sehingga untuk menganalisis data perlu dihitung kardinalitasnya. 

Contoh sederhana, seorang anak laki-laki dan perempuan diminta untuk 

menghitung angka dari 1,2,3,..... secara terus menerus tanpa berhenti, akhirnya 

lama-kelamaan anak tersebut akan menjadi jenuh dan kehilangan kesabarannya, 

sehingga akan mengatakan “tak hingga”. Contoh tersebut menunjukkan 

pentingnya mengetahui kardinalitas suatu data. Kardinalitas merupakan bilangan 

yang menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan.  

Misalkan terdapat suatu himpunan dilambangkan dengan 𝑆 dan 𝑆 memiliki 

anggota yang terbatas. Kardinalitas dari 𝑆 adalah 𝑛 yang dituliskan sebagai |𝑆| =
𝑛, dengan n merupakan bilangan bulat tak negatif. Selain itu, kardinalitas untuk 

himpunan yang anggotanya tak terbatas dipelajari dalam matematika diskret, teori 

fungsi nyata, dan teori pengukuran. 

Ketika melakukan pencarian dalam big data seringkali kardinalitas yang 

diperoleh sangat besar menuju ke tak hingga, sehingga perlu dilakukan 

penyederhanaan pencarian dengan cara mencari nilai atribut dari suatu big data. 

Atribut merupakan bagian dari data yang mewakili karakteristik suatu data. 

Karakteristik data meliputi ciri dari suatu data yang membedakan antara data 

tersebut dengan data yang lainnya. Sebagai contoh seorang mahasiswa ditugaskan 

untuk mencari data mengenai “pengeluaran dan pemasukan daerah kota Bogor 

tahun 2017”, kemudian mahasiswa tersebut mencari “pengeluaran daerah kota 

Bogor tahun 2017”, dilanjutkan dengan mencari “pemasukan daerah kota Bogor 

tahun 2017”. Karakteristik data yang dicari oleh mahasiswa tersebut adalah 

“pengeluaran dan pemasukan daerah kota Bogor tahun 2017”, sedangkan 

atributnya adalah “pengeluaran daerah kota Bogor tahun 2017” dan “pemasukan 

daerah kota Bogor tahun 2017”. Selain itu, pemodelan hubungan entitas Chen 

juga menggunakan nilai atribut sebagai unit terkecil untuk mewakili data. 

Pemodelan hubungan entitas Chen merupakan sebuah model data yang didasarkan 

atas persepsi dunia nyata, terdiri atas objek dasar yang disebut dengan entitas dan 

hubungan antara entitas dengan atributnya (Chen 1976). Entitas merupakan segala 

sesuatu yang dapat digambarkan oleh data serta dapat dibedakan dengan yang 

lainnya. Sebagai contoh biodata seorang mahasiswa baru biasanya berisi nama, 

tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Berdasarkan contoh tersebut mahasiswa 

baru dinyatakan sebagai entitas sedangkan atributnya adalah nama, tanggal lahir, 

alamat, dan jenis kelamin. Pemodelan hubungan entitas Chen menunjukkan 
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bahwa nilai atribut adalah unit terkecil untuk mendefinisikan dan memanipulasi 

data dalam sistem basis data sejak tahun 1970.  

Basis data (database) atau pangkalan data merupakan kumpulan informasi 

yang tersimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diolah dan 

dianalisis menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. 

Nilai atribut merupakan unit terkecil database NoSQL (Not Only Structured 

Query Language) atau pemrosesan data website. NoSQL merupakan konsep 

penyimpanan data yang berkembang secara terus menerus. Konsep penyimpanan 

data tersebut digunakan untuk menyimpan data yang bersifat non-relasional. 

Selain NoSQL terdapat pula SQL (Structured Query Language) yaitu konsep 

penyimpanan data untuk menyimpan data yang bersifat relasional. SQL 

menyimpan data ke dalam bentuk tabel sedangkan NoSQL menyimpan data ke 

dalam bentuk tabel ataupun dokumen. Penambahan data pada SQL hanya 

dilakukan pada baris sedangkan NoSQL penambahan datanya selain pada baris 

juga pada kolom. Saat ini konsep penyimpanan SQL sangat sulit diterapkan 

kepada data yang berkembang secara terus menerus seperti big data. Hal ini 

dikarenakan suatu data tidak hanya berkembang pada baris tetapi juga pada kolom 

yang akhirnya data tersebut menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan nilai atribut yang merupakan unit terkecil dari NoSQL sebagai 

unit terkecil dari big data. 

Misalkan nilai atribut dilambangkan dengan 𝑣.  Sebagai contoh 𝑣1 =
𝑏𝑖𝑔,  𝑣2 = 𝑑𝑎𝑡𝑎,  𝑣3 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐𝑠,  𝑣4 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒, 𝑣5 = 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 ketika 

melakukan pencarian online, nilai atribut tersebut dianggap sebagai kata kunci. 

Beberapa nilai atribut untuk kelompok tertentu seperti, a, an, the, dan of dapat 

diabaikan. Dalam perspektif linguistik matematik, mereka adalah elemen dasar 

untuk membangun sebuah kalimat, paragraf, halaman teks atau tulisan. Dari sudut 

pandang teoritis, nilai atribut bisa berupa kata apapun dalam suatu website. Secara 

umum, nilai atribut dapat dilambangkan sebagai 𝑣𝑖 , 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑛}. 

 Misal 𝑉  adalah himpunan nilai atribut, 𝑈  adalah himpunan semua nilai 

atribut dalam big data. 𝑈 terdiri atas semua data online dan offline yang tersedia 

untuk masyarakat. Pada dasarnya 𝑈  mencakup semua informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan kebijakan dalam bentuk artikel, situs website, atau multimedia. 

Hubungan antara 𝑉 dan 𝑈 adalah 

 

                                                                   𝑉 ⊆ 𝑈            
                                                          

 Kenyataannya penggunaan bilangan bulat 𝑛  dalam urutan nilai atribut 

𝑣𝑖, 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑛} untuk menunjukkan yang telah diketahui dan akan diketahui 

oleh seseorang tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena nilai atribut 

dalam big data tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, harus memiliki jumlah 

nilai atribut yang tak terhitung jumlahnya tersebut untuk menghasilkan data, 

informasi besar, pengetahuan besar, dan kebijakan besar, karena jumlah kata atau 

kalimat secara teoritis tidak terbatas. Berimplikasi bahwa kardinalitas 𝑉  adalah 
|𝑉| = ℕ0 dengan  𝑉  anggota bilangan asli ℕ . ℕ0  disebut sebagai alef nol yang 

menyatakan kardinalitas dari ℕ  dan ℕ0  merupakan bilangan tak terhingga. U 

sekurang-kurangnya tak terhitung jumlahnya, seperti kardinalitas dari bilangan 

real yang dilambangkan dengan c (kontinum), karena 𝑉 ⊆ 𝑈 dan bilangan real 

memiliki anggota yang lebih banyak dibandingkan bilangan asli. Setiap subset 𝑉 
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dapat dibentuk menjadi kalimat, paragraf, atau teks yang bermakna. Contohnya, 

ketika mencari kata “Ali” (sebagai 𝑣1) dengan menggunakan google pada tanggal 

30 Agustus 2018, diperoleh hasil pencarian 1 630 000 000 dan diantaranya 

muncul teks atau gambar yang terdiri atas “Ali”. Hal ini menunjukkan elemen dari 

V berhubungan dengan himpunan elemen dari U, hubungan kardinalitas V dan U 

adalah 

|𝑈| = 2|𝑉| 
                                                               

Seperti yang telah dibahas bahwa |𝑈| = 𝑐, 𝑐  adalah kardinalitas dari 

himpunan bilangan real dan |𝑉| = ℕ0. 
 

|𝑈| = 𝑐 = 2|𝑉| = 2ℕ0 

  

Pemodelan Matematika untuk Pencarian Big Data 

Pendekatan matematika dapat digunakan untuk melakukan pencarian 

dalam suatu website. Pendekatan matematika dilakukan dengan cara memodelkan 

data ke dalam suatu fungsi pencarian. Fungsi pencarian melalui website 

menunjukkan bahwa hasil pencarian yang diperoleh memiliki beragam bentuk 

ataupun format yang berbeda-beda. Sebagai contoh seorang siswa kelas XII 

bernama Ana mengalami kebingungan untuk menentukan universitas dan jurusan 

kuliah yang akan dipilih serta syarat masuk jurusan tersebut, kemudian dia 

melakukan pencarian melalui google pada tanggal 27 Agustus 2018. Pertama-

tama dia mencari kata “universitas” dan hasil pencarian yang diperoleh adalah 128 

000 000. Beberapa hasil yang Ana peroleh adalah “25 universitas terbaik di 

Indonesia” dengan format .docx dan “Universitas Indonesia” dengan format .pdf. 

Berdasarkan hasil pencarian kata “universitas”, Ana memutuskan untuk 

memilih IPB (Institut Pertanian Bogor). Selanjutnya Ana melakukan pencarian 

dengan mencari kata “jurusan di IPB” dan diperoleh hasil pencarian 811 000. 

Hasil pencarian yang Ana peroleh diantaranya adalah “jurusan di IPB dan 

akreditasnya tahun 2018/2019” dan “jurusan di IPB dan fakultasnya 2018/2019”, 

serta format dari hasil pencarian yang diperoleh beragam seperti .docx, .pdf, dan 

lainnya.  

Setelah melakukan pencarian mengenai “jurusan di IPB”, Ana 

memutuskan untuk memilih jurusan matematika. Selanjutnya Ana kembali 

melakukan pencarian “syarat masuk jurusan matematika IPB” dan diperoleh hasil 

pencarian 18 200 000. Hasil pencarian yang diperoleh adalah “matematika IPB”, 

“jurusan matematika IPB dan 10 fakta yang harus kamu baca” dan lainnya. Hasil 

pencarian tersebut memilki beragam bentuk atau format tertentu seperti .docx, 

ataupun .pdf. 

Berdasarkan hasil pencarian melalui google yang dilakukan oleh Ana pada 

tanggal 27 Agustus 2018 mengenai “universitas”, “jurusan di IPB”, dan “syarat 

masuk jurusan matematika IPB”, Ana memperoleh hasil dalam beragam bentuk 

atau format yang berbeda-beda. Hasil pencarian Ana melalui google yang 

memperoleh beragam bentuk atau format berbeda-beda dapat dikaitkan dengan 

Definisi 2 berikut. 
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Definisi 2 

Misalkan 𝑈  adalah semua jenis format teks yang tersedia dalam suatu 

mesin pencari, seperti google, firefox, dan misalkan pula V adalah himpunan nilai 

atribut. Misalkan 𝑢 ∈ 𝑈 adalah sebuah dokumen dalam website dan 𝑢 mungkin 

file dalam microsoft word dengan format .docx atau .pdf. Misalkan pula 𝑣 ∈ 𝑉 

sebagai nilai atribut dan 𝑣 mungkin sebuah kata “big”, “data”, “analytics” atau 

“intelligence”. Fungsi pencarian dilambangkan s: 𝑉 → 𝑈, didefinisikan 

 

                                                  𝑠(𝑣) = 𝐹(𝑣)   (5) 

 

dengan 𝐹(𝑣) = { 𝑢𝑖 ∣∣ jika 𝑠(𝑣) ∈ 𝑢𝑖 , 𝑢𝑖 ∈ 𝑈, 𝑖 = {0,1,2, … 𝑚} }  dan 𝑖  terbatas 

sampai 𝑚 ∈ ℕ. 𝑚 menyatakan banyaknya file yang diperoleh ketika melakukan 

pencarian menggunakan google atau mesin pencari lainnya. 

 

 Berdasarkan Definisi 2 𝑣 dapat mewakili kata “big”, “data”, “analytics” 

atau “intelligence”. Sebagai contoh, Ali mencari kata “data” yang dilambangkan 

dengan 𝑣  melalui google dan diperoleh 4 630 000 000 hasil pencarian pada 

tanggal 28 Agustus 2017, diantaranya “pengumpulan data” dan “portal satu data 

Indonesia” yang dilambangkan dengan 𝑢1 dan 𝑢2. Hal ini menunjukkan bahwa 𝑢𝑖 

terbatas di 𝑖 = 2 dan 𝐹(𝑣) ⊆ 𝑈. Selanjutnya pada tanggal yang sama Ali mencari 

kata lain melalui google yaitu “analisis” yang dilambangkan 𝑣 dan memperoleh 

253 000 000 hasil pencarian. Beberapa hasil pencarian yang diperoleh adalah “arti 

kata analisis”, “pengertian analisis”, dan “analisis piala dunia” yang dilambangkan 

dengan 𝑢1 , 𝑢2 , dan 𝑢3 . Hal ini menunjukkan bahwa 𝑢𝑖  terbatas di 𝑖 = 3  dan 

𝐹(𝑣) ⊆ 𝑈. 

Selain itu pencarian yang dilakukan seseorang melalui google atau mesin 

pencari lainnya terkadang hanya menghasilkan satu bentuk atau format tertentu 

seperti .docx saja atau .pdf saja. Sebagai contoh Ali mencari “a mathematical 

foundation of big data” melalui google dan kemudian memperoleh 187 000 000 

hasil pencarian pada tanggal 28 Agustus 2018. Hasil yang sesuai dengan yang 

diinginkan Ali hanya memiliki satu bentuk format yaitu .pdf saja. Selain itu, pada 

tanggal yang sama Ali juga mencari “review masker bengkoang” melalui google 

dan kemudian memperoleh 83 200 hasil pencarian, serta format hasil pencarian 

yang diperoleh hanya .docx saja. Berdasarkan contoh tersebut, ketika hasil 

pencarian melalui google atau mesin pencari lainnya hanya memperoleh satu 

bentuk atau format tertentu maka persamaan (5) dapat dituliskan menjadi  

 

𝑠(𝑣) = 𝑢, dengan 𝑣 ∈ 𝑉. 

 

Persamaan (5) merupakan fungsi pencarian paling umum yang sering 

digunakan. Fungsi pencarian dalam website dapat dianggap sebagai operasi, 

contoh mesin pencari yang sering digunakan yaitu google atau firefox. Pencarian 

sistem database relasional menggunakan SQL (Structured Query Language) juga 

merupakan sebuah operasi. Pencarian menggunakan SQL dilakukan dengan 

bantuan software pemrograman seperti MySQL. Pencarian menggunakan MySQL 

dilakukan dengan cara membuat algoritma-algoritma tertentu. 

Pencarian melalui website yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya 

terbatas pada satu nilai atribut, tetapi dapat berupa beberapa nilai atribut. Sebagai 
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contoh Ali sedang tertarik dengan beberapa jenis kucing, seperti kucing anggora, 

kucing persia, dan kucing siam. Ali melakukan pencarian melalui google untuk 

mengetahui berbagai macam hal yang berhubungan dengan beberapa jenis kucing 

tersebut, seperti berapa harga kucing tersebut, jenis makanan yang dikonsumsinya, 

dan lainnya yang dapat dilambangkan sebagai nilai atibut. Misalkan Ali mencari 

“makanan kucing anggora” melalui google pada tanggal 29 Agustus 2018 dan 

memperoleh 175 000 hasil pencarian. Selanjutnya pada tanggal yang sama Ali 

mencari “harga kucing anggora” melalui google dan memperoleh 206 000 hasil 

pencarian, serta Ali juga mencari “habitat yang sesuai untuk kucing anggora” 

melalui google yang memperoleh 30 000 hasil pencarian. Berdasakan contoh 

tersebut misalkan “makanan kucing anggora” dilambangkan dengan 𝑣1,  “harga 

kucing anggora” dilambangkan dengan 𝑣2, dan “habitat yang sesuai untuk kucing 

anggora” dilambangkan dengan 𝑣3, serta berbagai macam hal yang berhubungan 

dengan kucing anggora dilambangkan dengan 𝑉. Pencarian melalui google yang 

dilakukan oleh Ali terdiri atas tiga nilai atribut yaitu 𝑣1, 𝑣2, dan 𝑣3. Pencarian yang 

terdiri atas beberapa nilai atribut dapat dituliskan ke dalam Teorema 1 dan 

Teorema 2.  
Misalkan fungsi 𝑠: 𝑉 → 𝑈, V adalah himpunan nilai atribut dan 𝑈 adalah 

semua jenis format teks yang tersedia dalam suatu mesin pencari, seperti google, 

firefox. Misalkan pula terdapat 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3 ∈ 𝑉, menurut persamaan (5) 𝑠(𝑣1) =
𝐹(𝑣1),  𝑠(𝑣2) = 𝐹(𝑣2),  𝑠(𝑣3) = 𝐹(𝑣3) . Fungsi pencarian untuk beberapa nilai 

atribut dapat dituliskan ke dalam Teorema 1 dan 2. 

 

Teorema 1 

 Misalkan terdapat fungsi 𝑠: 𝑉 → 𝑈, V adalah himpunan nilai atribut dan 𝑈 

adalah semua jenis format teks yang tersedia dalam suatu mesin pencari, seperti 

google, firefox. Ketika 𝑠 injektif, maka fungsi pencarian untuk 𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3 ∈ 𝑉 

adalah  

  

𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) = 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) 

                                                                  = 𝐹(𝑣1) ∩ 𝐹(𝑣2) ∩ 𝐹(𝑣3)  
 

Bukti Teorema 1 

Akan dibuktikan 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) = 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) 

Bukti : 

(1)Akan dibuktikan 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) ekuivalen dengan  

     ∀𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) → 𝑥 ∈ (𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3)). 

 ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) 

 akan dibuktikan 𝑥 ∈ (𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3))  

     karena 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) 

    akibatnya 𝑥 ∈ 𝑈 →  ∃𝑐 ∈ (𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) dan 𝑥 = 𝑠(𝑐), 
     sehingga 𝑐 ∈ 𝑣1 dan 𝑐 ∈ 𝑣2 dan 𝑐 ∈ 𝑣3 , 

            ketika 𝑐 ∈ 𝑣1 →  𝑥 = 𝑠(𝑐) ∈ 𝑣1  

            ketika 𝑐 ∈ 𝑣2 →  𝑥 = 𝑠(𝑐) ∈ 𝑣2  

            ketika 𝑐 ∈ 𝑣3 →  𝑥 = 𝑠(𝑐) ∈ 𝑣3 , 

   sehingga terbukti 𝑥 = 𝑠(𝑐) ∈ (𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3)). 

(2) Akan dibuktikan 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) ekuivalen dengan  

     ∀𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3)  → 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3). 
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    ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) 

    akan dibuktikan 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) ↔ ∃𝑐 ∈ (𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) sehingga 𝑥 = 𝑠(𝑐) 

 karena 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3)             

 maka 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) dan 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣2) dan 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣3) 

   akibatnya ∃𝑐1 ∈ 𝑣1 sehingga 𝑥 = 𝑠(𝑐1) 

             ∃𝑐2 ∈ 𝑣2 sehingga 𝑥 = 𝑠(𝑐2) 

               ∃𝑐3 ∈ 𝑣3 sehingga 𝑥 = 𝑠(𝑐3), 

 karena ∃𝑐1 ∈ 𝑣1 dan ∃𝑐2 ∈ 𝑣2 dan ∃𝑐3 ∈ 𝑣3 

 maka 𝑠(𝑐1) = 𝑠(𝑐2) = 𝑠(𝑐3) = 𝑥, 

     karena 𝑠 fungsi injektif maka 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐3, 
  karena 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐3 dan 𝑐1 ∈ 𝑣1, 𝑐2 ∈ 𝑣2, serta 𝑐3 ∈ 𝑣3 

   maka 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐3 ∈ (𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3), 

    sehingga berlaku 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3). 

Jadi, karena 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) dan 

𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3), 

terbukti 𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ 𝑣3) =  𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3). 

 

Teorema 2     

Misalkan terdapat fungsi 𝑠: 𝑉 → 𝑈, V adalah himpunan nilai atribut dan 𝑈 

adalah semua jenis format teks yang tersedia dalam suatu mesin pencari, seperti 

google, firefox. Fungsi pencarian untuk 𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3 ∈ 𝑉 adalah 

 

       𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) = 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) 

                                                                      = 𝐹(𝑣1) ∪ 𝐹(𝑣2) ∪ 𝐹(𝑣3) 

 

Bukti Teorema 2     

Akan dibuktikan 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) = 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) 

Bukti : 

(1)  Akan dibuktikan 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) ekuivalen dengan  

  ∀𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3)  → 𝑥 ∈ ( 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3)). 

  ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) 

  akan dibuktikan 𝑥 ∈ ( 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) 

     karena 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) 

  akibatnya 𝑥 ∈ 𝑈 → ∃𝑎 ∈ (𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) dan 𝑥 = 𝑠(𝑎), 

  sehingga 𝑎 ∈ 𝑣1 atau 𝑎 ∈ 𝑣2  atau 𝑎 ∈ 𝑣3 , 
        jika 𝑎 ∈ 𝑣1 →  𝑥 = 𝑠(𝑎) ∈ 𝑠(𝑣1) 

        jika 𝑎 ∈ 𝑣2 →  𝑥 = 𝑠(𝑎) ∈ 𝑠(𝑣2) 

         jika 𝑎 ∈ 𝑣3 →  𝑥 = 𝑠(𝑎) ∈ 𝑠(𝑣3), 

     sehingga terbukti 𝑥 = 𝑠(𝑎) ∈ 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3). 

(2)  Akan dibuktikan 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) ekuivalen dengan 

  ∀𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3)  → 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) 

  ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) 

  akan dibuktikan 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) 

  karena 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) 

  maka 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) atau 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣2) atau 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣3) 

  sehingga jika 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1) → ∃𝑎1 ∈ 𝑣1 dan 𝑥 = 𝑠(𝑎1) 

        jika 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣2) → ∃𝑎2 ∈ 𝑣2 dan 𝑥 = 𝑠(𝑎2) 
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               jika 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣3) → ∃𝑎3 ∈ 𝑣3 dan 𝑥 = 𝑠(𝑎3), 

  karena ∃𝑎1 ∈ 𝑣1 atau ∃𝑎2 ∈ 𝑣2 atau ∃𝑎3 ∈ 𝑣3 

  maka 𝑠(𝑎1) = 𝑠(𝑎2) = 𝑠(𝑎3) = 𝑥, 

  sehingga diperoleh ∃𝑎 ∈ (𝑣1˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) 

  dengan 𝑎 = 𝑎1 atau 𝑎 = 𝑎2 atau 𝑎 = 𝑎3 atau 𝑎 = 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3, 

      sehingga 𝑎 ∈ (𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) → 𝑠(𝑎) ∈ 𝑠(𝑣1˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) dan 𝑥 ∈ 𝑠(𝑣1˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3). 

Jadi, karena 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) dan 

𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) ⊆ 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3), 

terbukti 𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 ˅ 𝑣3) =  𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3). 

 

Teorema 1 dan 2 menggunakan operasi ˄, ˅, ∩, ∪.  Operasi ˄, ˅ 

merupakan operasi yang digunakan dalam linguistik untuk menunjukkan hasil 

pencarian menggunakan google atau mesin pencari lainnya.  ˄  dan ˅  masing-

masing mewakili kata “dan” dan “atau” dalam linguistik serta ∩ dan ∪ masing-

masing mewakili kata “irisan” dan “gabungan” dalam himpunan. ˄  dan ˅ 

memiliki sifat assosiatif 𝑣1 ˄(𝑣2 ˄ 𝑣3) = (𝑣1 ˄ 𝑣2) ˄ 𝑣3  dan 𝑣1 ˅(𝑣2 ˅ 𝑣3) =
(𝑣1 ˅ 𝑣2) ˅ 𝑣3. Ketika beberapa orang melakukan pencarian melalui google atau 

mesin pencari lainnya, terkadang data yang diperoleh memiliki perbedaan. 

Perbedaan hasil pencarian dari beberapa orang tersebut mirip dengan operasi ˄ 

yang telah dibahas pada contoh sebelumnya yaitu pada pencarian kata “data” 

melalui google.  

Contoh lain yaitu Paul sedang mencari “big data” menggunakan google 

pada tanggal 28 Agustus 2018, kemudian dia menemukan 3 130 000 000 hasil 

pencarian, selain memperoleh hasil pencarian “big data”, pencarian lain yang 

diperoleh diantaranya adalah “big data and society”, dan “big data with 

aplication to finance”. Berdasarkan hasil pencarian tersebut, misalkan “big data” 

dilambangkan dengan 𝑣1 , “big data and society” dilambangkan dengan 𝑣2 , dan 

“big data with aplication to finance” dilambangkan dengan 𝑣3 . Pencarian yang 

dilakukan Paul melalui google tidak hanya memperoleh hasil 𝑣1 tetapi juga 𝑣2 dan 

𝑣3. 
Selanjutnya pada tanggal yang sama Paul mencari lagi mengenai “sains” 

melalui google dan memperoleh 46 200 000 hasil pencarian. Hasil pencarian lain 

yang muncul selain “sains” diantaranya adalah “sejarah sains” dan “sains dan 

eksplorasi”. Berdasarkan hasil pencarian mengenai “big data” dan “sains” yang 

dilakukan oleh Paul dapat dilihat bahwa hasil pencarian yang diperoleh beragam. 

Hal ini disebabkan karena pencarian yang dilakukan seseorang dalam google 

bersifat terbatas (dalam hal nilai atribut) sedangkan informasi yang terdapat dalam 

google tidak terbatas. Teorema 3 berikut berkaitan dengan pencarian Paul melalui 

website yang memperoleh hasil beragam. Ketika 𝑖 = {1,2,3, … 𝑛, … }  maka 

menurut persamaan (5) nilai atribut 𝑣𝑖  dapat diuraikan menjadi 𝑠(𝑣1) =
𝐹(𝑣1), 𝑠(𝑣2) = 𝐹(𝑣2), … , 𝑠(𝑣𝑛) = 𝐹(𝑣𝑛) ….. 
 

Teorema 3 

 Misalkan fungsi s: 𝑉 → 𝑈, V adalah himpunan nilai atribut dan 𝑈 adalah 

semua jenis format teks yang tersedia dalam suatu mesin pencari, seperti google, 

firefox. Fungsi pencarian untuk 𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ … ˄𝑣𝑛 ∈ 𝑉 adalah 
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       𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ … ˄𝑣𝑛) = 𝐹(𝑣1) ∩ 𝐹(𝑣2) ∩ … ∩ 𝐹(𝑣𝑛)  

  = ∏𝑖=1
𝑛 𝐹(𝑣𝑖) 

 

Bukti Teorema 3 

Menurut Teorema 1 

        𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ … ˄ 𝑣𝑛) =  𝑠(𝑣1) ∩ 𝑠(𝑣2) ∩ 𝑠(𝑣3) ∩ … ∩ 𝑠(𝑣𝑛)              

                             =  𝐹(𝑣1) ∩ 𝐹(𝑣2) ∩ … ∩ 𝐹(𝑣𝑛) 

sehingga diperoleh 

                   𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ … ˄ 𝑣𝑛) = ∏𝑖=1
𝑛 𝐹(𝑣𝑖) 

 

Akibat Teorema 3 

Ketika 𝑛 → ∞, maka fungsi pencariannya adalah: 

 

              𝑠(𝑣1 ˄ 𝑣2 ˄ … ˄𝑣𝑛˄ … ) = 𝐹(𝑣1) ∩ 𝐹(𝑣2) ∩ … ∩ 𝐹(𝑣𝑛) ∩ … 

                                                         = ∏𝑖=1
∞ 𝐹(𝑣𝑖) 

  

Teorema 3 menunjukkan sistem pencarian di dunia big data yang terbatas 

dan dunia big data yang tak terbatas. Hal ini mencerminkan sistem pencarian 

paling umum dalam situs website. 

Ketika melakukan pencarian dalam website seringkali seseorang tidak 

memperoleh hasil, sehingga harus memperluas lingkup pencarian. Sebagai contoh, 

Paul mencari “alamat rumah Patta Ali” menggunakan google pada tanggal 28 

Agustus 2018 dan memperoleh hasil pencarian 20 300, namun belum menemukan 

apa yang dia inginkan, jadi dia harus memperluas pencariannya dengan 

menggunakan “Patta Ali”.  

Contoh lain yaitu pada tanggal 29 Agustus Paul mencari “ciri-ciri 

mahasiswa IPB” menggunakan google dan memperoleh 205 000 hasil pencarian, 

namun belum menemukan hasil yang diinginkan. Akhirnya Paul memperluas 

pencariannya dengan mencari “mahasiswa IPB”. Berdasarkan sudut pandang 

matematis, “ciri-ciri mahasiswa IPB” dapat dilambangkan dengan 𝑣1 dan 

“mahasiswa IPB” dapat dilambangkan dengan 𝑣2. Ketika Paul memperluas ruang 

pencariannya berarti dia menggunakan Teorema 4 untuk mencari apa yang dia 

inginkan dari suatu website.  

 

Teorema 4 

Misalkan fungsi s: 𝑉 → 𝑈, V adalah himpunan nilai atribut dan 𝑈 adalah 

semua jenis format teks yang tersedia dalam suatu mesin pencari, seperti google, 

firefox. Fungsi pencarian untuk 𝑣1 ˅ 𝑣2 …  ˅ 𝑣𝑛 ∈ 𝑉 adalah  

 

   𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 …  ˅ 𝑣𝑛)   = 𝐹(𝑣1) ∪ 𝐹(𝑣2) ∪ … ∪ 𝐹(𝑣𝑛) 

                                        = ∐𝑖=1
𝑛 𝐹(𝑣𝑖)  

 

Bukti Teorema 4 

Menurut Teorema 2 

      𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 … ˅ 𝑣𝑛) =  𝑠(𝑣1) ∪ 𝑠(𝑣2) ∪ 𝑠(𝑣3) ∪ … ∪ 𝑠(𝑣𝑛) 

                                                   = 𝐹(𝑣1) ∪ 𝐹(𝑣2) ∪ … ∪ 𝐹(𝑣𝑛) 
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sehingga diperoleh 

     𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2 … ˅ 𝑣𝑛) = ∐𝑖=1
𝑛 𝐹(𝑣𝑖) 

 

Akibat Teorema 4 

Ketika 𝑛 → ∞, maka fungsi pencariannya adalah: 

 

      𝑠(𝑣1 ˅ 𝑣2˅ … ˅ 𝑣𝑛˅ … ) = 𝐹(𝑣1) ∪ 𝐹(𝑣2) ∪ … ∪ 𝐹(𝑣𝑛) ∪ … 

                                   = ∐𝑖=1
∞ 𝐹(𝑣𝑖)    

                               

Teorema 1, 2, 3, dan 4 adalah dasar matematika untuk mencari big data 

dari suatu website. 

 

Pendekatan Logika Fuzzy untuk Big Data 

 Salah satu sifat penting dalam big data adalah sifat tak hingga. Semakin 

banyak data yang dimiliki oleh suatu perusahaan menyebabkan sistem 

penyimpanan data meningkat menuju ke tak hingga. Sehingga untuk lebih 

memahami sifat tak hingga dalam big data digunakan pemodelan matematika, 

selain itu dapat pula menggunakan pendekatan logika fuzzy.  

Menggunakan himpunan fuzzy dan logika fuzzy dapat diperiksa beberapa 

dasar big data. Pertama-tama dilakukan penyelidikan terhadap kata “big” dalam 

“big data”. Misalkan semesta big data dilambangkan dengan 𝑈. Kemudian kata 

sifat “big” sebagai variabel linguistik atau nilai atribut dari 𝑈.  {big} menyatakan 

suatu himpunan yang beranggotakan kata “big” dengan semestanya yaitu big data 

dan {big}  ∈ 𝑈.  Fungsi keanggotaan “big” pada 𝑛  dilambangkan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛)  yang 

menghubungkan setiap 𝑛 ∈ ℕ dengan bilangan real interval [0,1].  
 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛) ∈ [0,1] 

 

Nilai 𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛) yang berada pada interval [0,1] menyatakan bahwa ketika 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛) = 1, maka 𝑛 ∈ ℕ adalah “big”, sedangkan 0 ≤ 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛)  < 1, maka 𝑛 ∈ ℕ 

adalah “not big”. Menurut teori subset fuzzy, “not big” tidak selalu berarti “small”.  

Misalkan 𝑃 = {𝑝𝑘 ∣ 𝑝𝑘 menyatakan orang ke-𝑘}  dengan 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑀 

dan 𝑀 ∈ ℕ. 𝑀  merupakan jumlah seluruh orang di dunia pada saat ini. Setiap 

orang di dunia memiliki pendapat berbeda-beda tentang “big” yang dilambangkan 

dengan 𝑛𝑘.  𝑛𝑘  menyatakan perspektif orang ke-𝑘  terhadap “big”. Pemahaman 

berbeda yang dimiliki oleh orang ke- 𝑘 terhadap “big” menyebabkan munculnya 

dua pendapat ketika ditanyakan mengenai suatu bilangan, beberapa orang 

menjawab bilangan tersebut “big” dan yang lainnya mengatakan bilangan tersebut 

belum termasuk “big”. Perbedaan pendapat tersebut dapat dimodelkan kedalam 

fungsi keanggotaan pada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy dari perspektif orang 

ke-  𝑘  terhadap big dilambangkan dengan 𝐵𝑝𝑘 .  Himpunan fuzzy 𝐵𝑝𝑘  memiliki 

fungsi keanggotaan yang dilambangkan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘).  𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘)  berada pada 

interval [0,1] yang dituliskan sebagai 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘) ∈ [0,1]  dengan (𝑛, 𝑝𝑘) 
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menyatakan bilangan 𝑛  yang disepakati sebagai “big” oleh 𝑝𝑘  dan 𝑛 ∈ ℕ, 

sehingga 

 

                𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝑝𝑘) = {
1                 , jika 𝑛 ≥ 𝑛𝑘

𝑡𝑘  dengan 𝑡𝑘 ∈ (0,1), selainnya
  (7) 

 

Sebagai contoh, misalkan secara acak diambil beberapa orang, yaitu 

seorang anak berusia lima tahun, seorang pemuda berusia 20 tahun dan seorang 

yang mendapatkan gelar S.Si. Kemudian diperiksa secara subjektif tentang fungsi 

keanggotaan mereka. Anak laki-laki atau perempuan yang berusia lima tahun 

dilambangkan 𝑝1 percaya bahwa bilangan 1000 itu besar. Himpunan fuzzy dari 𝑝1 

yang percaya bahwa bilangan 1000 itu besar dilambangkan dengan 𝐵𝑝1 memiliki 

fungsi keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝑝1) ∈ [0,1],  menurut persamaan (7) fungsi 

keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝑝1) dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1) = {
1                  , jika 𝑛 ≥ 1000

𝑡1 dengan 𝑡1 ∈ (0,1), selainnya
 

 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 𝑝1  percaya bahwa bilangan lebih dari 

atau sama dengan 1000 besar, sedangkan bilangan kurang dari 1000 tidak besar. 

Seorang pemuda berusia 20 tahun dilambangkan 𝑝2 percaya bahwa 

bilangan satu juta itu besar. Himpunan fuzzy dari 𝑝2 yang percaya bahwa bilangan 

satu juta itu besar dilambangkan dengan 𝐵𝑝2  memiliki fungsi keanggotaan 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2) ∈ [0,1], menurut persamaan (7) fungsi keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2) dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2) = {
1                 , jika 𝑛 ≥ 1 000 000

𝑡2 dengan 𝑡2 ∈ (0,1), selainnya
 

 

Hal ini berarti 𝑝2 percaya bahwa bilangan yang lebih besar dari atau sama 

dengan 1 000 000 akan besar, sedangkan bilangan kurang dari 1 000 000 tidak 

besar. 

 Seorang dengan gelar S.Si dilambangkan 𝑝3 percaya bahwa bilangan satu 

miliar itu besar. Himpunan fuzzy dari 𝑝3 yang percaya bahwa bilangan satu miliar 

itu besar dilambangkan dengan 𝐵𝑝3 memiliki fungsi keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3) ∈

[0,1] , menurut persamaan (7) fungsi keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3) dapat dituliskan 

sebagai berikut. 

 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3) = {
1                  , jika 𝑛 ≥ 1 000 000 000

𝑡3 dengan 𝑡3 ∈ (0,1), selainnya
 

 

Hal ini berarti seseorang dengan gelar S.Si percaya bahwa bilangan yang 

lebih besar dari atau sama dengan 1 000 000 000 akan besar, sedangkan bilangan 

kurang dari 1 000 000 000 tidak besar. 

Ketiga himpunan fuzzy (𝐵𝑝1, 𝐵𝑝2, 𝐵𝑝3) memiliki fungsi keanggotaan 

berturut-turut yaitu 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2), dan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3). Misalkan irisan dari 
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ketiga fungsi keanggotaan ditulis sebagai 𝐶, maka menurut persamaan (1) fungsi 

keanggotaann 𝑓𝐶 (𝑛, 𝑝𝑘) adalah  

 

𝑓𝐶(𝑛, 𝑝𝑘) = 𝑚𝑖𝑛 (𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3)) 

                                            = {
1                 , jika 𝑛 ≥ 1 000 000 000

𝑡3 dengan 𝑡3 ∈ (0,1), selainnya
 

 

                        𝑓𝐶 (𝑛, 𝑝𝑘)   = 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3) 

 

Minimum dari 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1),  𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2),  𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3) adalah 𝑓𝐶(𝑛, 𝑝𝑘)  yang 

sama dengan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3)  karena 𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝑝3)  memiliki batas nilai 𝑛  yang paling 

tinggi agar suatu bilangan dapat dikatakan besar. Hal ini mengakibatkan semakin 

tinggi batas nilai 𝑛 maka semakin sedikit bilangan yang dapat dikatakan besar. 

Misalkan gabungan dari ketiga fungsi ditulis sebagai 𝐷 , maka menurut 

persamaan (2) fungsi keanggotaan  𝑓𝐷(𝑛, 𝑝𝑘) adalah 

 

                            𝑓𝐷(𝑛, 𝑝𝑘) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3)) 

                               = {
1                , jika 𝑛 ≥ 1000

𝑡1 dengan 𝑡1 ∈ (0,1), selainnya
 

 

                            𝑓𝐷(𝑛, 𝑝𝑘) = 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1) 

 

Maksimum dari 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝3)  adalah 𝑓𝐷(𝑛, 𝑝𝑘)  yang 

sama dengan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1)  karena 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1)  memiliki batas nilai 𝑛  yang paling 

rendah agar suatu bilangan dapat dikatakan besar. Hal ini mengakibatkan semakin 

rendah batas nilai 𝑛 maka semakin banyak bilangan yang dapat dikatakan besar. 

Analisis mengenai pendapat seorang anak berusia lima tahun, seorang 

pemuda berusia 20 tahun, dan seorang yang mendapatkan gelar S.Si dilakukan 

dengan menggunakan fungsi keanggotaan pada himpunan fuzzy. Analisis tersebut 

menunjukkan bahwa semua orang dengan suara bulat setuju bahwa bilangan 

kurang dari 1000 adalah “not big”. Sebagian orang memiliki pemahaman yang 

berbeda tentang “big”, tetapi semua orang memiliki pendapat tentang “big” 

masing-masing. 

Berdasarkan analisis mengenai pendapat seorang anak berusia lima tahun, 

seorang pemuda berusia 20 tahun, dan seorang yang mendapatkan gelar S.Si, 

salah satu sifat yang dimiliki oleh himpunan fuzzy adalah sifat irisan. Irisan dari 

semua himpunan fuzzy 𝐵𝑝𝑘 , 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑀 dan 𝑀 ∈ ℕ,  dengan fungsi 

keanggotaannya masing-masing dituliskan sebagai 𝐶1, dengan 𝐶1 = 𝐵𝑝1 ∩
𝐵𝑝2 ∩ … ∩ 𝐵𝑝𝑀 dan fungsi keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝐶1) adalah  

 

                𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝐶1) = 𝑚𝑖𝑛 (𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2), … , 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑀))       

atau 

                       𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝐶1) = ˄𝑘=1
𝑀 (𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘))  
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Berdasarkan irisan dari semua himpunan fuzzy 𝐵𝑝𝑘 , fungsi keanggotaan 

𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝐶1)  menunjukkan bahwa ada bilangan 𝑄 ∈ ℕ  sehingga untuk setiap 

𝑝𝑘 , 𝑘 = 1,2, . . , 𝑀, dengan 𝑄 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑀) berlaku 

 

          𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘) = {
1                  , jika 𝑛 ≥ 𝑄

𝑡𝑘 dengan 𝑡𝑘 ∈ (0,1), selainnya
  

 

Dengan kata lain semua orang secara objektif sepakat bahwa 𝑄 atau lebih 

besar adalah besar. Berdasarkan segi big data, hal ini berarti semua orang telah 

sepakat bahwa data dengan 𝑄𝐵yte atau lebih besar adalah big data. Hasil tersebut 

sesuai dengan kondisi pada saat ini dalam literatur big data yaitu data dengan 

Exabyte atau Zettabyte adalah big data. Data dengan MByte tidak dapat dianggap 

sebagai big data lagi, meskipun MByte diakui sebagai big data hampir dua 

dekade yang lalu. 

Selain sifat irisan, himpunan fuzzy juga memiliki sifat lain yaitu sifat 

gabungan. Gabungan dari semua himpunan fuzzy 𝐵𝑝𝑘 , 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑀 dan 𝑀 ∈
ℕ, dengan fungsi keanggotaannya masing-masing dituliskan sebagai 𝐷1, 𝐷1 =
𝐵𝑝1 ∪ 𝐵𝑝2 ∪ … ∪ 𝐵𝑝𝑀 dan fungsi keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝐷1) adalah  

 

            𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝐷1) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝1), 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝2), … , 𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑀))   

atau 

                𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝐷1) = ˅𝑘=1
𝑀 (𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘))   

 

Berdasarkan gabungan dari semua himpunan fuzzy 𝐵𝑝𝑘 ,  fungsi 

keanggotaan 𝑓𝑏𝑖𝑔 (𝑛, 𝐷1) menunjukkan bahwa ada bilangan 𝐻 ∈ ℕ sehingga untuk 

setiap 𝑝𝑘 , 𝑘 = 1,2, . . , 𝑀, dengan 𝐻 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑀) berlaku 

 

                       𝑓𝑏𝑖𝑔(𝑛, 𝑝𝑘) = {
1                  , jika 𝑛 ≥ 𝐻

𝑡𝑘 dengan 𝑡𝑘 ∈ (0,1), selainnya
 

  

Berbeda dengan analisis irisan himpunan fuzzy, hasil penggabungan 

himpunan fuzzy menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang percaya 𝐽 adalah 

besar, 𝐽 ≥ 𝐻 dan 𝐽 ∈ ℕ, maka semua orang setuju bahwa 𝐽 atau lebih besar adalah 

besar. Berdasarkan segi big data, hal ini berarti jika ada seseorang yang percaya 

bahwa data Jbyte adalah big data, maka semua orang setuju bahwa data Jbyte 

atau lebih besar adalah big data. Sebagai contoh, misal 𝐻 = 5 dan seorang anak 

kecil percaya bahwa 𝐽 = 10 adalah besar, karena 𝐽 ≥ 𝐻 maka 10 adalah bilangan 

yang besar dan semua orang setuju. 

Setiap orang memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda terhadap 

kata “big”. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu karakteristik “big” dari big 

data yaitu konsep relativitas. Relativitas merupakan cara pandang seseorang 

terhadap suatu data yang berbeda-beda tergantung dari tinjauan orang tersebut. 

Sebagai contoh, Ali dan Andri ditugaskan oleh dosennya untuk mengamati tingkat 

kepadatan pengunjung pasar Bogor pada saat hari Minggu. Ali melakukan 

pengamatan pada pukul 06:00 sampai 10:00 WIB dan ia menemukan bahwa pasar 

Bogor sangat ramai dengan jumlah pengunjung ratusan orang, sedangkan Andri 
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melakukan pengamatan pukul 11:00 sampai 15:00 WIB dan ia menemukan bahwa 

pasar Bogor tidak terlalu ramai dengan jumlah pengunjung puluhan orang. 

Terjadinya perbedaan pendapat antara Ali dan Andri disebabkan oleh waktu 

pengamatan mereka yang berbeda, sehingga menyebabkan munculnya relativitas 

terhadap kepadatan pengunjung pasar Bogor. Contoh lain yaitu Ali dan Andri 

melihat seorang wanita berjalan di depan mereka, Ali dan Andri memiliki 

pendapat yang sama bahwa wanita tersebut cantik. Ali berpendapat bahwa wanita 

tersebut cantik karena memiliki rambut yang panjang dan lebat, sedangkan Andri 

berpendapat bahwa wanita tersebut cantik karena memiliki kulit yang putih dan 

wajah yang imut. Mereka memiliki pendapat yang sama bahwa wanita tersebut 

cantik, tetapi pandangan mereka terhadap wanita cantik berbeda, sehingga 

terdapat sikap relativitas terhadap wanita cantik. 

Konsep relativitas “big” dalam big data mencakup sikap inklusivitas. 

Inklusivitas menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pemahaman tentang “big” 

dalam big data dan setiap orang menghargai pemahaman yang berbeda tersebut. 

Sebagai contoh anak berusia 7 tahun berpendapat bahwa kue yang berdiameter 5 

cm besar, remaja berusia 14 tahun berpendapat bahwa kue berdiameter 10 cm 

besar, dan orang dewasa berusia 20 tahun berpendapat bahwa kue berdiameter 20 

cm besar. Perbedaan pendapat antara anak berusia 7 tahun, remaja berusia 14 

tahun, dan orang dewasa berusia 20 tahun terhadap besarnya diameter kue dapat 

disebabkan karena ukuran tangan mereka berbeda-beda, sehingga mereka saling 

menghargai pemahaman yang berbeda tersebut. Inklusivitas mampu membantu 

dalam hal penelitian dan pengembangan big data dikarenakan adanya sifat saling 

menghargai antara individu satu dengan yang lainnya. Konsep relativitas big data 

juga menunjukkan bahwa tolok ukur universal tidak ada untuk big volume, big 

velocity, big variety, big veracity untuk menentukan dan mengukur big data. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dasar matematika untuk big data yang diperoleh dalam karya ilmiah ini 

adalah pencarian dalam suatu website dapat dimodelkan ke dalam fungsi 

pencarian. Fungsi pencarian tersebut menunjukkan bahwa pencarian melalui 

website terbatas (dalam hal nilai atribut), sedangkan informasi yang terdapat 

dalam website tidak terbatas. Selain itu untuk mempermudah mengolah dan 

menganalisis data perlu dihitung kardinalitasnya, karena salah satu karakteristik 

yang dimiliki oleh big data adalah sifat tak hingga. Di sisi lain, sifat tak hingga 

yang dimiliki big data dapat dimodelkan ke dalam logika fuzzy. Pemodelan big 

data menggunakan pendekatan logika fuzzy dilakukan dengan cara menentukan 

fungsi keanggotaan “big” dari suatu himpunan fuzzy. 
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Saran 

Karya ilmiah ini membahas pencarian dalam website yang dimodelkan ke 

dalam fungsi pencarian, sehingga diperoleh beberapa teorema. Pengembangan 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membahas kegunaan dari teorema-

teorema tersebut. 
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