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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Deposito merupakan pilihan utama bagi masyarakat yang ingin 

berinvestasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah rekening 

deposito berdasarkan laporan dari Lembaga Penjamin Simpanan dengan total 119 

bank di Indonesia, dari bulan September 2014 ke bulan Oktober 2014 dari 

3.301.548 pemilik rekening menjadi 3.325.846 pemilik rekening [1]. 

Meningkatnya jumlah pemilik rekening deposito, membuat suatu bank 

harus mengambil kesempatan ini dengan melakukan strategi pemasaran dan 

promosi. Keberhasilan promosi sangat berperan dalam meningkatkan dan menjaga 

kelangsungan hidup suatu bank. Salah satu cara efektif agar promosi yang 

disampaikan tepat sasaran yaitu dengan memprediksi nasabah yang berpotensi 

membuka simpanan deposito. Prediksi dapat digunakan dengan menggunakan 

data-data nasabah yang sudah ada lalu diproses sehingga menemukan hubungan 

yang berarti, pola, kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar 

data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan 

pola seperti statistik dan matematika yang dinamakan Data Mining. Proses 

prediksi tersebut dapat menggunakan teknik klasifikasi. 

Klasifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi 

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

dapat memperkirakan kelas dari suatu obyek. Dalam klasifikasi ada dua pekerjaan 

utama yang dilakukan yaitu pembangunan model sebagai prototype untuk 

disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut untuk melakukan 

pengenalan, klasifikasi, atau prediksi pada unsur objek data lain agar diketahui di 

kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah disimpan [2]. 

Ada beberapa metode klasifikasi Data Mining yang dapat digunakan untuk 

strategi pemasaran dan promosi, seperti yang ditulis oleh Sergio Moro dan Raul 

M.S Laureano salah satunya adalah Naïve Bayes. Naïve Bayes merupakan 

pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan 
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oleh ilmuan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan 

berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya [2]. Klasifikasi dengan Naïve Bayes 

memperlihatkan kecepatan yang baik ketika di jalankan pada database yang besar 

[3]. 

Namun, Naïve Bayes memiliki kelemahan yaitu hasil estimasi probabilitas 

tidak selalu dapat berjalan optimal, sehingga membuat akurasi menjadi rendah [4]. 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, salah satu caranya dengan menggunakan 

teknik pembobotan. Pembobotan pada Naïve Bayes memiliki performa yang lebih 

baik daripada memakai Naïve Bayes biasa [4]. Menurut Ferreira, Denison, dan 

Hand pembobotan atribut dapat meningkatkan pengaruh prediksi. Dengan 

memperhitungkan bobot atribut, maka yang menjadi dasar ketepatan klasifikasi 

bukan hanya probabilitas melainkan juga dari bobot setiap atribut [5]. 

Untuk melakukan pembobotan tersebut, salah satunya dengan 

menggunakan Gain Ratio. Gain Ratio merupakan teknik pembobotan atribut yang 

pada umumnya digunakan pada metode Decision Trees [6]. Murat Karabatak 

telah menggunakan pembobotan Gain Ratio pada Naïve Bayes untuk klasifikasi 

data dengan atribut yang memiliki tipe data nominal dan terbukti bahwa 

pembobotan Gain Ratio dapat meningkatkan akurasi pada Naïve Bayes [7]. 

Pembobotan Gain Ratio digunakan pada Naïve Bayes bertujuan untuk 

meningkatkan akurasi Naïve Bayes [7]. 

Pada tugas akhir ini akan digunakan Gain Ratio untuk pembobotan pada 

Naïve Bayes menggunakan data nominal dan numerik. Diharapkan dengan 

menggunakan metode pembobotan Gain Ratio dapat meningkatkan akurasi pada 

Naïve Bayes dalam  memprediksi nasabah yang berpotensi membuka simpanan 

deposito. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan pembobotan Gain Ratio pada metode Naïve 

Bayes? 

2. Bagaimana mengukur keberhasilan pembobotan Gain Ratio pada Naïve 

Bayes? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengimplementasikan metode Naïve 

Bayes dengan pembobotan Gain Ratio untuk memprediksi nasabah yang 

berpotensi membuka simpanan deposito. 

1.4. Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan berasal dari dataset bank marketing dari UCI Machine 

Learning. 

b. Algoritma yang digunakan bersifat supervised. 

1.5. Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah:  

a. Studi pustaka 

Tahapan studi pustaka merupakan tahapan untuk mencari literatur-literatur 

berupa artikel, jurnal yang berhubungan dengan pembuatan tugas akhir. 

Adapun informasi yang dicari berupa literatur-literatur yang membahas 

mengenai Deposito, Data Mining, Naïve Bayes, Gain Ratio, Cross Validation, 

dan Confusion Matrix. 

b. Pengumpulan data 

Tahapan ini merupakan proses pengumpulan data yang digunakan untuk proses 

klasifikasi. Data diambil dari bank marketing UCI Machine Learning. Data 

tersebut memiliki 4521 record dengan 16 atribut prediktor dan 1 atribut target. 

c. Analisa dan perancangan penelitian  

 Data akan di preprocessing menggunakan teknik Data Mining yaitu data 

transformation. 

 Perancangan untuk pembagian data training dan data testing menggunakan 

Cross Validation 

 Perancangan untuk proses data, yaitu terdiri atas menghitung menggunakan 

Naïve Bayes, lalu hasil dari Naïve Bayes akan dihitung lagi dengan 

mempangkatkan hasil dari perhitungan pembobotan Gain Ratio. 

 Untuk pengukuran performansi akan dibandingkan tingkat akurasi antara 

Naïve Bayes yang menggunakan pembobotan Gain Ratio dengan Naïve 
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Bayes tanpa menggunakan pembobotan Gain Ratio menggunakan 

Confusion Matrix. 

d. Pengujian metode

Pengujian yang dilakukan pada tugas akhir adalah menguji tingkat akurasi dari

algoritma yang digunakan yaitu Naïve Bayes dengan menggunakan

pembobotan Gain Ratio dengan Naïve Bayes tanpa menggunakan pembobotan

Gain Ratio menggunakan Confusion Matrix.

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan pada tugas akhir ini disusun menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian seperti Deposito, Data Mining, Naïve Bayes, 

Gain Ratio, Cross Validation dan Confusion Matrix. 

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem, serta 

analisis metode Naïve Bayes dan Gain Ratio. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil evaluasi dan pengujian yang dilakukan 

antara  metode Naïve Bayes dan Naïve Bayes dengan pembobotan Gain Ratio 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

memungkinkan pengembangan untuk masa yang akan datang.  


