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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Jambu Merah 

Jambu biji merah merupakan salah satu jenis jambu biji yang hidup daerah 

tropis yang keberadaanya sulit untuk digantikan dengan buah buah lainya, karena 

jambu biji merah memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena 

itu jambu biji merah yang memiliki bentuk bulat mempunyai warna hijau kemudahan 

atau hijau ketuan. Jika jambu biji merah dalam keadan setengah matang berwarna 

kuning mudah dan jika jambu biji yang matang dalam keadaan berwarna kuning 

kemerahan apabila telah busuk warna kecoklatmudahan. Buah jambu biji merah 

sangat bermanfaat untuk mengobati bermacam macam penyakit seperti 

memperlancarkan pencernaan, menurunkan kolestrol, antioksida, dan juga 

menghilangkan rasa lelah maupun letih, deman berdarah dan juga sariawan.  Jambu 

biji merah mempunyai banyak kandungan vitamin C yang sangat berperan sebagai 

antioksida yang sangat berguna untuk melawan serangan radikal bebas penyebab 

penuan dini dan berbagai penyakit kanker ( anonym, 2006 ). 

Buah jambu biji merah sering sekali digunakan untuk mengobati penyakit 

demam berdarah, dengan cara buah jambu biji merah dibuat jus untuk meningkatkan 

jumlah trombosit biasanya mengunakan buah jambu biji merah yang telah busuk 

dibuat jus ( Yuliani, 2003 ). Buah jambu merah mengalami perubahan warna yang 

nyata selama proses pematangan dipohon. Buah jambu biji yang menunjukan 

erjadinya  perubahan secara kimiawi. Perubahan warna jambu biji merah dari hijau 

menjadi kuning disebabkan hilangnya klorofil pada daun jambu biji. Selama proses 

penyimpanan buah jambu awalnya buah berwarna hijau kemudian menjadi sedikit 

kuning, semakin lama penyimpanan warna berubah menjadi kuning kecoklatan dan 

semakin lembek dan dalam keadan ini jambu biji telah membusuk ( Nita F.W.2009 ). 
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 Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini mengunakan hasil penelitian 

penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai klasifikasi kematangan buah yang 

berbeda dengan metode dan algoritma yang berbedah pula, tentunya didalam laporan 

ini berkaitan dengan penelitian yang sudah ada berikut ini ulasan beberapa penelitian 

yang terkait yang digunakan sebagai refrensi dalam laporan ini. 

 Penelitian dengan mengunakan model fuzzy dalam penentuan kematangan 

buah jambu merah menghasilkan tingkat kematangan jambu biji merah yang telah 

dibagi menjadi beberapa kategori yaitu mentah, setengah matang , matang dan busuk. 

Akurasi yang didapatkan dari penelitian ini dengan keakuratan untuk data traning 

sebesar 94% dengan eror 5,33 % dan data testing sebesar 83% dengan eror 16,7 %. 

 Penelitian lainnya dengan mengunakan metode perbandingan kadar warna 

dalam penetuan tingkat kematanagn varies tomat, dimana penelitian ini menghasilkan 

kedalam kelompok kelas tomat matang, kelas tomat setengah matang dan kelas tomat 

mentah. Tingkat akurasi keberhasilan untuk tomat matang 90%, untuk tomat matang 

90% dan untuk tomat mentah mencapai 100%. 

 Penelitian dengan mengunakan pengolahan citra yang berdasarkan pada 

warnah RGB dengan metode K-mean dalam penetuan kematangan buah papaya, 

didapatkan hasil pengelompokan kelas papaya paya rabo masak muda kelas papaya 

rabo masak mengkal dan kelas papaya rabo masak penuh. Tingkat akurasi 

keberhasilan pada papaya rabo masak muda 60%, papaya paya rabo masak mengkal 

90% dan papaya paya rabo masak penuh 100%. 

2.2 Pengertian android  

 Android adalah kumpulan prangkat lunak yang akan ditunjukan bagi perakat 

bergerak mencakup sistem operasi menurut safaat (2012 : 1) android adalah sistem 

operasi berbasis linux bagi telepon seluler seperti telepon pintar dana computer tablet, 

android juga menyediakan platform terbuka bagi para pengembangan untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk berbagai macam 
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piranti gerak dan awalanya Geogle Inc. membeli android Inc pedatang baru  yang 

membuat piranti lunak ponsel yang kemudian dalam pengembangan android, 

dibentuklah open handset Alliance , konsorsium dari 34 perusahan piranti kerass, 

prianti lunak dan Telekomunikasi termksud Goegle, HTc,Intel,Motorola, Qualcomm, 

T-mobile dan nividia. 

 Ada pula mulanya munculnya android yang terdapat berbagai sistem operasi 

perangkat senuler diantaranya sistem operasi symbianmobile linux,iphone , Microsoft 

windows mobile namun diantaranya sitem operasi yang belum mendukung android 

standartan penerbian API yang hingga dapat dimanfaatkan secara keseluruhan dengan 

biaya yang murah. Pada tahun 2005 era baru tahun melenium goegle memasuki 

perusahan android inc untuk memulai mengembangkan android ini. Pada era 

globalisasi perkembangan zaman pada pertengahan sekelompok pemimpin industry 

bersama membentuk aliansi perangkat seluler terbuka. Asal mula tujuanya adalah 

berinovasi dengan secara cepat dan menaggapi kebutuhan konsumen dengan lebih 

baik dalam produk awlanya android, dimana dirancang untuk melayani kebutuhan 

operator manufaktur. Adapula kelebihan dari android sebagai berikut :  

1. Kketerbukaan android dan bebas pengembangan tanpa dikenakan biaya 

terhadap sistem karena berbasik linux dan open sourece, pembuatanya 

prangkat menyukai hal ini sebab dapat membangun platfron yang sesuai 

diinginkan tampa ada harus ada bayaran di royality. Untuk sementara 

pengembangan software menyukai karena android dapat digunkan sebagai 

perangkat maupun tampa terikat oleh vendor manapun. 

2. Arstitektur komponen pada android terinspirasi oleh teknologi internet 

mashup, dalam sebuah aplikasi yang digunkan oleh aplikasi lainya bahkan 

dapat digantikan dengan komponen lainya yang sesuai dengan aplikasi 

yang akan dikembang. 

3. Ada banyak dukungan service kemudahannya dalam mengunakan 

berbagai macam layanan aplikasi pengunaan layanan pencarian 
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likasi,database SQL,dan pengunaan peta untuk semua dari itu tertanam 

dalam android sehingga memudahkan akses dalam pengembangan 

aplikasi dalam android. 

4. Dalam android siklus hidup aplikasi diatur secara otomatis setiap program 

terjaga antara satu sama yang lain karena berbagai macam lapisan 

keamanan, sehingga kerja dalam sistem android menjadi stabil. Penguna 

tak perlu kuatir dalam mengunakan aplikasi pada perangkat yang memiliki 

memori yang terbatas. 

5. Ad dukungan grafis dan suara terbaik dengan adanya dukungan 2d dan 

animasi yang diilhami oleh flash menyatu dalam 3D mengunakan openGL 

yang akan memungkinkan membuat aplikasi maupun game yang akan 

berbeda. 

6. Android adalah aplikasi yang dapat digunakan pada perangkat yang ada 

saat ini maupun yanga akan dating dan semua programnya android di tulis 

dengan megunakan bahasa pemerograman java dan pertabel antara 

ARMX86 dan asitektur lainya, Sama halnya dengan dukungan atas 

masuknya seperti pengunaan keyboard layer sentuh dapat dsesuiakan 

dengan program 

 

2.3 Citra Digital  

  Pengertian dari citra digital bisa diartikan sebagai fungsi f (x,y) 

dimana x menyatakan nomor baris dan y menyatakan nilaidari kolom serta f 

menyatakan nilai dari derajat keabuan pada citra dengan demikian (x,y) adalah 

posisi dari piksel dan f adalah nilai derajat pada titik ( x, y ) . citra juga dimaksudkan 

dalam keseluruhan atau citra diam ( still images  ) . dan bitmap adalah susunan dari 

bit bit warna untuk setiap pixel yang membentuk pola tertentu dengan pola pola 

warna ini menyajikan informasi yang dapat dipahami sesuai dengan persepsi indera 

penglihatan manusia. Format  file ini merupakan format grafis yang sangat fleksibel 
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untuk platform windows sehingga dapat dibaca oleh program manapun. Dalam 

format ini mampu menyimpan informasi dalam kualitas tingkat 1 bit samapai 

dengan 24 bit yang ditunjukan oleh gambar 2.1 dibawah ini tentang bitmap dan 

matrixnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bitmap Dengan Nilai Matrix 

 Citra bitmap diandaikan sebagai fungsi f (x,y) dengan x dan y dengan x dan y 

adalah koordinat bidang, besarnya f untuk tiap koordinat bidang. Besaran f untuk tiap 

koordinat (x,y ) disebut juga intensitas atau derajat keabuan citra pada titik tersebut. 

Pada gambar ada pemodelan dalam bentuk matrix nilai pixel atau entri dari matrix ini 

mewakili warna yang akan ditampilkan dimana ordo matrix merupakan dimensi 

panjang dan lebar dari bipmap nilai warna ditentukan berdasarkan intensitas cahaya 

yang masuk dalam computer dan derajat intensitas cahaya yang masuk, bilangan 

cacah nilai dari 0 menerangkan tidak ada nya cahaya sedangkan nilai yang selain ini 

menerapkan adanya cahaya dengan isensitas tertentu. Nilai nilai ini bisa didapatkan 

melalui melalui fungsi yangdisediakan oleh bahasa programan berdasarkan input 

berupa lokasi lokasi ciri- cirimatrix yang hendak dicari. 

2.3.1 Pengertian Pixel  

 Didalam pengertian pixel adalah nilai tiap entri matrix pada bimap, rentang 

nilai pixel ini dipengaruhi oleh banyaknya warna yang dapat memberikan tampilan 
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jika suatu bitmap dapat menampilkan 256 waarna maka nilai pixelnya dibatasi 

berawal 0 sampai dengan 255warna yang akan di tampilkan. Suatu bimap dianggap 

mempunyai ketepatan yang sangat tinggi jika dapat menampilkan lebih banyak warna 

oleh prinsip ini dapat dilihat dari memberikan contoh dan dua bimap dapat memiliki 

perbedaan dalam menangani transisi warnah putih kewarnah hitam. Seperti contoh 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.2  Perbedaan Ketepatan Warna Bitmap 

 Suatu perbedaan adalam menentukan warna yang menjelaskan bahwa bitmap 

pada gambar 2.2 bahwa bitmap yang diatas memberikan nilai warna lebih sed ikit 

dari pada bitmap dibawahnya. Untuk bipmat dengan pola yang kompleks dimensinya 

lebih besar perbedaanya hanya paada keakuratan, dalam memberikan nilai warna 

lebih terlihat jelas dari warna aslinya. Ada juga pengertian pixel merupakan sampel 

yang ada pemandangan yang ada mengandung intensitas pada citra yang diyatakan 

dalam bilangan bulat. 

 Citra merupakan kumpulan dari pixel- pixel yang disusn dalam dua dimensi 

dari nilai indeks baris serta kolom ( x, y ) dana juga spixel disebut juga sebagai 

bilangan bulat. Pixel ( 0,0 ) yanag terletak pada sudut kiri dibagian atas, pada citra 

indeks x bergerak ke kanan dan indek kiri bergerak kearah bawah, dan konvensi ini 

dipakai untuk merujuk pada cara penulisa yang akan digunakan dalam bahasa 

pemrograman. Letat dari titik origin pada koordinat grafik pada citra digital serta 

pada korrdinat grafik matematika yang memiliki perbedaan. Sistem grafik dalam ilmu 

perhitungannya matematika lebih dulu seperti contoh yang di tunjukan pada gambar 

di bawah ini :  
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Gambar 2.3 perbedaan titik koordinat kordinat pada citra 

2.3.2 Dimensi Dan Resolusi  

 Pada dimensi bitmap mempunyai ukuran yang dinotasikan dalam ukuran 

panjang x lebar bitmap, satuan ukuran dimensi bitmap dapat satuan ukuran metris 

maupun dalam pixel. Dimensi dalam bitmap mewakili ordo dalam citra itu sendiri 

dan bitmap memiliki model matriks yang dipengaruhi oleh kerapatan pixel yang 

disebut resulosi citra. Kerapatan dalam pixel nilainya mendekati ke kontinyu dari 

nilai resolusi suatu bitmap  yang semakin besaar.pada obyek yang akan ditampilkan 

semakin besar dan hasil yang di tampilkan semakin akurat. 

 Kerapatan pada titk citra merupkan resolusi yang menunjukan ketajaman foto 

ditampilkan yang akan ditunjukan dalam jumlah baris dan kolom. Resolusi 

merupakan kualitas pixel dalam satuan nilai ukuran terhadap jumlah area photo 

receptor sensor pada gambar kamera, yang akan menetukan seberapa banyak data 

yang ditangkap. Resolusi digunakan untuk prndataan sampling dari citra yang telah 

sensor dimna pada saat sensor mengubah fungsi kontinyu ke fungsi diskrit sehingga 

besarnya resolusi citra maka informasi yang akan di hasilkan akan semakain mebaik 

karena data yang akan di perlukan semakin banyak data. 

 

 



12 

 

2.3.3 Pengolhan Citra Digital  

  Dalam proses pengolahan citra digital merupakan proses meggolah piksel 

menjadi citra digital untuk tujuan tertentu da nada beberapa alas an yang dilakukan 

pengolhan gambar atau foto pada citra digital yaitu :  

1. Dari citra buruk yang didapatkan dari citra asli akan diproses pengolahan  

akan berpengaruh pada citra  sehingga bertujuan mendapatkan citra  yang 

akan mendapatkan citra yang sesungguhnya. 

2. dalam memperoleh citra dengan karakteristik tertentu sangat cocokk secara 

visual yanga akan di butuhkan. Dalam pemerosesan analisa akusisi citra yang 

akn diolah setealh itu ditransformasih dalam suatu representasi numeric, 

setelah iru proses reprentasi numeric yang akan diolah secara digital oleh 

laptop. 

Pada umumnya pengolahan citra dikelompokan sebagai berikut ; 

1. perbaikan kualitas citra sesuai kebutuhan. 

2. Pada citra akan mengolah informasi.  

 Adapula bidang dalam citra yang ada bidang aplikasi yang sangat erat 

kaitanya dalam computer aided analisis yang umumnya bertujuan mengolah objek 

dengan mengektraksi informasi yang ada didalamnya, informasi tersebut dapat 

diproses analisisnya. Kalsifikasi secara cepat dengan memanfaatkan algoritma pada 

computer yang akan mengolah citra di harapkan untuk membentuk suatu sistem yang 

memperoses citra sehingga citra tersebut dapat melihat cirinya, dalam pengenalan 

citra inilah yang sering di aplikasikan dalam kehidupan . dalam proses ini biasanya 

didasarkan bersifat subjektif pada prosedur  ini , yang sangat bergantungan pada 

pencapaian yang akan didcapai oleh pengolahan citra. 

 Ada beberapa contoh operasi dalam pengolahan citra sebagai berikut ; 
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1. Pengelolahan dalam perbaikan citra ( Image Restroration )  

2. Pengelolahan untuk meningkatan kualitas citra ( Image Enhancement ) 

3. Pengelolahan registrasi dalam citra ( image registration )  

4. Pengelolahan pemantapan data citra ( image data compaction )  

5. Pengelolahan untuk pemilihan citra ( image segmentation ) 

 

2.3.4 Ekstraksi Warna Citra  

 Citra yang berwarna dapat ditentukan banyak cara salah satunya mengunakan 

sinya RGB dengan menyatakan dalam gabungan dalam 3 citra warna yaitu hijau 

merah dan biru yang berukuran sama. Dengan cara pengabunga ini mengunakan 

sinyal RGB ( Red Gren Blue ) untuk mendapat citra berwarna untuk setiap pikselnya 

tergantung dari dalam komposisi ketiga dalam komponen di grafik koordinat 

mempunyai konsep digunakan secara luas sehingga berbagai aplikasi citra berwarna.  

 Untuk menyenderhanakan nilai perhitungan citra yang akan diolah kedalam 

bentuk derajat keabuahan, pada ketiga komponen ini R G B pada citra berwarna 

direprentasikan dengan derajat nilai yang sama. Dalam penyederhanan ini akan 

mengutrangin waktu untuk melakuakan pengolahan dalam citra digital. Ada pula 

beberapa pengolhan dalam aplikasi yang akan memperoses warna dalam citra digital, 

 Citra warna adalah hasil presensepsi dari cahaya spekrum dalam wilayah yang 

dapat dilihat oleh retina mata yang memiliki panjang gelombang kisaran 400nm – 

700nm sedangkan ruang dlam warna merupakan model matematis yang 

mengambarkan suatu warna yang akan direpresentasikan sebagai baris angka dengan 

nilai dari tiga,empat buah warna komponen contohnya adalah ruang warna RGB, 

uang warna YIQ , ruang warna YCbCr , ruang warna CMY / CMYK ruang warna 

HIS , HSL, HSV dan ruang warna CIELAB. Untuk ruang warna HSV merupakan ( 
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Hue, Saturation dan Value )  terdapat warna yang sama dengan ditangkap oleh indra 

manusia sedangkan warna yang dibentuk seperti RGB merupakan hasil campuran 

dari warna warni primer yang akan dimasukan dalam warna citra. Ada pula contoh 

warna pada RGB dapat dilihat dibawah ini ; 

 

 

 

Gambar 2.4  Warna RGB 

 Pada dasar warna dibentuk 3 dimensi color space untuk aplikasi yang berbeda 

sehingga ruang warnapun berbeda dan peralatan tertentu biasanya membatasi ukuran, 

pada layar monitor mengunakan RGB sedang pada printer CMYK oleh karena itu 

diperlukan konversi color space agar gambar bisa ditampilkan dimonitor dan juga 

diprinter dll pada elktronik yang berwarna. Dari RGB ke HVS adapun model warna 

HSV diartikan dalam warna terminologi Hue saturation dan value. 

2.3.5 Histrogram  

  Data yang tersusun dalam betuk table distribusi frekuensi yang 

disajikan dalam bentuk diagram histrogram.. histrogram adalah grafik dari distribusi 

frekuensi suatu variable yang akan disajikan, tampilan dari histrogram berupa petak 

empat yang berbentuk persegi panjang yang sebagai sumbuh horizontal ( absis, 

http://processing.org/learning/color/imgs/rgb.png
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sumbu x )  sedangakan sumbu vertical ( ordinat, sumbuh Y ) dan memakai tepi kelas, 

batas kelas maupun nilai variable yang diobservasi untuk dijadikan sajian horizontal 

pada hitrograam. Untuk distribusi dalam kelompok yang menjadi absis adalah nilai 

tengah dari masing masing kelas ( somantri, 2006 : 113 ).  Sedangkan polygon 

frekuensi adalah titik titik tengah pada sisi atas dari histogram yang dihubungkan satu 

dengan yang lain oleh ruas garis, untuk memahami mengenai histrogram dan 

polygon. 

2.4 Algoritma Naïve Bayes  

 Teorema naïve bayes di kemukan oleh seorang pendeta dari inggris pada 

tahun 1763 yang bernam Thomas bayes, teorema bayes digunakan untuk menghitung 

probalitas suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapatkan dari hasil observasi, 

probalitas dari naïve bayes adalah suatu interprentasi dari materi kalkulus yang 

memuat suatu konsep probalitas sebagai derajat diman suatu peryataan yang 

dipercaya akan kebenaranya. Teori ini merupakan salah satu dari cabang teori pada 

ilmu stastistik matematik yang memungkinkan kita untuk membuat suatu model 

ketidak pastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan cara mengabungkan 

pengetahuan umum dengan fakta dari hasil dari pengamatan. Adapula kelebihan dan 

kekurangan dari naïve bayes : 

Kelebihan naïve bayes sebagai berikut :  

1. Sangat mudah untuk dipahami  

2. Hanya memerlukan perkodean yang sangat sederhana’ 

3. Lebih cepat dalam perhitungannya 

  Sedangakan ada juga kekurangan pada metode naïve bayes ini yang 

banyak dikritisi para ilmuwan karena pada teori ini apabila cuman satu aja probalitas 

saja tidak bisa mengukur seberapa dalamnya tingkat keakuratannya, dan juga susah 

untuk membuktikan kebenaran jawabanya yang dihasilkan dari teoeri ini karena 
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kurangnya bukti. Teoeri ini juga menerangkan hubungan antara probalitas terjadi 

suatu peristiwa contohnya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dan 

probalitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A yang telah terjadi, 

teorema naïve bayes didasari pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat 

memperbaiki probalitas dan juga bermanfaat untuk mengubah perobalitas yang 

hitunganya dengan tersedianya data dengan informasi tambahan karena teorema 

naïve bayes merupakan mekanisme untuk mempebaruhi probalitasatas prior menjadi 

pobalitas posterior. Naïve bayes juga dikatakan sebagai pendekatan stastik untuk 

melakuakan infensi induksi pada persoalan klasifikasi dengan metode ini mengunkan 

probalitas bersyarat dasarnya dalam ilmu stastik, rumus nya sebagai berikut ; 

………………….. (2.1) 

 Probalitas X didalam Y adalah probalitas interseksi X dan Y dari probalitas Y 

contohanya P ( X I Y ) merupakan persentasi banyaknya X didalam Y. 

2.3.1  Algoritma Naïve Bayes Classifier  

 Merupakan pengklafikasian probalitas yang sangat sederhana pada teorema 

naïve bayes, di kombinasikan dengan naïve yang berarti setiap variabel bersifat 

bebas. Naïve bayes dapat dilatih dengan efesien dalam suatu pelajaran terawasi, 

keuntungan dari klasifikasi ini bahwa hanya membutuhkan sejumlah kecil data latih 

untuk memperkirakan parameter ( sarana dana variasi veriabel ) yang dibutuhkan 

untuk klafikasi karena variabel independent disumsikan hanya variasi dari variabel 

untuk kelas yang sudah ditentukan kelasnya bukan seluruh matrix konvarians. Dalam 

prosenya mengasumsikan bahwa ada atau tidaknya suatu fitur pada  kelas yang tidak 

berhubungan dengan ada dan tidak adanya fitur lain selain kelas yang sama. 

 Pada saat klasifikasi pendekatan naïve bayes akan menghasilkan label 

kategori yang tinggi probalitasnya dengan memasukan atribut  a1,  a2,  a3, ……….an  
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VMAP  =  argmaxvjeV P (vj| a1 a2 a3…….…..an)  

Dimana :  

VMAP   : probabilitas tertinggi  

  a1a2a3…an : Atribut (Inputan) 

Teorema Bayes Menyatakan : 

 P( B | A ) = P ( A |  B)  P (B).. 

                P(A)    …………………………….(2.2) 

 Keterangan rumus :  

 

            P (  B |A  )  :  Peluang  B jika  diketahui  keadaan  jenis penyakit A. 

 P ( A | B ) :  Peluang  evidence  A  jika  diketaui  hipotesis B 

 P (  B  )  :  Probabilitas  hipotesis  B tanpa memandang evidence 

apapun. 

 P (  A )  :  Peluang  evidence  penyakit A. 

 

Dengan menggunakan teorema Bayes ini, persamaan dapat ditulis sebagai berikut: 

VMAP   = argmax vjeV  .P(a1a2a3….an|vj) P(vj).  ……………….......(2.3) 

Dimana  : 

V MAP           :   Probabilitas palin tertinggi 

P (  vj  )           :   Peluang jenis penyakit ke j 

P ( a 1 a2 a3 ….an|vj)  : Peluang atribut-atribut (inputan) jika diketahui keadaan 

vj.  

 Untuk menghitung P(a1a2a3….an|vj) P(vj) semakin sulit karena jumlah gejala P 

(a1 a2a3….an|vj) P(vj) bisa jadi sangat besar. Hal ini disebabkan jumlah gejala tersebut 

sama dengan jumlah semua kombinasi gejala dikali dengan jumlah kategori yang ada 

perhitungan Naïve Bayes Classifier  adalah : 

    P (ai | v j )  =  nc + mp  / n + m 

Keterangan   :  
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Nc  :  Jumlah record pada data learning   yang   v = vj dan a=ai 

p    :  1 /  banyaknya jenis class/penyakit 

m    :  jumlah parameter  

n       :  jumlah record pada data learning yang v = vj/ tiap class 

 

 Untuk penarikan kesimpulan algoritma Naïve bayes classifer memperolrh 

outpot pada metode ini sanagt di butuhkan output pada merode inii, adapula tahapan 

dalam naïve bayes sebagai berikut  : 

1. Tahapan untuk menentukan nilai .nilai n c untuk setiap class. 

2. Tahapan untuk enghitung nilai P (ai|vj) dan menghitung nilai P (vj). 

3. Thapan untuk menghitung P (ai|vj) x P (vj) untuk tiap v. 

4. Selajutnya menentukan hasil klasifikasi yaitu v yang memiliki hasil 

perkalian yang terbesar. 

 Ada pula keunggulan dan kelemahan pada metode naïve bayes, sebagai 

berikut  : 

1. Metode Find-S tidak dapat digunakan untuk data yang   tidak 

konsisten dan data yang bias, sehingga untuk bentuk data semacam 

ini salah satu metode sederhana yang dapat   digunakan adalah 

metode bayes 50. 

2. Metode Bayes ini merupakan metode yang baik didalam   mesin 

pembelajaran berdasarkan data training, dengan menggunakan 

probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. 

 Sedangkan untuk kelemahan pada metode naïve bayes sebagai  berikut :  

1. Untuk meetode naïve bayes hanya bisa digunakan dalam  seperti 

persoalan klasifikasi dengan supervised learning dan data-data 

kategorikal. 

2. Untuk meetode bayes hanya memerlukan pengetahuan awal untuk 

dapat mengambil suatu keputusan,ditingkat keberhasilan dalam 
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mengunakan  metode ini sangat tergantung pada pengetahuan yang 

diberikan. 

 Ada pula manfaat metode ini yang sangat berguna untuk data klasifikasi 

tentang akurasi tertinggi untuk pendekatan kemiripan, dalam metode ini ada beberapa 

manfaat dalam bidang untuk menyelesaiakan permasalahan  yaitu  ; 

1. Untuk menetukan diagnose penyakit berdasarkan data gejala 

sebagai berikut ( hipertensi atau sakit jantung ) 

2. Untuk mengenali buah berdasarkan fitur buah seperti warna, 

bentuk, dan rasa dll. 

3. Untuk mendeteksi warna pada kulit berdasarkan fitur warna 

chorminant. 

4. Untuk menetukan keputusan aksi dalan bidang olaraga, art, dan 

psikologi berdasarkan keadaan. 

5. Untuk menetukan jenis pakaian yang cocok untuk keadaan 

tertentu. 

6. Untuk mengenali warna berdasarkan fitur indeks warna pada RGB. 

 

 

  

  

 

 

  


