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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Prematur 

2.1.1 Pengertian Prematur 

Prematur merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas utama 

selama periode neonatus. Permasalahan yang timbul akibat kelahiran prematur pada 

periode perinatal meliputi sistem serebrospinal yang disebabkan asfiksia atau iskemik, 

perdarahan intraventrikuler, sindrom disstres pernafasan, displasia bronkopulmoner, 

fibroplasia retrolental, infeksi atau sepsis dan masalah metabolik 

(asidosis,hipoglikemia,hiperbilirubinemia). Persalinan prematur juga adalah 

persalinan yang dimulai setiap saat setelah awal minggu gestasi ke-20 sampai akhir 

minggu gestasi ke-37. Persalinan premature merupakan persalinan yang terjadi pada 

kehamilan kurang dari 37 minggu (antara 20-37 minggu) atau dengan berat janin 

kurang dari 2500 gram. Masalah utama dalam persalinan prematur adalah perawatan 

bayinya, semakin muda usia kehamilannya semakin besar morbiditas dan 

mortalitasnya. 

2.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kelahiran Prematur 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelahiran prematur, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Usia

Usia seseorang wanita dapat mempengaruhi proses melahirkan, karena ada 

masa seorang wanita sudah siap untuk melahirkan dan ada masa ketika wanita 

belum siap untuk melahirkan sehingga bisa melahirkan secara normal dan bisa 

melahirkan anak prematur. Masa wanita belum siap untuk melahirkan ketika umur 

kurang dari 20 tahun, karenan mental,fisik dan reproduksinya belum memiiki 

kematangan. Namun di usia 35 tahun juga wanita akan mengalami penurunan 

organ reproduksinya yang dapat mengganggu proses kelahiran nantinya, sehingga 

waktu yang tepatnya adalah ketika berumur lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 

tahun. 

b. Konsumsi Rokok

Wanita yang memiliki kebiasaan buruk berupa merokok memiliki peluang 

untuk melahirkan secara prematur.  Karena dengan merokok dapat menyebabkan 

beberapa penyakit termasuk dapat mengganggu kehamilan pada seorang wanita 
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sehingga dapat terjadi kelahiran prematur. Orang yang menghirup udara rokok 

sama halnya juga dengan merokok sehingga wanita harus menghindari orang yang 

merokok ketika hamil supaya kehamilan berjalan dengan tanpa gangguan apapun. 

c. Trauma  

Trauma itu disebabkan oleh kekerasan saat ibu sedang hamil, adanya pukulan 

benda keras di perut ibu hamil. Larangan ibu hamil terjatuh dan terbentur ini, 

karena menimbulkan pendarahan bisa membuat ibu hamil tersebut melahirkan 

secara prematur. 

d. Riwayat Kelahiran Prematur 

Seseorang wanita yang sebelumnya pernah melahirkan secara prematur akan 

mempengaruhi proses melahirkan yang selajutnya. Sehingga untuk melahirkan 

selanjutnya akan beresiko terjadinya prematur walaupun tidak 100% terjadi 

prematur. Studi menunjukkan bahwa 30 – 50 persen yang pernah melahirkan 

prematur pada sebelumnya akan mengalami kelahiran prematur pada kehamilan 

berikutnya. 

e. Kehamilan Ganda  

Kehamilan ganda atau kehamilan kembar yang sering terjadi saat ini ternyata 

banyak sekali yang terjadi secara normal dan ternyata dapat menimbulkan 

kelahiran prematur. Menurut sebuah penelitian dari 36 persen ternyata 3 

dilahirkan sebelum 32 minggu, penelitian telah dilakukan di Rumah Sakit Bersalin 

Universitas Cork, Irlandia yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Ifeoma 

Offiah. Sementara itu 50 persen kelahiran prematur apabila kembar dua 

sedangkan kembar kelipatan mencapai 90 persen prematur. 

f. Tekanan Darah Sistolic 

Tekanan darah Sistolic dapat menyebabkan seorang wanita hamil melahirkan 

anak prematur apabila tekanan darah sistolicnya tinggi. Untuk tekanan darah 

sistolic yang normal adalah 120mmgh ke bawah dan untuk yang tidak baik adalah 

140 keatas. Apabila darah sistolic seseorang wanita mencapai 140 atau 140 keatas 

maka itu dapat menyebabkan darah tinggi dan apabila seorang wanita yang hamil 

mengalami darah tinggi itu dapat menyebabkan kelahiran prematur. 

g. Tekanan Darah Distolic 

Selain tekanan darah sistolic yang sudah dijelaskan diatas, tekanan darah 

Distolic juga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran secara prematur. Namun 

berbeda ukurannya dengan tekanan pada darah sistolic, untuk darah distolic 
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tekanannya yang normal adalah 80 kebawah sedangkan untuk 90 keatas itu 

melebihi atau tidak baik. Apabila seorang wanita yang hamil memiliki tekanan 

darah distolic melebihi dari 90 keatas akan dapat menyebabkan hipertensi 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. 

h. Riwayat Keguguran 

Seseorang wanita yang memiliki riwayat keguguran akan menyebabkan 

ketergangguan saat akan melahirkan yang selanjutnya. Selain terganggu pada 

dirinya saat melahirkan, anak atau bayi yang akan dilahirkan juga dapat terganggu 

atau terjadi kelahiran prematur. Keguguran yang sebelumnya terjadi pada seorang 

wanita hamil akan mempengaruhi psikologis pada wanita tersebut baik dari segi 

fisik dan mental. 

i. Riwayat Darah Tinggi 

Riwayat darah tinggi dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur pada 

ibu hamil. Seseorang wanita yang memiliki darah tinggi pada saat mendekati 

proses melahirkan dapat mengganggu kehamilan dari wanita tersebut sehingga 

dapat menyebabkan anak yang dilahirkan secara prematur, hampir sama dengan 

apa yang dijelaskan sebelumnya pada penjelasan tekanan darah sistolic.  

j. Keputihan  

Keputihan yang terjadi pada sebagian orang yang sekarang ini ternyata juga 

dapa menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. Keputihan yang dimaksud 

disini biasanya memiliki tanda seperti keluarnya cairan kental dan rasa gatal 

sehingga dapat menbuat iritasi pada vulva. Keputihan seperti itu dapat 

menyebabkan terjadinya kelahiran prematur karena dapat membuat keperihan 

pada ibu hamil. 

2.2. Data Mining 

2.2.1 Pengertian Data Mining 

Data mining dapat diartikan sebagai proses menemukan dan menggambarkan 

pola struktural dalam data yang akan kita olah untuk menjelaskan data yang kita 

miliki kedalam bentuk klasifikasi ataupun prediksi. Data mining sudah berperan 

penting dalam sistem informasi beberapa tahun terakhir ini. Data mining sangat 

berguna saat ini karena data yang semakin melimpah dan harus diolah kembali untuk 

mendapatkan informasi dari data tersebut.  
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Seceara umum data mining dapat diartikan sebagai berikut : 

• Proses penemuan pola yang menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah 

besar. Merupakan evolusi alami dari teknologi database, dan merupakan 

metode yang paling banyak dibutuhkan, dengan aplikasi yang sangat luas. 

• Ekstraksi dari suatu informasi yang berguna atau menarik ( non-trival, 

implisit, sebelumnya belum diketahui, potensial kegunaannya ) pola atau 

pengetahuan dari data yang disimpan dalam jumlah besar. 

• Ekplorasi dari analisa secara otomatis atau semiotomatis terhadap data – data 

dalam jumlah besar untuk mencari pola dan aturan yang berarti. 

Berdasarkan pengertian diatas yang telah disampaikan, hal terpenting yang 

terkait dengan data mining adalah :  

• Data mining merupakan suatu prose otomatis terhadap data yang sudah ada. 

• Data yang akan diproses berupa data yang besar. 

• Tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin 

memberikan indikasi yang bermanfaat. 

2.2.2 Model Data Mining 

 Terdapat 2 tipe atau mode operasi yang bisa digunakan untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan user lewat proses data mining, yaitu model verifikasi dan 

knowledge discovery. 

 Model verifikasi menggunakan top down dengan mengambil hipotesa dari 

user dan memeriksa validitasnya dengan data sehingga bisa dibuktikan kebenaran 

hipotesa tersebut. 

 Model Knowledge Discovery menggunakan pendekatan botton up untuk 

mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Model ini terbagi menjadi 

dua directed knowledge discovery dan undirected knowledge discovery. Pada directed 

knowledge discovery data mining akan mencoba mencari penjelasan nilai target field 

tertentu ( seperti penghasilan, usia, respon, dan lain – lainnya ) terhadap field – field 

yang lain. Sedangkan pada undirected knowledge discovery tidak ada target field 

karena komputer akan mencari pola yang ada pada data. Jadi undirected knowledge 

discovery digunakan untuk mengenali hubungan atau relasi yang ada pada data 

sedangkan directed knowledge discovery akan menjelaskan hubungan atau relasi 

tersebut. 
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2.2.3 Proses Data Mining 

Ada beberapa tahapan proses dalam data mining. Diagram dibawah 

menggambarkan beberapa tahap atau proses yang berlangsung dalam data mining. 

Fase awal dimulai dari data sumber dan berakhir dengan adanya informasi  yang 

dihasilkan dari beberapa tahapan, yaitu :  

 

 

Gambar 2.1  Proses Data Mining 

Tahapan proses dalam Data Mining dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Seleksi Data 

Tahap ini adalah tahap dimana proses penyeleksian dan pengambilan data 

yang relevan dari database. Fitur atau atribut data akan dicek apakah relevan 

untuk dilakukan dalam data mining. 

b. Pre – processing atau Cleaning ( pemilihan data ) 

Tahap ini adalah tahap menghapus data yang tidak konsisten dan noise yang 

terdapat dalam data, seperti data yang tidak relevan dan data yang salah ataupun 

data kosong.proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, dan 

memperbaiki kesalahan pada data. 

c. Tranformasi  

Tahap dimana data mengalami transformasi ke dalam bentuk yang sesuai dan 

mudah dipahami. Coding adalah proses tranformasi pada data, yang dimana pada 

proses coding sangat tergantung dengan jenis atau pola informasi yang akan dicari 

dari data. 
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d. Data Mining  

Tahap ini merupakan proses mencari pola atau informasi menarik dari data 

dengan menggunakan teknik dan algoritma tertentu. Sehingga perlu pemilihan 

algoritma yang sesuai dengan data yang diolah untuk mendapatkan hasil yang 

baik dari data yang diolah. 

e. Interpretasi atau Evaluasi 

Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. 

Secara garis besar proses data mining terdiri dari 5 tahap seperti yang 

dijelaskan sebelumnya. Namun dalam proses data mining dapat juga terjadi iterasi 

atau pengulangan pada tahap – tahap tertentu. Sebagai contohnya pada saat 

coding, analisis menyadari proses cleaning belum dilakukan dengan sempurna, 

atau mungkin menemukan informasi yang baru untuk memperkaya informasi data 

yang sudah ada. 

  2.2.4 Pengelompokkan Data Mining 

Pengelompokkan data mining dibagi menjadi beberapa kelompok 

sesuai  dengan fungsi yang dapat dilakukan masing – masing, sebagai berikut : 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi merupakan proses  pengelompokkan sebuah data kedalam 

kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Pada proses klasifikasi terdapat 

target atributnya dan kelasnya sudah diketahui sebelumnya. Contohnya 

menentukan apakah proses kelahiran merupakan kelahiran secara  normal 

atau caesar. 

b. Clustering atau Pengelompokkan 

Clustering merupakan proses pengelompokkan data kedalam beberapa 

kelas kategorinya, dimana kelas – kelas dari data tersebut belum diketahui 

sebelumnya dan ditentukan sendiri oleh datanya dalam proses clustering. 

c. Asosiasi  

Fungsi dari asosiasi adalah untuk menemukan atribut yang muncul 

atau keluar secara bersamaan dalam satu waktu. Asosiasi banyak 

digunakan dalam dunia bisnis dan umum dikenal dalam dunia bisnis 

dengan nama analisis market marketing. Contohnya pada suatu penjualan 

obat pada apotik, untuk menentukan obat yang sering dibeli secara 
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bersamaan oleh pasieen maka diperlukan asosiasi untuk penyediaan obat 

di apotik tersebut agar obat dapat tersedia dengan baik. 

d. Regresi atau Prediksi 

Prediksi digunakan untuk memetakan item data untuk mendapatkan 

hasil prediksi yang baik dan digunakan pada masa yang akan datang. 

Contohnya prediksi curah hujan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 

dengan menggunakan variabel – variabel tertentu yang digunakan untuk 

memprediksi curah hujan dan variabel yang sangat mempengaruhi untuk 

terjadinya hujan.  

e. Estimasi  

Estimasi mirip dengan proses klasifikasi, tetapi di estimasi atribut atau 

fitur targetnya lebih di arahkan kedalam bentuk numerik. Model yang 

dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai atribut 

untuk prediksi. 

f. Deskripsi  

Data dapat diasosiasikan dengan pembagian kelas atau konsep. Cara 

ini digunakan untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang 

terdapat pada data. 

2.3.Seleksi Fitur 

2.3.1 Pengertian Seleksi Fitur 

Seleksi fitur merupakan teknik untuk mengetahui fitur – fitur yang paling 

berpengaruh dalam menentukan nilai kelas targetnya, Sehingga teknik seleksi fitur 

banyak digunakan dalam pre  - processing data mining. Teknik seleksi fitur dapat 

membantu dalam mengurangi fitur – fitur yang kurang berpengaruh dalam proses data 

mining, misalnya dalam proses suatu klasifikasi dengan menggunakan fitur yang 

banyak untuk menentukan kelas targetnya. Dari pengurangan beberapa fitur dalam 

dalam data mining dapat mempercepat kinerja dari proses pengolahan data dan dapat 

pula meningkatkan accuracy dengan menggunakan fitur – fitur yang paling 

berpengaruh untuk penentuan kelasnya. Dengan  penerapan metode seleksi fitur 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah ukuran dataset yang lebih kecil, 

menyusutnya ruang pencarian dan kebutuhan komputasi yang lebih rendah. Untuk 

klasifikasi tujuannya adalah untuk pengurangan ukuran dimensi agar dapat 

meningkatkan accuracy dari klasifikasi. 
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2.3.2 Information Gain 

Teknik seleksi fitur dengan Information gain artinya adalah memilih simpul 

fitur dari pohon keputusan berdasar nilai information gain. Nilai information gain 

sebuah fitur diukur dari pengaruh fitur tersebut terhadap keseragaman kelas pada data 

yang dipecah menjadi sub data dengan nilai fitur tertentu. Keseragaman kelas 

(entropy) dihitung pada data sebelum dipecah dengan persamaan (1) dan pada data 

setelah dipecah dengan persamaan (2) : 

Entropy (S)=∑
𝐼=1
𝐾

(−𝑃𝑖) log 2(𝑃𝑖).........................( 1 ) 

Dengan nilai Pi adalah proporsi data S dengan kelas i. K adalah jumlah kelas pada 

output S. 

Entropy ( S, A ) = ∑𝑖=1
𝑣  (

𝑠𝑣

𝑠
∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑆𝑣)) ...................( 2 ) 

Dengan nilai v adalah semua nilai yang mungkin dari atribut A, Sv adalah  

subset dari S dimana atribut A bernilai v. Nilai information gain dihitung dari 

persamaan berikut: 

Gain ( S, A) = Entropy (S) – Entropy (S, A) .......................( 3 ) 

Dengan nilai Gain (S,A) adalah nilai information gain. Entropy (S) adalah nilai 

entropy sebelum pemisahan. Entropy (S, A) adalah nilai entropy setelah pemisahan. 

Besarnya nilai information gain menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu atribut 

terhadap pengklasifikasian data . 

Langkah – Langkah : 

a. Menghitung entropy total  dari seluruh data 

b. Menghitung entropy dari masing – masing atribut 

c. Menghitung Gain dari masing – masing atribut 

d. Menentukan batas terendah dari nilai gain  

e. Menggunkan fitur untuk klasifikasi yang memiliki nilai gain diatas batas terendah 

dari yang ditentukan. 
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2.3.3 Correlation – based Feature Selection 

Sebagai inti dalam CFS adalah teknik heuristic untuk mengevaluasi nilai atau 

harga subset fitur. Teknik ini mempertimbangkan kegunaan fitur individual bagi 

prakiraan label kelas dengan level interkorelasi di antara fitur-fitur. Fitur secara 

individual menguji mana ukuran yang berkaitan dengan variable yang diamati 

(sebagai kelas target). Persamaan berikut adalah formalisasi nilai harga heuristic yang 

dimaksud: 

𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡
𝑠 =  

𝐾𝑟𝑐𝑓

√𝑘+(𝑘−1)𝑟𝑓𝑓

     ........................ (1) 

Dimana Merits merupakan harga heuristic subset fitur S yang berisi k fitur rcf 

yang merupakan rata-rata korelasi fitur-kelas, rff adalah rata-rata interkorelasi fitur ke 

fitur. Pada kenyataannya semua variable distandardisasi sesuai rumus korelasi 

Pearson. Numerator dianggap telah dipahami sebagai indikasi bagaimana sifat 

prediksi suatu fitur kelompok, sedangkan denominator menunjukkan bagaimana 

redundansi data antara fitur. 

2.4.Klasfikasi 

Klasifikasi merupakan proses untuk menentukan model atau fungsi yang 

menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk 

mendapatkan perkiraan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model 

tersebut bisa berupa aturan “ jika – maka “, pohon keputusan, formula matematis atau 

neural network. Secara umum proses klasifikasi dibagi menjadi 2 fase : learning dan 

test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya digunakan 

untuk membentuk model perkiraan. Sedangkan pada fase test, model yang sudah 

terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model 

tersebut. Bila akurasinya mencukupi model ini dapat dipakai untuk memprediksi kelas 

data yang belum diketahui. 

2.5.Pohon Keputusan 

2.5.1 Pengertian Pohon Keputusan 

Pohon dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah 

pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari 

masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor 

kemungkinan/probablitas yang akan mempengaruhi alternatif - alternatif keputusan 



15 
 

tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil 

alternatif keputusan tersebut. Pohon keputusan melakukan prediksi menggunakan 

struktur pohon atau struktur berhirarki. Pohon keputusan adalah struktur flowcart 

yang berbentyk pohon ( tree ). Proses dalam pohon keputusan  mengubah bentuk data 

(tabel) menjadi pohon ( tree ) seterusnya mengubah model pohon menjadi aturan ( 

rule ) . contoh pohon keputusan dapat dilihat dari gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.2 Model Pohon Keputusan 

2.5.2  Kelebihan Pohon Keputusan 

Kelebihan dari metode pohon keputusan adalah: 

a. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global, 

dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. 

b. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika 

menggunakan metode pohon keputusan maka sample diuji hanya berdasarkan 

kriteria atau kelas tertentu. 

c. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih 

akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang 

sama.Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan 

yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode penghitungan satu 

tahap yang lebih konvensional. 

d. Dalam analisis multivariat, dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat 

banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi 

dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode 

pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan 

menggunakan criteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal 

tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. 
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2.5 Kekurangan Pohon Keputusan 

Kekurangan dari metode pohon keputusan adalah: 

a. Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan criteria yang digunakan 

jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya 

waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. 

b. Pengakumulasian jumlah eror dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan 

yang besar. 

c.  Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 

d. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat 

tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. 

2.5.4 Algoritma Pohon Keputusan 

Ada banyak algoritma yang membentuk pohon keputusan, antara lain ID3, 

C4.5 dan CART : 

a. ID3 

ID3 pertama kali dikembangkan oleh J.Ross Quinlan di University of Sydney. 

ID3 pertama kali disajikan pada tahun 1975 dalam sebuah buku Machine 

Learning. 

Kelebihan Algoritma ID3 adalah sebagai berikut : 

a. Dapat membuat prediksi yang mudah dipahami 

b. Dapat membangun pohon keputusan dengan cepat dan pendek 

c. Hanya butuh beberapa atribut atau fitur untuk klasifikasi 

Kelemahan Algoritma ID3 adalah sebagai berikut : 

a. Dengan data yang diteliti berjumlah kecil akan membuat data over – 

classified. 

b. Hanya satu atribut atau fitur yang diuji dalam waktu yang sama untuk 

membuat pohon keputusan. 

b. C4.5 

Algoritma C4.5 merupakan proses pengembangan dari algoritma ID3. 

Algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma yang membuat pohon keputusan. 

Penjelasan mengenai algoritma C4.5  selanjutnya dijelaskan pada bagian 2.5. 
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c. CART 

CART adalah sebuah algoritma yang dapat menggambarkan hubungan antara 

variabel respon dengan variabel prediktor. Dalam algoritma CART setiap simpul 

dibagi menjadi 2 cabang. 

Kelebihan algoritma CART adalah sebagai berikut : 

a. Dapat melakukan komputasi dengan cepat 

b. Fleksibel dan dapat mengatur waktu dengan cepat 

Kelemahan algoritma CART adalah sebagai berikut : 

a. Membagi hanya dengan satu variabel 

b. Memiliki pohon keputusan yang tidak stabil 

2.6.Algoritma C4.5 

2.6.1 Pengertian Algoritma C4.5 

Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3 (Iterative 

Dichotomizer Three) yang digunakan untuk membuat sebuah pohon keputusan. Sama 

halnya seperti algoritma decision tree pendahulunya, C4.5 memiliki root node, 

internal node dan leaf node. Menurut Kusrini dan Taufiq, dalam pemilihan node root, 

maka akan dipilih atribut dengan nilai gain tertinggi . Nilai gain dan entropy yang 

terbentuk dalam sebuah decision tree didapatkan melalui persamaan sebagai berikut: 

    𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑆, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑆) − ∑
|𝑆𝑖|

|𝑆|

𝑛 

𝑖=1

∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑆) 

Keterangan : 

S : Himpunan Kasus 

A : Atribut 

n : Jumlah Partisi Atribut A 

|Si| : Jumlah Kasus pada Partisi ke i 

 |S| : Jumlah Kasus dalam S    

Untuk mengetahui Entropy maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑆 )  = ∑ − 𝑝𝑖 ∗  𝑙𝑜𝑔 2  𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan : 

S : Himpunan Kasus 
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n : Jumlah Partisi S 

pi : Proporsi dari Si Terhadap S 

Secara umum untuk membuat pohon keputusan dengan algoritma C4.5 : 

a. Menghitung nilai gain untuk menentukan atribut akar 

b. Membuatkan cabang di setiap nilai 

c. Membagikan setip kasus di setiap cabang yang dibuat 

d. Mengulang kembali proses sampai mendapatkan kelas yang sama 

Tabel 2.1 Proses Menghitung Entropy dan Gain setiap Atribut 

Node   Jumlah 

kasus (S) 

Prematur T_Premat

ur 

Entropy Gain 

1 Total   16 11 5 0.896038232  

 Sistol       0.12325520

2 

  Rendah  5 2 3 0.970950594  

  Normal  5 4 1 0.721928195  

  Tinggi   6 5 1 0.650022422  

 Distol       0.25956614

3 

  Rendah   2 0 2 0  

  Normal  7 6 1 0.591672778  

  Tinggi   7 5 2 0.863120569  

 Riwayat 

Darah 

Tinggi 

     0.25855504

8 

  Tidak  6 2 4 0.918295835  

  Ya 10 9 1 0.468995594  

 Riwayat 

prematu

r 

     0.51842298

4 

  Tidak  7 2 5 0.863120569  

  Ya  9 9 0 0  

 Trauma       0.00449682

5 

  Tidak  4 3 1 0.811278124  
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  Ya 12 8 4 0.918295835  

 Usia       0.07335714

7 

  Tidak  14 9 5 0.940206959  

  Ya 2 2 0 0  

 Kehamil

an 

ganda 

     0.03513588

7 

  Tidak  15 10 5 0.918295835  

  Ya 1 1 0 0  

 

Dari hasil perhitungan node pertama diatas kita bisa mengetahui atribut 

dengan gain tertinggi adalah Riwayat Prematur yaitu sebesar 0.518422984. Sehingga 

dengan begitu riwayat prematur menjadi node akar. Terdapat dua nilai dari atribut 

riwayat prematur yaitu YA dan TIDAK. Dari kedua nilai atribut tersebut, nilai atribut 

YA sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu keputusan yes, sehingga tidak 

perlu dilakukan perhitungan labih lanjut, tetapi untuk nilai atribut TIDAK masih perlu 

dilakukan perhitungan lagi. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat digambar pohon keputusan dari 

algoritma C4.5. Untuk pohon keputusan pada node 1 dapat dilihat pada gambar 3.1 

dibawah ini : 

 

 

 

                       TIDAK          YA 

 

 

 

Gambar 2.3 pohon keputusan node 1 

 

 

 

 

Prematur 

Riwayat  

Prematur 

    1.1....? 
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Tabel 2.2 Perhitungan Node 1.1 

Node   Jumlah 

kasus 

(S) 

Prematur T_Prem

atur 

Entropy  Gain  

1.1 Riwayat 

Prematur 

 

 

 

 

7 2 5 0.86312

0569  

 

 Usia       0.30595849

3 

  Tidak  6 1 5 0.65002

2422 

 

  Ya  1 1 0 0  

 Riwayat 

Darah 

Tinggi  

     0.07600985

4 

  Ya  1 0 1 0  

  Tidak  6 2 4 0.91829

5834 

 

 Trauma       0.07600985

4 

  Ya  6 2 4 0.91829

5834  

 

  Tidak  1 0 1 0  

 Sistol       0.16958395

5 

  Renda

h  

5 2 3 0.97095

0594 

 

  Norma

l  

1 0 1 0  

  Tinggi  1 0 1 0  

 Distol       0.07600985

4 

  Renda

h  

2 0 2 0  

  Norma 3 2 1 0.91829  
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l  5834 

  Tinggi  2 0 2 0  

 Kehamila

n Ganda 

     0 

  Ya  0 0 0 0  

  Tidak  7 2 5 0.86312

0569 

 

                       

  Dari hasil perhitungan node pertama diatas dapat diketahui bahwa 

atribut dengan gain tertinggi adalah Usia yaitu sebesar 0.305958493. Dengan 

demikian Usia dapat menjadi node 1.1. Ada dua nilai atribut Usia yaitu YA 

dan TIDAK. Dari kedua nilai atribut tersebut, nilai atribut YA sudah 

mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu keputusan yes, sehingga tidak perlu 

dilakukan perhitungan labih lanjut, tetapi untuk nilai atribut TIDAK masih 

perlu dilakukan perhitungan lagi. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat digambar pohon keputusan dari 

algoritma C4.5. Untuk pohon keputusan pada node 1.1 dapat dilihat pada 

gambar 3.2 dibawah ini : 

     

 

 

                                                                          TIDAK          YA 

 

 

                                                         

                                                        TIDAK            YA  

 

 

 

Gambar 2.4  pohon keputusan node 1.1 

 

Kelebihan dari Algoritma C4.5  : 

a. Mampu menangani atribut dengan tipe kontinu dan diskrit 

b. Mampu mengatasi atribut kosong ( misisng value ) 

Riwayat 

Prematur 

Usia  Prematur  

1.2 Prematur 



22 
 

c. Manpu memangkas atau mengurangi cabang 

d. Model pohon keputusan mudah dipahami 

Kelemahan dari Algoritma C4.5  : 

a. Susah membaca data dalam jumlah yang sangat besar 

2.7. K – Fold Cross Validation 

Pada pendekatan ini jumlah data yang digunakan sama untuk pelatihan dan 

satu kali untuk pengujian. Pendekatan ini sering dikenal dengan nama pendekatan k – 

fold cross validation, yang memecah data set menjadi k bagian set data dengan ukuran 

sama. Setiap kali berjalan, satu pecahan berperan sebagai data set uji sedangkan 

pecahan lainnya menjadi data set latih. Langkah tersebut dilakukan sebanyak k kali 

sehingga setiap data berkesempatan untuk menjadi data set uji dan data set latih 

sebanyak satu kali dan sebanyak k – 1. Total error diketahui dari menjumlahkan 

semua error yang didapat dari k kali proses.  

 


