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BAB II 

LANDASAN TEORI 

3.4 Tinjauan Studi 

Tinjauan studi berguna bagi peneliti untuk dijadikan referensi dari penelitian-

penelitian sebelumnya, dengan adanya penelitian sebelumnya dapat dijadikan 

sebagai perbandingan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya agar dapat lebih 

bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa referensi sebagai dasar pelaksanaan 

penelitian, antara lain : 

Menurut Nadiya Hijriana dan Muhammad Rasyidan dalam penelitiannya yang 

berjudul Penerapan Metode Decision Tree Algoritma C4.5 Untuk Seleksi Calon 

Penerima Beasiswa Tingkat Universitas. Permasalahan yang diangkat yaitu tentang 

penyaluran dana mahasiswa yang masih kurang tepat sasaran yang dapat 

menyebabkan penggunaan dana beasiswa kurang maksimal, selain itu pada 

penyeleksian calon penerima beasiswa masih dilakukan secara manual dan 

membutuhkan waktu yang lama. Metode yang digunakan yaitu metode klasifikasi 

dengan algoritma c4.5, peneliti menggunakan algoritma c4.5 tersebut karena 

tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat membantu dalam mengatasi 

permasalahan yang ada. Data diperoleh dari data mahasiswa angkatan tahun 2012, 

2014/2015 (semester 6) dan 2015/2016 (semester 7) dengan 444 record, kemudian 

dilakukan pengolahan data yang menggunakan parameter/atribut yaitu NPM, nama, 

status, beasiswa (pernah mendapatkan atau belum), IPS semester 6 dan semester 7, 

rerata, kelas (klasifikasi IPK), penghasilan orang tua, klasifikasi penghasilan, 

jumlah tanggungan dan klasifikasi tanggungan, data tersebut digunakan sebagai 

data training untuk membuat pohon keputusan. Kemudian pengujian data 

menggunakan Software RapidMiner versi 5.3 sebanyak 10 kali dengan teknik 

validasi split validation, tingkat akurasi yang paling tinggi pada pengujian yang ke 

10 hasilnya yaitu 85,44% dengan nilai precision berturut-turut 87,61% dan 77,66%, 

nilai recall 93,54% dan 62,93% [7]. 
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Menurut Sumarlin, S. dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi 

Algoritma K-Nearest Neighbour Sebagai Keputusan Klasifikasi Penerima 

Beasiswa PPA dan BBM yang membahas tentang banyaknya calon penerima 

besiswa PPA dan BBM yang tidak tepat sasaran. Dengan permasalahan tersebut 

diperlukannya sistem yang dapat memprediksi mengenai penerimaan calon 

beasiswa PPA dan BBM dengan tepat dan efisien. Metode yang digunakan yaitu 

metode klasifikasi dengan algoritma K-Nearest Neighbour, metode tersebut 

termasuk dalam metode pengklasifikasian data dengan konsistensi yang kuat. 

Dalam penelitan ini menggunakan data training yang diperoleh dari data mahasiswa 

penerima beasiswa PPA dan BBM dengan 320 record yang terdiri dari 177 data 

penerima beasiswa PPA, 133 data penerima beasiswa BBM dan 50 data mahasiswa 

yang tidak menerima beasiswa PPA dan BBM. Parameter atau atribut yang 

digunakan berdasarkan IPK, semester, piagam penghargaan, penghasilan orang tua, 

jumlah tanggungan, total tagihan listrik. Pengujian data dilakukan dengan metode 

cross validation, confusion matrix, dan kurva ROC. Klasifikasi beasiswa PPA dan 

BBM dri 227 record memiliki hasil akurasi mencapai 85,56% dan memiliki nilai 

AUC 0,958 yang dikategorikan dalam klasifikasi yang sangat baik [8]. 

Menurut Yosep Nuryaman dalam penelitiannya yang berjudul Komparasi 

Klasifikasi Penentuan Customer Kredit Menggunakan Algoritma C4.5 Dan 

Algoritma K-Nearest Neighbour Pada PT. Citra Semesta Energy yang membahas 

tentang persaingan perusahaan dalam bisnis agen. PT. Citra Semesta Energy 

bergerak dalam bisnis sebagai salah satu agen bbm pada industri PT. Pertamina 

Patra Niaga pada tahun 2015 memberikan fasilitas kredit pada beberapa customer, 

setelah fasilitas kredit berjalan selama 1 tahun ditemukan beberapa customer kredit 

yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Maka pneliti melakukan prediksi 

dalam menentukan kredit nasabah yang berpotensi pada telat atau gagal bayar, 

peneliti memilih metode data mining dengan komparasi algoritma C4.5 dan 

algoritma K-NN. Algoritma tersebut dipilih karena algoritma tersebut baik dalam 

klasifikasi, data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data daftar customer aktif 

dan nonaktif pada tahun 2015 dengan 289 record. Parameter atau atribut yang 

digunakan customer lama/baru, bidang/industri, pengambilan, tanpa/dengan broker 
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kemudian dilakukan pengolahan data dengan prepocessing yaitu membung data 

yang tidak dibutuhkan menjadi 231 record. Pengujian data pada algoritma C4.5 

menggunakan data training  dan evaluasi confusion matrix dengan hasil akurasi 

84% precision 55% dan recall 20%. Untuk algoritma K-Nearest Neighbour 

menggunakan data testing dengan hasil akurasi 84,86% dan AUC 0,692, dapat 

disimpulkan bahwa algoritma K-NN memberikan nilai evaluasi yang lebih baik 

dalam menentukan customer kredit yang berpotensi telat atau gagal bayar [9]. 

Berdasarkan penelitian di atas akan dilakukan penelitian dengan menggunakan 

komparasi algoritma C4.5 dan algoritma  K-Nearest Neighbour (K-NN)  dengan 

data yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efikasi akademik 

ketepatan studi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di UNISNU Jepara. 

Peneliti memilih metode ini karena mudah dan akurat sehingga dapat 

meminimalisir penumpukan mahasiwa dalam setiap masa periodenya. Dalam 

pengujian terhadap model yang dihasilkan peneliti menggunakan k-fold cross 

validation serta evaluasi dan validasi hasil menggunakan confusion matrix dan 

curva ROC (Receiver Operating Characteristic), pada komparasi algoritma C4.5 

dan algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN) menghasilkan tingkat akurasi, 

presisi, dan recall yang akan menghasilkan nilai  tingkat akurasi dan AUC (Area 

Under Curve). Kemudian algoritma C4.5 menghasilkan sebuah poohon keputusan 

(decision tree), dari komparasi antara algoritma C4.5 dan algoritma K-Nearest 

Neighbour (K-NN)  dengan data yang digunakan sebagai penelitian sama maka 

akan memperoleh hasil yang berbeda. Hasil dari komparasi algoritma tersebut dapat 

dijadikan perbandingan mana tingkat akurasi yang lebih baik. 

3.5 Tinjauan Pustaka 

3.5.1 Data Mining 

Data Mining adalah langkah awal analisis terhadap proses melalui metode 

statiska, matematika untuk mengetahui informasi di dalam basis data atau 

knowledge discovery in databases yang disingkat sebagai KDD (Fayyad et al. 
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1996), pengetahuan bisa berupa data, database atau relasi antar data (yang tidak 

diketahui sebelumnya) [10]. 

Data Mining merupakan gabungan dari beberapa ilmu komputer yang diartikan 

sebagai proses penemuan dari kumpulan data yang sangat besar (big data), meliputi 

metode-metode yang merupakan irisan dari artificial intelligence, mechine 

learning, statistics, dan database system. Data Mining ditujukan untuk descriptive 

(memahami data) serta predictive (pola yang digunakan dari beragam variabel) 

pada proses pengetahuan dari data yang besar sehingga menghasilkan struktur yang 

dimengerti oleh manusia serta meliputi basis data, prapemrosesan data, 

pertimbangan model, pertimbangan kompleksitas pasca pemrosesan terhadap 

struktur yang ditemukan, visualisasi dan online updating (ACM 2006) [10]. 

Data Mining atau penambangan data adalah teknik yang relatif cepat dan 

mudah untuk menentukan pengetahuan, pola dan/atau relasi antar data, secara 

otomatis. Pengetahuan bisa ditemukan dalam lima proses berurutan : seleksi, 

prapemrosesan, transformasi, data mining, dan interpretasi atau evaluasi (Fayyed et 

al. 1996) [10]. 

Dari beberapa pengertian mengenai Data Mining di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Data Mining merupakan proses pengumpulan data yang 

berskala besar (big data) untuk menghasilkan suatu informasi serta pengetahuan di 

masa yang akan datang dengan menggunakan rule atau aturan tertentu. Berikut 

adalah gambaran besar proses data mining : 
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Gambar 2. 1 Tahapan-tahapan dalam proses KDD [11] 

1. Data Selection 

Data Selection merupakan proses meminimalkan jumlah data yang berskala 

besar yang akan digunakan untuk proses data mining. Seleksi data perlu dilakukan 

sebelum langkah panggilan informasi KDD dimulai, seleksi data dilakukan dengan 

cara memilih data yang hanya kita butuhkan untuk melanjutkan proses berikutnya 

kemudian data tersebut disimpan dalam file terpisah agar memudahkan pada 

penggunaannya. 

2. Pre-processing (Cleaning) 

Pada tahap pre-processing dilakukan pembersihan data dimana terdapat data 

yang kurang sesuai atau data yang tidak dibutuhkan lebih baik dibuang. Pre-

processing dilakukan juga untuk mengkonfigurasi ulang data dengan kesalahan 

penulisan karena data yang digunakan dari berbagai sumber. Pada tahap ini juga 

perlu memperhatikan dalam pemilihan atribut atau parameter, penentuan atribut 

atau parameter yang akan digunakan dapat mempengaruhi pada tingkat akurasi. 

Jadi sebelum dilakukan ke proses berikutnya harus dilakukan pre-processing data 

terlebih dahulu. 
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3. Transformation 

Pada tahap transformation ini perlu dilakukan pemodelan data sesuai dengan 

format apa yang dibutuhkan dalam algoritma yang digunakan. Misalnya pada 

algoritma ID3 hanya bisa input data dalam kategori numeric. Apabila data yang kita 

dapatkan dengan kategori string maka harus diubah menjadi numeric maka data 

tersebut baru bisa diinput. Transformasi dalam pemilihan data juga bisa 

menentukan kualitas hasil perhitungan data mining. 

4. Data Mining 

Data Mining proses pengumpulan data, baik berskala kecil maupun berskala 

besar untuk menemukan informasi serta pengetahuan di masa mendatang yang 

menggunakan aturan tertentu. Yang prosesnya mulai dari database, data relevan, 

data siap hingga akhirnya data mining. Pada data mining terdapat macam teknik, 

metode yang beragam. Pemilihan algoritma yang tepat harus sesuai dengan subtansi 

dan proses KDD selanjutnya. 

5. Interpretation (Evaluation) 

Informasi yang terdapat dalam hasil sebuah proses data mining diperlihatkan 

dalam bentuk kesimpulan yang mudah dan dapat dimengerti oleh pihak yang 

berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut 

interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. 

Menurut Budi Santoso dan Ardian Umam (2018:3) berdasarkan 

fungsionalitasnya, tugas-tugas Data Mining dapat dikelompokkan sebagai berikut 

[12]: 

1. Estimasi/Regresi 

Estimasi atau regresi hampir sama dengan klasifikasi yaitu memerlukan data 

training yang sudah diberi label. Klasifikasi memiliki keluaran berupa nilai 
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diskrit sedangkan regresi berilai kontinyu. Contoh: memprediksi nilai kurs 

Rupiah terhadap Dollar. 

2. Asosiasi 

Melakukan asosiasi antar obyek dalam satu set data, biasanya data transaksional. 

Asosiasi dilakukan dengan menghitung beberapa kali dalam suatu dataset suatu 

transaksi yang mengandung dua item atau lebih yang berhubungan. Asosiasi 

sering disebut Market Baket, Analysis. 

3. Klastering 

Pengelompokkan obyek berdasarkan kemiripan, dimana dalam satu klaster harus 

berisi obyek yang saling mirip dan mempunyai ketidakmiripan dengan obyek 

klaster lain. Berbeda dengan klasifikasi, klastering tidak memerlukan data 

pelatihan (training) yang sudah diberi label. 

4. Klasifikasi 

Berbeda dengan klastering, klasifikasi memerlukan data pelatihan yang sudah 

diberi label. Klasifikasi merupakan mengelompokkan obyek berdasarkan 

kelompok yang ada. Pengelompokan dilakukan dengan membangun model 

terlebih dahulu melalui proses pelatihan dengan data yang sudah disiapkan. 

Setelah model terbentuk dari proses tersebut, data baru bisa dikelompokkan 

menggunakan model tersebut. 

 

3.5.2 Algoritma C4.5 

Algorima C4.5 merupakan Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang 

digunakan untuk menentukan sebuah pohon keputusan yang dikembangkan oleh 

Ross qiunlan. Terbentuknya algoritma ini yaitu berdasarkan pembuatan pohon 

keputusan dengan pemilihan atribut yang memiliki nilai gain tertinggi [13]. dan 

nilai entropy atribut sebagai atribut klasifikasi. Pada tahap dalam algoritma C4.5 

Menghasilkan sebuah pohon keputusan (decision tree), dan membuat aturan-aturan 

(rule model). Aturan aturan yang terbentuk dari pohon keputusan akan membentuk 

suatu kondisi dalam bentuk if then [14].  
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Gambar 2. 2 Flowchart Algoritma C4.5 [7] 
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Flowchart algoritma C4.5 : 

1. Menghitung Entropy (Total)  

2. Menghitung Entropy Ratio masing-masing atribut  

3. Menghitung Information Gain untuk setiap atribut dan cari nilai tertinggi 

sebagai root (akar)  

4. Menentukan cabang untuk tiap-tiap nilai  

5. Pohon Keputusan dan Aturan  

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam dalam algoritma C4.5 sebagai berikut 

[15]: 

Kelebihan Algortima C4.5 : 

1. Dapat mengolah data numeric (kontinyu) dan diskret. 

2. Dapat membenahi nilai atribut atau variabel yang hilang. 

3. Menghasilkan aturan-aturan yang mudah dipahami dan cepat. 

4. Dapat memilih pemecahan kasus-kasus terbaik dengan menghitung dan 

membandingkan gen ratio. 

5. Dapat menyederhanakan pohon keputusan dengan melakukan pemangkasan 

berdasarkan confidence level dan dapat mengurangi terjadinya error. 

Kelemahan Algoritma C4.5 : 

1. Terjadinya overlap ketika atribut atau kriteria yang digunakan dengan jumlah 

sangat banyak. 

2. Pengakumulasian jumlah error dari setiap hasil tingkatan dalam sebuah 

decision tree (pohon keputusan) yang besar. 

3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 

4. Hasil dari kualitas keputusan yang didapatkan tergantung pada bagaimana 

pohon keputusan didesain. 
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Terdapat langkah- langkah perhitungan pada algoritma C4.5, yaitu [14]: 

1. Menghitung entropy masing – masing atribut dan entropy total 

2. Memilih atribut sebagai node root  atau akar diambil dari perhitungan yang 

memiliki nilai gain tertinggi dari atribut yang ada. 

3. Membuat cabang untuk masing-masing nilai yaitu dengan membuat cabang 

sesuai jumlah nilai gain tertinggi. 

4. Membagi setiap kasus dalam cabang, dari hasil perhitungan nilai gain tertinggi. 

Perhitungan dilakukan setelah menghitung nilai gain tertinggi pada awal dan 

kemudian dilakukan proses perhitungan gain tertinggi kembali tanpa meyertakan 

nilai variabel gain awal. 

5. Proses tersebut diulangi kembali dalam setiap cabang sehingga semua kasus 

dalam cabang menghasilkan kelas yang sama, mengulangi semua proses 

perhitungan gain tertinggi untuk masing-masing cabang kasus sampai tidak 

dapat dilakukan proses perhitungan. 

Dari langkah-langkah di atas sebelum menentukan nilai gian tertinggi 

melakukan peritungan entropy dari masing-masing atribut Entropy. Entropy adalah 

keberadaan atau keberagaman sebagai suatu parameter utuk mengukur 

heterogenesis (kebergaman) dalam suatu himpunan data. Semakin heterogen suatu 

himpunan data, semakin besar nilai entropynya [10].  

Rumus dari entropy yaitu : 

Entropy(𝑠) = ∑𝑛 − 𝑝𝑖 ∗ log2(𝑝𝑖) 

Perhitungan entropy yang digunakan untuk menentukan seberapa informatif 

atribut tersebut. Berikut keterangannya : 

s : Himpunan kasus 

n : Jumlah partisi 

pi : Jumlah kasus pada partisi ke-i 
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Setelah menghitung entropy kemudian mencari nilai information gain untuk 

menentukan nilai gain tertinggi. Information gain adalah perolehan informasi 

sebagai ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data secara 

matematis [10]. 

Rumus dari information gain yaitu : 

Gain(𝑆, A )= Entropy(𝑆) − ∑𝑛 − |Si | ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan information gain setelah 

melakukan perhitungan entropy. Berikut keterangannya : 

s : Himpunan kasus 

n : Jumlah partisi atribut A 

|Si | : Jumlah kasus pada partisi ke-i 

|S| : Jumlah kasus dalam s 

Dengan adanya rumus-rumus di atas data yang telah diperoleh dapat 

dimasukkan dengan menerapkan rumus tersebut. Setelah perhitungan selesai 

kemudian membuat pohon keputusan. Pohon keputusan (Decision Tree) merupakan 

metode pengklasifikasian yang sering digunakan dan mudah dipahami oleh setiap 

orang (umum). Pohon yang terbentuk menyerupai pohon terbalik, dimana Root 

Node, merupakan node diposisi paling atas yang tidak memiliki input dan memiliki 

output lebih dari satu atau tidak sama sekali. Internal Node, merupakan node 

dengan tugas sebagai cabang yang hanya memiliki satu input dengan minimal 

output sebanyak dua. Leaf Node atau Terminal Node, merupakan node dengan 

posisi paling akhir yang memiliki satu input dan tidak memiliki output. 
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Gambar 2. 3 Pohon Keputusan [15] 

Untuk memahami lebih lanjut tentang Algoritma C4.5 berikut adalah contoh 

perhitungannya : 

Tabel 2. 1 Learning Dataset 

NO. Cuaca Suhu Kelembaban Berangin Main 

1. Cerah Panas Tinggi Salah Tidak 

2. Cerah Panas Tinggi Benar Tidak 

3. Berawan Panas Tinggi Salah Ya 

4. Hujan Sejuk Tinggi Salah Ya 

5. Hujan Dingin Normal Salah Ya 

6. Hujan Dingin Normal Benar Ya 

7. Berawan Dingin Normal Benar Ya 

8. Cerah Sejuk Tinggi Salah Tidak 

9. Cerah Dingin Normal Salah Ya 

10. Hujan Sejuk Normal Salah Ya 

11. Cerah Sejuk Normal Benar Ya 

12. Berawan Sejuk Tinggi Benar Ya 

13. Berawan Panas Normal Salah Ya 

14. Hujan S Tinggi Benar Tidak 
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Entropy (S)= (− (
10

14
) × 𝐿𝑜𝑔2 (

10

14
)) + (− (

4

14
)  × 𝐿𝑜𝑔2 (

4

14
)) 

Tabel 2. 2 Hasil dari Peritungan Dataset 

Total Kasus Sum(Ya) Sum(Tidak) Entropi Total 

14 10 4 0.863120569 

 

Setelah mendapatkan nilai entropy dari seluruh kasus, kemudian melakukan 

analisis pada setiap atribut dan nilai-nilainya dan hitung kembali entropynya. 

Tabel 2. 3 Nilai Entropy dan Gain 

Node Atribut Nilai Sum(Nilai) Sum(Ya) Sum(No) Entropy Gain 

1 

Cuaca 

Berawan 4 4 0 0 

0.25852 Hujan 5 4 1 0.72192 

Cerah 5 2 3 0.97095 

Suhu 

Dingin 4 4 0 0 

0.18385 Panas 4 4 2 1 

Sejuk 6 2 2 0.91829 

Kelembaban 
Tinggi 7 3 4 0.98522 

0.37050 
Normal 7 7 0 0 

Berangin 
Salah 8 6 2 0.81127 

0.00597 
Benar 6 2 4 0.91829 

 

Gain (Cuaca) = 0.86312056 − ((
4

14
) ×  0 + (

5

14
) × 0.721928095 + (

5

14
) ×

0.970950594) 

Gain (Cuaca) =  0.258521037 

Dari perhitungan di atas mendapatkan hasil dengan nilai gain terbesar adalah 

gain (kelembaban). Maka kelembaban menjadi node akar (node root). Pada 

kelembaban normal, memiliki 7 kasus dan semua menghasilkan jawaban ya 

(Sum(Total) / Sum(Ya) = 7/7 = 1). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kelembaban normal menjadi daun atau leafe. 



23 
 

 

 

Gambar 2. 4 Pohon Keputusan Node 1 

 

Berdasarkan pembentukan pohon keputusan node 1 (node root), node 1.1 akan 

dianalisis lebih lanjut. Untuk mempermudah dalam menganalisis pad table 1 

(learning dataset) akan difilter terlebih dahulu, dengan mengambil data yang 

memiliki kelembaban = Tinggi. 

Tabel 2. 4 Data Kelembaban Tinggi 

No Cuaca Suhu Kelembaban Berangin Main 

1 Cerah Panas Tinggi Salah Tidak 

2 Cerah Panas Tinggi Benar Tidak 

3 Berawan Panas Tinggi Salah Ya 

4 Hujan Sejuk Tinggi Salah Ya 

5 Cerah Sejuk Tinggi Salah Tidak 

6 Berawan Sejuk Tinggi Benar Ya 

7 Hujan Sejuk Tinggi Benar Tidak 

 

Setelah memperoleh data pada tabel di atas, selanjutnya melakukan 

perhitungan kembali dengan mencari nilai entropy pada atribut kelembaban tinggi 

dan tiap-tiap atribut. Serta mencari nilai gain, kemudian pilih atribut yang 

menghasilkan nilai gain tertinggi untuk menentukan node berikutnya. 
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Tabel 2. 5 Hasil Analisis Node 1.1 

Kelembaban 

Tinggi 
Sum(Ya) Sum(Tidak) Entropy 

7 3 4 0.98522 

 

Tabel 2. 6 Nilai Entropy dan Gain 

Node Atribut Nilai Sum(Variabel) Sum(Ya) Sum(No) Entropy Gain 

1.1 

Cuaca 

Berawan 2 2 0 0 

0.69951 

Hujan 2 1 1 1 

Cerah 3 0 3 0 

Suhu 

Dingin 0 0 0 0 

0.02024 

Panas 3 1 2 0.91829 

Sejuk 4 2 2 1 

Berangin 
Salah 4 2 2 1 

0.02024 Benar 3 2 1 0.91829 

 

Dari tabel di atas, gain tertinggi terdapat di atribut Cuaca, dan Nilai yang 

dijadikan daun atau leafe adalah berawan dan cerah. Kemudian melakukan langkah-

langkah yang sama seperti sebelumnya. 

 

Gambar 2. 5 Pohon Keputusan Node 1.1 
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Tabel 2. 7 Kelembaban Tinggi & Hujan 

No Cuaca Suhu Kelembaban Berangin Main 

1 Hujan Sejuk Tinggi Salah Ya 

2 Hujan Sejuk Tinggi Benar Tidak 

 

Tabel 2. 8 Hasil Analisis Node 1.1.2 

Kelembaban Tinggi & 

Hujan 
Sum(Ya) Sum(Tidak) Entropy 

2 1 1 1 

 

Tabel 2. 9 Nilai Entropy dan Gain 

Node Atribut Nilai Sum(Nilai) Sum(Ya) Sum(Tidak) Entropy Gain 

1.1.2 

Suhu 

Dingin 0 0 0 0 

  

Panas 0 0 0 0 

Sejuk 1 1 1 1 

0 

Berangin 

Salah 1 1 0 0 

  Benar 1 0 1 0 

1 

 

 

Gambar 2. 6 Pohon Keputusan Akhir 
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3.5.3 Algoritma K- Nearest Neighbour (K-NN) 

Algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN) adalah metode klasifikasi 

kelompokkan data baru sesuai dengan jarak antara data baru dan beberapa data / 

tetangga terdekat. Algortima K-Nearest Neighbour (K-NN) tergolong dalam 

algoritma supervised learning berfungsi untuk melakukan klasifikasi berdasarkan 

data training yang sudah terklasifikasi sebelumnya, kemudian diambil nilai k 

berdasarkan tetangga terdekat (nearest neighbor) [16]. 

Algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN) adalah metode yang sederhana dan 

banyak digunakan. Klasifikasi dengan menentukan nilai k untuk digunakan di masa 

mendatang dengan menghitung jarak terdekat antara data latih dan data uji. . Untuk 

menghindari hasil klasifikasi memenuhi dua label atau lebih, nilai k harus berupa 

angka ganjil. Dalam pengukuran jarak peneliti memilih menggunakan euclidean 

distance yang dirumuskan pada persamaan berikut: 

D (𝑎, 𝑏) = √∑ (𝑎𝑘 − 𝑏𝑘) 𝑑 2 𝑘=1 

Dimana D (a,b) adalah jarak skala dari dua vektor data a dan b yang berupa 

matrik berukuran dimensi. Lebih jelasnya dapat dilihat pseudocode K-Nearest 

Neighbour (K-NN) pada gambar berikut: 
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Gambar 2. 7 Flowchart algoritma K-Nearest Neighbour 

 

Flowchart algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN): 

1. Menentukan nilai k. 

2. Menghitung jarak Euclidean antara data training dan data testing. 

3. Mengurutkan jarak yang mempunyai jarak Euclidean terdekat. 

4. Pilih kelas dari tetangga terdekat yang akan diprediksi berdasarkan hasil kelas 

mayoritas. 
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Seperti algoritma pada umumnya, K-Nearest Neighbour (K-NN) mempunyai 

kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan pada K-Nearest 

Neighbour (K-NN) adalah sebagai berikut : 

Kelebihan pada algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN): 

1. Lebih efektif untuk jumlah data training yang besar. 

2. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat. 

3. Cocok data training data yang noise. 

Kelemahan pada algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN): 

1. Diperlukan menentukan nilai optimal parameter k (jumlah tetangga terdekat). 

2. Mempunyai training berdasarkan jarak yang tidak jelas [17]. 

Untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma K-Nearest Neighbour (K-

NN) berikut merupakan contoh perhitungannya : 

Tabel 2. 10 Dataset 

No M1 M2 M3 M4 M5 M6 Keterangan 

1 7 150 4 900 1 4000 TM 

2 4 100 3 900 1 2000 M 

3 9 120 3 1300 2 5000 TM 

4 5 100 2 450 1 3000 M 

5 8 100 4 900 2 3000 TM 

6 4 150 3 450 1 2000 M 

7 10 150 3 1300 2 6000 ? 

 

Pada tabel di atas merupakan contoh dataset yang sudah dikategorikan kedalam 

bentuk numerik dengan ketentuan berikut : 

M1  = Jenis dinding (penilaian 1-10) 

M2  = Luas bangunan (parameter 1-3) 

M3  = Jumlah Anggota Keluarga 
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M4  = Listrik (parameter 1-4) 

M5  = Pengguanaan air (1 : Sumur bor, 2 : PAM) 

M6  = Penghasilan keluarga (parameter 1-4) 

Keterangan = TM (tidak miskin), M (miskin) 

Dataset pada tabel 2.10 akan diimplementasikan menggunakan metode K-Nearest 

Neighbour (K-NN). Berikut merupakan langkah-langkah dalam perhitungannya : 

1. Menetapkan nilai k, pada contoh ini ditetapkan dengan parameter k = 3 

2. Menghitung jarak euclidean distance sesuai dengan objek yang terdapat 

pada data training. Dengan rumus euclidean distance pada objek pertama : 

=√
(7 −  10)2 +  (150 −  150)2 + (4 −  3)2 + (900 −  1300)2

+(1 −  2)2 + (4000 −  6000)2
 

=√9 +  0 +  1 +  16000 +  1 +  4000000 

=√4016010 

= 2039,610502 

Tabel 2. 11 Hasil Euclidean Distance 

Rank Hasil Keterangan 

2 2039,61 TM 

5 4020,27 M 

1 1000,45 TM 

4 3118,5 M 

3 3026,96 TM 

6 4089,32 M 

 

3. Mengurutkan jarak dari hasil perhitungan euclidean distance pada tabel 

2.11. dilanjutkan dengan menentukan kategori berdasarkan tetangga 

terdekat (nearest neighbour) dengan parameter k=3, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 2. 12 Kategori Euclidean Distance Dataset 

Ranking Hasil Keterangan 

1 1000,450399 TM 

2 2039,610502 TM 

3 3026,962999 TM 

4 3118,497555 M 

5 4020,265787 M 

6 4089,31987 M 

 

 Dari tabel 2.12. kolom yang berwarna kuning merupakan kategori tetangga 

terdekat hingga k=3. 

4. Dari tabel 2.12. dapat diperoleh kelas dengan mayoritasnya yaitu Tidak 

Miskin (TM), jadi data testing yang diuji merupakan Tidak Miskin (TM). 

 

Tabel 2. 13 Penentuan Kategori Data Testing 

No M1 M2 M3 M4 M5 M6 ED Rank KET 

1 7 150 4 900 1 4000 2039,610502 2 TM 

2 4 100 3 900 1 2000 4020,265787 5 M 

3 9 120 3 1300 2 5000 1000,450399 1 TM 

4 5 100 2 450 1 3000 3118,497555 4 M 

5 8 100 4 900 2 3000 3026,962999 3 TM 

6 4 150 3 450 1 2000 4089,31987 6 M 

7 10 150 3 1300 2 6000 - - TM 

 

2.2.4 Cross Validation 

Cross validation merupakan pengujian standar yang dilakukan untuk 

memprediksi error rate. Data training dibagi secara random ke dalam beberapa 

bagian dengan perbandingan yang sama, kemudian error rate dihitung bagian demi 

bagian. Selanjutnya hitung rata-rata error rate untuk mendapatkan error rate 

keseluruhan [18]. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan K-fold cross 

validation karena mampu mengurangi waktu pada saat komputasi tanpa 
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mengurangi hasil akurasi. Contoh dengan menggunakan metode 3-fold cross 

validation, dataset dibagi secara acak menjadi 3 bagian serta dilakukan percobaan 

3 kali untuk training dan testing. Berikut adalah contoh pembagian data pada 3-fold 

cross validation [19] : 

Tabel 2. 14 Pembagian Dataset 

Data Training Data Testing 

Dataset 2 dan Dataset 3 Dataset 1 

Dataset 1 dan Dataset 3 Dataset 2 

Dataset 1 dan Dataset 2 Dataset 3 

 

Kemudian dilakukan pembagian jumlah data sebagai berikut : 

Tabel 2. 15 Pembagian Jumlah Dataset 

Jumlah Data Data Testing 

66 Dataset 1 

67 Dataset 2 

67 Dataset 3 

 

Setelah pengujian selesai, maka akan memperoleh hasil akurasi sebagai berikut : 

Tabel 2. 16 Perhitungan Hasil Akurasi 

Percobaan 
Jumlah Data 

Akurasi 
Training Testing 

1 134 66 88% 

2 133 67 84% 

3 133 67 83% 

 

Tingkat akurasi tersebut dihitung dengan membagi jumlah keseluruhan 

klasifikasi yang benar dengan jumlah semua instance pada data awal. 
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2.2.5 Confusion Matrix 

Menurut Bramer (2007) confusion matrix adalah metode yang menggunakan 

tabel matriks yang akan digunakan sebagai evaluasi hasil dari suatu prediksi, jika 

dataset hanya terdiri dari dua kelas akan dianggap sebagai positif dan negatif [8]. 

Confusion matrix juga digunakan untuk menjelaskan performa pada data testing 

berdasarkan nilai yang didapat, performa menggunakan confusion matrix 

menghasilkan nilai accuracy, precision, dan recall. Accuracy merupakan presentasi 

ketepatan rekaman data yang diklasifikasikan dengan benar setelah pengujian. 

Precision merupakan proporsi kasus yang diprediksi dalam data yang sebenarnya. 

Dan recall yaitu proporsi kasus positif yang sebenarnya dan diprediksi positif 

secara benar [20]. Berikut merupakan confusion matrix dalam klasifikasi dua kelas 

: 

Tabel 2. 17 Perhitungan Hasil Akurasi 

  Prediction Class 1 Prediction Class 2 

Actual Class 1 True Positive (TP) False Negative (FN) 

Actual Class 2 False Positive (FP) True Negative (TN) 

 

Tabel di atas merupakan identifikasi dari suatu prediksi. Pada tabel terdapat TP 

dan TN yaitu hasil klasifikasi yang benar pada masing-masing kelas, FP yaitu hasil 

yang salah begitu juga FN [8]. Rumus perhitungan pada confusion matrix sebagai 

berikut : 

Accuracy = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 × 100% 

Precision = 
𝑇𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑃
 × 100% 

Recall  = 
𝑇𝑃

𝐹𝑁+𝑇𝑃
 × 100% 
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2.2.6 Kurva ROC (Receiver Operating Characteristic) 

Kurva ROC merupakan kurva yang dibagi dalam dua dimensi yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap metode klasifikasi. Dimana 

tingkat true Positive pada sumbu Y dan tingkat false positive pada sumbu X. Kurva 

ROC bertujuan melakukan sebuah pengamatan terhadap model dalam klasifikasi 

yang dihasilkan melalui perhitungan confusion matrix, yaitu antara False Positive 

Rate dengan True Positive Rate. Dimana:  

 

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝐹𝑃𝑅) =  
𝐹𝑃

(𝐹𝑃 + 𝑇𝑁)
     

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝑇𝑃𝑅) =  
𝑇𝑃

(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)
     

 

Untuk melihat grafis sebagai penentuan klasifikasi yang lebih baik 

menggunakan metode dengan menghitung luas daerah dibawah kurva ROC yang 

disebut dengan AUC (Area Under  the ROC Curve) yang diartikan sebagai 

probabilitas. AUC mengukur kinerja dengan memperkirakan output probabilitas 

menggunakan sampel yang dipilih secara acak baik populasi positif maupun 

negative. Semakin besar nilai dari AUC semakin kuat klasifikasi yang digunakan. 

Dalam nilai AUC klasifikasi data mining dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 

[1]:  

a. 0,90 – 1,00 = Klasifikasi Sangat Baik (Excellent Classification)  

b. 0,80 – 0,90 = Klasifikasi Baik (Good Classification) 

c. 0,70 – 0,80 = Klasifikasi Cukup (Fair Classification) 

d. 0,60 – 0,70 = Klasifikasi Buruk (Poor Classification) 

e. 0,50 – 0,60 = Klasifikasi Gagal (Failure) 

 

2.2.7 Ketepatan Studi Akademik 

Ketepatan studi akademik adalah salah satu keberhasilan mahasiswa dalam 

mendapatkan gelar sarjana. Dalam menjalankan studi akademik, mahasiswa dapat 

dikatakan lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi yaitu selama kurang dari atau 

sama dengan 4 tahun. Sedangkan mahasiswa yang dikatakan tidak lulus tepat waktu 
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apabila tidak dapat menyelesaikan satudi selama 4 tahun. Ketepatan studi 

mahasiswa dapat dicapai dengan Mekanisme menyelesaikan ketentuan dari 

universitas yang dijalani. Berdasarkan Kemenristekdikti kegiatan proses 

pembelajaran yang efektif selama 16 minggu. Untuk dapat memperoleh gelar 

sarjana (S-1) diperlukan waktu selama 4 tahun dengan menyelesaikan 144 sks, 

mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan sks berdasarkan penilaian pembelajaran 

pada setiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) 

sedangkan penilaian secara komulatif dinyatakan dengan indeks prestasi komulatif 

(IPK). Dengan begitu mahasiswa akan mudah untuk menyelesaikan studi sesuai 

selama kurang dari atau sama dengan 4 tahun [3]. 

2.2.8 RapidMiner 

RapidMiner adalah software untuk pengolahan data mining. RapidMiner text 

mining adalah mengekstrak dari dataset yang besar yang akan dikombinasikan 

dengan metode statistika, kecerdasan buatan, dan database untuk mendapatkan 

informasi bermutu tertinggi dari teks yang diolah. Proses data mining tersusun atas 

operator-operator yang nestable, dideskripsikan dengan XML, dan dibuat dengan 

GUI. Penyajiannya dituliskan dalam bahasa pemrograman Java. Dalam melakukan 

penelitian ini, peneliti menggunakan RapidMiner Studio versi 9.8 [21].  

Berikut adalah perbedaan RapidMiner studio versi 9.8. dengan versi lainnya 

yang diterjemahkan peneliti kedalam Bahasa Indonesia :  

1. Memanfaatkan dukungan AI Hub 9.8 untuk file besar lebih dari 10MB. 

2. Menggunakan ExampleSets yang disimpan secara otomatis untuk diubah ke 

versi yang diharapkan agar dapat disimpan lebih efisien. 

3. Didukung oleh Git LFS, yang berarti pembuat kode Python atau R dapat 

terus bekerja dengan mudah selama memasang ekstensi Git LFS. 

4. Mengubah perhitungan model akhir untuk operator Validasi Prakiraan dan 

Validasi Jendela Geser. 

5. Menambahkan konektivitas ke Azure Data Lake Storage Gen2. 

6. Operator baru: K-Means (H2O), yang mengimplementasikan 

pengelompokan K-Means menggunakan pustaka H2O yang dibundel. Fitur 

utama yaitu Perkirakan nilai optimal k. 
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7. Koleksi IOObject sekarang disimpan dalam format file baru berbasis zip, diakhiri 

dengan .collection [22]. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan pola pikir penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam tahapan ini peneliti membuat suatu kerangka pemikiran seperti gambar 

berikut : 
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Gambar 2. 8 Kerangka Pemikiran 
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