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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 Pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori terkait dengan sistem yang 

akan dibuat. Landasan teori ini mencakup tentang Deposito, Data Mining, Naïve 

Bayes, Gain Ratio, Cross Validation, dan Confusion Matrix. 

2.1. Deposito 

2.1.1. Pengertian Deposito 

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara 

deposan dan bank. Dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang 

bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang 

relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya misalnya giro atau 

tabungan. Kelebihan sumber dana ini adalah sifatnya yang dapat 

dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap karena penarikanya dapat 

diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh tempo [9]. 

Deposito merupakan salah satu dari aktivitas investasi yang 

dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Deposito ini merupakan salah 

satu kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan, selain 

tabungan dan giro. Bank memerlukan dana yang besar untuk kelangsungan 

hidup perbankan yaitu dengan menghimpun dana melalui simpanan 

deposito, kemudian dana tersebut dapat disalurkan kembali sehingga bank 

memperoleh pendapatan melalui bunga. 

Deposito berbeda dengan tabungan dan giro, seperti pengertian 

diatas bahwa deposito memiliki jangka waktu (jatuh tempo) penarikan. 

Begitu juga dengan suku bunga yang dimiliki oleh deposito lebih besar 
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bila dibandingkan dengan dua jenis simpanan tadi. Jatuh tempo artinya 

masa berakhirnya simpanan deposito, artinya apabila nasabah menyimpan 

uangnya ke bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu tiga bulan, 

maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tiga bulan [9] 

2.1.2. Fungsi Deposito 

Fungsi deposito dapat dibagi dalam dua bagian yaitu : 

a. Fungsi Intern 

Fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu 

kegiatan operasional khususnya ruang lingkup bank itu sendiri. 

Jenis simpanan ini merupakan salah satu sumber utama modal 

bank yang praktis penggunaannya karena mempunyai limit 

waktu. 

Deposito bagi suatu bank berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan modal suatu bank. Kebutuhan akan modal kerja 

suatu bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan 

dengan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai lembaga 

yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit 

atau sebagai lembaga pemberi kredit. 

b. Fungsi Ekstern 

Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada 

diluar perusahaan bank yakni sebagai lembaga yang bergerak 

dalam bidang jasa yang memeperlancar arus pembayaran uang 

2.2. Data Mining 

2.2.1. Tahap-tahap Data Mining 

Data Mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru 

dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang besar. 

Data Mining juga disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai 

tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual 

dari suatu kelompok data [2].  Data Mining juga dapat diartikan sebagai 

pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar 



7 
 
 

yang membantu dalam pengambilan keputusan. Isitilah Data Mining 

kadang disebut juga knowledge discovery. 

Menurut Han dan Kamber menjelaskan bahwa “Data Mining 

merupakan pemilihan atau “menggali” pengetahuan dari jumlah data yang 

banyak” [10]. Sedangkan menurut Turban mendefinisikan Data Mining 

sebagai proses mencari informasi atau hubungan yang belum diketahui 

sebelumnya dari dalam sejumlah data yang besar yang ada dalam database 

[11]. 

2.2.2. Tahap-tahap Data Mining 

Data Mining dapat dibagi menjadi 6 tahap, sebagai berikut [10]: 

a. Data cleaning 

Data cleaning merupakan proses pembuangan duplikasi 

data, memeriksa data yang tidak konsisten, dan memperbaiki 

kesalahan pada data, seperti kesalahan penulisan. Pada 

umumnya data yang diperoleh baik dari database suatu 

perusahaan maupun hasil eksperimen, memiliki isi yang tidak 

sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid atau 

juga hanya sekedar salah ketik.  

b. Data integration 

Data integration merupakan penggabungan data dari 

berbagai database ke dalam satu database baru. Tidak jarang 

data yang diperlukan untuk Data Mining tidak hanya berasal 

dari satu database tetapi juga berasal dari beberapa database.  

c. Data selection 

Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya 

dipakai, oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis 

yang akan diambil dari database. Sebagai contoh, sebuah 

kasus yang meneliti faktor kecenderungan orang membeli 

dalam kasus market basket analysis, tidak perlu mengambil 

nama pelanggan, cukup dengan id pelanggan saja. 

 

d. Data transformation 
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Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai 

untuk diproses dalam Data Mining. Beberapa metode Data 

Mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa 

diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa metode standar seperti 

analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data 

kategorial. Karenanya data berupa angka numerik yang 

berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Proses 

ini sering disebut data transformation. 

e. Data Mining 

Proses mencari pola atau informasi menarik dengan 

menggunakan teknik, metode atau algoritma tertentu. 

f. Interpretation/Evaluation 

Dalam tahap ini hasil dari teknik Data Mining berupa 

pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk 

menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila 

ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesa, ada 

beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya 

umpan balik untuk memperbaiki proses Data Mining, mencoba 

metode Data Mining lain yang lebih sesuai, atau menerima 

hasil ini sebagai suatu hasil yang diluar dugaan yang mungkin 

bermanfaat. 

2.3. Klasifikasi 

Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang 

menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk 

dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui 

[2]. Menurut Han dan Kamber klasifikasi adalah sebuah model dalam Data 

Mining dimana, classifier dikonstruksi untuk memprediksi categorical label, 

seperti “aman” atau “beresiko” untuk data aplikasi pinjaman uang; “ya” atau 

“tidak” untuk data marketing; atau “treatment A”, “treatment B” atau 

“treatment C” untuk data medis. 

Proses data klasifikasi memiliki dua tahapan, yang pertama adalah 

learning, dimana data training dianalisa dengan menggunakan sebuah 
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algoritma klasifikasi. Dan yang kedua adalah classification, dimana pada 

tahap ini data testing digunakan untuk mengestimasi ketepatan dari 

classification rules [3]. 

 

Gambar 2.1. Blok Diagram Model Klasifikasi 

Contoh aplikasi yang sering ditemui adalah pengklasifikasian jenis 

hewan, yang mempunyai sejumlah atribut. Dengan atribut tersebut, jika ada 

hewan baru, kelas hewannya bisa langsung diketahui. Contoh lain adalah 

bagaimana melakukan diagnosis penyakit kulit kanker melanoma yaitu 

dengan melakukan pembangunan model berdasarkan data latih yang ada, 

kemudian menggunakan model tersebut untuk mengidentifikasi penyakit 

pasien baru sehingga diketahui apakah pasien tersebut menderita kanker atau 

tidak. 

2.4. Naïve Bayes 

2.4.1. Pengertian Naïve Bayes 

Naïve Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada 

teknik klasifikasi. Naïve Bayes merupakan pengklasifikasian dengan 

metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuan Inggris 

Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan 

pengalaman dimasa sebelumnya sehingga dikenal sebagai Teorema Bayes 

[2]. 

Probabilitas Bayesian adalah suatu interpretasi dari kalkulus yang 

memuat konsep probabilitas sebagai derajat dimana suatu pernyataan 

dipercaya benar. Teori Bayesian juga digunakan sebagai alat pengambilan 

keputusan untuk memperbaharui tingkat kepercayaan diri suatu informasi.  

Metode Naïve Bayes merupakan pendekatan statistik untuk 

melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Metode ini 

menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Pendekatan ini 

adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian dengan 
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menggunakan formula Bayes. Formulasi dari Naïve Bayes untuk data 

nominal adalah [12] : 

 ( | )  
 ( ) ∏  (  | )

 
   

 ( )
 …….……(2.1) 

Keterangan : 

  ( | ) adalah probabilitas data dengan atribut   pada kelas   

  ( ) adalah probabilitas awal kelas   

 ∏  (  | ) 
    adalah probabilitas independen kelas   dari semua 

atribut   

  ( ) adalah jumlah data dari kelas yang ditanyakan. 

 

Untuk atribut yang mempunyai tipe data numerik, dinyatakan dalam 

formulasi berikut : 

 ( | )   
 

√     
  
 (      )

 

    
  ………….………(2.2) 

Keterangan : 

  ( | ) merupakan probabilitas data dengan atribut   pada kelas   

    merupakan nilai dari atribut yang dicari 

     merupakan standar deviasi dari masing-masing atribut yang 

ditanyakan 

     merupakan mean (rata-rata) dari masing-masing atribut yang 

ditanyakan 

Contoh perhitungan Naïve Bayes : 

Misalnya ingin diketahui apakah suatu objek masuk dalam ketegori 

dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma Naive Bayes. Untuk 

menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan 

perumahan, Ada 4 atribut yang digunakan seperti terlihat pada tabel 2.1.  

1. Harga tanah per meter persegi (C1),  

2. Jarak daerah tersebut dari pusat kota (C2),  

3. Ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut (C3), 
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4. Keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi 

perumahan (C4),  

 

Tabel 2.1. Atribut penetapan lokasi perumahan 

Harga Tanah 

(C1) 

Jarak dari 

pusat kota 

(C2) 

Ada 

angkutan 

umum (C3) 

Dipilih untuk 

perumahan 

(C4) 

100 2 Tidak Ya 

200 1 Tidak Ya 

500 3 Tidak Ya 

600 20 Tidak Tidak 

550 8 Tidak Tidak 

250 25 Ada Tidak 

75 15 Ada Tidak 

80 10 Tidak Ya 

700 18 Ada Tidak 

180 8 Ada Ya 

 

a. Mean dan standar deviasi untuk atribut harga tanah (C1) 

 

     
                  

 
     

 

        
                  

 
     

 

      
(       )  (       )  (       )  (      )  (       ) 

   
 

 

           

 

     √                   

 

 

         
(       )  (       )  (       )  (      )  (       ) 

   
 

 
          

 

        √                  

 

 

b. Mean dan standar deviasi untuk atribut jarak dari pusat kota (C2) 
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(    ) (    ) (    ) (     ) (    )

 √  

(   )  (  )  (   )  (   )  (   )

 √  

Sedangkan untuk probabilitas atribut angkutan umum dan dipilih untuk 

perumahan terlihat pada table 2.2. dan tabel 2.3. 

Tabel 2.2. Probabilitas atribut angkutan umum (C3) 

Angkutan 

Umum 

Jumlah Kejadian “Dipilih” Probabilitas 

Ya Tidak Ya Tidak 

Ada 1 3 1/5 3/5 

Tidak 4 2 4/5 2/5 

Jumlah 5 5 1 1 

Tabel 2.3. Probabilitas atribut dipilih untuk perumahan (C4) 

Dipilih untuk 

perumahan 

Jumlah Kejadian “Dipilih” Probabilitas 

Ya Tidak Ya Tidak 

Jumlah 5 5 1/2 1/2 

Dari data diatas apabila diberikan C1=300, C2=17, C3=Tidak, maka : 

 (    |  )
√ 

 (      )

 (    |  )
√ 

 (      )
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 (     |  )   
 

√         
     

 (      ) 

             
        

 

 (     |     )   
 

√         
     

 (       ) 

             
        

 

Sehingga : 

Nilai Ya = (0,0021) x (0,0009) x 4/5 x 5/10 = 0,000000756 

Nilai Tidak = (0,0013) x (0,0633) x 2/5 x 5/10 = 0,000016458 

 

Karena nilai probabilitas TIDAK lebih besar dari nilai probabilitas YA, 

maka data yang ditanyakan termasuk dalam kategori TIDAK 

2.4.2. Kelebihan dan Kekurangan Naïve Bayes 

Menurut Grainner (1998), Naïve Bayes memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu : 

1. Mudah untuk dipahami 

2. Hanya memerlukan pengkodean sederhana 

3. Lebih cepat dalam perhitungan 

4. Menangani kuantitatif dan data diskrit 

5. Cepat dan efisiensi ruang 

Kekurangan dari metode Naïve Bayes adalah : 

1. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah nol, apabila 

nol maka probabilitas prediksi akan bernilai nol juga. 

2. Mengasumsikan variabel bebas. 

2.5. Gain Ratio 

Gain Ratio merupakan teknik pembobotan atribut yang pada 

umumnya digunakan pada metode Decision Trees [6]. 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 tersebut [5]. Pembobotan Gain Ratio telah digunakan untuk 

meningkatkan hasil akurasi pada metode Naïve Bayes. 

Berikut cara untuk memperoleh nilai pembobotan dari masing-masing 

atribut [13]: 
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 (   )   
 

   
    

 

   
 

 

   
    

 

   
   …..(2.3) 

 ( )   ∑
      

   

 
     (     ) ….(2.4) 

    ( )   (   )   ( ) …..(2.5) 

Keterangan : 

  (   ) merupakan nilai split info dimana   merupakan banyaknya 

jumlah kelas yes dan   merupakan banyaknya jumlah kelas no pada data 

yang ditanyakan 

  ( ) merupakan nilai Entropy dari masing-masing atribut 

     ( ) merupakan nilai Gain dari atribut yang ditanyakan 

  (     ) merupakan nilai split info dari masing-masing nilai dari setiap 

atribut 

  ( )   ∑
      
   

    
 
   

      
   

 ….(2.6) 

          ( )      ( )      ( ) …..(2.7) 

Keterangan : 

   ( ) merupakan nilai    dari setiap atribut 

  ( ) merupakan nilai Entropy dari masing-masing atribut 

           ( ) merupakan nilai Gain Ratio dari setiap atribut yang 

ditanyakan 

 

Setelah mendapatkan nilai Gain Ratio pada masing-masing atribut, 

langkah selanjutnya adalah menentukan nilai bobot dari masing-masing 

atribut.  

 

Berikut merupakan cara untuk memperoleh nilai dari bobot pada 

masing-masing atribut : 

    
         ( )

 

 
∑          ( ) 
   

 …….……….(2.8) 
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Keterangan : 

    merupakan nilai pembobotan dari setiap atribut yang ditanyakan 

          ( ) merupakan nilai Gain Ratio dari atribut yang ditanyakan 

 

Selanjutnya melakukan proses membandingkan probabilitas mana yang 

lebih besar. jika probabilitas kelas pertama lebih besar dari probabilitas kelas 

kedua, maka data tersebut termasuk dalam kelas pertama. Berikut cara untuk 

membandingkan probabilitas kelas pertama dan kelas kedua dengan 

menambahkan hasil dari pembobotan : 

 ( | )   ( )∏  ( | )   
    ……..………(2.9) 

Dimana  ( | ) menunjukkan klasifikasi yang didapatkan dari 

perhitungan dengan menambahkan pembobotan Gain Ratio. 

2.6. Dataset 

Dataset yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data Nasabah 

bank yang diambil dari bank marketing UCI Machine Learning. Data tersebut 

mempunyai 4521 record yang terdiri dari 16 atribut prediktor dan 1 atribut 

target. Atribut prediktor adalah atribut yang dijadikan penentu nasabah yang 

berpotensi membuka simpanan deposito, dan atribut target yaitu atribut yang 

dijadikan hasil learning. Atribut yang ada dapat dilihat pada tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Dataset nasabah bank 

No Atribut Tipe atribut Ket 

1 Age Numerik Umur nasabah 

2 Job Nominal Jenis pekerjaan nasabah 

(admin./unknown/unemployed/

management/housemaid/entrepr

eneur/student/blue-collar/self 

employed/retired/technician/ser

vices) 

3 Marital Nominal Status pernikahan 
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(married/divorced/single) 

4 Education Nominal Pendidikan nasabah 

(unknown/secondary/primary/te

rtiary) 

5 Default Binary (Nominal) Apakah mempunyai kredit? 

(no/yes) 

6 Balance Numerik Rata-rata penghasilan pertahun 

dalam mata uang Euro 

7 Housing Binary (Nominal) Apakah mempunyai kredit 

pinjaman rumah? (no/yes) 

8 Loan Binary (Nominal) Apakah mempunyai pinjam 

pribadi? (no/yes) 

9 Contact Nominal Jenis komunikasi yang 

digunakan 

(unknown/telephone/cellular) 

10 Day Numerik Tanggal terakhir menghubungi 

11 Month Nominal Bulan terakhir menghubungi 

(Jan/Feb/Mar/Apr/May/Jun/Jul/

Aug/Sep/Oct/Nop/Dec) 

12 Duration Numerik Durasi terakhir menghubungi 

dalam detik 

13 Campaign Numerik Jumlah kontak yang dilakukan 

selama promosi ini dan untuk 

klien ini 

14 Pdays Numerik Jumlah hari yang berlalu setelah 

nasabah terakhir dihubungi dari 

promosi sebelumnya 

15 Previous Numerik Jumlah kontak dilakukan 

sebelum promosi ini dan untuk 

klien ini 



17 
 
 

16 Poutcome Nominal Hasil dari promosi pemasaran 

sebelumnya 

(unknown/other/failure/success) 

17 Y Binary (Nominal) Atribut target nasabah yang 

akan mendepositokan dengan 

kategori (nominal) no/yes 

2.7. Cross Validation 

Cross Validation adalah metode umum yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja classifier [14]. Dalam pendekatan Cross Validation, 

setiap record digunakan beberapa kali dalam jumlah yang sama untuk data 

training dan untuk data testing. Metode ini mempartisi data ke dalam dua sub 

set data yang berukuran sama. Pilih salah satu sebagai data training dan satu 

lagi untuk data testing, kemudian dilakukan pertukaran fungsi dari subset 

sedemikian sehingga subset yang sebelumnya data training menjadi data 

testing begitu sebaliknya. Pendekatan ini dinamakan two-fold-cross-

validation [14]. 

k-fold cross-validation menggeneralisasi pendekatan ini dengan 

mensegmentasi data ke dalam k partisi berukuran sama. Selama proses, salah 

satu dari partisi dipilih untuk training, sedangkan sisanya untuk testing. 

Prosedur ini diulangi k kali sedemikian sehingga setiap partisi digunakan 

untuk testing tepat satu kali. k-fold cross-validation digunakan dalam rangka 

menemukan parameter terbaik dari satu model. Untuk penggunaan jumlah 

fold terbaik untuk uji validitas, dianjurkan menggunakan 10-fold cross 

validation dalam model, karena 10 fold adalah jumlah yang tepat untuk 

mendapatkan estimasi yang terbaik [13]. 
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Gambar 2.2. Ilustrasi 10-fold cross validation 

2.8. Confusion Matrix 

Confusion Matrix adalah alat yang berguna untuk menganalisis 

seberapa baik classifier mengenali tuple dari kelas yang berbeda. Contoh 

Confusion Matrix ditunjukan pada tabel dibawah ini [10] : 

 

Tabel 2.5. Contoh penerapan Confusion Matrix 

  Prediksi 

  C1 C2 

Actual 

(sebenarnya) 

C1 TP FP 

C2 FN TN 

 

Dimana : 

TP (True Positive) = Jumlah data positive yang terdeteksi benar. 

FP (False Positive) = Jumlah data positive yang terdeteksi salah. 

FN (False Negative) = Jumlah data negative yang terdeteksi salah. 

TN (True Negative) = Jumlah data negative yang terdeteksi benar. 

 

Dari tabel diatas, TP dan TN menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut 

bernilai benar atau cocok dengan nilai asli, sedangkan FP dan FN 

menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut bernilai salah atau tidak cocok 

dengan nilai asli. 

          
     

           
 ……….………(2.10) 

Rumus tersebut merupakan rumus dari Confusion Matrix yang digunakan 

untuk mendapatkan hasil akurasi dari hasil klasifikasi yang sudah dilakukan. 

 


