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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Studi 

Tinjauan studi berguna bagi peneliti untuk dijadikan pedoman dan pegangan 

penelitian yang selanjutnya akan dibuat, dengan adanya penelitian sebelumnya 

tersebut memudahkan peneliti sesuai topik pembahasan. Penelitian sebelumnya 

juga dapat dijadikan perbandingan penelitian sehingga menghasilkan penelitian  

baru yang lebih bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa referensi sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian, antara lain: 

Menurut Simatupang Fitri Juniaty dkk dalam penelitiannya yang berjudul 

Klasifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Brebes dengan Menggunakan 

Metode Learning Vector Quantization dan Naïve Bayes. Peneliti menerapkan 

Metode Learning Vector Quantization dan Naïve Bayes untuk memperoleh hasil 

klasifikasi rumah layak huni di Kabupaten Brebes tahun 2014, memperoleh 

ketepatan klasifikasi rumah layak huni dan memperoleh perbandingan ketepatan 

klasifikasi. Atribut yang digunakan ada 6 yaitu jenis atap rumah, jenis dinding 

rumah, jenis lantai rumah, luas lantai per kapita, sumber air minum atau bersih 

dan penggunaan fasilitas serta jenis tempat buang air besar dan 1 class target yaitu 

klasifikasi rumah. Data yang digunakan sebanyak 838 data baik  yang memiliki 

status tepat klasifikasi dan tidak tepat klasifikasi. Untuk metode Learning Vector 

Quantization dilakukan pengukuran jarak dengan menggunakan jarak Euclidean. 

Teknik pengolahan data dengan membagi data menjadi 2 yaitu data latih dan data 

uji dengan 4 percobaan proporsi pembagian data yaitu 95% data latih dan 5% data 

uji, 90% data latih dan 10% data uji, 80% data latih dan 20% data uji, 70% data 

latih dan 30% data uji.  Hasil penelitian didapatkan nilai ketepatan klasifikasi 

tertinggi pada data dengan proporsi data latih 95% dan data uji 5% dimana 

ketepatan klasifikasi metode LVQ sebesar 71,43% dengan laju error sebesar 

28,57% dan ketepatan klasifikasi metode Naïve Bayes sebesar 95,24% dengan 

laju error sebesar 4,76% [8]. 
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Menurut Putri Riza Rizqiana Perdana dkk dalam penelitiannya yang berjudul 

Implementasi Metode JST-Backpropagation Untuk Klasifikasi Rumah Layak Huni 

di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang membahas tentang 

penerapan metode JST-Backpropagation dalam memberikan bantuan program 

perbaikan rumah yang tidak layak huni agar tepat sasaran dengan hasil keputusan 

yang objektif, karena proses penentuan masih secara manual dimana 

membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih untuk mengolah data yang banyak. 

Peneliti menggunakan 15 atribut diantaranya jumlah penghasilan perbulan, 

pekerjaan, jumlah anggota keluarga, jumlah KK dalam rumah, status kepemilikan 

rumah, kondisi rumah, luas bangunan, luas tanah, jenis lantai rumah, bahan 

dinding rumah, kondisi dinding rumah, bahan atap rumah, kamar MCK, air bersih 

dan listrik. Peneliti menggunakan data sebanyak 160 data. Klasifikasi rumah layak 

huni dilakukan inialisasi bobot awal nguyen widrow yang diacak dan normalisasi 

dengan metode min-max. Proses pengujian data menggunakan hideen layer, 

learning rate, dan k-fold cross validation. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, peneliti menghasilkan pola terbaik dengan input layer = 15, hidden 

layer = 3, learning rate = 0,2 dan akurasi sebesar 59% pada k = 10 [9]. 

Menurut Agustina Weni dkk dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi 

Metode Support Vector Machine (SVM) Untuk Klasifikasi Rumah Layak Huni di 

Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang membahas tentang 

penerapan metode Support Vector Machine (SVM) untuk mengatasi masalah tidak 

tepat sasaran dalam mengklasifikasi kan rumah layak huni dan rumah tidak layak 

huni. Peneliti menggunakan data sebanyak 160 data yang terbagi menjadi dua 

jenis yaitu layak dan tidak layak. Dalam penelitian ini menggunakan 15 atribut 

diantaranya yaitu jumlah penghasilan perbulan, pekerjaan, jumlah anggota 

keluarga, jumlah KK dalam rumah, status kepemilikan rumah, kondisi rumah, luas 

bangunan, luas tanah, jenis lantai rumah, bahan dinding rumah, kondisi dinding 

rumah, bahan atap rumah, kamar MCK, air bersih dan listrik. Data parameter akan 

dihitung menggunakan metode SVM selanjutnya normalisasi dataset yang dibagi 

data training dan data testing. Metode SVM dimulai dari proses training dengan 

menggunakan metode sequential training untuk mendapat parameter SVM lalu 
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proses testing akan dilakukan setelah proses training selesai. Kemudian dilakukan 

beberapa pengujian parameter yaitu parameter lambda (ʎ), parameter gamma (𝛾), 

parameter complexity (C), pengujian iterasi serta pengujian metode k-fold cross 

validation. Hasil penelitian didapatkan akurasi yang baik sebesar 95,75% dengan 

parameter 𝛾  = 0,001, 𝐶 = 1, 𝑑 = 2, 𝜆 = 0,5, nilai k = 10 dan jumlah iterasi 

maksimum 10 iterasi [10]. 

Menurut Purnama Apolinaria Ifon dkk dalam penelitiannya yang berjudul 

Penerapan Data Mining Untuk Mengklasifikasi Penerima Bantuan PKH Desa 

Wae Jare Menggunakan Metode Naïve Bayes. Peneliti menerapkan Algoritma 

Naïve Bayes untuk mengatasi permasalahan kesulitan dalam mengklasifikasi 

penerima dan bukan penerima bantuan PKH. Peneliti menggunakan metode Naïve 

Bayes dengan menggunakan fungsi klasifikasi. Pengumpulan data diperoleh 

dengan meminta secara langsung kepada sekretaris desa. Setelah mendapatkan 

data kemudian pemberian label pada data untuk dilakukan pengklasifikasian. 

Label yang digunakan yaitu terima dan tidak. Peneliti menggunakan data 

sebanyak 210 data dengan 9 atribut. Adapun atributnya terdiri dari jumlah 

tanggungan, kondisi rumah, pekerjaan, penghasilan, status kepemilikan rumah, 

sumber penerangan, sumber air minum, bahan bakar, dan ketersediaan WC. Hasil 

penelitian didapatkan akurasi sebesar 82,14% dengan menggunakan teknik 

confusion matrix. Peneliti juga melakukan perhitungan akurasi secara manual 

untuk membandingkan hasil ketika menggunakan software RapidMiner [11]. 

Menurut Irmayansyah dan Aulia Arief Firdaus dalam penelitiannya yang 

berjudul Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Klasifikasi Penentuan Penerimaan 

Bantuan Langsung di Desa Ciomas. Peneliti menerapkan algoritma C4.5 untuk 

menentukan golongan penduduk mampu dan tidak mampu berdasarkan wilayah 

yang ada di desa Ciomas karena saat ini terdapat ketidaktepatan dalam 

penerimaan bantuan langsung, hal tersebut disebabkan karena penentuan penerima 

bantuan langsung dilakukan atas rekomendasi perangkat desa yang seharusnya 

penyeleksian dapat menggunakan data sensus ekonomi penduduk. Peneliti 

menggunakan 10 atribut yaitu jenis atap rumah, jenis pekerjaan, jenis dinding 

rumah terluas, jenis lantai rumah terluas, sumber penerangan utama, sumber air 
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minum, bahan bakar utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, 

status kepemilikan rumah dan luas rumah. Dimana hasil penelitian didapatkan 

akurasi sebesar 74,9% kemudian akan di implementasikan juga pada sebuah 

sistem informasi berbasis android webview dan keluaran dari sistem berupa daftar 

penerima bantuan yang berhak menerima [12]. 

Berdasarkan penelitian diatas akan dilakukan penelitian menggunakan 

algoritma K-Nearest Neighbor dengan data yang berbeda. Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan kelayakan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak 

(RTLH) di Jepara secara tepat. Peneliti memilih metode ini karena sederhana dan 

relatif mudah ketika dilakukan percobaan, sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan sasaran dalam proses penyeleksian. Mengenai pengujian terhadap 

model yang nantinya dihasilkan, peneliti memilih k-fold cross validation serta 

evaluasi dan validasi hasil menggunakan confusion matrix dan kurva ROC 

(Receiver Operating Characteristic) yang akan menghasilkan nilai AUC (Area 

Under Curve). 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Data Mining 

Menurut Eko Prasetyo definisi Data Mining adalah proses untuk mencari nilai 

tambah dari kumpulan data yang berupa pengetahuan dan informasi yang 

bermanfaat yang selama ini belum diketahui secara manual [13]. 

Data Mining merupakan proses penggalian informasi dan berguna dari dataset 

besar yang melibatkan konsep interdisipliner yang relatif baru yang melibatkan 

analisis data dan penemuan pengetahuan dari database dan menggunakan 

pendekatan multi sisi yang mencakup analisis statistic, visualisasi data, penemuan 

pengetahuan, pengenalan pola dan manajemen basis data [14]. 

Menurut Nofriansyah istilah data mining serta knowledge discovery in 

database (KDD) sering digunakan untuk menjelaskan proses mencari informasi 

yang belum diketahui dalam suatu basis data berskala besar. Kedua istilah itu 

mempunyai konsep yang berbeda, akan tetapi masih berhubungan satu sama lain. 
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Salah satu tahapan pada proses KDD adalah data mining. Proses KDD secara 

garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut [15]: 

 

Gambar 2.1 Proses Knowledge Discovery In Database (KDD) [15] 

 

1. Data Selection 

Data selection merupakan kegiatan memilih data dari kumpulan data 

berskala besar, dimana itu harus dilakukan sebelum tahap pencarian informasi 

dalam KDD dilakukan. Data yang didapatkan dari proses seleksi selanjutnya 

akan diproses pada data mining. Kita cukup memilih data tertentu yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan proses berikutnya dan kemudian data akan 

disimpan dalam suatu tempat yang beda agar memudahkan penggunanya. 

2. Pre-processing (Cleaning) 

Pada tahapan pre-processing data dilakukan pembersihan data yang 

kurang sesuai atau salah pada proses pengetikan. Begitu juga untuk atribut 

yang digunakan sebagai parameter yang dirasa tidak sesuai itu lebih baik 

dibuang, karena jika ada data ataupun atribut yang kurang relevan tetapi 

masih di ikutkan maka bisa mengurangi tingkat akurasi dari hasil yang 

diperoleh pada proses data mining. Karena pre-procesing sangat penting 

dilakukan sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. 
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3. Transformation 

Pada proses data mining tidak bisa asal memasukan data mentah, 

melainkan memerlukan format data yang sesuai sebelum pada akhirnya data 

tersebut diaplikasikan. Misalnya pada analisis asosiasi dan clustering yang 

hanya bisa menggunakan input data kategori. Pada algoritma K-Nearest 

Neighbor menerima data numeric yang awalnya data string maka dibuat 

kategori terlebih dahulu kemudian dibuat parameter yang nantinya akan 

digunakan pada pencarian jarak terpendek dengan menerapkan rumus 

Euclidean Distance. Transformasi dalam pemilihan data juga bisa 

menentukan kualitas hasil perhitungan data mining, karena ada beberapa 

karakteristik yang digunakan dari masing-masing data mining yang 

digunakan. 

4. Data Mining 

Data mining merupakan 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 atau algoritma yang bervariasi. 

Pemilihan algoritma yang tepat harus sesuai dengan tujuan dan proses KDD 

selanjutnya. 

5. Interpretation (Evaluation) 

Pada interpretation, informasi yang telah didapatkan dari proses data 

mining harus ditampilkan dengan menggunakan bentuk yang mudah 

dipahami oleh semua pihak. Karena pada tahap ini mencocokkan apakah 

informasi yang ditemukan merupakan sesuai dengan fakta atau malah 

bertentangan dengan hipotesis sebelumnya. 

Menurut Anjar Wanto, Muhammaad Noor Hasan, dkk ada beberapa tugas 

yang dapat dilakukan oleh data mining dalam proses pemecahan masalah dan 

pencarian pengetahuan baru, diantaranya adalah sebagai berikut [16]: 
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1. Klastering (Clustering) 

Klastering digunakan untuk mengelompokkan atau mengidentifikasi data 

yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh algoritma klastering yaitu K-

Means, K-Medoids, dan lain-lain. 

2. Klasifikasi (Classification) 

Klasifikasi digunakan untuk menentukan class suatu objek, yang dimana class 

tersebut belum diketahui. Dengan menggunakan klasifikasi maka akan keluar 

hasil perkiraan class tersebut masuk kategori apa. Contoh algoritma 

klasifikasi yaitu C4.5, K-Nearest Neighbor (K-NN), dan lain-lain. 

3. Asosiasi (Association) 

Digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang khas, yakni dengan 

menganalisa tabel transaksi penjualan dengan mengidentifikasi produk-

produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Contoh algoritma 

asosiasi yaitu Apriori, Frequent Pattern Growth (FP-Growth), dan lain-lain. 

4. Estimasi (Estimation) 

Digunakan untuk memperkirakan atau menilai sesuatu hal yang yang belum 

pernah ada sebelumnya yang disajikan dalam bentuk hasil kuantitatif (angka). 

Contoh algoritma estimasi yaitu Regresi Linier, Confidence Interval 

Estimations, dan lain-lain. 

5. Prediksi (Predictions) 

Digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan suatu kejadian yang 

belum pernah terjadi. Contoh algoritma prediksi yaitu Decision Tree, K-

Nearest Neighbor (K-NN), dan lain-lain. 

 

2.2.2 Algoritma K-Nearest Neighbor 

Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) adalah metode klasifikasi yang 

mengklasifikasikan data baru dengan menggunakan jarak terdekat sebagai dasar 

untuk menentukan hasil label yang belum diketahui. Algoritma K-Nearest 

Neighbor tergolong algoritma supervised learning, dimana berfungsi untuk 

melakukan klasifikasi menggunakan data training yang sudah diketahui class atau 

keterangan sebelumnya, kemudian diambil nilai k berdasarkan jarak terdekat [17]. 
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Pengklasifikasian algoritma K-Nearest Neighbor dilakukan dengan cara 

menentukan nilai k lalu dihitung jarak terdekat antara data training dengan data 

testing. Untuk menghindari hasil klasifikasi yang memenuhi dua kategori atau 

lebih, maka nilai k harus ganjil. Berikut langkah-langkah metode K-Nearest 

Neighbor [18]: 

1) Menentukan parameter k untuk menentukan jumlah tetangga terdekat 

2) Menghitung jarak Euclidean antara data training dan data testing 

3) Mengurutkan jarak hasil perhitungan no 2 dari yang mempunyai jarak 

Euclidean yang terkecil. 

4) Mengumpulkan klasifikasi berdasarkan nilai k 

5) Mencari jumlah kelas dari tetangga yang memiliki jarak terdekat dan 

menetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan diprediksi 

berdasarkan hasil kelas yang paling mayoritas 

Untuk mencari jarak antara dua titik yaitu titik pada data training dan titik 

pada data testing, maka digunakan rumus Euclidean Distance dengan persamaan 

1, sebagai berikut: 

𝑑(   )   √∑ (      ) 
 
     ......................................... (1) 

Dimana: 

𝑑(   ) = Jarak Euclidean 

n   = Jumlah data training 

P   = Inputan data ke 1 dari data training 

Q   = inputan data ke 1 dari data testing 
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Gambar 2.2 Flowchart K-Nearest Neighbor [18] 

 

Pada gambar 2.2 adalah flowchart metode K-Nearest Neighbor yang dimulai 

dari data seleksi rehabilitasi RTLH maupun Non RTLH lama yang digunakan 

untuk memastikan hasil prediksi, kemudian dibutuhkan data calon penerima 

bantuan RTLH baru yang belum ditentukan label kategorinya untuk diprediksi 

hasil labelnya dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor. Setelah itu 

dilakukan proses perhitungan. Diawali dengan menentukan nilai parameter k. 

Kemudian menghitung jarak antara data training dengan data testing 

menggunakan rumus Euclidean Distance. Mengurutkan hasil data Euclidean 

sesuai dengan parameter k yang telah ditentukan diawal. Yang terakhir akan 

keluar hasil dari seleksi calon penerima bantuan RTLH berdasarkan kelas 

mayoritas. 
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Seperti algoritma pada umumnya, K-Nearest Neighbor mempunyai kelebihan 

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

adalah sebagai berikut [19]: 

1) Kelebihan 

a. Sangat Non-linear 

K-Nearest Neighbor merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin 

yang bersifat nonparametik (model yang tidak mengasumsikan apa-apa 

mengenai distribusi instance didalam data maupun dokumen). 

b. Mudah dipahami dan diimplementasikan 

Untuk mengklasifikasikan data x menggunakan K-NN, kita cukup untuk 

menghitung jarak antar data. Untuk menghitung jarak bisa menggunakan 

Euclidean Distance.  Dan untuk menentukan kelas x sebagai kelas cukup 

berdasarkan kelas mayoritas yang dekat dengan nilai k. 

2) Kelemahan 

a. Sangat sensitif terhadap data pencilan atau data yang terletak terlalu jauh 

dari sekelompok datanya. Karena itu bisa berpengaruh pada performance 

Algoritma K-Nearest Neighbor yang sagat buruk. 

b. Jika didapati jumlah K yang genap maka Algoritma K-Nearest Neighbor 

akan kebingungan kalau misalkan label dari tetangga terdekat jumlahnya 

sama. 

c. Tidak menangani nilai hilang (missing value) secara implisit. 

Jika terdapat nilai hilang pada salah satu variable dari suatu instance, 

maka perhitungan jarak instance menjadi tidak terdefinisi. 

d. Rentan terhadap perbedaan rentang variable. 

Dalam menghitung jarak Euclidean antar instance, K-Nearest Neighbor 

tetap menganggap semua variable itu sama penting. 

e. Rentan terhadap dimensionalitas (banyaknya variable) yang tinggi. 

K-Nearest Neighbor merupakan suatu algoritma yang kurang sensitif 

terhadap tingginya dimensionalitas. Semakin banyak dimensi, ruang 

yang ditempati instance semakin besar, sehingga semakin besar 

kemungkinan sebetulnya dari suatu instance tidak “dekat”. 
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Untuk memahami lebih lanjut tentang algoritma K-Nearest Neighbor, berikut 

adalah contoh perhitungannya: 

 

Tabel 2.1 Contoh Dataset RTLH dan Non RTLH 2019 

No A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Hasil 

1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 RTLH 

2 1 1 4 2 2 2 2 2 1 3 5 RTLH 

3 1 4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 RTLH 

4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 Non RTLH 

5 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Non RTLH 

6 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 Non RTLH 

7 1 2 4 2 2 2 2 2 1 3 1 ? 

 

Pada Tabel 2.1 Merupakan contoh dataset yang sudah ditransformasikan dari 

data kategori menjadi numeric dengan ketentuan sebagai berikut: 

A1 = Kepemilikan rumah dan tanah (1. Milik Sendiri, 2. Milik Saudara,   

3. Bengkok, 4. Tanah Irigasi, 5. Sewa) 

A2 = Jumlah anggota keluarga 

A3 = Ukuran rumah (parameter ekuivalen 1-5) 

A4 = Pondasi (1. Layak, 2. Ada, 3. Tidak Layak, 4. Tidak Ada) 

A5 = Balok (1. Layak, 2. Ada, 3. Tidak Layak, 4. Tidak Ada) 

A6 = Sanitasi (1. Layak, 2. Ada, 3. Tidak Layak, 4. Tidak Ada) 

A7 = Jendela (1. Layak, 2. Ada, 3. Tidak Layak, 4. Tidak Ada) 

A8 = Ventilasi (1. Layak, 2. Ada, 3. Tidak Layak, 4. Tidak Ada) 

A9 = Material Atap (parameter ekuivalen 1-5) 

A10 = Material Lantai (parameter ekuivalen 1-5) 

A11 = Material Dinding (parameter ekuivalen 1-8) 

Hasil = RTLH, Non RTLH 
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Dataset pada table 2.1 Tersebut akan diimplementasikan dengan metode K-

Nearest Neighbor. Adapun tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1 Menetapkan nilai  , disini ditetapkan parameter     

2 Menghitung jarak Euclidean distance masing-masing objek terhadap data 

training. Berikut adalah perhitungan jarak menggunakan rumus Euclidean 

distance pada objek pertama: 

𝑑(   ) = √

(   )  (   )   (   )   (   )   (   ) 

  (   )   (   )   (   )   (   )  
  (   )   (   ) 

 

= √
( )  (  )  (  )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( ) 

 ( )  (  )  ( ) 
  

= √        

= √  

= 2,646 

Hasil perhitungan Euclidean distance pada data training dapat dilihat di tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.2 Hasil Euclidean Distance Dataset 

Ranking Euclidean Distance Hasil 

1 2,646 RTLH 

6 8,544 RTLH 

5 7,483 RTLH 

2 5,745 Non RTLH 

3 5,477 Non RTLH 

4 6 Non RTLH 

 

3 Mengurutkan jarak berdasarkan hasil perhitungan Euclidean distance pada 

tabel 2.2. Kemudian menentukan kategori berdasarkan tetangga terdekat 

(nearest neighbor) dengan  parameter    , maka diperoleh hasil pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 2.3 Urutan Euclidean Distance Dataset 

Ranking Euclidean Distance Hasil 

1 2,646 RTLH 

2 5,477 Non RTLH 

3 5,745 Non RTLH 

4 6 Non RTLH 

5 7,483 RTLH 

6 8,544 RTLH 

 

Dimana kolom yang berwarna hijau merupakan kategori tetangga terdekat 

hingga     

4 Dari tabel 2.3 Dapat diperoleh kelas mayoritasnya adalah Non RTLH, 

Jadi dapat disimpulkan data testing yang diuji merupakan Non RTLH. 

 

Tabel 2.4 Penentuan Kategori data Testing 

No A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 ED Rank Hasil 

1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2,646 1 RTLH 

2 1 1 4 2 2 2 2 2 1 3 5 8,544 6 RTLH 

3 1 4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 7,483 5 RTLH 

4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 5,745 3 
Non 

RTLH 

5 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5,477 2 
Non 

RTLH 

6 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 6 4 
Non 

RTLH 

7 1 2 4 2 2 2 2 2 1 3 1 - - 
Non 

RTLH 

 

2.2.3 Cross Validation 

Cross validation adalah pengujian standar yang dilakukan untuk memprediksi 

error. Data training dibagi secara random ke dalam beberapa bagian dengan 

perbandingan yang sama kemudian error dihitung bagian demi bagian, 

selanjutnya hitung rata-rata seluruh error untuk mendapatkan error secara 

keseluruhan [20]. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan K-fold cross 
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validation karena untuk mengetahui rata-rata keberhasilan pengklasifikasian 

dengan melakukan pembagian dataset secara acak menjadi k himpunan bagian 

[21]. Sebagai contoh metode 3-fold cross validation, dengan membagi dataset 

secara acak menjadi 3 bagian dan dilakukan percobaan sebanyak 3 kali untuk 

training dan testing. Pada setiap bagian disisakan satu dataset untuk testing dan 

dataset lainnya untuk training. Berikut adalah pembagian data pada 3-fold cross 

validation: 

Tabel 2.5 Contoh 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 

 

2.2.4 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah sekumpulan matrix yang berisi informasi tentang 

hasil prediksi dari klasifikasi. Confusion matrix memberikan informasi 

perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi 

sebenarnya [22]. Urutan pengujian dalam confusion matrix dimana class yang 

diprediksi ditampilkan dibagian kiri matriks dan class yang sedang diamati berada 

dibagian atas. Setiap kolom berisi angka yang akan menampilkan berapa banyak 

kasus yang sebenarnya dari class yang diamati untuk di prediksi. Evaluasi 

menggunakan confusion matrix menghasilkan nilai Accuracy, Precision, dan 

Recall. Confusion matrix sangat popular digunakan dalam klasifikasi dua kelas 

yang diilustrasikan pada tabel berikut ini [23]: 

 

Tabel 2.6 Confusion Matrix 

 Actual Class 1 Actual Class 2 

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

Prediction Class 2 False Positive (FP) True Negative (TN) 
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Tabel diatas menjelaskan identifikasi dari suatu prediksi, dimana: 

a. True Positive (TP) merupakan data positif yang diprediksi benar. 

b. False Positive (FP) merupakan data positif namun diprediksi sebagai data 

negatif. 

c. False Negative (FN) merupakan data negatif namun diprediksi sebagai data 

positif. 

d. True Negative (TN) merupakan data negatif yang diprediksi benar. 

 

TP dan TN adalah hasil klasifikasi yang benar di masing-masing kelas, 

sedangkan FP adalah hasil yang salah dimana seharusnya data masuk pada class 1 

akan tetapi diidentifkasikan ke dalam class 2, begitupun FN yang seharusnya data 

masuk pada class 2 akan tetapi diidentifikasikan kedalam class 1.  

Adapun rumus perhitungan confusion matrix jika dituliskan seperti dibawah 

ini [22]: 

a. Accuracy berguna untuk mengukur kinerja sebuah metode. Akurasi dihitung 

dengan membandingkan jumlah data yang benar terklasifikasi dengan 

jumlah data keseluruhan. Cara perhitungannya dapat dilihat pada persamaan 

(2). 

          
     

           
 x 100% ............................... (2) 

b. Precision berguna untuk mengukur tingkat ketepatan antara informasi yang 

diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Jika 

data diprediksi positif, seberapa seringkah data prediksi itu benar. Nilai 

precision dapat dilihat pada persamaan (3). 

           
  

     
 x 100% ........................................... (3) 

c. Recall berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem dalam 

menemukan kembali sebuah informasi. Dari jumlah data sebenarnya yang 

bernilai positif, sebanyak apakah data yang diprediksi positif. Nilai recall 

dapat dilihat pada persamaan (4). 

        
  

     
 x 100% ................................................. (4) 
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2.2.5 Kurva ROC  

Kurva ROC (Receiver Operating Characteristics) menunjukkan nilai akurasi 

serta membandingkan hasil klasifikasi secara visual. ROC mengekspresikan 

confusion matrix. Kurva ROC merupakan grafik dua dimensi dengan false 

positives sebagai garis horizontal dan true positives sebagai garis vertikal [24]. 

Area Under Curve (AUC) dihitung untuk mengukur perbedaan performansi 

metode yang digunakan. AUC dihitung menggunakan rumus [25], dengan 

persamaan (5) 

   
 

  
∑ ∑  (       ) 

   
 
    ....................................... (5) 

Dimana: 

(X,Y) = {

     
 

 
    

     

 

Keterangan: 

K = Jumlah algoritma klasifikasi yang dikomparasi 

X = Output positif  

Y = Output negatif 

 

Untuk klasifikasi data mining, nilai AUC (Area Under Curve) dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok [26]: 

a. 0.90 – 1.00 = Klasifikasi sangat baik 

b. 0.80 – 0.90 = Klasifikasi baik 

c. 0.70 – 0.80 = Klasifikasi cukup 

d. 0.60 – 0.70 = Klasifikasi buruk 

e. 0.50 –  0.60 = Klasifikasi salah 

 

2.2.6 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang 

tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara 

teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat 

kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah 
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permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat [27]. Program rehabilitasi 

rumah tidak layak huni merupakan program yang diberikan untuk keluarga miskin 

atau masyarakat berpenghasilan rendah, yang kurang mampu memenuhi 

kebutuhan melangsungkan hidup dan tinggal di rumah yang tidak layak untuk di 

huni yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh dinas. Penerima bantuan 

rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan melalui beberapa tahapan seleksi 

dari keluarga miskin yang ada di desa melalui tata cara yang telah ditetapkan. 

Tujuan adanya kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah cara untuk 

mempercepat meminimalisir kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, melestarikan nilai sosial serta 

gotong royong para peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran kegiatan 

rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal 

yang layak dan sehat bagi keluarga miskin. Untuk rumah dikatakan layak huni 

apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu keselamatan bangunan, struktur bangunan, dan 

kesehatan bangunan. Tujuan adanya program ini yaitu untuk mensejahterkan 

masyarakat berpenghasilan rendah yang tempat tinggalnya tidak layak huni 

menjadi layak huni. Pada pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 

ini diutamakan bagi kepala keluarga yang telah berusia diatas 50 tahun serta siap 

memenuhi persyaratan yang tertera pada surat pernyataan kesanggupan 

berswadaya. 

 

2.2.7 RapidMiner 

RapidMiner adalah sebuah software yang bersifat Open Source yang dapat 

melakukan analisis terhadap sebuah data mining. RapidMiner sebagai salah satu 

software untuk pengelolaan data mining yang menyediakan berbagai tool untuk 

membuat sebuah decision tree. 

RapidMiner menggunakan teknik prediksi dan deskriptif dalam memberikan 

pengetahuan kepada pengguna sehingga aplikasi ini dapat membuat sebuah 

keputusan yang baik. RapidMiner memiliki operator data mining sekitar 500 

operator. RapidMiner dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman java 

sehingga dapat berjalan di berbagai Operating System. 
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RapidMiner sebelumnya diberi nama YALE (Yet Another Learning 

Environment), dimana versi pertamanya dikembangkan pada tahun 2001 oleh 

Ingo Mierswa, Simon Fischer, dan Ralf Klinkenberg di Artifical Intelligence Unit 

dari University of Dortmund Germany. RapidMiner didistribusikan dibawah 

lisensi AGPL (GNU Affero General Public License) versi 3. Hingga saat ini telah 

banyak aplikasi yang dikembangkan menggunakan RapidMiner dilebih dari 40 

negara. Walaupun RapidMiner adalah software open source sebagai pengolahan 

data mining, akan tetapi software ini tidak perlu diragukan karena sudah 

terkemuka didunia [28]. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan RapidMinner studio 

versi 9.8. Gambar 2.3 merupakan tampilan dari RapidMinner yang dimulai dari 

pembacaan dataset yang dimasukkan dengan melalui Microsoft Excel yang 

sebelumnya telah ditransformasi menjadi numeric. Select attributes untuk 

memilih atribut tertentu yang akan digunakan untuk perhitungan menentukan 

kelayakan, untuk attribute filter type bisa memilih subset. Operator Normalize 

digunakan untuk memperkecil jarak dari masing-masing data yang menggunakan 

method range transformation, dimana peneliti menentukan batas nilai minimum 0 

dan nilai batas maksimum 1. Operator validation digunakan untuk menguji data, 

Kemudian file tersebut akan diproses oleh RapidMiner untuk melakukan analisis 

secara otomatis sesuai dengan algoritma yang digunakan . 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan RapidMiner 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada tahap ini peneliti membuat suatu kerangka pemikiran secara bertahap. 

Kerangka pemikiran ini merupakan pola pikir peneliti dari awal sampai dalam 

melakukan penelitian. 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

  


