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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya digunakan pada penelitian ini sebagai acuan untuk 

mendapatkan teori yang dapat membantu dalam penelitian ini. Tabel 2.1 ini 

merupakan penelitian sebelumnya yang dipakai pada penelitian ini.  

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Point Jurnal 1 Jurnal 2 

Judul 

Penerapan Algoritma C5.0 

Pada Sistem Pendukung 

Keputusan Kelayakan 

Penerimaan Beras 

Masyarakat Miskin [5] 

Penerapan Data Mining 

dalam Menganalisa 

Pemberian Pinjaman dengan 

Menggunakan Metode 

Algoritma C5.0 (Studi 

Kasus: Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah 

Kelurahan Lambung Bukik) 

[6] 

Masalah 

Masalah kemiskinan saat ini 

sedang menjadi pusat 

perhatian pemerintah. Maka 

dari itu pemerintah membuat 

sebuah program yang 

dinamakan raskin yang 

dimana bertujuan untuk 

membantu beban masyarakat 

miskin.  

Dengan banyaknya 

pengajuan kredit dari 

masyarakat dari masyarakat 

untuk pendanaan usaha 

maka diperlukan suatu 

analisa dari tempat 

pengajuan kredit tersebut. 

Tujuan 

Dengan adanya sistem ini di 

harapkan dapat membantu 

memberikan sebuah 

keputusan yang tepat pada 

Untuk menganalisa kredit 

tersebut diperlukan suatu 

metode data mining dalam 

pemberian pinjaman. 



4 
 

sebuah kasus kelayakan 

penerimaan beras raskin. 

Metode 

Metode yang digunakan pada 

sistem ini yaitu algoritma 

C5.0 digunakan untuk 

memberikan keputusan 

dalam penerimaan raskin.  

Metode yang digunakan 

menggunakan algoritma 

C5.0 digunakan untuk 

memberikan keputusan 

dalam pengajuan kredit agar 

pihak koperasi jasa 

keuangan syariah dengan 

cepat menganalisa 

pengajuan kredit oleh 

anggota koperasi tersebut 

Hasil 

Hasil yang dihasilkan pada 

penelitian ini berupa sebuah 

pohon keputusan yang 

digunakan untuk 

memberikan sebuah 

keputusan. 

Aplikasi ini dapat 

membantu meminimalisir 

terjadinya kredit yang macet 

karena dilakukan 

perhitungan yang 

menghasilkan pohon 

keputusan dan dari pohon 

keputusan diperoleh rule 

yang akan digunakan untuk 

menentukan pengajuan 

kredit berikutnya dioleh 

oleh sistem sehingga 

kemungkinan terjadinya 

kesalahan kecil 

 

2.2 Stres 

Stres dapat terjadi jika seseorang berada dalam ketidakmampuan dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi kondisi 

mental, fisik, dan emosional. Dan jika dibiarkan dapa mempengarhi kondisi 
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kesehatan fisik orang tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi stres adalah 

kondisi lingkungan sekitar [1]. 

Menurut Rice (1999), berdasarkan etiologinya salah satu klasifikasi stres 

adalah College student stress. College student stress atau Stres Mahasiswa yang 

dipicu oleh lingkungan perkuliahan [2] . Stres sering terjadi pada mahasiswa tingkat 

akhir dimana salah satu pemicunya yaitu tugas akhir yang dituntut untuk 

menyelesaikannya dan sering mengalami masalah dalam proses pengerjaanya. Jika 

stres itu terus berlanjut dan tidak di analisa dari dini dapat berdampak pada 

kesehatan mental mahasiswa tersebut dan juga berdampak pada kegiatan akademis 

mahasiswa tersebut, contohnya tugas akhirnya dapat terbengkalai. 

Tingkatan Stres dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu [2] : 

a. Stres tingkat ringan 

Stres yang dimana tidak mempengaruhi aspek fisiolgis dari seseorang 

yang sedang mengalaminya. Stres tingkat ringan sering terjadi pada 

seseorang yang pelupa dan kebanyakan tidur. Stres tingkat ringan dapat 

berdampak buruk jika sering terjadi. 

b. Stres tingkat sedang 

Stres yang dimana terjadi jika seseorang sering mengalami stres tingkat 

sedang. Penyebab stres ini terjadi yaitu adanya perselisihan, 

kesepakatan dan masalah yang belum diselesaikan. Jika situasi seperti 

ini terus berlanjut dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik 

seseorang. 

c. Stres tingkat berat 

Stres yang dimana sudah kronis dan sering terjadi hampir setiap saat. 

Salah satu penyebab adanya stres tingkat berat terjadi pada seseorang 

yaitu adanya hubungan yang tidak baik, mengalami masalah finansial, 

dan mempunyai penyakit fisik yang dialami sejak lama. 

 

2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

Salah satu contoh perkembangan zaman yaitu sebuah sistem yang berbasis 

komputer yang kegunaanya untuk mendukung sebuah keputusan yang berupa 

penilaian seseorang dalam mengambil sebuah keputusan namun penilaian tersebut 
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tidak mempengaruhi penelian mereka. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan 

beberapa model yaitu model menganalisis data, penilaian, pandangan dalam 

membuat keputusan, dan pemrosesan modelnya berbasis teknologi yang 

mempunyai tujuan untuk mendukung dalam mengambil sebuah keputusan yang 

semi terstruktur [7]. 

 

2.4 Data Mining 

Data mining merupakan sebuah proses dalam menganalisis sekumpulan data 

yang digunakan untuk hasil dalam sebuah penelitian. Tujuannya untuk menemukan 

beberapa keterkaitan antara data satu dan data lainnya, dan juga meringkas data – 

data agar lebih mudah untuk di pahami dan dapat digunakan oleh pemilik data 

tersebut [8]. Data yang sudah terkumpul dengan jumlah yang banyak, akan 

dilakukan sebuah proses pengolahan dan menghasilkan sebuah informasi yang 

berguna.  

Ada 2 jenis metode dalam data mining, yaitu : 

a. Metode Prediktive 

Prose menentukan sebuah pola dari data dengan menggunakan beberapa 

variable yang digunakan untuk memprediksi variable lain yang belum 

diketahui nilai dan jenisnya. Ada beberapa model dari metode prediktive 

yaitu metode klasifikasi, metode regresi, dan metode devasi. 

b. Metode Descriptive 

Proses dalam menentukan sebuah karakteristik dari data didalam 

database. Beberapa model dari metode descristive yaitu metode 

clustering, metode assocoation, dan metode sequential . 

 

2.5 Decision Tree 

Decision Tree atau pohon keputusan merupakan salah satu dari metode 

klasifikasi yang mempunyai struktur tree yang seperti flowchart, yang dimana 

masing – masing nodenya menunjukan sebuah hasil pada atribut, masing – masing 

cabang mewakili hasil pengujian dan masing – masing node dan leaf memegang 

label class. Node paling atas dikatakan root node [8] . Gambar 2.1 adalah contoh 

pohon keputusan : 
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Gambar 2.1 Pohon Keputusan  

Pohon keputusan merupakan salah satu dari model prediksi menggunakan 

flowchart yang mempunyai bentuk seperti struktur pohon. Decision tree termasuk 

metode yang sering digunakan untuk memprediksi suatu keputusan. Hasil yang 

diberikan juga mudah dipahami. Ada 3 jenis node pada metode decision tree : 

a. Root Node, merupakan node parent atau node yang paling atas, pada node ini 

tidak bisa dilakukan suatu input dan dapat mempunyai output atau bisa juga 

tidak. 

b. Internal Node, merupakan node percabangan. Pada node ini hanya 

mempunyai satu inputan dan bisa mempunyai beberapa output. 

c. Leaf Node, merupakan node terakhir. Pada node ini hanya mempunyai satu 

inputan dan tidak mempunyai output. 

 

2.6 Algoritma C5.0 

Algoritma C5.0 termasuk bagian dari algoritma data mining dan salah satu 

algoritma dari metode klasifikasi decision tree yang merupakan pengembangan dari 

algoritma C4.5 [9]. Dalam pemilihan atribut dalam algoritma ini menggunakan 

perhitungan information gain. Atribut akan dipecah menjadi beberapa kelas dan di 

proses dengan menggunakan information gain. Nilai information gain terbesar akan 

digunakan sebagai parent bagi node selanjutnya. Hasil menunjukan bahwa tingkat 

memori pada C5.0 meningkat sekitar 90%, dan lebih cepat dari C4.5 [10]. 

Perbedaan antara C5.0 dan C4.5 tidak terlalu berbedah jauh. Untuk proses 
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pengklasifikasian algoritma C5.0 dan C4.5 dapat dikatakan sama, namun 

perbedaanya terletak pada proses pembuatan rule dan pohon keputusan. Rule yang 

dihasilkan oleh C5.0 lebih akurat, lebih ringkas, dan lebih sedikit memakai memori, 

yang dimana algoritma C4.5 dapat menggunakan memori kurang lebih 3GB 

sedangkan C5.0 hanya 200MB. Untuk pohon keputusan, algoritma C5.0 cenderung 

lebih cepat dan lebih kecil [15]. Oleh karena itu, agoritma C5.0 baik digunakan 

karena dapat meringkas beberapa atribut yang tidak penting [16]. Strategi 

pengembangan decision tree menggunakan algoritma C5.0, yaitu [6] : 

1. Pertama, tree akan digambarkan sebagai node tunggal tanpa percabangan node 

lainnya yang mempresentasikan training set. 

2. Jika sample tesebut memiliki kelas yang sama, maka node tersebut dijadikan 

leaf node dengan label kelas tersebut. 

3. Jika tidak, algoritma dengan menggunakan ukuran berbasis entropi 

(information gain) akan memilih table predictor yang akan memisahkan 

record kedalam kelas kelas individual. Variabel tersebut menjadi variable tes 

atau keputusan pada node tersebut. 

4. Cabang dikembangkan untuk tiap nilai yang diketahui variable tes, dan sampel 

dipartisi berdasarkan cabang tersebut 

5. Algoritma ini akan terus melakukan proses yang sama rekursif untuk 

membentuk suatu pohon keputusan untuk setiap sample di setiap bagiannya.  

6. Proses rekursif ini akan berhenti, ketika salah satu dari kondisi  di bawah telah 

terpenuhi. Kondisi-kondisinya adalah:  

a. Semua sample yang diberikan pada  node  adalah berasal dari satu kelas 

yang sama.  

b. Tidak ada atribut lainnya yang dapat digunakan untuk mempartisi  sample 

lebih lanjut.  

c. Tidak ada record untuk cabang variable tes. Dalam kasus ini, leaf 

berbentuk dengan mayoritas kelas sebagai label record tersebut. 

Hasil dari information gain akan digunakan dalam memilih atribut untuk 

setiap node pada tree. Yang dimana nilai information gain terbesar akan digunakan 

untuk dijadikan sebagai parent untuk node selanjutnya. Dibawah ini ada rumus 

perhitungan information gain [10] : 
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𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑆, 𝐴) =  𝐸(𝑆) −  ∑
|𝑆𝑖|

|𝑆|
 × 𝐸(𝑆𝑖)𝑚

𝑖=1   (1) 

Dengan : 

E (S)  = Entropy Semesta atau Entropy Total 

E (Si) = Entropy atribut 

m = Jumlah sample 

 Si = Jumlah kasus total atribut 

S = Jumlah total data keseluruhan 

 

Untuk mendapatkan nilai subset dari atrbut tersebut maka digunakan rumus : 

𝐸(𝑆) =  ∑ − 𝑝𝑖 × 𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖)𝑚
𝑖=1    (2) 

Dengan : 

S  = Himpunan kasus atau atribut 

n = Jumlah partisi S 

pi = Jumlah proporsi dari total atribut (Si) terhadap total keseluruhan 

(S) 

 

2.7 Evaluasi dan Validasi Hasil 

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Confusion Matrix yang 

dimana metode ini gunakan untuk mengukur tingkat keakurasi pada konsep data 

mining yang telah dilakukan. Metode ini menggunakan tabel matrix seperti tabel 

2.2 [11] : 

Tabel 2.2 Tabel Matrix 

Klasifikasi yang benar 
Diklasifikasikan sebagai 

+ - 

+ True positives False negatives 

- False positives True negatives 

 

a. True Positives (TP): jumlah hasil yang bernilai positif 

b. False Positives (FP): jumlah hasil negatif yang bernilai positif 

c. False Negatives (FN): jumlah hasil positif yang bernilai negatif 

d. True Negatives (TN): jumlah hasil yang bernilai negatif 
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Kemudian setelah itu dimasukannya data testing kedalam confusion matrix, 

dan kemudian akan dihitung jumlah recall, precision dan accuracy [11]. 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Dimana : 

P = jumlah hasil positif 

N = jumlah hasil negatif 

 

2.8 Aplikasi Pendukung 

a. Bahasa Pemrograman PHP 

PHP (Hypertext Preeprocesor) salah satu bahasa pemrograman dalam 

pengembangan web yang menggunakan dokumen HTML. Pada awalnya PHP 

digunakan untuk mengetahui siapa saja yang sedang mengunjungi homepage yang 

diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 yang dimana dia merupakan salah 

satu pendukung open source. Dan kemudian dia mengeluarkan Personal home page 

tools versi 1.0 dan meluncurkan PHP 2.0 [12]. 

PHP dijalankan dalam sebuah server yang mampu membuat tampilan web 

menjadi lebih menarik dan dinamis. Dan juga PHP dapat mengelolah data dari 

komputer client nya itu sendiri sehingga dapat dengan mudah digunakan dalam 

sebuah browser. PHP dapat digunakan secara gratis dikarenakan PHP merupakan 

produk [12]. 

 

b. HTML dan CSS 

HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language adalah 

sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk script yang berguna untuk membuat 

halaman web. Sedangkan CSS yang merupakan singkatan dari Cascading Style-

Sheet adalah sebuah pengembangan atas kode HTML yang sudah ada sebelumnya. 

Dengan adanya CSS dapat menentukan sebuah struktur dasar halaman web secara 

lebih mudah dan cepat, serta irit size [13]. 
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c. Basis Data

Basis data atau database merupakan tempat penyimpanan data dan juga data

tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan dapat di cari dengan mudah dan cepat. 

Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terintegrasikan [14]. 

d. MySQL

MySQL merupakan server database yang digunakan untuk mengelolah data

dengan sangat cepat, dan juga dapat menampung jumlah data yang besar kemudian 

dapat di akses banyak pengguna. MySQL bisa digunakan oleh berbagai kalangan 

mulai dari kalangan akademis dan juga kalangan industri. User yang sedang 

mengakses dapat memperoleh data atau informasi yang sedang dibutuhkan dari 

server dan dapat menyimpan data yang dikirimkan user kedalam database MySQL. 

Dalam PHP terdapat banyak fungsi yang digunakan sebagai penghubung atau 

antarmuka dengan MySQL sehingga data dalam database dapat dilihat dari internet 

[14] .


