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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Data Mining 

2.1.1 Pengertian Data Mining 

Beberapa definisi dari data mining antara lain: 

1. Data Mining adalah proses menemukan korelasi baru yang memiliki 

makna, pola, dan tren dengan cara memilah-milah data dalam jumlah 

yang besar yang disimpan dalam repositori, menggunakan teknologi 

pengenalan pola, serta teknik-teknik statistik dan matematik. (Gartner 

Group) 

2. Data Mining adalah proses analisis dari data set observasional (yang 

sering kali dalam ukuran besar) untuk menemukan relasi explisit dan 

membuat ringkasan data dengan teknik-teknik tertentu yang dapat 

dimengerti dan berguna bagi pemilik data. (David Hand, Heikki 

Mannila, and Padhraic Smyth, Principles of Data Mining, MIT 

Press,Cambridge, MA, 2001

3. Data Mining merupakan bidang interdisipliner yang mempertemukan 

teknik-teknik machine learning, pengenalan pola, statistik, basis data, 

dan visualisasi untuk mengatasi permasalahan ekstraksi informasi dari 

basis data dengan ukuran yang besar. (

) 

Peter Cabena, Pablo Hadjinian, 

Rolf Stadler, JaapVerhees, and Alessandro Zanasi, DiscoveringData 

Mining: From Concept to Implementation, Prentice Hall, Upper Saddle 

River,NJ, 1998

 

) 

Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang data mining 

didorong oleh beberapa faktor, antara lain (Larose, 2005) : 

1) Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2) Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh 

perusahaan memiliki akses ke dalam database yang andal. 

3) Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan intranet. 
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4) Tekanan kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar 

dalam globalisasi ekonomi. 

5) Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining 

(ketersediaan teknologi). 

6) Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan 

pengembangan kapasitas media penyimpanan. 

 

Data mining bukanlah suatu bidang yang sama sekali baru. Salah satu 

kesulitan untuk mendefinisikan data mining adalah kenyataan bahwa data mining 

mewarisi banyak aspek dan teknik dari bidang- bidang ilmu yang sudah mapan 

terlebih dulu. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa data mining memiliki akar yang 

panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), 

machine learning, statistic, database, dan juga information retrieval (Pramudiono, 

2006). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.1 Bidang Ilmu Data Mining 

 

2.1.2 Cross- Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM) 

Cross- Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM) yang 

dikembangkan tahun 1996 oleh analis dari beberapa industry seperti Daimler 
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Chrysler, SPSS, dan NCR. CRISP DM menyediakan standar proses data mining 

sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis atau unit penelitian.  

Dalam CRISP- DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup 

yang terbagi dalam enam fase. Keseluruhan fase berurutan yang ada tersebut 

bersifat adaptif. Fase berikutnya dalam urutan bergantung kepada keluaran dari 

fase sebelumnya. Hubungan penting antarfase digambarkan dengan panah. 

Sebagai contoh, jika proses berada pada fase modelling. Berdasar pada perilaku 

dan karakteristik model, proses mungkin harus kembali kepada fase data 

preparation untuku perbaikan lebih lanjut terhadap data atau berpindah maju 

kepada fase evaluation. 

 
Gambar 2.2 CRISP-DM 

 

Enam fase CRISP- DM (Larose, 2005) : 

1) Fase Pemahaman Bisnis (Business Understanding Phase)\ 

a) Penentuan tujuan objek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup 

bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. 

b) Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari 

permasalahan data mining. 

c) Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan 

2) Fase Pemahaman Data (Data Understanding Phase) 

a) Mengumpulkan data. 
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b) Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih 

lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. 

c) Mengevaluasi kualitas data 

d) Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin  

mengandung pola dari permasalahan 

3) Fase Pengolahan Data (Data Preparation Phase) 

a) Siapkan dari data awal, kumpulan data yang akan digunakan untuk 

keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan berat 

yang perlu dilaksanakan secara intensif. 

b) Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai 

analisis yang akan dilakukan. 

c) Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. 

d) Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. 

4) Fase Pemodelan (Modelling Phase) 

a) Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. 

b) Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. 

c) Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk 

digunakan pada permasalahan data mining yang sama. 

d) Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data 

untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan 

spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. 

5) Fase Evaluasi (Evaluation Phase) 

a) Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase 

pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum 

disebarkan untuk digunakan. 

b) Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada 

fase awal. 

c) Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau 

penelitian yang tidak tertangani dengan baik. 

d) Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari 

data mining.  
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6) Fase Penyebaran (Deployment Phase) 

a) Menggunakan model yang dihasilkan. Terbentuknya model tidak 

menandakan telah terselesaikannya proyek. 

b) Contoh sederhana penyebaran : Pembuatan laporan. 

c) Contoh kompleks penyebaran : Penerapan proses data mining 

secara paralel pada departemen lain. 

 

2.1.3 Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu (Larose, 2005) : 

1) Deskripsi 

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba 

mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang 

terdapat dalam data. Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara 

munkin tidak dapat menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa 

yang tidak cukup profesional akan sedikit didukung dalam pemilihan 

presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan 

kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. 

2) Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target 

estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model 

dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari 

variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan 

berikutnya estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai 

variabel prediksi.  

Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik 

pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, index 

berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah 

sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan 

menghasilkan model estimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk kasus baru lainnya. 
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3) Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali 

bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. 

Contoh prediksi dalam bisinis dan penelitian adalah : 

a) Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang. 

b) Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan 

jika batas bawah kecepatan dinaikkan. 

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan 

estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk 

prediksi. 

4) Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai 

contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, 

yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. 

Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

a) Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan 

transaksi yang curang atau bukan. 

b) Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. 

c) Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan 

termasuk dalam kategori penyakit apa. 

5) Clustering 

Clustering merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki 

kemiripan. Cluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan 

santara satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan 

record-record dalam cluster yang lain. 

Clustering berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel 

target dalam clustering. Clustering tidak mencoba untuk melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. 

Akan tetapi, algoritma clustering mencoba untuk melakukan pembagian 
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terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki 

kemiripan (homogen), yang mana kemiripan record dalam satu 

kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan dengan record 

dalam kelompok lain akan bernilai minimal. 

6) Association 

Tugas association dalam data mining adalah menemukan atribut 

yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut 

sebagai Market Basket Analysis. 

Contoh association dalam bisnis dan penelitian adalah : 

a) Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler 

yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap 

penawaran upgrade layanan yang diberikan. 

b) Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara 

bersamaan dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan 

 

2.1.4 Proses Data Mining 

Istilah data mining dan knowledge discovery in databases (KDD) sering 

kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Dan salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Proses KDD secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut (Fayyad, 2008) : 

1) Data Selection 

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu 

dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. 

Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining, 

disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional. 

2) Pre- processing/ Cleaning 

Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan 

proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning 

mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang 
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inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan 

cetak (tipografi). Juga dilakukan proses enrichment, yaitu proses 

“memperkaya” data yang sudah ada dengan data atau informasi lain 

yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data atau informasi 

eksternal. 

3) Transformation 

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, 

sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding 

dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis 

atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. 

4) Data Mining 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam 

data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, 

metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan 

metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan 

proses KDD secara keseluruhan. 

5) Interpretation/ Evaluation 

Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu 

ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang 

berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang 

disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola 

atau informasi yang sitemukan bertentangan dengan fakta atau 

hipotesis yang ada sebelumnya. 

 

2.2 Klasifikasi 

2.2.1 Definisi Klasifikasi 

Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menemukan model yang 

menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat 

memperkirakan kelas dari suatu objek yang kelasnya tidak diketahui (Tan et all, 

2004). Di dalam klasifikasi diberikan sejumlah record yang dinamakan training 
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set, yang terdiri dari beberapa atribut yang dapat berupa kontinyu ataupun 

kategoris, salah satu atribut menunjukkan kelas untuk record. 

 

                  Masukan Keluaran 

 

    Atribut (x) Label Kelas (y) 

 

Gambar 2.3 Klasifikasi sebagai suatu tugas memetakan 

Atribut (x) ke dalam Label Kelas (y) 

 

Model klasifikasi terdiri dari (Tan et all, 2006) : 

1) Pemodelan Deskriptif  

Dapat bertindak sebagai suatu alat yang bersifat menjelaskan untuk 

membedakan antara objek dengan kelas yang berbeda. 

2) Pemodelan Prediktif  

Model klasifikasi juga dapat menggunakan prediksi label kelas yang 

belum diketahui record-nya. 

 

2.2.2 Tujuan Klasifikasi  

Tujuan dari klasifikasi adalah untuk (Universitas Islam Indonesia, 2012) : 

1) Menemukan model dari training set yang membedakan record ke 

dalam kategori atau kelas yang sesuai, model tersebut kemudian 

digunakan untuk mengklasifikasikan record yang kelasnya belum 

diketahui sebelumnya pada testing set. 

2) Mengambil keputusan dengan memprediksi suatu kasus, berdasarkan 

hasil klasifikasi yang diperoleh. 

 

2.2.3 Konsep Pembuatan Model dalam Klasifikasi 

Untuk mendapatkan model, kita harus melakukan analisis terhadap data 

latih (training set). Sedangkan data uji (test set) digunakan untuk mengetahui 

tingkat akurasi dari model yang telah dihasilkan. Klasifikasi dapat digunakan 

Model 
Klasifikasi 
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untuk memprediksi nama atau nilai kelas dari suatu objek data. Proses klasifikasi 

data dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu (Universitas Islam Indonesia, 2012) : 

1) Pembelajaran/ Pembangunan Model 

Tiap- tiap record pada data latih dianalisis berdasarkan nilai- nilai 

atributnya dengan menggunakan suatu algoritma klasifikasi untuk 

mendapatkan model. 

2) Klasifikasi 

Pada tahap ini, data uji digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi 

dari model yang dihasilkan. Jika tingkat akurasi yang diperoleh sesuai 

dengan nilai yang ditentukan, maka model tersebut dapat digunakan 

untuk mengklasifikasikan record-record data baru yang belum pernah 

dilatihkan atau diujikan sebelumnya. 

 

Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses klasifikasi, terdapat 

beberapa  langkah pemrosesan terhadap data, yaitu : 

1) Data Cleaning 

Data cleaning merupakan suatu pemrosesan terhadap data untuk 

menghilangkan noise dan penanganan terhadap missing value pada 

suatu record. 

2) Analisis Relevansi 

Pada tahap ini, dilakukan penghapusan terhadap atribut–atribut yang 

redundant ataupun kurang berkaitan dengan proses klasifikasi yang 

akan dilakukan. Analisis relevansi dapat meningkatkan efisiensi 

klasifikasi karena waktu yang diperlukan untuk pembelajaran lebih 

sedikit daripada proses pembelajaran terhadap data – data dengan 

atribut yang masih lengkap (masih terdapat redundansi). 

3) Transformasi Data 

Pada data dapat dilakukan generalisasi menjadi data dengan level yang 

lebih tinggi. Misalnya dengan melakukan diskretisasi terhadap atribut 

degan nilai kontinyu. Pembelajaran terhadap data hasil generalisasi 



                                                                                                                   II-11 

dapat mengurangi kompleksitas pembelajaran yang harus dilakukan 

karena ukuran data yang harus diproses lebih kecil. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2.4 Proses Klasifikasi 

 

Gambar 2.4 menjelaskan mengenai proses klasifikasi : 

(a) Learning: Training data dianalisis dengan algoritma klasifikasi. Disini 

atribut label kelas adalah ”Tenured“, dan “Learned Model“ atau 

“classifier“ digambarkan pada blok aturan klasifikasi.  

(b) Classification: Test data digunakan untuk memperkirakan keakuratan 

aturan klasifikasi. Jika keakuratan tersebut dianggap diterima, maka aturan 

itu dapat diaplikasikan untuk mengklasifikasikan data tuples baru. 

 

Pada Gambar 5.2 pula terdiri dari pembuatan model dan penggunaan 

model. Pembuatan model menguraikan sebuah set dari penentuan kelas-kelas 

sebagai : 
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1) Setiap tuple diasumsikan sudah mempunyai kelas yang dikenal seperti 

ditentukan oleh label kelas atribut.  

2) Kumpulan tuple yang digunakan untuk membuat model disebut 

kumpulan pelatihan (training set). 

3) Model direpresentasikan sebagai classification rules, decision tree atau 

formula matematika. 

 

Penggunaan model menguraikan pengklasifikasian masa yang akan datang 

atau objek yang belum diketahui, yaitu taksiran keakuratan dari model yang terdiri 

dari : 

1) Label yang telah diketahui dari contoh tes dibandingkan dengan hasil 

klasifikasi dari model. 

2) Nilai keakuratan adalah prosentase dari kumpulan contoh tes yang 

diklasifikasikan secara tepat oleh model. 

3) Kumpulan tes tidak terikat pada kumpulan pelatihan. 

4) Jika akurasi diterima, gunakan model untuk mengklasifikasikan data 

tuple yang label kelasnya belum diketahui. 

 

Untuk mengevaluasi performansi sebuah model yang dibangun oleh 

algoritma klasifikasi dapat dilakukan dengan menghitung jumlah dari test record 

yang di prediksi secara benar (akurasi) atau salah (error rate) oleh model tersebut. 

Akurasi dan error rate didefinisikan sebagai berikut : 

 

ediksiTotalJumlah
BenarediksiJumlahAkurasi

Pr__
_Pr_

=  

 

ediksiTotalJumlah
SalahediksiJumlahErrorRate

Pr__
_Pr_

=  
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Algoritma klasifikasi berusaha untuk mencari model yang mempunyai 

akurasi yang tinggi atau error rate yang rendah ketika model diterapkan pada test 

set. 

 

2.2.4 Teknik Klasifikasi 

Teknik klasifikasi merupakan pendekatan sistematis untuk membangun 

model klasifikasi dari sekumpulan data input. Contohnya adalah decision tree 

(pohon keputusan), rule-based (berbasis aturan), neural network (jaringan syaraf), 

support vector machine (SVM), dan Naïve Bayes. Contoh aplikasi klasifikasi 

adalah untuk mendeteksi kecurangan. Pada kasus ini, tujuan klasifikasi adalah 

untuk memprediksi kecurangan pada transaksi kartu kredit. Adapun pendekatan 

yang dilakukan sebagai berikut (Universitas Gunadharma, 2012) : 

1) Gunakan transaksi kartu kredit dan informasi mengenai pemegang 

rekening sebagai atribut-atribut seperti kapan si pelanggan melakukan 

pembelian, apa yang dibeli, seberapa sering pelanggan tersebut 

membayar pada waktunya, dll. 

2) Tandai transaksi lama sebagai transaksi yang benar atau curang. Hal 

ini akan membentuk atribut kelas. 

3) Pelajari suatu model untuk kelas transaksi. 

4) Gunakan model ini untuk mendeteksi kecurangan dengan mengamati 

transaksi kartu kredit pada suatu rekening. 

 

2.3 Decision Tree 

2.3.1 Konsep Decision Tree 

Salah satu metode data mining yang umum digunakan adalah decision 

tree. Decision tree adalah struktur flowchart yang menyerupai tree (pohon), 

dimana setiap simpul internal menandakan suatu tes pada atribut, setiap cabang  

hasil tes, dan simpul daun merepresentasikan kelas atau distribusi kelas. Alur pada 

decision tree di telusuri dari simpul akar ke simpul daun yang memegang prediksi 

kelas untuk contoh tersebut. Decision tree mudah untuk dikonversi ke aturan 

klasifikasi (classification rules) (Zalilia, 2007). Konsep decision tree adalah 
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mengubah data menjadi pohon keputusan (decision tree) dan aturan-aturan 

keputusan (rule) (Basuki dkk, 2003). 

 

 

 

Gambar 2.5 Konsep Decision Tree 

 

2.3.2 Tipe Simpul Pada Tree 

Tree mempunyai 3 tipe simpul yaitu (Zalilia, 2007): 

1. Simpul akar dimana tidak ada masukan edge dan 0 atau lebih keluaran 

edge (tepi) 

2. Simpul internal, masing-masing 1 masukan edge dan 2 atau lebih edge 

keluaran 

3. Simpul daun atau simpul akhir, masing-masing 1 masukan edge dan 

tidak ada edge keluaran. 

Pada decision tree setiap simpul daun menandai label kelas. Simpul yang 

bukan simpul akhir terdiri dari akar dan simpul internal yang terdiri dari kondisi 

tes atribut pada sebagian record yang mempunyai karakteristik yang berbeda. 

Simpul akar dan simpul internal ditandai dengan bentuk oval dan simpul daun 

ditandai dengan bentuk segi empat (Han, 2001). 

 
Gambar 2.6  

Decision Tree Untuk Masalah Klasifikasi Intrusion 

 

Data Decision Tree Rule 
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2.3.3 Konsep Data dalam Decision Tree 

Ada beberapa konsep dalam decision tree, antara lain: 

1. Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. 

2. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria 

dalam pembentukan tree. Misalkan untuk menentukan main tenis, 

kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin dan temperatur. Salah 

satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per-item 

data yang disebut dengan target atribut. 

3. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. 

Misalkan atribut cuaca mempunyai instance berupa cerah, berawan 

dan hujan. 

 

Nama Cuaca Angin Temperatur Main 

Ali Cerah Keras Panas Tidak 

Budi  Cerah Lambat Panas Ya 

Heri Berawan Keras Sedang Tidak 

Irma Hujan Keras Dingin Tidak 

Diman Cerah Lambat Dingin Ya 

 

  

                  Sample  Atribut Target Atribut 

 

2.3.4 Algoritma C4.5 

Algoritma C4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan 

pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. Pohon keputusan yang 

dihasilkan oleh C4.5 dapat digunakan untuk klasifikasi. Oleh karena itu, algoritma 

C4.5  sering disebut sebagai statistical classifier (Wikipedia, 2012). 

Algoritma ini memiliki input berupa data training samples dan samples. 

Training samples berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun 

sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan samples adalah field-field 
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data yang nantinya akan kita gunakan sebagai parameter dalam melakukan 

klasifikasi data (Sunjana, 2012). 

Berikut ini akan dijelaskan komponen-kompoenen yang menyusun 

algoritma C4.5 dalam membentuk pohon keputusan (Indriyani, 2012) : 

1) Entropy 

 Entropy merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan 

diadopsi ke dalam algoritma C4.5 untuk mengukur tingkat 

homogenitas distribusi kelas dari sebuah himpunan data (data set). 

Sebagai ilustrasi, semakin tinggi tingkat entropy dari sebuah data set 

maka semakin homogen distribusi kelas pada data set tersebut. 

2) Information Gain 

 Setelah membagi data set berdasarkan sebuah atribut kedalam subset 

yang lebih kecil, entropy dari data tersebut akan berubah. Perubahan 

entropy ini dapat digunakan untuk menentukan bagus tidaknya 

pembagian data yang telah dilakukan. Perubahan entropi ini disebut 

dengan information gain dalam algoritma C4.5. Information gain ini 

diukur dengan menghitung selisih antara entropi data set sebelum dan 

sesudah pembagian (splitting) dilakukan. Pembagian yang terbaik akan 

menghasilkan entropi subset yang paling kecil, dengan demikian 

berdampak pada information gain yang terbesar 

Untuk memudahkan penjelasan mengenai algoritma C4.5, berikut ini 

disertakan contoh kasus yang dituangkan dalam Tabel 2.1. (Kusrini, 2009) 

 

Tabel 2.1 Keputusan Bermain Tenis 

NO OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY 

1 Sunny Hot High FALSE No 

2 Sunny Hot High TRUE No 

3 Cloudy Hot High FALSE Yes 

4 Rainy Mild High FALSE Yes 

5 Rainy Cool Normal FALSE Yes 
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NO OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY 

6 Rainy Cool Normal TRUE Yes 

7 Cloudy Cool Normal TRUE Yes 

8 Sunny Mild High FALSE No 

9 Sunny Cool Normal FALSE Yes 

10 Rainy Mild Normal FALSE Yes 

11 Sunny Mild Normal TRUE Yes 

12 Cloudy Mild High TRUE Yes 

13 Cloudy Hot Normal FALSE Yes 

14 Rainy Mild High TRUE No 

 

Dalam kasus yang tertera pada Tabel 2.1 akan dibuat pohon keputusan 

untuk menentukan main tenis atau tidak dengan melihat keadaan cuaca, 

temperatur, kelembapan, dan keadaan angin. 

Secara umum algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah 

sebagai berikut : 

1) Pilih atribut sebagai akar. 

2) Buat cabang untuk tiap- tiap nilai 

3) Bagi kasus dalam cabang 

4) Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang 

memiliki kelas yang sama. 

Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai gain tertinggi 

dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus seperti 

tertera dalam persamaan 1 berikut : 

)(*||)(),(
1

SiEntropy
S
SiSEntropyASGain

n

i
∑
=

−= …………………….(1) 

Keterangan : 

S : himpunan kasus 

A : atribut 

n : jumlah partisi atribut A 
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|Si| : jumlah kasus pada partisi ke-i 

|S| : jumlah kasus dalam S 

  Sementara itu, penghitungan nilai entropi dapat dilihat pada persamaan 2 

berikut : 

pipiSEntropy
n

i
2

1
log*)( −= ∑

=

………………………………………..(2) 

Keterangan : 

S : himpunan kasus 

A : fitur 

n : jumlah partisi S 

pi : proporsi dari Si terhadap S 

 

Berikut ini adalah penjelasan lebih terperinci mengenai tiap-tiap langkah 

dalam pembentukan pohon keputusan dengan menggunakan algoritma C4.5 untuk 

menyelesaikan permasalahan pada Tabel 2.2. 

1) Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk keputusan Yes, jumlah 

kasus untuk keputusan No, dan entropy dari semua kasus dan kasus 

yang dibagi berdasarkan atribut OUTLOOK, TEMPERATURE,  dan 

WINDY. Setelah itu, lakukan penghitungan gain untuk setiap atribut. 

Hasil perhitungan ditunjukkan oleh Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Perhitungan Node 1 

NODE 1 

Jumlah 

Kasus 

(S) 

No 

(S1) 

Yes 

(S2) 
Entropy Gain 

TOTAL 14 4 10 0.863120569 
 

OUTLOOK 
    

0.258521037 

-CLOUDY 4 0 4 
  

-RAINY 5 1 4 0.721928095 
 

-SUNNY 5 3 2 0.970950594 
 



                                                                                                                   II-19 

NODE 1 

Jumlah 

Kasus 

(S) 

No 

(S1) 

Yes 

(S2) 
Entropy Gain 

TEMPERATURE 
    

0.183850925 

-COOL 4 0 4 0 
 

-HOT 4 2 2 1 
 

-MILD 6 2 4 0.918295834 
 

HUMIDITY 
    

0.370506501 

-HIGH 7 4 3 0.985228136 
 

-NORMAL 7 0 7 0 
 

WINDY 
    

0.005977711 

-FALSE 8 2 6 0.811278124 
 

-TRUE 6 4 2 0.918295834 
 

 

Baris TOTAL kolom entropy pada Tabel 2.2 dihitung dengan 

persamaan 2 sebagai berikut : 

))
14
10(log*

14
10())

14
4(log*

14
4()( 22 −+−=TotalEntropy  

Entropy(Total) = 0.863120569 

 

Sementara itu, nilai gain pada baris OUTLOOK dihitung dengan 

menggunakan persamaan 1 sebagai berikut : 

)(*
||

||)(),(
1

i

n

i
OutlookEntropy

Total
OutlookTotalEntropyOutlookTotalGain ∑

=

−=

 

))97.0*
14
5()723.0*

14
5()0*

14
4((863120569.0),( ++−=OutlookTotalGain

 

Gain(Total,Outlook) = 0.26 

 

Dari hasil pada Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa atribut dengan gain 

tertinggi adalah HUMIDITY, yaitu sebesar 0.37. Dengan demikian, 
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HUMIDITY dapat menjadi node akar. Ada dua nilai atribut tersebut, 

nilai atribut HIGH dan NORMAL. Dari kedua nilai atribut tersebut, 

nilai atribut NORMAL sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1. 

Yaitu keputusan Yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih 

lanjut, tetapi untuk nilai atribut HIGH masih perlu dilakukan 

perhitungan lagi.  

Dari hasil tersebut dapat digambarkan pohon keputusan sementaranya 

tampak seperti Gambar 2.7. 

 

1
 Humidity

1.1
? Yes

High Normal

 
 

Gambar 2.7  

Pohon Keputusan Hasil Perhitungan Node 1 

 

2) Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk keputusan Yes, jumlah 

kasus untuk keputusan No, dan entropy dari semua kasus dan kasus 

yang dibagi berdasarkan atribut OUTLOOK, TEMPERATURE, dan  

WINDY yang dapat menjadi node akar dari nilai atribut HIGH. Setelah 

itu, lakukan penghitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Hasil 

perhitungan ditunjukkan oleh Tabel 2.3. 
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Tabel 2. 3 Perhitungan Node 1.1 

NODE 1.1 

Jumlah 

Kasus 

(S) 

No 

(S1) 

Yes 

(S2) 
Entropy Gain 

HUMIDITY - 

HIGH 
7 4 3 0.985228136 

 

OUTLOOK 
    

0.69951385 

-CLOUDY 2 0 2 0 
 

-RAINY 2 1 1 1 
 

-SUNNY 3 3 0 0 
 

TEMPERATURE 
    

0.020244207 

-COOL 0 0 0 0 
 

-HOT 3 2 1 0.918295834 
 

-MILD 4 2 2 1 
 

WINDY 
    

0.020244207 

-FALSE 4 2 2 1 
 

-TRUE 3 2 1 0.918295834 
 

 

Dari hasil pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa atribut dengan gain 

tertinggi adalah OUTLOOK, yaitu sebesar 0.67. Dengan demikian 

OUTLOOK dapat menjadi node cabang dari nilai atribut HIGH. Ada 

tiga nilai atribut dari OUTLOOK, yaitu CLOUDY, RAINY, dan 

SUNNY. Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut CLOUDY 

sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusan Yes dan 

nilai atribut SUNNY sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu 

dengan keputusan No, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan 

lebih lanjut, tetapi untuk nilai atribut RAINY masih perlu dilakukan 

perhitungan lagi. 

Pohon keputusan yang terbentuk sampai tahap ini ditunjukkan pada 

Gambar 2.8 berikut : 
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1
Humidity

1.1
Outlook

1.1.2
?

Yes

NoYes

High Normal

Rainy SunnyCloudy

 
 

Gambar 2.8  

Pohon Keputusan Hasil Perhitungan Node 1.1 

 

3) Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk keputusan Yes, jumlah 

kasus untuk keputusan No, dan entropy dari semua kasus dan kasus 

yang dibagi berdasarkan atribut TEMPERATURE dan WINDY  yang 

dapat menjadi node cabang dari nilai atribut RAINY. Setelah itu, 

lakukan penghitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Hasil perhitungan 

ditunjukkan oleh Tabel 2.4. Dari hasil pada Tabel 2.4 dapat diketahui 

bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah WINDY, yaitu sebesar 1. 

Dengan demikian, WINDY dapat menjadi node cabang dari nilai 

atribut RAINY. Ada dua nilai atribut dari WINDY, yaitu FALSE dan 

TRUE. Dari kedua nilai atribut tersebut, nilai atribut FALSE sudah 

mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya  Yes dan nilai 

atribut TRUE sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu dengan 

keputusan No¸ sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut 

untuk nilai atribut ini. 
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Tabel 2.4 Perhitungan Node 1.1.2 

NODE 1.1.2 

Jumlah 

Kasus 

(S) 

No 

(S1) 

Yes 

(S2) 
Entropy Gain 

HUMIDITY-HIGH dan 

OUTLOOK-RAINY 
2 1 1 1 

 

TEMPERATURE 
    

0 

-COOL 0 0 0 0 
 

-HOT 0 0 0 0 
 

-MILD 2 1 1 1 
 

WINDY 
    

1 

-FALSE 1 0 1 0 
 

-TRUE 1 1 0 0 
 

 

1
Humidity

1.1
Outlook

1.1.2
?

Yes

NoYes

High Normal

Rainy SunnyCloudy

NoNo

False True

 
Gambar 2.9  

Pohon Keputusan Hasil Perhitungan Node 1.1.2 

  

Dengan memperhatikan pohon keputusan pada Gambar 2.9, diketahui 

bahwa semua kasus sudah masuk dalam kelas. Dengan demikian, 

pohon keputusan pada Gambar 2.9 merupakan pohon keputusan 

terakhir yang terbentuk. 
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Daftar aturan yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

1) Jika HUMIDITY = High 

Dan OUTLOOK = Cloudy 

Maka Yes 

2) Jika HUMIDITY = High 

Dan OUTLOOK = Rainy 

Dan WINDY = False 

Maka Yes 

3) Jika HUMIDITY = High 

Dan OUTLOOK = Rainy 

Dan WINDY = True 

Maka No 

4) Jika HUMIDITY = High 

Dan OUTLOOK = Sunny 

Maka No 

5) Jika HUMIDITY = Normal 

Maka Yes 

 

 Pada algoritma C4.5, menentukan klasifikasi untuk atribut yang bernilai 

kontinyu menggunakan komputasi GINI index dan GINI split dengan rumus 

sebagai berikut (Junaedi, 2012) : 

 

 Indeks GINI untuk node t yang diberikan : 

 

 …………………………………………..(3) 

 

Catatan :   adalah frekuensi relatif dari kelas j pada simpul t 
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 Contoh penghitungan indeks GINI : 

C1 0 

C2 6 

 

P (C1) = 0/6 = 0 ; P (C2) = 6/6 = 1 

GINI = 1 – P(C1)2 – P(C2)2

 

 = 1 – 0 – 1 = 0 

C1 1 

C2 5 

 

P (C1) = 1/6  ; P (C2) = 5/6  

GINI = 1 – P(1/6)2 – P(5/6)2

 

 = 0.278 

 Pada penghitungan GINI split, ketika sebuah node p dipisah ke dalam 

partisi k, split dihitung seperti berikut : 

 

……………………...…………………..(4) 

  

Keterangan : 

  : jumlah record pada anak 

   : jumlah record pada simpul p 

 

Tabel 2.5 adalah  contoh  untuk menjelaskan lebih terperinci mengenai 

langkah dalam menghitung GINI index dan GINI split untuk menentukan 

klasifikasi atribut yang bernilai kontinyu.  

 

Tabel 2.5 Kasus Kecurangan Pelanggan 

Tid Refund Marital Status Taxable Income Cheat 

1 Yes Single 125 K No 

2 No Married 100 K No 



                                                                                                                   II-26 

Tid Refund Marital Status Taxable Income Cheat 

3 No Single 70   K No 

4 Yes Married 125 K No 

5 No Divorced 95   K Yes 

6 No Married 60   K No 

7 Yes Divorced 220 K No 

8 No Single 85   K Yes 

9 No Married 75   K No 

10 No Single 90   K Yes 

 

Untuk penghitungan yang efisien, dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Urutkan nilai-nilai pada atribut dari yang terkecil sampai terbesar 

Tabel 2.6 Urutan Nilai Pada Atribut 
Taxable Income 

Urutan Nilai 60 70 75 85 90 95 100 120 125 220 
 

2) Hitung rata-rata dari setiap nilai yang bersebelahan yang telah diurutkan  

Tabel 2.7 Rata- rata Setiap Nilai Atribut 

Taxable Income 
Urutan 

Nilai 
60 70 75 85 90 95 100 120 125 220 

Rata-
rata 

55 65 72 80 87 92 97 110 122 172 230 

 

3) Menghitung GINI 

Tabel 2.8 Pemisahan Nilai 
Taxable Income 

Urutan Nilai 
 

60 70 75 85 90 95 100 120 125 220 

Posisi 
Pemisah

an 
 

55 65 72 80 87 92 97 110 122 172 230 

<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 

Yes 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
No 0 7 1 6 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 
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a) Menghitung GINI untuk nilai rata-rata 55 

Nilai Rata-rata 55 
Pemisahan <= > 
Yes 0 3 
No 0 7 

 

Gini (<=55)  = 1 – (0/0)2 – (0/0)2 

Gini (>55)  = 1 – (3/10)

= 0 
2 – (7/10)2

Gini (55)  = ((0/10)*0) + ((10/10)*0.42)  

 = 0.42 

   = 0.42  

 

b) Menghitung GINI untuk nilai rata-rata 65 

Nilai Rata-rata 65 
Pemisahan <= > 
Yes 0 3 

No 1 6 

 

Gini (<=65)  = 1 – (0/1)2 – (1/1)2 

Gini (>65)  = 1 – (3/9)

= 0 
2 – (6/9)2

Gini (65)  = ((1/10)*0) + ((9/10)*0.444)  

 = 0.444 

   = 0.444 

 

c) Menghitung GINI untuk nilai rata-rata 72 

Nilai Rata-rata 72 
Pemisahan <= > 
Yes 0 3 

No 2 5 

 

Gini (<=72)  = 1 – (0/2)2 – (2/2)2 

Gini (>72)  = 1 – (3/8)

= 0 
2 – (5/8)2

= 0.46875 

  

Gini (72)  = ((2/10)*0) + ((8/10)*0.46875)  

   = 0.375 
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d) Penghitungan GINI dilakukan untuk semua nilai rata-rata 

e) Setelah semua penghitungan GINI dilakukan, nilai GINI yang paling 

kecil adalah split untuk atribut tersebut 

 

Tabel 2.9 Hasil Akhir Penghitungan GINI 
Taxable Income 

Urutan Nilai 
 

60 70 75 85 90 95 100 120 125 220 

Posisi 
Pemisah

an 
 

55 65 72 80 87 92 97 110 122 172 230 

<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 
<
= 

> 

Yes 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
No 0 7 1 6 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 

Gini 0.420 0.400 0.375 0.343 0.417 0.400 0.300 0.343 0.375 0.400 0.420 
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