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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai persiapan penelitian. Persiapan 

penelitian diawali dengan menentukan latar belakang dilakukannya penelitian. 

Selanjutnya, melakukan identifikasi masalah yang dirumuskan dalam sub bab 

rumusan masalah. Selain itu, juga dijabarkan mengenai hal-hal perencanaan 

penelitian ini, seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

juga sistematika penulisan yang masing-masing ditulis dalam satu sub bab. 

1.1 Latar Belakang 

Data merupakan segala sesuatu yang sudah dicatat, sebuah keterangan, 

bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah dan belum diolah 

(Zulkifli A.M). Menurut Gordon B. Davis (1976), informasi adalah suatu data 

yang sudah dikerucutkan menjadi sebuah bentuk yang mempunyai arti dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. Data yang sudah diolah akan 

menghasilkan suatu informasi baru, dimana semakin banyak dan semakin besar 

kumpulan data yang dimiliki, semakin kompleks proses pengolahan yang harus 

ditempuh. Ada banyak cara untuk memudahkan kita dalam mengolah data 

menjadi suatu informasi yang berguna, salah satu metode yang banyak digunakan 

adalah metode Data Mining. Data Mining merupakan suatu proses menemukan 

hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa dalam 

sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan 

teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika (Larose, 2006). 

Dalam Data Mining ada suatu metode yang disebut Classification, yaitu 

metode untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data berdasarkan 

sekumpulan atribut dari data tersebut. Metode ini dibagi menjadi dua proses 

langkah, Learning dan Testing, dua langkah tersebut merupakan prinsip awal 

Machine Learning. Metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, akurasi 

prediksi, kemudahan dalam pembuatan model, skalabilitas, dan penjelasan model 

itu sendiri. 
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Decision Tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer 

karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Heri Santoso (2012), 

menjelaskan bahwa Decision Tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang 

menggunakan representasi struktur pohon (tree) di mana setiap node 

merepresentasikan atribut, cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, dan 

daun merepresentasikan kelas. Decision Tree memiliki kekurangan dalam 

efesiensi waktu menganalisa dan tingkat keakuratannya. 

Untuk menutupi kekurangan itu, Breiman (2001) menerbitkan metode 

Random Forest. Konsep dasar dari metode ini adalah menciptakan sekumpulan 

pohon dengan melakukan pemilihan atribut secara random, hal itu membuat 

waktu dalam penciptaan pohon dan menganalisa menjadi lebih cepat, sebab pohon 

yang tercipta hanya akan memiliki beberapa atribut. Keakuratan metode ini pun 

lebih baik jika dibandingkan dengan metode Decision Tree, karena hasil 

klasifikasi tidak hanya bergantung pada satu pohon, akan tetapi banyak pohon.  

Pada tahun 2006, Rodriguez, Kuncheva, dan Alonso mengusulkan metode 

untuk menghasilkan Ensemble Classifier berdasarkan Extraction Feature. Konsep 

yang sama dengan Random Forest, akan tetapi atribut yang sudah terpilih secara 

random akan disederhakan dengan penerapan salah satu metode Extraction 

Feature, Principal Component Analysis (PCA). PCA berfungsi untuk mereduksi 

dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. 

Begitu pula saat proses klasifikasi, data yang akan diprediksi, diterapkan dengan 

hasil Extraction Feature untuk mendapatkan data yang linear.  

Pada penelitian ini penulis akan membandingkan tiga metode 

Classification yaitu, Decision Tree, Random Forest, dan Rotation Forest. Penulis 

mencoba untuk mengimplementasikannya menggunakan Bahasa Pemrograman R. 

Peneliti akan membandingkan tingkat akurasi, kecepatan, dan tingkat kesulitan 

dalam pengimplementasian metode. Dalam proses membandingkan penulis akan 

menggunakan beberapa dataset dari UCI Learning, yaitu dataset IRIS, PIMA, dan 

WINE. Untuk menguji tingkat akurasi dari metode-metode tersebut penulis akan 

menggunakan metode k-fold cross validation, metode tersebut membagi dataset 

menjadi k bagian, kemudian setiap bagian tersebut dijadikan Data Train dan Data 
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Test. Dalam pengujian kecepatan, penulis akan menghitung berapa lama waktu 

yang dibutuhkan setiap proses fold. Diharapkan penulis dapat 

mengimplementasikan metode-metode teresbut dan k-fold cross validation dengan 

sesuai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian mengenai “Perbandingan Metode 

Decision Tree, Random Forest, dan Rotation Forest” adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi metode Decision Tree, Random Forest, dan 

Rotation Forest menggunakan Bahasa Pemrograman R? 

b. Berapa tingkat akurasi menggunakan metode k-fold cross validation yang 

dihasilkan dari metode Decision Tree, Random Forest, dan Rotation 

Forest? 

c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap metode Decision Tree, 

Random Forest, dan Rotation Forest? 

d. Bagaimana kesulitan implementasi dari metode Decision Tree, Random 

Forest, dan Rotation Forest? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan “Perbandingan Metode Decision 

Tree, Random Forest, dan Rotation Forest” ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengimplementasikan metode Decision Tree, Random Forest, dan 

Rotation Forest menggunakan Bahasa Pemrograman R. 

b. Mengetahui tingkat akurasi menggunakan metode k-fold cross validation 

yang dihasilkan dari metode Decision Tree, Random Forest, dan Rotation 

Forest. 

c. Mengetahui lama waktu yang dibutuhkan setiap fold dari metode Decision 

Tree, Random Forest, dan Rotation Forest. 

d. Mengetahui kesulitan implementasi dari metode Decision Tree, Random 

Forest, dan Rotation Forest.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak 

manfaat, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Masyarakat 

Mengetahui kemampuan metode Decision Tree, Random Forest, dan 

Rotation Forest. 

b. Bagi Pakar 

Mengetahui tingkat akurasi, lama waktu, dan tingkat kesulitan 

implementasi metode Decision Tree, Random Forest, dan Rotation Forest. 

c. Bagi Penulis 

Penulis mendapat pengetahuan baru yang berhubungan dengan penelitian 

ini baik pengetahuan tentang Machine Learning, Data Mining, Decision 

Tree, Random Forest, Rotation Forest, dan k-Fold Cross Validation. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah terhadap penelitian ini agar tidak dilakukan 

secara meluas, yaitu: 

a. Data yang digunakan hanya data numerik. 

b. Data yang digunakan tidak memiliki nilai yang hilang. 

c. Data yang digunakan merupakan data Iris, Pima Indians Diabetes 

Database, dan Wine Recognition Data  yang didapat dari UCI Learning. 

d. Perangkat dalam membuat aplikasi ini menggunakan RStudio dengan 

Bahasa Pemrograman R, sehingga aplikasi yang dihasilkan berbasis 

desktop. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan disampaikan pada penelitian ini, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I atau pendahuluan akan menyampaikan tentang alasan penulis 

mengangkat topik ini sebagai skripsi di mana hal tersebut diuraikan pada sub bab 
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latar belakang. Lalu dijelaskan juga rumusan masalah penelitian, tujuan 

dilakukannya penelitian, manfaat dari hasil penelitian, batasan masalah agar 

penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas, dan sistematika penulisan yang 

menjelaskan apa saja isi dari penelitian ini. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada kajian pustaka akan diuraikan materi-materi yang berhubungan 

dengan penelitian. Materi ini mendasari penulis dalam melakukan penelitiannya. 

Materi yang disampaikan meliputi Machine Learning, Data Mining, Decision 

Tree, Random Forest, Rotation Forest, dan k-Fold Cross Validation. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan alat dan bahan, desain penelitian, dan menjelaskan 

metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua jenis, yaitu pengumpulan data dan pengembangan perangkat 

lunak. Adapun metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah waterfall. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab pembahasan menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, seperti apa 

proses yang terjadi saat penelitian, dan apa hasil yang didapat setelah melakukan 

penelitian. Pembahasan akan dibagi menjadi hasil dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab kesimpulan berisi tentang rangkuman dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Selain kesimpulan, pada bab 5 disampaikan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


