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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Algoritma K – Nearest Neighbor  

K-Nearest Neighbor (KNN) termasuk kelompok instance-based learning. 

Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning. KNN dilakukan dengan 

mencari kelompok k objek dalam data training yang paling dekat (mirip) dengan 

objek pada data baru atau data testing [5]. 

Algoritma K-Nearest Neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat 

dengan objek tersebut. Nearest Neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus 

dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dan kasus lama yaitu berdasarkan 

pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada [4]. Untuk mendefinisikan jarak 

antara dua titik yaitu titik pada data training (x) dan titik pada data testing (y) maka 

digunakan rumus Euclidean, seperti yang ditunjukkan pada persamaan (1). 

 

Keterangan:   

xk = Data Training 

yk = Data Uji / Data Testing 

D = Jarak  

Dengan D adalah jarak antara titik pada data training x dan titik data testing y 

yang akan diklasifikasi, dimana x=x1,x2,…,xi dan y=y1,y2,…,yi dan I 

merepresentasikan nilai atribut serta merupakan dimensi atribut. Pada fase training, 

algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi data 

training sample. 
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Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk testing data (yang 

klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor baru yang ini terhadap seluruh 

vektor training sample dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil.  

Langkah-langkah untuk menghitung metode Algoritma K-Nearest Neighbor:  

a. Menentukan Parameter K (Jumlah tetangga paling dekat).  

b. Menghitung kuadrat jarak Euclid (queri instance) masing-masing objek 

terhadap data sampel yang diberikan. 

c. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 

mempunyai jarak Euclid terkecil. 

d. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi Nearest Neighbor) 

e. Dengan menggunakan kategori Nearest Neighbor yang paling mayoritas maka 

dapat diprediksi nilai queri instance yang telah dihitung.  

Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi 

dari query instance yang baru. Algoritma metode KNN sangatlah sederhana, bekerja 

berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training sample untuk 

menentukan KNN-nya [5]. 

 Nilai k yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data. Secara umum, 

nilai k yang tinggi akan mengurangi efek pada klasifikasi, tetapi membuat batasan 

antara setiap klasifikasi menjadi semakin kabur. Nilai k yang bagus dapat dipilih 

dengan optimasi parameter. Kasus khusus dimana klasifikasi diprekdisikan 

berdasarkan training data yang paling dekat (dengan kata lain, k=1) disebut algoritma 

Nearest Neighbor [6].  
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2.2 Hipotermia 

Hipotermia merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian bayi bau lahir di 

negara berkembang. Hipotermia adalah penurunan suhu tubuh dibawah 36˚C. Pada 

saat lahir, kemampuan bayi untuk mengatur produksi suhu tubuhnya belum 

sempurna. Maka bayi yang baru lahir (masih basah) hampir selalu mengalami 

penurunan suhu tubuh. Dalam setengah jam pertama kehilangan panas terjadi, 

terutama disebabkan penguasapan sisa air ketuban dari tubuh bayi. 

Hipotermia adalah gangguan medis yang terjadi di dalam tubuh, sehingga 

mengakibatkan penurunan suhu karena tubuh tidak mampu memproduksi panas 

untuk menggantikan panas tubuh yang hilang dengan cepat. Kehilangan panas karena 

pengaruh dari luar seperti air, angin, dan pengaruh dari dalam seperti kondisi fisik 

[7]. 

Gejala dan tanda hipotermia, bayi tidak mau menetek, bayi lesu, tubuh bayi 

teraba dingin, denyut jantung bayi menurun dan kulit tubuh bayi mengeras. 

Hipotermia sedang: Aktivitas berkurang, tangisan melemah, kulit berwarna tidak rata 

(cutis marmorata), kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin. Dan  

Hipotermia berat: sama dengan hipotermia sedang, bibir dan kuku kebiruan, 

pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat, selanjutnya timbul hipoglikemi dan 

asidosis metabolik.  

2.2.1 Suhu tubuh 

Penyebab utama terjadinya hipotermia, karena kurangnya pengetahuan 

tentang mekanisme kehilangan panas dari tubuh bayi dan pentingnya 

mengeringkan bayi secepat mungkin. Dan resiko untuk terjadinya hipotermia 

dikarenakan perawatan yang kurang tepat setelah bayi lahir, bayi dipisahkan dari 

ibunya segera setelah lahir, berat badan bayi yang kurang dan memandikan bayi 

segera setelah lahir.  

Dan faktor pencetus terhadap timbulnya hipotermia adalah faktor 

lingkungan, syok, infeksi, KEP (Kekurangan Energi Protein), gangguan 

endokrin metabolik, cuaca, dan obat-obatan [8]. 
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a. Klasifikasi Hipotermia  

1) Hipotermia ringan, suhu <36
o
C 

2) Hipotermia sedang, suhu antara 32
o
C - 36 

o
C.  

3) Hipotermia berat, suhu kurang dari 32
o
C 

b. Mekanisme kehilangan panas  

Bayi baru lahir tidak dapat mengatur suhu tubuhnya, dan dapat dengan 

cepat kehilangan panas apabila tidak segera dicegah. Bayi yang mengalami 

hipotermia beresiko mengalami kematian. Mekanisme kehilangan panas 

pada bayi baru lahir terjadi melalui: 

1. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi 

ditempatkan dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih 

rendah dari temperatur tubuh bayi, contohnya bayi ditempatkan dekat 

jendela yang terbuka  

2. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara 

tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, contohnya bayi diletakkan 

di atas timbangan atau tempat tidur bayi tanpa alas  

3. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada bayi saat bayi 

terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin, contohnya angin dari 

kipas angin, penyejuk ruangan tempat bersalin 

4. Evaporasi adalah kehilangan panas karena menguapnya cairan ketuban 

pada permukaan tubuh setelah bayi lahir karena tubuh tidak segera 

dikeringkan.  

Besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. 

Untuk menentukan suhu tidak dapat menggunakan panca indera (perabaan 

tangan), maka diperlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur 

suhu adalah termometer. Termometer dibuat berdasarkan prinsip perubahan 

volume. Termometer yang berisi air raksa disebut termometer raksa, dan 

termometer yang berisi alkohol disebut termometer alcohol [8].  
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Suhu tubuh dikendalikan oleh hipotalamus. Hipotalmus berusaha agar 

suhu tetap hangat (36
o
C-37

o
C) meskipun lingkungan luar tubuh 

berubah-ubah. Hipotalamus mengatur suhu dengan menyeimbangkan 

produksi panas pada otot dan hati, kemudian menyalurkan panas pada kulit 

dan paru-paru. Sistem kekebalan tubuh akan merespon apabila terjadi 

infeksi dengan melepaskan zat kimia dalam aliran darah, dan merangsang 

hipotalamus untuk menaikan suhu tubuh dan menambah jumlah sel darah 

putih yang berguna dalam melawan kuman.    

c. Penatalaksanaan Hipotermia pada bayi baru lahir:  

Untuk mengatasi bayi yang mengalami hipotermia adalah dengan 

membersihkan cairan yang menempel pada tubuh bayi seperti daran dan air 

ketuban, membungkus bayi dengan selimut yang telah dihangatkan dan 

meletakkannya di dalam inkubator, kemudian pindahkan bayi menempel 

pada dada ibu, atau sering disebut sebagai metode kanguru [8].  

Apabila kondisi ibu tidak memungkinkan, karena ibu masih lemas pasca 

bersalin, segera keringkan bayi dan membungkus bayi dengan kain yang 

hangat, meletakkan bayi dekat dengan ibu, dan memastikan ruangan bayi 

cukup hangat [9]. 

2.2.2 Denyut Nadi  

Denyut nadi sangat berpengaruh terhadap penyakit hipotermia, pada 

saat terjadi penurunan suhu tubuh, maka laju dari denyut nadi ini akan 

semakin menurun. Laju denyut nadi sebagai berikut 

 Normal : >120x/menit 

 Sedang : 120-100x/menit 

 Berat : <100x/menit 

2.3 Pengertian Web 

Website adalah keseluruhan halamanhalaman web yang terdapat dalam sebuah 

domain yang mengandung informasi [10]. 
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2.3.1 PHP 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa 

berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 

Hasilnyalah yang dikirim ke klien, tempat pemakai menggunakan 

browser.[10] 

2.3.2 MySQL 

My Structured Query Language (MySQL) adalah sebuah program 

pembuat dan pengelola database atau yang sering disebut Database 

Management System (DBMS). Sifat dari DBMS ini adalah open source. 

MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat 

jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi user (banyak 

pengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query 

(permintaan) standar SQL. SQL adalah suatu bahasa permintaan yang 

terstruktur, SQL telah distandarkan untuk semua program pengakses 

database [10]. 

 

2.4  Study Riset  

Bahan yang diperlukan adalah data yang mendukung dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan data IP tiap mahasiswa yang telah lulus dan memenuhi 

syarat untuk diterapkan pada algoritma KNN. Data yang digunakan adalah IP 

mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA Unlam angkatan 2006 – 2009 [11].  

2.4.1 Data Selection  

Tahap pemilihan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai 

dengan penelitian. Penelitian memerlukan data mahasiswa yang telah lulus 

dari angkatan 2006 hingga 2009. Dari tahap pemilihan data ini didapatkan 

data sebanyak 127. Data mahasiswa yang digunakan yaitu Nim dan data nilai 

IP Semester tiap mahasiswa. Data ini selanjutnya akan dilakukan perubahan 

bentuk tabel pada tahap transformasi, sehingga bentuk tabel akhir yang dibuat 

berisi field NIM, IP Semester 1, IP Semester 2, IP Semester 3, IP Semester 4, 

dan Klasifikasi [11].  
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2.4.2 Data Pre-processing / Cleaning  

Pada penelitian ini tahap pembersihan data tidak dilakukan karna 

umumnya data pada database Sistem Informasi Akademik Program Studi 

Ilmu Komputer FMIPA Unlam sudah tidak ada duplikasi, kesalahan, dan 

validation rules pada database sudah sesuai dengan penelitian. 

2.4.3 Transformation  

Tahap ini merupakan proses untuk melakukan perubahan bentuk 

tabel terhadap data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk 

proses data mining. Tabel yang akan digunakan pada penelitian berupa tabel 

dengan field atau kolom NIM, 1 (Nilai IP Semester 1), 2 (Nilai IP Semester 

2), 3 (Nilai IP Semester 3), 4 (Nilai IP Semester 4), dan Klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 2.1 data training 

2.4.4 Data Mining  

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pola-pola dan informasi yang 

tersembunyi di dalam basis data yang telah melewati tahap transformation. 

Pada tahap ini dibuat tiga form utama yang digunakan untuk penelitian yaitu 

form k-Fold Cross validation, uji akurasi, dan prediksi kNN. Metode K-Fold 

Cross Validation dan Uji akurasi digunakan untuk mengetahui nilai 

k-Optimal. Setelah mendapatkan nilai k-Optimal, maka selanjutnya 
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menggunakan nilai k tersebut untuk melakukan prediksi kelulusan tepat 

waktu mahasiswa berdasarkan IP sampai dengan semester 4.  

2.4.5 k-Fold Cross Validation  

  Dalam algoritma kNN sebuah data baru diklasifikasikan 

berdasarkan jarak data baru tersebut dengan tingkat kemiripan data baru 

terdekat terhadap data pola. Jumlah data tetangga terdekat ditentukan dan 

dinyatakan dengan k. Penentuan nilai k terbaik dapat ditentukan dengan 

optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan k-Fold Cross 

Validation yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan 

perulangan dengan mengacak atribut masukan sehingga sistem tersebut 

teruji untuk beberapa atribut input yang acak [11]. 

Menurut Fu (1994), k-Fold Cross Validation mengulang k-kali untuk 

membagi sebuah himpunan contoh secara acak menjadi k subset yang saling 

bebas, setiap ulangan disisakan satu subset untuk pengujian dan subset 

lainnya untuk pelatihan. Menurut Hastie et al (2008), dengan K=5 atau 10 

dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kesalahan yang terjadi, sebab 

data training pada setiap fold cukup berbeda dengan data training yang asli. 

Secara keseluruhan, 5 atau 10-fold cross validation sama-sama 

direkomendasikan dan disepakati bersama. Menghitung nilai akurasinya 

dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan [11] :  

Form ini merupakan proses untuk mendapatkan k-Optimal 

menggunakan metode k-Fold Cross Validation dengan pengulangan 

sebanyak 5 kali percobaan. Langkah metode k-Fold Cross Validation ini 

adalah dengan membagi data training yang berjumlah 110 menjadi 5 bagian 

yang sama yaitu 22 buah data tiap bagian data testing. Data training ini 

sebelumnya telah dilakukan pengacakan data. Tiap satu bagian percobaan 

dilakukan prediksi kNN dengan nilai k tertentu yang hasilnya dibandingkan 

dengan data real. Proses pembagian data untuk satu nilai k yang 

dimasukkan ke dalam perhitungan algoritma kNN: 
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      Gambar 2.2 Pembagian data pada metode k-Fold Cross Validation 

Setiap data testing dilakukan prediksi menggunakan algoritma kNN dengan 

setiap nilai k yang dimasukkan. Hasil klasifikasi prediksi kNN 

dibandingkan dengan klasifikasi data real dan dihitung jumlah prediksi 

yang tepat atau cocok dengan data real. Tingkat akurasi yang tinggi itulah 

yang terpilih menjadi nilai k terbaik atau k-Optimal [11]. 

     Tabel 2.1  Contoh perbandingan data real dan prediksi kNN 

 

 

 

 

 

 

 

             

Tabel 2.1 merupakan ilustrasi bagaimana hasil prediksi sistem di 

bandingkan dengan data real untuk tiap sekali percobaan, hasil prediksi 

yang salah ada 4, yang benar ada 18. Cara perhitungan percobaan 1 adalah 

dengan membagi jumlah prediksi yang tepat dengan jumlah data testing. 
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Setelah percobaan1 selesai, maka dilanjutkan ke percobaan 2 sampai 5 dan 

dicari rata-ratanya, lalu dikali dengan 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.3  Form k-Fold Cross Validation 

2.4.6 Uji Akurasi  

Form uji akurasi ini digunakan untuk mengetahui ketepatan dari 

nilai k terbaik yang didapatkan dari proses sebelumnya yaitu k-Fold Cross 

Validation. Perhitungan pada proses ini adalah dengan membandingkan 

antara data real dan hasil prediksi menggunakan kNN. Sebelumnya terdapat 

jumlah data mahasiswa sebanyak 127 data, namun untuk uji akurasi ini data 

training yang digunakan sebanyak 110 data dan sisanya yaitu 17 data 

digunakan sebagai bahan untuk uji akurasi ketepatan dari nilai k terbaik dari 

proses k-Fold Cross Validation. 
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 Tabel 2.2 Hasil perbandingan antara data real dan hasil prediksi kNN 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa dari 17 data real terdapat 15 data 

yang hasil prediksinya tepat atau hasil antara prediksi kNN dan data real 

adalah sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.4 Form Uji Akurasi 
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Contoh proses data mining menggunakan algoritma k-NN yaitu sebagai 

berikut: Terdapat beberapa data yang berasal dari IP mahasiswa Program 

Studi Ilmu Komputer FMIPA Unlam yang telah lulus sebagai training data 

untuk diklasifikasikan dengan testing data menggunakan empat atribut yaitu 

IP dari semester satu sampai semester empat sehingga dapat menentukan 

kelulusan tepat waktu mahasiswa apakah mahasiswa tersebut lulus tepat 

waktu atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

1. Nilai IP Semester 1  

2. Nilai IP Semester 2  

3. Nilai IP Semester 3  

4. Nilai IP Semester 4  

Ya : Tepat Waktu (<= 5 Tahun)  

Tidak : Tidak Tepat Waktu (> 5 Tahun)  

Setelah pembuatan data training maka kita perlu adanya data testing berupa 

data IP mahasiswa yang akan diklasifikasikan, apakah lulus <= 5 tahun atau 

lulus > 5 tahun [11]. 

 

 

 

Data testing merupakan sekumpulan data IP mahasiswa yang akan 

diklasifikasikan dengan data training, apakah lulus <= 5 tahun atau lulus >5 

Tabel 2.3 data training 

Tabel 2.4 data testing 

Tabel 2.3 data Training 
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tahun. Setelah ada data testing dan data training, lalu menentukan nilai k-nya, 

nilai k yang digunakan berdasarkan hasil pencarian k-Optimal didapatkan 

k=5. Selanjutnya adalah menghitung kuadrat jarak euclidean masing-masing 

objek terhadap data training yang diberikan dengan menggunakan rumus 

perhitungan [11]. 

 

 

 

 

 

 

Dari keseluruhan hasil perhitungan jarak dengan data training yang 

berjumlah 110 data, hasil perhitungan diurutkan mulai terkecil hingga 

terbesar. Setelah diurutkan, dilihat mayoritas klasifikasi yang muncul dari 

perhitungan jarak yang terkecil atau yang pertama sampai dengan yang 

kelima. Dapat dilihat pada gambar mayoritas klasifikasi yang muncul adalah 

“Ya”, sehingga data testing yang ingin diklasifikasikan termasuk kedalam 

klasifikasi “Ya” atau tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.5 Penentuan Hasil Prediksi dari Perhitungan Jarak 
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2.4.7 Evaluation 

Pada tahap ini dilakukan pencarian k-Optimal pada algoritma kNN 

untuk prediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa berdasarkan IP sampai 

dengan semester 4 menggunakan metode k-Fold Cross Validation dan Uji 

Akurasi. Setelah mendapatkan nilai k-Optimal maka dapat digunakan pada 

algoritma kNN untuk prediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa berdasarkan 

IP sampai dengan semester 4.  

2.4.8 k-Fold Cross Validation 

Form k-Fold Cross Validation menghasilkan tingkat akurasi dari 

masing-masing nilai k yang digunakan yaitu 1,3,5,7,9,11,13,15,17, dan 19. 

Dari nilai k tersebut didapatkan bahwa hanya k=5 yang menghasilkan 

persentase tertinggi yaitu sebesar 80% [11]. 

Gambar 2.6  Hasil Pencarian k-Optimal dengan k-Fold Cross Validation [11]. 


