
 
 

 

 

 

 

PENERAPAN METODE REDUCED ERROR (REP) 

PRUNING PADA SISTEM DIAGNOSIS DEHIDRASI 

PADA ANAK BERBASIS METODE DECISION TREE 

DAN ALGORITMA C4.5 

 

Skripsi 

 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 

 

 

Oleh: 

Maulana Miftakhul Faizin  

NIM.5302412030 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Motto : 

� Berakit – rakit kehulu berenang – renang ketepian, bersakit – sakit dahulu 

bersenang – senang kemudian. 

Persembahan : 

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji kepada Allah SWT tuhan semesta alam 

atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya 

tulis ini. Dengan mengucapkan syukur, saya persembahkan karya tulis ini untuk 

orang-orang yang saya sayangi : 

� Bapak, ibu dan seluruh keluarga , terimakasih atas seluruh doa, kasih 

sayang, nasihat, dan dukungan yang selalu diberikan. Setiap perjuangan dan 

pengorbanan yang kalian berikan selalu menjadi penguat dalam setiap 

langkah untuk menempuh pendidikan ini. 

� Dosen pembimbing, Bapak (Dr. Ir. Subiyanto, S.T., M.T.) dan Ibu (Ir. Ulfah 

Mediaty Arief, M.T.). Terimakasih sudah berkenan meluangkan waktunya 

untuk membimbing, mengarahkan, menasihati dan memotivasi saya, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

� Keluarga Besar : PTIK Unnes Angkatan 2012 dan juga UEESRG, 

Terimakasih menjadi sahabat yang terhebat. 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
ABSTRAK 

 
Maulana Miftakhul Faizin. 2017. Penerapan Metode Reduced Error Pruning 
(REP) Pada Sistem Diagnosis Dehidrasi Pada Anak Berbasis Decision Tree 
Dan Algoritma C4.5. Skripsi, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, 

Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Subiyanto dan 

Ulfah Mediaty Arief. 

 

Didunia medis, metode decision dan algoritma C4.5 telah banyak diterapkan dan 

terbukti sukses dalam pembuatan sistem diagnosis. Meskipun algoritma C4.5 

menghasilkan decision tree yang akurat dan efisien akan tetapi decision tree yang 

di hasilkan mudah mengalami overfitting. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menerapkan metode Reduced Error Pruning (REP) untuk mengurangi 

permasalahan overfitting pada decision tree sistem diagnosis dehidrasi pada anak. 

Pada penelitian ini dataset yang digunakan dalam proses klasifikasi sebanyak 92 

data yang dibagi menjadi 2 bagian : training set (57 data) dan test set (35 data). 

Variabel input yang digunakan merupakan gejala medis pada dehidrasi yaitu 

keadaan umum, mata, nafas, turgor dan membran mukosa. Sedangkan Variabel 

output yang digunakan adalah derajat dehidrasi yang diklasifikasikan menjadi 3 

kategori yaitu dehidrasi berat, dehidrasi sedang dan bukan dehidrasi. Decision tree 

dibangun dengan menggunakan algoritma C4.5 kemudian dipangkas / pruning 

dengan metode REP. Validasi dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan 

klasifikasi decision tree sistem diagnosis dehidrasi pada anak dengan metode REP 

dan tanpa menggunakan metode REP. Dari penelitian yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa decision tree yang tidak menggunakan metode REP 

mempunyai akurasi 85%, error rate 0,142857143 dan mengasilkan 12 rule. 

Sedangkan pada decision tree yang menggunakan metode REP mempunyai akurasi 

sebesar 91%, error rate 0,085714286 dan menghasilkan 9 rule. Berdasarkan hasil 

yang didapatkan, bisa disimpulkan bahwa penerapan metode REP pada decision 
tree dapat mengurangi permasalahan overfitting  dengan mehasilkan peningkatan 

kemampuan klasifikasi dan membuat bentuk decision tree menjadi lebih sederhana. 

Kata kunci : C4.5, Decision Tree, Dehidrasi, Reduced Error Pruning. 
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ABSTRACT 
 

Maulana Miftakhul Faizin. 2017. The Implementation Of Reduced Error Pruning 
(REP) Method On Diagnostics System Of Dehydration In Childern Based On 
Decision Tree Method And C4.5 Algorithm. Skripsi, Education Of Informatic And 
Computer Engineering, Departement Of Electrical Engineering, Faculty Of 
Engineering, Universitas Negeri Semarang. Subiyanto dan Ulfah Mediaty Arief. 
 

The medical world, decision tree method and C4.5 algorithm has been widely 
implemented and proven successfully in making of diagnostics system. Although the 
C4.5 algorithm generate an accurate and efficient decision tree but it have a risk 
to suffer from overfitting. The objective of this study is to apply Reduced Error 
Pruning (REP) method to reduced the problems overfitting in decision tree 
diagnostics system of dehydration in children. In this study, the dataset used in the 
classification process as many as 92 data and divided into two parts: training set 
(57 data) and test set (35 data). Input variables used the medical symptoms of 
dehydration, are general appearance, eyes, respiration, turgor and mucous 
membranes. While the output variable used is the severity of dehydration that 
classified into three categories: severe dehydration, some dehydration and no 
dehydration. Decision tree constructed using the C4.5 algorithm then trimmed / 
pruned with REP method. Validation is done by comparing the classification 
performance of diagnostics system of dehydration in children with REP method and 
without REP method. From the study that has been conducted, showed that decision 
tree without REP method has an accuracy of 85%, error rate value of 0.142857143 
and produced 12 rules. While the decision tree with REP method has an accuracy 
of 91%, the error rate is 0.085714286 and produce 9 rule. Based on the results, it 
can be concluded that the application of  REP method on decision tree can reduced 
the effect of overfitting with result of the  improved classification performance and 
create a decision tree to be more simple. 

Keywords: C4.5, Decision Tree, Dehydration, Reduced Error Pruning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diare menempati urutan ke dua sebagai salah satu penyebab kematian pada 

anak diseluruh dunia dan membunuh 760.000 anak setiap tahunnya (WHO. 

2013;Adam C Levine et al. 2015). Ancaman paling berbahaya yang dapat 

disebabkan diare adalah dehidrasi (WHO.2013). Dehidrasi sering digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan tingkat keparahan diare pada anak dengan usia 

dibawah 5 tahun dan  sebagai acuan untuk memberikan penanganan terhadap diare 

(Kimberly Pringle et al. 2011; Laura M Lamberti et al. 2012). Penilaian yang akurat 

terhadap derajat dehidrasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya 

mordibitas dan memberikan penangan yang tepat kepada penderita dehidrasi 

(Adam C. Levine et al. 2013; Teuta Hoxha et al. 2015; Adam C Levine et al. 2015). 

Penilaian terhadap derajat dehidrasi masih menjadi salah satu tantangan didunia 

kesehatan anak (Shada Rouhani et al. 2011; Michael J. Steiner et al. 2004). Ada 

banyak ketertarikan didunia kesehatan anak untuk membuat sebuah sistem 

diagnosis tingkat dehidrasi yang sederhana dan bersifat non-invansive untuk 

menilai tingkat keparahan dehidrasi pada anak (Ron K Tam et al. 2014).  

Pengimplementasian sistem pendukung keputusan pada diagnosis medis 

merupakan hal yang sangat penting. Sekitar 11% sistem pakar merupakan 

pengimplemetasian di dunia medis yang digunakan untuk mendiagnosis, dan 
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sekitar 21% paper yang menggunakan pengimplementasian metode digunakan 

untuk menangani kasus – kasus di dunia kesehatan (Robert Burduk et al. 2012). 

Konsep pembuatan sistem pendukung keputusan yang sederhana dan 

memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara otomatis merupakan kriteria 

dari sistem pendukung keputusan yang dibutuhkan dalam dunia medis dan decision 

tree merupakan kandidat yang paling tepat dalam melakukan tugas ini. Decision 

tree merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan yang reliabel dan efektif, 

serta menghasilkan akurasi klasifikasi yang tinggi dengan bentuk representasi dari 

pengetahuan yang sederhana. Ketika menggunakan decision tree, proses dalam 

pembuatan keputusannya dapat divalidasi dengan mudah oleh para ahli. Karena 

alasan tersebutlah decision tree tepat digunakan untuk membuat pendukung 

keputusan di dunia medis (V. Podgorelec et al. 2002).   

Di 20 tahun terakhir decision tree telah banyak diterapkan dan terbukti 

sukses di berbagai bidang kehidupan khususnya di dunia medis (V. Podgorelec et 

al. 2002; Phong D. Tong et al. 2016). Decision tree memiliki peran penting dalam 

analisis dan modeling untuk berbagai macam data medis(Chunling Cong et al. 

2009). Serta telah secara luas digunakan untuk memprediksi berbagai macam 

pengobatan yang tepat untuk berbagai permasalahan di dunia medis (P Venkatesan 

et al. 2013). Decision tree merupakan metode yang paling sering digunakan karena 

kemudahan dalam pengimplementasiannya, serta memiliki kemampuan yang cepat 

dalam menganalisis dan hasil representasi yang lebih mudah dipahami (Matthew 

N. Anyanwu & Sajjan G. Shiva. 2009; Juszczuk Przemyslaw et al. 2016). Pada 

penelitian terdahulu, decisison tree telah diterapkan untuk mendiagnosis berbagai 
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macam penyakit dan juga dibidang kesehatan. Pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Somaya Hashem et al(2016), peneliti menerapkan metode decision 

tree untuk memprediksi fibrosis liver pada pasien  penderita hepatitis c di negara 

Mesir dan didapatkan hasil, model prediksi mempunyai tingkat akurasi sebesar 

86,2%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adam C Levine et al(2015), decision 

tree diterapkan untuk memprediksi tingkat dehidrasi pada anak di Bangladesh. 

Peneliti menggunakan gejala medis dari pasien sebagai atribut untuk memprediksi 

tingkat dehidrasi dan didapatkan hasil model diagnosis  memiliki sensitifitas 

sebesar 71% untuk dehidrasi sedang  dan 81% pada dehidrasi berat. 

Decision tree merupakan metode yang menggunakan algoritma 

pembelajaran untuk membangun pohon keputusannya (Gaurav L. Agrawal et al. 

2013; Yan-yan Song et al. 2015; Nikita Patel et al. 2012). Beberapa algoritma 

pembelajaran yang digunakan pada metode decision tree adalah ID3, C4.5, 

CHART, Split, Random Tree dan Random Forest (Matthew N. Anyanwu & Sajjan 

G. Shiva. 2009). Dari beberapa algoritma pembelajaran yang digunakan pada 

decision tree, salah satu yang paling populer dan sering digunakan untuk klasifikasi 

adalah algoritma C4.5 (Ms. Priti Phalak et al. 2014; Anna Kasperczuk et al. 2016; 

Bhuvaneswari T. 2015). Persentase penggunaan algoritma C4.5 mencapai 54.55% 

jika dibandingkan dengan beberapa algoritma induksi yang lain (Ms. Sonal Patil et 

al. 2015). Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang diusulkan oleh J.R Quinlan 

pada 1993 dan merupakan pengembangan dari algoritma sebelumnya, yaitu ID3 

yang juga diperkenalkan oleh J.R Quinlan (Ali Idria et al. 2016; P Venkatesan et al. 

2013). Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang efektif dan efisien untuk 
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digunakan dalam klasifikasi (V.Shankar sowmien et al. 2016; Bhuvaneswari T. 

2015).  Didunia kesehatan, algoritma C4.5 telah digunakan untuk membuat sistem 

diagnosis terhadap penyakit. Dengan menggunakan algoritma C4.5 data yang 

diinterpretasikan akan lebih mudah untuk dipahami oleh para pekerja medis 

(Wiharto Wiharto et al. 2016). Pada penelitian terdahulu algoritma C4.5  telah 

diterapkan didunia kesehatan. Phong D Tong et al(2016) pada penelitiannya 

menerapkan algoritma C4.5 untuk mendiagnosis demam berdarah yang didasarkan 

data rekam medis dari pasien di Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, 

Vietnam dan model yang dibuat memiliki akurasi sebesar 98%. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh E. Venkatesan et al(2015), peneliti membandingkan algoritma 

klasifikasi C4.5, CHART, ADTree, dan BFTree yang digunakan untuk 

mengklasifikasi kanker payudara, dan didapatkan hasil bahwa algoritma C4.5 

memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi yaitu 99%. Algoritma C4.5 juga 

diterapkan pada penelitian yang dilakukan oleh V.Shankar sowmien et al(2016), 

algoritma C4.5 digunakan untuk mendiagnosis penyakit hepatitis dan menghasilkan 

akurasi 85,81%. 

Decision tree mempunyai kemungkinan menghasilkan pohon keputusan 

yang berukuran besar dan mengalami misklasifikasi pada saat proses pembelajaran 

(W. Nor Haizan W et al. 2012). Misklasifikasi yang terjadi saat proses pembelajaran 

dapat disebabkan karena data training yang digunakan mengandung noise atau 

kurang sesuai sehingga berdampak pada penurunan akurasi (Qing-yun Dai et al. 

2016; Jothikumar et al. 2016; Shefali Chopra et al. 2016). Ukuran pohon keputusan 

yang besar serta terjadinya misklasifikasi saat proses pembelajaran dapat 
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menyebabkan terjadinya overfitting (Shefali Chopra et al. 2016; Hoon Jin et al. 

2016). Overfitting memicu pohon keputusan menghasilkan aturan yang tidak 

diinginkan atau memiliki tingkat prediksi yang rendah dan menurunkan performa 

klasifikasi (Nikita Patel et al. 2012). Pruning atau pemangkasan pohon dapat 

digunakan untuk menangani permasalahan overfitting pada decision tree (Rinkal 

Patel et al. 2014). Pruning adalah proses pemangkasan pohon keputusan yang 

dilakukan dengan cara menggantikan internal node dengan leafe node (Hussein 

Almuallim. 1996). Tujuan dari pruning pada decision tree adalah untuk 

meningkatkan akurasi decision tree, dan menyederhanakan decision tree agar lebih 

mudah dipahami ( Floriana Esposito et al. 1997; W. Nor Haizan W et al. 2012). 

Dalam pruning, ada 2 teknik utama yang dapat digunakan yaitu pre-pruning dan 

post-pruning (Rinkal Patel et al. 2014; Nikita Patel et al. 2012). Pre-pruning 

melakukan pemangkasan sebelum decision tree selesai dibangun. Post-pruning 

melakukan pemangkasan setelah decision tree selesai dibangun (Qing-yun Dai et 

al. 2016; Nikita Patel et al. 2012). Ada berbagai macam metode yang digunakan 

dalam post-pruning, salah satunya adalah reduced error pruning. 

Reduced error pruning atau REP merupakan metode pruning yang 

diusulkan oleh J.R. Quinlan(1987) ( Terry Windeatt et al. 2001; Nikita Patel et al. 

2012). REP merupakan metode pruning yang paling sederhana dan paling mudah 

dipahami serta paling efisien untuk meningkatkan akurasi (Mradul Dhakar et al. 

2013; Nikita Patel et al. 2012). Dengan menggunakan REP masalah overfitting pada 

decision tree dapat diselesaikan dan menghasilkan aturan – aturan yang sederhana 

dan akurat (A. S. Galathiya et al. 2012; Mudasir Manzoor Kirmani et al. 2016). REP 
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telah diterapkan dibeberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Atul Kumar Pandey et al(2013), algortim C4.5 dan REP digunakan untuk 

mendiagnosis penyakit jantung dengan hasil decision tree yang tidak dipruning 

memiliki presentase kebenaran 72,82%, sedangkan yang dipruning dengan REP 

memiliki presentase kebenaran 75,73%. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

Mradul Dhakar et al (2013), REP diterapkan pada sistem deteksi gangguan dan 

dibandingkan dengan metode klasifikasi metode K2, dengan hasil sistem deteksi 

gangguan yang menngunakan REP memiliki akurasi 99,95% sedangkan dengan 

metode K2 mempunyai akurasi 98,75%. Hoon Jin et al(2016) pada penelitiannya 

membandingkan kemampuan klasifikasi dari decision tree dengan algoritma J48 

dengan Decision Tree yang menggunakan REP dan didapatkan hasil decision tree 

dengan algoritma J48 mempunyai akurasi 94%, sedangkan decision tree yang 

menggunakan REP mempunyai akurasi 96%, lebih tinggi 2% dibandingkan akurasi 

algoritma J48.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang datas, identifikasi permasalahan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dehidrasi merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak 

diseluruh dunia. 

2. Ada banyak ketertarikan didunia kesehatan anak untuk membuat sebuah 

sistem diagnosis tingkat dehidrasi yang sederhana dan bersifat non-

invansive untuk menilai tingkat keparahan dehidrasi pada anak. 
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3. Decision tree merupakan teknik pengambilan keputusan yang 

menghasilkan akurasi klasifikasi yang tinggi dengan bentuk representasi 

rule yang sederhana dan telah banyak diterapkan serta terbukti sukses di 

dunia medis. 

4. Algoritma C4.5 merupakan algoritma merupakan algoritma yang efektif 

serta efisien yang paling sering digunakan untuk membangun decision 

tree dan telah banyak diterapkan didunia medis. 

5. Pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma C4.5 memiliki resiko 

terkena overfitting. 

6. Metode REP dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan overfitting 

pada decision tree.  

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian penerapan metode REP pada sistem diagnosis  dehidrasi 

pada anak berbasis metode decision tree dan algoritma C4.5 ini, ruang lingkup 

masalah perlu dibatasi agar tidak meluas. Batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pokok pembahasan utama dalam penelitian ini adalah menganalisis 

dampak penerapan metode REP terhadap permasalahan overfitting pada 

sistem diagnosis derajat dehidrasi pada anak berbasis metode decision 

tree dan algoritma C4.5.  

2. Sistem yang dibuat dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap 

tingkat dehidrasi pada anak dengan umur dibawah 14 tahun. 
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3. Sistem yang dibuat dimaksudkan untuk digunakan oleh tenaga medis 

dalam membantu menilai tingkat dehidrasi pada anak dengan usia, tidak 

dimaksudkan untuk digunakan oleh setiap orang. 

4. Sistem yang dibuat merupakan sistem pendukung keputusan, sehingga 

hasil diagnosis tidak bersifat mutlak. 

5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan 

MySQL sebagai basis data. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa metode decision 

tree dan algoritma C4.5 telah banyak diterapkan pada penelitian terdahulu dan 

terbukti berhasil dalam pembuatan sistem pendukung keputusan didunia kesehatan. 

Meskipun decision tree yang dihasilkan algoritma C4.5 akurat dan efisien, akan 

tetapi seringkali decision tree yang dihasilkan berukuran besar dan beresiko 

mengalami overfitting yang berdampak pada penurunan kemampuan klasifikasi 

(Jothikumar and Siva Balan. 2016; Wenchao Zhang and Yafen Li. 2013). Sehingga 

permasalahan yang didapat dari  penjelasan latar belakang adalah cara untuk  

mengurangi permasalahan overfitting pada sistem diagnosis derajat dehidrasi pada 

anak yang dibangun dengan menggunakan metode decision tree dan algoritma C4.5  

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode REP (Reduced Error 

Pruning) untuk mengurangi permasalahan overfitting pada sistem diagnosis derajat 

dehidrasi pada anak berbasis metode decision tree dan algoritma C4.5.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau sebagai bahan acuan bagi 

peneliti atau calon peneliti lain untuk menerapkannya kedalam sistem yang lebih 

luas dan lebih kompleks, serta dapat melengkapi referensi pustaka akademik. 

1.6.2 Bagi Penulis 

Penulis dapat menambah wawasan mengenai penerapan metode REP pada 

sistem diagnosis derajat dehidrasi pada anak berbasis metode decision tree dan 

algoritma C4.5 serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

mengenai dunia kesehatan, khususnya tentang penilaian derajat dehidrasi pada 

anak. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penyusunan skripsi ini terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Bagian awal, berisi halaman judul, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi, terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang alasan mengapa mengambil judul 

Penerapan Metode Reduced Error Pruning (REP) Pada Sistem Diagnosis 
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Derajat Dehidrasi Pada Anak Berbasis Metode Decision Tree dan Algortima 

C4.5, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi kajian pustaka terkait penelitian tentang Penerapan 

Metode Reduced Error Pruning (REP) Pada Sistem Diagnosis Derajat 

Dehidrasi Pada Anak Berbasis Metode Decision Tree dan Algortima C4.5, 

landasan teori yang meliputi konsep/ teori tentang dehidrasi, sistem 

diagnosis, decision tree, algoritma C4.5 dan metode REP. Pada bagian akhir 

bab ini berisi kerangka berpikir penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai proses pembangunan model 

klasifikasi dan pembangunan sistem. Sub Bab pembangunan model 

klasifikasi membahas mengenai maping algoritma C4.5 dan metode REP. 

Sedangkan proses pembangunan sistem membahas mengenai perancangan 

sistem dan pengkodean. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran mengenai penelitian yang telah 

lakukan. 

3. Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO (World Health 

Organization), menyatakan bahwa diare menempati urutan kedua sebagai salah satu 

penyebab kematian pada anak dengan usia dibawah lima tahun dan telah 

menyebabkan kematian sekitar 760.000 anak tiap tahunnya. Ancaman paling 

berbahaya yang ditimbulkan oleh diare adalah dehidrasi. Hal ini dikarenakan 

selama penderita terkena diare, penderita akan mengalami kekurangan cairan tubuh 

yang diakibatkan karena banyaknya cairan tubuh yang dikeluarkan melalui tinja, 

muntah, keringat, dan urine.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Teuta Hoxha et al (2015), 

pengkajian dan penanganan terhadap anak – anak yang didiagnosis terkena 

dehidrasi merupakan salah satu kondisi yang umum di Pediatric Emergency 

Departement. Dehidrasi merupakan salah satu masalah yang masih terus dikaji oleh 

Departemen Emergency Pediatric untuk bisa menemukan penanganan dan 

perawatan yang tepat terhadap permasalahan dehidrasi pada anak.  Untuk 

mengidentifikasi dan menentukan penanganan yang tepat untuk dehidrasi pada 

anak, maka harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu  terhadap gejala dan tanda 

medis dehidrasi pada anak. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Somaya Hashem et al(2016) decision 

tree digunakan untuk mendiagnosis fibrosis liver pada pasien penderita Hepatitis C 

di Mesir. Tujuan dari penelitian ini adalah menggabungkan serum biomarkers 

dengan informasi medis untuk membuat sebuah klasifikasi yang dapat 

mendiagnosis fibrosis pada hati secara akurat. Model diagnosis yang dibuat 

menghasilkan  akurasi sebesar 84,8% dalam mendiagnosis fibrosis pada hati. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ali Idria, Ilham Kadi (2016), 

digunakan decision tree dengan algoritma C4.5 untuk membuat sistem  diagnosis 

cardiovascular. Data set yang digunakan berasal dari unit ANS  Moroccan 

University Hospital Avicenne. Evaluasi kemampuan klasifikasi dilakukan dengan 

cara membandingkan algoritma C4.5 dengan algoritma klasifikasi yang laian yaitu 

KNN dan Naive Bayes. Dari penelitian ini didapatkan hasil KNN dan Naive Bayes 

mempunyai rata – rata akurasi 85%, sedangkan algoritma C4.5 mempunyai rata –

rata akurasi sebesar 97%. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Mradul Dhakar et al (2013), metode 

REP diterapkan pada sistem deteksi gangguan dan dibandingkan dengan metode 

klasifikasi lain yaitu metode K2. K2 merupakan bagian dari metode Bayesian. Dari 

penelitian yang dilakukan Mradul Dhakar et al didapatkan hasil sistem deteksi 

gangguan yang menngunakan REP memiliki akurasi yang lebih tinggi yaitu 99,95% 

dibandingkan dengan sistem deteksi gangguan yang menggunakan metode K2 

dengan akurasi 98,75%. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Anak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut 

definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai 

usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan 

diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak 

adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal 

(Kementerian Kesehatan RI. 2014). Pada penelitian ini data yang digunakan 

merupakan data rekam medis pasien rawat inap anak yang terkena dehidrasi dengan 

rentang umur dibawah 15 tahun di rumah sakit umum daerah Tugurejo Semarang, 

Jawa Tengah. 

2.2.2 Dehidrasi 

Dehidrasi merupakan suatu kondisi defisit air dan elektrolit dengan 

penyebab multifaktor (Eri Leksana. 2015). Dehidrasi terjadi karena pengeluaran air 

lebih banyak dari pada jumlah yang masuk, dan kehilangan cairan ini juga disertai 

dengan hilangnya elektrolit (Thomas DR et al. 2008). Proses dehidrasi yang 

berkelanjutan dapat menimbulkan syok hipovolemia yang akan menyebabkan gagal 

organ dan kematian (Eri Leksana. 2015). Penilaian yang akurat terhadap derajat 

dehidrasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya mordibitas dan 
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memberikan penangan yang tepat kepada penderita dehidrasi (Adam C. Levine et 

al. 2013; Teuta Hoxha et al. 2015; Adam C Levine et al. 2015). 

 Berdasarkan persentase kehilangan air dari total berat badan pada anak, 

derajat/skala dehidrasi dapat diklasifikasikan menjadi bukan dehidrasi, dehidrasi 

sedang, dan dehidrasi berat (tabel 1)( Adam C Levine et al. 2015). 

Tabel 2.1 klasifikasi derajat dehidrasi pada anak 

Derajat dehidrasi Persentase kehilangan berat badan (%) 

Bukan dehidrasi < 3% 

Dehidrasi sedang 3 – 9% 

Dehidrasi berat > 9% 

 

Derajat dehidrasi antara usia bayi atau anak berbeda jika dibandingkan 

dengan usia dewasa. Bayi dan anak (terutama balita) lebih rentan mengalami 

dehidrasi karena komposisi air tubuh lebih banyak, fungsi ginjal belum sempurna 

dan masih bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya, 

selain itu penurunan berat badan juga relatif lebih besar. Pada anak yang lebih tua, 

tanda dehidrasi lebih cepat terlihat dibandingkan bayi karena kadar cairan ekstrasel 

lebih rendah (Eri Leksana. 2015). Penentuan derajat dehidrasi dapat dilihat dari 

gejala medis pada pasien. Sistem scoring merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menentukan derajat dehidrasi. Ada banyak sistem scoring untuk 

menentukan derajat dehidrasi, dan salah satu yang digunakan adalah sistem scoring 

Gorelick, dapat dilihat pada tabel 2.2. Berikut adalah tabel sistem scoring dehidrasi 

pada anak milik Gorelick (Teuta Hoxha et al. 2015): 
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Tabel 2.2  Sistem Scoring Gorelick 

 

Pada penelitian ini tanda medis yang digunakan sebagai variabel input 

adalah tanda medis yang digunakan pada penelitian Adam C. Levin et al. Adam C 

Levin et al menggunakan 8 tanda medis yaitu keadaan umum, mata, detak jantung, 

membran mukosa, denyut nadi, pernafasan, elastisitas kulit, dan air mata. Tanda 

medis dan nilai kondisin yang digunakan pada penelitian Adam C Levin et al dapat 

dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Tanda medis dan nilai kondisi pada penelitian Adam C Levin et al 

Tanda medis Nilai kondisi 

Keadaan umum 
Baik 

Lemas 

Mata 
Normal 

Cekung 

Detak jantung 
Normal 

Cepat 

Membran mukosa 
Lembab 

Kering 

Denyut nadi 
Kuat 

Lemah 

Pernafasan 
Normal 

Dalam 

Karakteristik Bukan Dehidrasi Dehidrasi Sedang - Berat 

Keadaan Umum Baik 
Gelisah,  

Lemas, Tak Sadarkan Diri 

Kapiler Refill Normal Berkepanjangan, Minimal 

Air Mata Ada Tidak Ada 

Membran Mukosa Lembab Kering, Sangat Kering 

Mata Normal Cekung, Sangat Cekung 

Pernafasan Reguler Dalam, Dalam Dan Cepat 

Kualitas Nadi Normal Lemah , Tidak Teraba 

Kekenyalan Kulit 

/Turgor 
Mudah kembali 

Sulit Kembali,  

Kembali Lebih Dari 2 Detik 
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Kelenturan kulit / turgor 
Normal 

Lambat 

Air mata 
Ada 

Kering 

 

2.2.3 Decision Tree 

Decision tree merupakan sebuah diagram alir yang berbentuk seperti pohon 

yang digunakan untuk menentukan kelas yang telah diberikan nilai pada tiap 

atributnya (Juszczuk Przemyslaw et al. 2016). Decision tree memiliki bentuk 

tampilan visual yang membuatnya  mudah untuk dipahami (E. Venkatesan et al. 

2015). Decision tree juga merupakan salah satu sub bagian dari mesin 

pembelajaran, yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Mesin pembelajaran 

memiliki banyak sub bagian, decision tree merupakan sub bagian dari teknik 

klasifikasi dan prediksi. Decision tree secara luas telah digunakan dalam berbagai 

prediksi  untuk menentukan penanganan  yang paling tepat dalam dunia kesehatan, 

seperti penanganan terhadap penyakit, pencegahan, toksisitas, dan penyakit yang 

kambuh kembali (P Venkatesan et al. 2013). Decision tree mempunyai kelebihan 

yaitu(Yan-Yan Song, Ying Lu. 2015) : 

1. Decision tree efisien dan mudah digunakan. 

2. Hasil dari aturan – aturan yang dapatkan mudah untuk diinterpretasikan 

dan mudah untuk dipahami. 

3. Mudah dalam penanganan data dengan skala besar, karena ukuran dari 

pohon keputusan yang dibuat tidak tergantung pada ukuran dari data 

basenya. 
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4. Setiap data yang tersimpan dalam data base harus tersaring oleh decision 

tree.  

5. Pohon keputusannya dapat dibangun dari data dengan banyak atribut. 

Selain kelebihan, decision tree juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu : 

1. Sulit mengatasi data yang bersifat kontinyu. 

2. Atribut dari domain harus dipisahkan dalam bentuk kategori – kategori. 

3. Sangat sulit mangatasi missing data, karena sulit sekali mengambil cabang 

yang benar pada pohon keputusan. 

4. Sangat memungkinkan sekali terjadi overvitting, karena pohon keputusan 

dibangun dari data latih. 

Decision tree memiliki bentuk dasar dan bagian – bagiannya (gambar 1), berikut 

adalah bentuk dan penjelasan dari tiap – tiap bagiannya : 

 

Gambar 2.1 Bentuk dasar decision tree 

Bagian awal dari pohon keputusan ini adalah titik akar (root), sedangkan 

setiap cabang dari pohon keputusan merupakan pembagian berdasarkan hasil uji 

dan titik akhir (leaf) merupakan pembagian kelas yang dihasilkan. 
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Pohon keputusan mempunyai tiga (3) tipe simpul (Matthew N. Anyanwu & Sajjan 

G. Shiva. 2009; Juszczuk Przemyslaw et al. 2016), yaitu: 

1. Simpul akar (root)  

Simpul ini tidak memiliki cabang yang masuk dan memiliki cabang 

lebih dari satu, terkadang tidak memiliki cabang sama sekali. Simpul ini 

biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu 

kelas tertentu. 

2. Simpul internal (node)  

hanya memiliki satu cabang yang masuk dan memiliki lebih dari satu 

cabang yang keluar. 

3. Simpul daun (leaf) 

simpul akhir yang hanya memiliki satu cabang yang masuk dan tidak 

memiliki cabang sama sekali sekaligus menandai bahwa simpul tersebut 

merupakan label kelas 

2.2.4 Algoritma C4.5 

C4.5 merupakan algoritma yang diajukan Quinlan pada tahun 1993, yang 

merupakan pengembangan dari algoritma yang telah diajukan sebelumnya yaitu 

ID3. Metode C4.5 dapat melakukan pengujian baik pada atribut numerik maupun 

atribut nominal (P Venkatesan et al. 2013). Penggunaan gain ratio merupakan salah 

satu pengembangan dari algoritma C4.5. gain ratio digunakan untuk membangun 

pohon keputusan, dimana atribut dengan nilai gain ratio paling tinggi akan 

digunakan sebagai node akar pada decision tree. Berikut merupakan perkembangan 
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dari algoritma C4.5 yang diajukan oleh J.R. Quinlan dibandingkan dengan 

algoritma sebelumnya yaitu ID3. 

1. Dapat manangani atribut kontinyu dan diskrit. Dalam menangani atribut 

kontinyu,   C4.5 membuat sebuah batas, dan membagi daftarnya menjadi 3 

bagian, yaitu atribut dengan nilai dibawah batas ambang, atribut dengan 

nilai diatas batas ambang, dan atribut dengan nilai sama dengan batas 

ambang. 

2. Menangani data dengan nilai atribut yang hilang, pada perhitungan gain dan 

entropi, data yang tidak memiliki nilai atribut akan diabaikan atau tidak 

akan digunakan dalam perhitungan. 

3. Penanganan terhadap  atribut dengan biaya yang berbeda. 

4. Pemangkasan pohon keputusan. 

Algoritma C4.5 mempunyai input berupa training data  dan test data. 

Training data berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah 

pohon keputusan yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan test data merupakan 

sekumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pengujian pada 

pohon keputusan. Pada tahap pembelajaran atau pembangunan pohon keputusan,  

algoritma C4.5 memiliki 2 prinsip kerja yaitu : 

1. Pembuatan pohon keputusan.  

Tujuan dari algoritma penginduksi pohon keputusan adalah mengkontruksi 

struktur data pohon yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari 

sebuah kasus atau record baru yang belum memiliki kelas. C4.5 

melakukan konstruksi pohon keputusan dengan metode divide and 
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conquer. Pada awalnya hanya dibuat node akar dengan menerapkan 

algoritma divide and conquer. Algoritma ini memilih pemecahan kasus-

kasus yang terbaik dengan menghitung dan membandingkan gain ratio, 

kemudian node-node yang terbentuk di level berikutnya, algoritma divide 

and conquer akan diterapkan lagi sampai terbentuk daun-daun 

2. Pembuatan aturan-aturan (rule set).  

Aturan-aturan yang terbentuk dari pohon keputusan akan membentuk 

suatu kondisi dalam bentuk if-then. Aturan-aturan ini didapat dengan cara 

menelusuri pohon keputusan dari akar sampai daun. Setiap node dan 

syarat percabangan akan membentuk suatu kondisi atau suatu if, 

sedangkan untuk nilai-nilai yang terdapat pada daun akan membentuk 

suatu hasil atau suatu then(Selvia Lorena Br Ginting et al. 2014) 

Tahap-tahap dalam melakukan klasifikasi menggunakan algoritma C4.5 

adalah sebagai berikut (Han dan Kamber, 2012): 

1. Siapkan data latih yang diambil dari data histori yang kemudian dibuat ke 

dalam kelas-kelas tertentu. 

2. Menghitung nilai entropy yang akan digunakan untuk menghitung nilai gain 

dari masing-masing atribut.Rumus dalam menghitung entropy dan gain 

ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

               (2.1) 

Keterangan : 

D : Data partisi, contoh data keseluruhan dan variabel input atau atribut 

N : Jumlah atribut target () 
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Pi : Proporsi / perbandingan nilai atribut target terhadap data partisi 

 

                   (2.2) 

Keterangan : 

D : Data partisi 

A  : Atribut / variabel input 

n : Jumlah atribut target 

 : Proporsi nilai Ai terhadap D 

3. Ulangi terus langkah nomor dua hingga semua record terpartisi. 

4. Proses dalam algoritma ini akan berhenti jika tidak ada atribut yang dapat 

dipartisi lagi. 

5. Setelah nilai entropy dan gain dari semua atributdiketahui, perhitungan nilai 

gain ratio dilakukan dengan menggunakan persamaan 2.4, karena algoritma 

C4.5 menggunakan gain ratiosebagai dasar penentuan atribut sebagai akar. 

Sebelum menghitung nilai gain ratio, pehitungan nilai split info dilakukan 

dengan menggunakan persamaan 2.3 (Han dan Kamber, 2012). 

 2.3) 

Keterangan : 

Ti  : Jumlah kasus pada atribut-i 

T : Jumlah kasus total 

                 (2.4) 
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2.2.5 Metode Reduced Error Pruning 

REP (Reduced Error Pruning) merupakan salah satu teknik dalam mesin 

pembelajaran yang berfungsi untuk memangkas pohon keputusan, dimana metode 

ini akan memangkas bagian pohon keputusan yang memiliki kemampuan prediksi 

yang rendah(A. S. Galathiya et al. 2012). REP adalah salah satu algoritma post 

pruning. Post pruning adalah salah satu metode pemangkasan pohon keputusan, 

dimana proses pemangkasan pohon dilakukan setelah pohon keputusan selesai 

dibangun atau dibuat(Hweta Rajput et al. 2013). Post pruning juga dikenal sebagai 

pemangkasan mundur, karena metode ini memangkas pohon keputusan dari 

internal node paling bawah menuju internal node paling atas(Max Bramer. 2002). 

 Metode REP merupakan salah satu metode pruning yang paling 

sederhana(Tapio Elomaa et al. 2001). REP diusulkan oleh quinlan yang juga 

merupakan penemu dari algoritma C4.5. metode ini mempertimbangkan setiap 

internal node untuk dipangkas. Metode REP akan memangkas internal node 

dengan tingkat error rate yang tinggi  dan menggantikannya dengan leaf node. 

Banyak peneliti yang menemukan bahwa REP memiliki performa yang sama 

baiknya dengan metode pruning yang lain dalam hal akurasi dan pembentukan 

ukuran daun(Floriana Esposito et al. 1997).  

REP membagi akan data menjadi dua, yaitu training data dan test data. 

Training data adalah data yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan, 

sedangkan test data digunakan untuk menghitung nilai error rate pada pohon 

setelah dipangkas. Karena REP merupakan bagian dari metode post pruning maka 
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pemangkasan dimulai dari internal node paling bawah ke atas. Langkah – langkah 

pemangkasan pohon keputusan dengan metode REP adalah sebagai berikut : 

1. Gantilah internal node paling bawah dengan leaf node, dan labeli leaf node 

dengan atribut yang memiliki kelas yang dominan muncul. 

2.  Setelah itu test data diproses menggunakan rule hasil pemangkasan, 

kemudian dihitung nilai error ratenya.  

3. Kemudian Test data juga diproses dengan rule awal, yaitu rule yang 

terbentuk sebelum pohon dipangkas 

4.  kemudian dihitung nilai error rate dari test data yang telah diproses dengan 

rule awal. 

5.  Apabila nilai error rate yang dihasilkan dari pemangkasan pohon lebih 

kecil, maka pemangkasan dilakukan dan apabila error rate yang dihasilkan 

lebih besar maka tidak dilakukan pemangkasan. 

2.2.6 Confusion Matrix 

Confusion matrix (tabel 2.3) merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk 

memetakan kemampuan klasifikasi dari model yang sedang diuji. Confusion 

matriks akan memetakan kasus yang terprediksi benar dan kasus yang terprediksi 

salah oleh model klasifikasi yang dibuat. Uji prediksi yang digunakan pada tabel 

confusion matrix adalah presentase keberhasilan dan kegagalan klasifikasi dari 

model yang dibuat. Presentasi keberhasilan klasifikasi diukur dengan menggunakan 

uji akurasi. Sedangkan presentasi kegagalan dalam klasifikasi dikukur dengan nilai 

error rate. Nilai akurasi dapat dihitung dengan persamaan 2.5 dan nilai error rate 

dapat dihitung dengan persamaan 2.6.(Pang-Ning Tan et al.2006). 
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Tabel 2.3 Bentuk tabel confusion matrix 

Confusion matrix table 
Predictif class 

Class = 1 Class = 0 

Actual class 

Class = 1   

Class = 0   

 

 

(2.5) 

 

 (2.6) 

 

 merupakan notasi dari frequensi kelas.   merupakan frequensi kasus 

yang terprediksi benar pada actual class class = 1 dan juga pada predictif class class 

= 1.  merupakan frequensi kasus yang terprediksi benar pada actual class class 

= 1 dan juga pada predictif class class = 0.  merupakan frequensi kasus yang 

terprediksi benar pada actual class class = 0 dan juga pada predictif class class = 
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1.  merupakan frequensi kasus yang terprediksi benar pada actual class class = 

0 dan juga pada predictif class class = 0 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan studi literatur yang diperoleh dari beberapa jurnal 

internasional, jurnal nasional, proceeding conference, artikel ilmiah maupun buku 

cetak, diperoleh suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan mengenai penerapan metode REP pada sistem diagnosis dehidrasi pada 

anak berbasis decision tree C4.5.  

Diare merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak dengan 

usia dibawah 5 tahun dan membunuh sekitar 760.000 jiwa setiap tahunnya, dan 

ancaman paling bahaya yang ditimbulkan diare adalah dehidrasi(WHO. 2013). 

Menentukan derajat dehidrasi merupakan salah satu langkah penting untuk 

memberikan penangan terhadap pasien yang terkena dehidrasi(Adam C. Levine et 

al. 2013; Teuta Hoxha et al. 2015; Adam C Levine et al. 2015). Penilaian terhadap 

derajat dehidrasi masih menjadi salah satu tantangan didunia kesehatan anak(Shada 

Rouhani et al. 2010; Michael J. Steiner. 2004). Ada banyak ketertarikan didunia 

kesehatan anak untuk membuat sebuah sistem diagnosis tingkat dehidrasi yang 

sederhana dan bersifat non-invansive untuk menilai derajat dehidrasi pada 

anak(Ron K Tam et al.2014).   

Konsep pembuatan sistem pendukung keputusan yang sederhana dan 

memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara otomatis merupakan kriteria 

dari sistem pendukung keputusan yang dibutuhkan dalam dunia medis. Decision 

tree adalah kandidat yang tepat dalam melakukan tugas ini. Decision tree 
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merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan yang reliabel dan efektif, serta 

menghasilkan akurasi klasifikasi yang tinggi dengan bentuk representasi dari 

pengetahuan yang sederhana. Ketika menggunakan decision tree, proses dalam 

pembuatan keputusannya dapat divalidasi dengan mudah oleh para ahli. Karena 

alasan tersebutlah decision tree tepat digunakan untuk membuat pendukung 

keputusan di dunia medis(V. Podgorelec et al.2002).   

Decision tree merupakan metode yang menggunakan algoritma 

pembelajaran untuk membangun pohon keputusannya(Gaurav L. Agrawal et 

al.2013; Yan-yan Song et al.2015; Nikita Patel et al.2012). Dari beberapa algoritma 

pembelajaran yang digunakan pada decision tree, salah satu yang paling populer 

dan sering digunakan untuk klasifikasi adalah algoritma C4.5(Ms. Priti Phalak et 

al.2014;Anna Kasperczuk et al.2016;Bhuvaneswari T.2015). Presentase penggunaan 

algoritma C4.5 mencapai 54.55% jika dibandingkan dengan beberapa algoritma 

induksi yang lain(Ms. Sonal Patil et al.2015). Algoritma C4.5 merupakan algoritma 

yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam klasifikasi(V.Shankar sowmien et 

al.2016;Bhuvaneswari T.2015).  Didunia kesehatan, algoritma C4.5 telah 

digunakan untuk membuat sistem diagnosis terhadap penyakit. Dengan 

menggunakan algoritma C4.5 data yang diinterpretasikan akan lebih mudah untuk 

dipahami oleh para pekerja medis(Wiharto et al.2016).  

Meskipun pohon keputusan yang dihasilkan oleh C4.5 akurat dan efisien, 

akan tetapi seringkali decision tree yang dihasilkan mempunyai ukuran yang besar 

dan sulit dimengerti oleh para pakar, serta sangat rawan terjadi overfitting yang 

berakibat pada penurunan performa dan akurasi. Untuk mengatasi permasalahan 
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overfitting, pruning (pemangkasan decision tree) dapat diterapkan. Pruning 

merupakan salah satu langkah dasar dalam mengoptimalkan  efisiensi komputasi 

dan akurasi klasifikasi. Pruning dilakukan untuk mengurangi ukuran decision tree, 

menghindari kompleksitas yang tidak perlu, dan menghindari overfitting.  

Ada banyak sekali metode pruning, salah satunya adalah REP. Menurut 

banyak peneliti, REP memiliki performa yang sama baiknya dengan metode 

pruning yang lain dalam hal akurasi dan pembentukan ukuran decision tree. Metode 

REP telah sukses diterapkan pada penelitian terdahulu. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Atul Kumar Pandey et al(2013), algortima C4.5 dan REP digunakan 

untuk mendiagnosis penyakit jantung dengan hasil decision tree yang tidak melalui 

proses pruning memiliki presentase kebenaran 72,82%, sedangkan yang melalui 

proses pruning dengan REP memiliki presentase kebenaran 75,73%. Pada 

penelitian lain yang dilakukan oleh Mradul Dhakar et al (2013), REP diterapkan 

pada sistem deteksi gangguan dan dibandingkan dengan metode klasifikasi metode 

K2, dengan hasil sistem deteksi gangguan yang menngunakan REP memiliki 

akurasi 99,95% sedangkan dengan metode K2 mempunyai akurasi 98,75%. 

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan maka pada penelitian ini akan 

diterapkan metode REP pada sistem diagnosis dehidrasi pada anak berbasis 

decision tree C4.5. Dengan menerapkan metode REP diharapkan dapat mangurangi 

permasalahan overfitting pada decision tree sehingga dapat meningkatkan akurasi 

dan membuat ukuran decision tree menjadi lebih sederhana. Diagram kerangka 

berfikir penerapan metode reduced error pruning pada sistem dianosa dehidrasi 

pada anak berbasis decision tree C4.5 dapat dilihat pada (gambar 2). 
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Gambar 2.2 Kerangka berfikir penerapan metode reduced error pruning pada 

sistem dianosa dehidrasi pada anak berbasis decision tree dan algoritma C4.5
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini metode REP diterapkan pada sistem diagnosa derajat 

dehidrasi pada anak berbasis decisison tree C4.5. Tujuan penerapan metode REP 

adalah untuk mengurangi permasalahan overfitting yang terjadi pada decision tree 

yang dihasilkan oleh algoritma C4.5. Pada penelitian ini penerapan metode REP 

terbukti dapat mengurangi permasalahan overfitting pada decision tree yang 

dibangun dengan algoritma C4.5. Pada penelitian ini penerapan metode REP 

terbukti dapat mengurangi permasalahan overfitting. Pada decision tree yang 

menggunakan metode REP jumlah rule yang di hasilkan menjadi lebih sedikit yaitu 

9 rule jika dibandingkan dengan decision tree yang tidak menggunakan REP yang 

menghasilkan rule sebanyak 12 rule. Penerapan metode REP juga berpengaruh 

pada kemampuan klasifikasi yaitu, terjadi penurunan nilai error rate dan 

peningkatan nilai akurasi. Nilai error rate pada decision tree yang tidak 

menerapkan metode REP adalah 0.142857143, sedangkan pada decision tree yang 

menerapkan REP nilai error rate turun menjadi 0.085714286. Akurasi pada 

decision tree yang tidak menggunakan metode REP adalah 85%, sedangkan pada 

decision tree yang menggunakan REP akurasinya meningkat menjadi 91%. 

5.2 Saran 

Saran saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu : 
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1. Penggunaan trainingset dan testset dengan jumlah yang lebih banyak. 

2. Atribut yang digunakan sebagai variabel input lengkap sesuai dengan 

kondisi data yang didapatkan dilapangan dan kriteria pada sumber yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


