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Abstrak
Limfadenopati adalah kelainan dari Kelenjar Getah Bening dalam bentuk ukuran, jumlah,
konsistensi, yang disebabkan penambahan sel-sel pertahanan tubuh yang berasal dari
Kelenjar Getah Bening itu sendiri. Pada penelitian ini Algoritma C5.0 dengan model
klasifikasi tree digunakan untuk diagnosa penyakit Limfadenopati. Penerapan Algoritma
C5.0 ini menggunakan 21 data pasien dari Rumah Sakit Umum Haji Medan, yang terdiri
dari 17 data latih dan 4 data uji. Pengguna dapat melakukan diagnosa kapan saja.
Pengujian dari algoritma C5.0 dengan 4 data testing untuk menguji tingkat sistem
klasifikasi diagnosa penyakit limfadenopati mendapatkan hasil akurasi 75%, presisi 50%,
recall 100%.
Kata kunci : Limfadenopati, Decision Tree, C5.0

PENDAHULUAN
Latar belakang Penelitian
Algoritma C5.0 memiliki kemampuan
untuk mengklasifikasikan sebagai pohon
keputusan atau seperangkat aturan.
Kekuatan algoritma ini dalam menangani
nilai, serta lebih sedikit waktu diperlukan
untuk mempelajarinya.
C5.0 adalah
classifier yang mengklasifikasikan data
dalam waktu yang lebih singkat
dibandingkan dengan classifier lain.
Untuk menghasilkan pohon keputusan
penggunaan memori minimum dan juga
meningkatkan akurasi. C5.0 merupakan
terusan dari algoritma C4.5, dimana C5.0
memperbaiki kelemahan dari C4.5 dari
segi hasil klasifikasi, kesalahan klasifikasi,
prediksi
akurasi,
waktu,
tingkat
kesalahan, dan pemakaian memori.
Dengan munculnya Algoritma C5.0 ini,
tingkat akurasi yang dimiliki lebih tinggi,
lebih cepat untuk mengambil keputusan,

dan penggunaan memori yang jauh lebih
rendah dari algoritma sebelumnya [1].
Atribut uji pada setiap node didalam tree
dipilih dengan cara memproses ukuran
information gain. Pemilihan parent node
selanjutnya adalah dengan cara memilih
atribut yang memiliki nilai information
gain paling tinggi. Algoritma ini
membentuk pohon keputusan dengan
cara pembagian dan menguasai sampel
secara rekursif dari atas sampai ke
bawah. Algoritma ini diawali dengan
menjadikan semua data menjadi akar
dari pohon keputusan, sedangkan
pembagi untuk sampel didapat dari
atribut yang telah dipilih. Klasifikasi pada
Algoritma C5.0 disajikan dalam bentuk
pohon keputusan.
KAJIAN PUSTAKA
Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau
Decision Support System (DSS) adalah

112

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
suatu sistem yang memiliki kemampuan
pemecahan
masalah
atau
pun
kemampuan pengkomunikasian untuk
masalah yang memiliki kondisi semi
struktur dan tak terstruktur. Sistem
pendukung
keputusan
digunakan
membantu pengambilan keputusan
dalam situasi semi terstruktur dan situasi
yang tidak terstruktur, dimana tak ada
seorangpun yang tahu secara pasti
bagaimana keputusan seharusnya dapat
dibuat. [2]

tidak diketahui sebelumnya
sekumpulan data besar [3]

dari

Decision Tree
Pohon keputusan merupakan sebuah
struktur yang dapat digunakan untuk
membagi kumpulan data yang besar
menjadi himpunan-himpunan record
yang lebih kecil dengan menerapkan
serangkaian aturan keputusan, dengan
masing-masing rangkaian pembagian,
anggota himpunan hasil menjadi mirip
satu dengan yang lain. Pohon keputusan
merupakan salah satu metode klasifikasi
dengan mengubah data menjadi pohon
keputusan dan aturan-aturan keputusan
(rule), yang dapat digunakan untuk
memprediksi atau mengklarifikasi suatu
kejadian.

Gambar 1. Arsitektur dari Sistem
Pendukung Keputusan
Data Mining
Data mining ilmu yang menggambarkan
area-area kerja seperti teknologi basis
data, pembelajaran mesin, statistik,
pengenalan
pola,
pengambilan
informasi, jaringan saraf tiruan, sistem
berbasis
pengetahuan,
kecerdasan
buatan, komputasi kinerja-tinggi, dan
visualisasi data. Data mining mampu
mengubah data yang luas dan jumlah
yang besar menjadi informasi yang
berguna dalam ilmu pengetahuan. Data
mining adalah proses pengumpulan,
pemakaian
data
historis
yang
menemukan keteraturan, pola dan
hubungan dalam set data berukuran
besar. Proses pencarian informasi yang

Gambar 2. Pohon Keputusan
Pada pohon keputusan terdapat 3 jenis
Node yaitu: [4]
a. Root Node, merupakan node paling
atas didalam
sebuah
pohon
keputusan. Pada root node tidak
terdapat inputan dan juga bisa tidak
memiliki output atau pun juga
memiliki output yang jumlahnya
lebih dari satu.
b. Internal Node, merupakan node
percabangan didalam sebuah pohon
keputusan. Pada node ini hanya
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memiliki satu inputan dan memiliki
output minimal dua.
c. Leaf Node, merupakan node paling
akhir didalam sebuah pohon
keputusan. Pada leaf node hanya
terdapat satu inputan dan tidak
mempunyai output sama sekali.
Algoritma C5.0
Algoritma C5.0 adalah salah satu
algoritma klasifikasi Data mining yang
khususnya diterapkan pada teknik pohon
keputusan (decision tree). C5.0 adalah
penyempurnaan
dari
algoritma
sebelumnya yang dibentuk oleh Ross
Quinlan pada tahun 1987, yaitu ID3 dan
C4.5. [5].
Strategi pengembangan
decision tree dengan menggunakan
alogritma C5.0 adalah sebagai berikut:
1. Node tunggal menggambarkan tree
yang merepresentasikan sebuah
training set.
2. Node berubah menjadi leaf dan
dilabeli dengan kelas sampel, jika
seluruh sampel berisi kelas yang
sama.
3. Jika sampel seluruhnya tidak berisi
kelas yang sama, maka algoritma
yang menggunakan ukuran berbasis
entropi (information gain) akan
memilih
atribut
yang
akan
memisahkan record kedalam kelaskelas individual. Atribut yang dipilih
tersebut diubah menjadi atribut tes
atau keputusan pada node tersebut.
4. Lalu
cabang
kemudian
dikembangkan untuk tiap-tiap nilai
yang diketahui dari atributtes, dan
sampel dipartisi berdasarkan cabang
tersebut.
5. Algoritma C5.0 menggunakan proses
yang sama seperti sebelumnya dan
dilakukan secara rekursif yang

6.

kemudian akan membentuk sebuah
pohon keputusan.
Rekursif berakhir hanya jika salah
satu dari kondisi-kondisi berikut ini
terpenuhi:
a. Seluruh sampel /record pada
node tertentu memiliki kelas
yang sama.
b. Tidak ada atribut yang tersisa
pada sampel/record yang dapat
dipartisi lebih lanjut. Dalam
kasus ini suara mayoritas
digunakan.
Node
tersebut
diubah menjadi leaf node dan
dilabeli dengan kelas yang
menjadi
mayoritas
dalam
sampel/record yang ada.
c. Tidak ada sampel/record untuk
cabang
atributtes.
Leaf
terbentuk dengan mayoritas
kelas
sebagai
label
sampel/record tersebut.

Langkah kerja pembuatan tree pada
algoritma C5.0 mirip dengan pembuatan
tree pada algoritma C4.5. Kemiripan
tersebut meliputi perhitungan entropy
dan gain. Algoritma C5.0 berhenti
sampai perhitungan gain, dengan
menggunakan gain dan entropy yang
telah ada. Adapun rumus untuk mencari
nilai entropy adalah sebagai berikut:
dengan: S = Himpunan
Kasus; m = Jumlah Sampel; Pi = Proporsi
kelas.
Untuk mendapatkan nilai atribut A
tersebut maka digunakan rumus sebagai
berikut [6] :
∑
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dengan Si merupakan himpunan kasus
pada kategori ke-i, A adalah variabel
yang digunakan, m adalah jumlah
kategori pada variabel A, |Si| merupakan
jumlah kasus pada kategori ke-i, dan |S|
merupakan jumlah kasus dalam S.
Selanjutnya untuk mencari nilai gain
digunakan persamaan berikut:

Dengan Gain (S, A) merupakan nilai gain
dari
suatu
variabel
dan
∑
merupakan
jumlah
nilai entropy dalam suatu variabel.
2.5. Confusion Matrix
Metode confusion matrix terdiri dari
informasi mengenai klasifikasi yang
diprediksi dengan benar oleh system
klasifikasi.
Evaluasi
menggunakan
metode confusion matrix menghasilkan
nilai akurasi, presisi, dan recall. Akurasi
adalah hasil perbandingan data yang
terklasifikasi benar secara keseluruhan
data. Presisi menunjukkan berapa
banyak jumlah data kategori positif dan
diklasifikasi secara benar, lalu dibagi
dengan jumlah data yang diklasifikasi
positif.
Sedangkan
recall
menggambarkan
tingkat persentase data yang tergolong
positif dan terklasifikasi dengan benar
oleh sistem. Metode ini menggunakan
table matrix seperti dibawah ini [7] :

Tabel 1. Model Confusion Matrix

Predicted
Class

True

False

Observed
True
False
True
False
Positive
Positive
(TP)
(FP)
False
True
Negative Negative
(FN)
(TN)

Untuk mendapatkan nilai akurasi maka
digunakan rumus sebagai berikut :

Untuk mendapatkan nilai presisi maka
digunakan rumus sebagai berikut:

Untuk mendapatkan nilai recall maka
digunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
a. True Positive yaitu total data positif
yang terklarifikasi secara benar oleh
sistem.
b. b.True Negative yaitu total data
negatif yang terklarifikasi secara
benar oleh sistem.
c. False Negative yaitu total data
negative tetapi terklarifikasi salah
oleh sistem.
d. False Positive yaitu total data positif
tetapi terklarifikasi salah oleh sistem.
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METODE PENELITIAN
Pengumpulan Data
Data-data
yang
digunakan
pada
penelitian ini yaitu data penyebab,
gejala,
dan
lokasi
penyakit
Limfadenopati. Data ini didapatkan dari
Dokter spesialis penyakit dalam dengan
menanyakan langsung data tersebut
melalui sesi tanya jawab / wawancara.
Sejumlah 21 data yang dibagi menjadi
data training dan data testing dengan
perbandingan 80% dan 20%, sehingga
diperoleh 17 data training dan 4 data
testing. Data testing digunakan untuk
mengukur tingkat akurasi dari hasil
klasifikasi tersebut.
Tabel 2. Dataset Gejala Covid-19
(diwakilkan dengan 15 data)

Gambar 3. Flowchart Analisis Proses
Operasi algoritma C5.0 dilakukan dengan
perhitungan menggunakan dataset yang
sudah didapatkan. Untuk memudahkan
penjelasan, proses algoritma C5.0
Tidakseleramakan
digambarkan
kedalam flowchart sebagai
Tidak
Tidak
berikut.

1
2

Batuk
Tidak
Ya

Demam
Ya
Ya

Pusing
ya
ya

Menggigil
ya
ya

Benjolan
Ya
Tidak

3

Ya

Tidak

tidak

tidak

Ya

Tidak

4

Ya

Tidak

tidak

tidak

Ya

Ya

5

Ya

Ya

tidak

ya

Tidak

Tidak

6

Tidak

Tidak

tidak

tidak

Ya

Tidak

7

Tidak

Ya

Ya

tidak

Ya

Ya

8

Ya

Tidak

Ya

ya

Ya

Tidak

9

Ya

Ya

Ya

tidak

Ya

Tidak

10

Tidak

Tidak

Ya

ya

Tidak

Ya

11

Ya

Ya

Tidak

tidak

Ya

Tidak

12

Tidak

Tidak

Ya

tidak

Ya

Tidak

13

Ya

Ya

Tidak

tidak

Ya

Tidak

14

Ya

Ya

Ya

ya

Ya

Tidak

15

Tidak

Tidak

Ya

tidak

Ya

Tidak

Proses Algoritma C5.0
Adapaun
tahapan
dalam
proses
algoritma ini meliputi membaca data set
dari
database,
kemudian proses
algoritma C5.0 untuk melakukan
diagnosis awal Limfadenopati. Flowchart
dari analisis proses yaitu sebagai berikut.

Gambar 4. Flowchart Algoritma
C5.0
Berdasarkan gambar bagan tahapan
penelitian di atas, dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Data akan di input kedalam sistem.
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2. Data diolah untuk mendapatkan nilai
entropy dari setiap atribut
3. Hasil dari entropy akan dilakukan
perhitungan
kembali
untuk
menemukan gain
4. Setelah nilai gain ditemukan, akan di
cari gain tertinggi untuk menjadi node
5. Jika data masih dapat di hitungakan
dilakukan pengulangan sampai data
tidak bisa dihitung kembali dan node
yang sebelumnya sudah didapatkan
akan dilakukan pembentukan pohon
keputusan.

Entropy Pusing (ya)
(

( ))

(

( ))

Hasil entropy untukgejalapusing (ya)adalah =

Entropy Pusing (Tidak)
(

( ))

(

( ))

Hasil entropyuntukgejalapusing (tidak)adalah
=
Entropy Menggigil (ya)

Perhitungan Entropy
Entropy Total Keputusan
(

(

))

(

(

(

))

Hasil entropy untuk total keputusan adalah =

( ))

(

( ))

Hasil entropy untuk gejala menggigil (ya)
adalah =
Entropy Menggigil (tidak)

Entropy Batuk (ya)
(

(

))

(

(

(

(

))

(

(

))

))

Hasil Entropy untuk gejala batuk (ya) adalah
= 0,994030

Hasil entropy untuk gejala menggigil (tidak)
adalah =
Entropy Benjolan (ya)

Entropy Batuk (tidak)

(

( ))

(

( ))

(

Hasil entropy untuk gejala batuk (tidak)
adalah = 1

(

))

(

(

))

Hasil entropy untuk gejala benjolan (ya)
adalah =
Entropy Benjolan (tidak)

Entropy Demam (ya)
(

(

))

(

(

))

Hasil entropy untuk gejala demam (ya)
adalah =
Entropy Demam (tidak)
(

( ))

(

(

( ))

( ))

(

Hasil entropy untuk gejala benjolan (tidak)
adalah = 0
Entropy Tidak Selera Makan (ya)
(

( ))

(

( ))

( ))

Hasil entropy untuk gejala demam (tidak)
adalah =

Hasil entropy untuk gejala tidak selera
makan (ya) adalah =
Entropy Tidak Selera Makan (tidak)
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(

(

))

(

(

Gain (Total Gejala Pusing)

))

Hasil entropy untuk gejala tidak selera
makan (tidak) adalah = 1

( ))

(

)

(

))

Hasil gainuntuk total gejalapusingadalah =

Entropy Nyeri Pada Benjolan (ya)
(

((

( ))

Gain (Total Gejala Menggigil)
Hasil entropy untuk gejala nyeri pada
benjolan (ya) adalah = 0,811278
Entropy Nyeri Pada Benjolan (tidak)
(

( ))

(

((

)

(

))

Hasil gain untuk total gejala menggigil
adalah =

( ))

Hasil entropy untuk gejala nyeri pada
benjolan (tidak) adalah = 0,918296

Gain (Total Gejala Benjolan)
((

)

(

))

Entropy Kelelahan (ya)
(

( ))

(

( ))

Hasil entropy untuk gejala kelelahan (ya)
adalah =
Entropy Kelelahan (tidak)
(

(

))

(

(

Hasil gain untuk total gejala benjolan adalah
=
Gain (Total Gejala Tidak Selera Makan)
((

))

Hasil entropy untuk gejala kelelahan (tidak)
adalah =
Menghitung Jumlah Gain
Pada proses ini dilakukan pencarian nilai
gain.
Gain (Total Gejala Batuk)
((

)

(

))

Hasil gain untuk total gejala batuk adalah =

)

(

))

Hasil gain untuk total gejala tidak selera
makan adalah =
Gain (Total Gejala Nyeri Pada Benjolan)
((

)

(

))

Hasil gain untuk total gejala nyeri pada
benjolan adalah =
Gain (Total Gejala Kelelahan)
((

)

(

))

Gain (Total Gejala Demam)
((

)

(

))

Hasil gain untuk total gejala tidak selera
makan adalah =
Hasil gain untuk total gejala demam adalah =
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Pembentukan Pohon Keputusan
Setelah melakukan perhitungan didapatkan
gain tertinggi pada gejala, kemudian gain
yang tertinggi dijadikan sebagai root.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian dari hasil klasifikasi diagnosa
penyakit
Limfadenopati
dengan
Algoritma C5.0 dapat menggunakan
confusion matrix. Pengujian dengan
confusion matrix menghasilkan nilai
accuracy,
precision,
dan
recall.
Pengujian ini untuk melakukan verifikasi
dengan membandingkan antara hasil
yang ada pada data training dengan hasil
sistem dengan 1 kali percobaan
menggunakan 4 data testing.
Tabel 3 Data Testing

Gambar 5. Pembentukan Pohon
Keputusan Diagnosa Limfadenopati

No

Batuk

Demam

Pusing

Menggigil

Benjolan

TSM

1

tidak

Ya

Ya

tidak

Ya

Tidak

Perhitungan selanjutnya untuk mencari
akar berikutnya sampai berakhir.

2

ya

Tidak

Ya

tidak

Tidak

Ya

3

ya

Tidak

Ya

tidak

Ya

Tidak

4

ya

Ya

tidak

ya

Tidak

Tidak

Selanjutnya akan dihitung dengan
Confusion Matrix untuk menemukan
akurasi, presisi dan recall. Nilai accuracy
merupakan persentase jumlah record
data yang diklasifikasikan secara benar
oleh sebuah algoritma. Nilai precision
atau dikenal juga dengan nama
confidence merupakan proporsi jumlah
kasus yang diprediksi positif yang juga
positif benar pada data yang sebenarnya.
Sedangkan nilai dari recall atau
sensitivity merupakan proporsi jumlah
kasus positif yang sebenarnya yang
diprediksi positif secara benar.
Gambar 6. Pembentukan Node Pohon
Keputusan Diagnosa Limfadenopati
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diagnosa awal penyakit limfadenopati
dengan
menggunakan
pengujian
confusion matrix dengan menggunakan
data testing sebanyak 4 data dan
mendapatkan hasil accuracy 75%,
precision 50% dan recall 100%. Sehingga
dengan hasil tersebut sistem dapat
dikatakan berfungsi dengan baik.
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