Seminar Nasional Informatika 2015

EVALUASI MODEL DECISION TREE C4.5 GUNA PREDIKSI
POSIBILITAS RESIKO OBESITAS
Mochammad Yusa1, Wahyu Sindu2
1

1
Magister Teknik Informatika, , 2 Teknik Informatika, STMIK Pontianak
STMIK AMIKOM Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara Condong Catur, Sleman
2
STMIK Pontianak Jl. Merdeka Barat No. 372, Pontianak
1
mochammad.yusa@gmail.com, 2 wahyusinduprasetya@gmail.com

Abstrak
Obesitas merupakan suatu masalah kesahatan yang efek negatif dengan konsekuensi panjang bagi
pengidapnya, keluarga, maupun orang lain. Data Riskesdas menunjukkan bahwa sebanyak 21,7% penduduk
dewasa Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun mengidap obesitas. Obesitas juga merupakan akar dari
penyakit-penyakit berbahaya lainnya seperti penyakit jantung koroner (PJK) dan cenderung menjadi
diabetogenik yang akan mengkontaminasi penyakit-penyakit berbahaya seperti hiperlipidemia, penyakit hati
dan kantong empedu, osteoartristis, kanker, dan penyakit saluran pernapasan. Selain menyebabkan masalah
fisiologis obesitas juga menyebabkan masalah emosional dan psikologis seperti berkurangnya kepercayaan
diri karena penampilan fisik ’kurang menarik’. Data Mining Data mining merupakan suatu metode atau
teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalah data menggunakan implementasi-implementasi
untuk menemukan solusi data. Model Decision Tree Algortima C4.5 merupakan salah satu algoritma yang
digunakan proses penggalian data (data mining) yang sangat kuat dan terkenal. Pada penelitian ini, kami
mengusulkan sebuah evaluasi model Decision Tree Algortima C4.5 untuk proses klasifikasi sebagai solusi
prediktif kemungkinan terjadinya obesitas. Kemudian Model ini dievaluasi dan divalidasi menggunakan
WEKA 3.7.4 guna menghitung nilai permanci model yang digunakan.
Kata kunci : Obesitas, Data Mining, Decision Tree, Algoritma C4.5, WEKA, Informatika Medis

1.

Pendahuluan

Obesitas
merupakan
suatu
masalah
kesahatan yang efek negative dengan konsekuensi
panjang bagi pengidapnya, keluarga, maupun
orang lain. Hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Indonesia tahun 2010 menunjukkan
angka kelebihan berat badan dan obesitas pada
penduduk dewasa di atas usia 18 tahun besarnya
21,7%, dimana 11,7% (27,7 juta jiwa) adalah
obesitas. Jadi, terdapat peningkatan cukup tinggi
angka penduduk yang mengalami obesitas di
Indonesia[16].
Kenaikan berat badan akibat konsumsi
lemak berlebihan akan berdampak buruk bagi
tekanan darah dan akan mengarahkan ke penyakit
hipertensi. Selanjutnya hipertensi dan kegemukan
ini dua-duanya menjadi penyumbang faktor resiko
munculnya penyakit jantung koroner (PJK) dan
cenderung menjadi diabetogenik (menyebabkan
dia-betes), terutama bila sudah berlangsung lama.
Obesitas meningkatkan resiko menderita hiperlipidemia, penyakit hati dan kantong empedu,
osteoartristis, kanker, dan penyakit saluran
pernapasan. Penderita obesitas juga beresiko lebih
tinggi menderita encok dan tidur mendengkur
dibandingkan dengan orang yang berat tubuhnya
normal. Selain itu obesitas dapat memperpendek
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harapan hidup penderitanya. Selain menyebabkan
masalah fisiologis obesitas juga menyebabkan
masalah emosional dan psikologis seperti berkurangnya kepercayaan diri karena penampilan
fisik ’kurang menarik’[14].
Obesitas ditimbulkan oleh beberapa faktorfaktor penyebab. Menurut Albu-Shamah dan
Zhan, faktor-faktor tersebut adalah faktor genetic,
faktor fisik, faktor mental, faktor emosional,
mental, dan psikologis, faktor sosial, faktor
asupan makanan, dan faktor lainnya[1]. Namun
beberapa penelitian tidak menjadikan semua
kriteria faktor-faktor penyebab obesitas. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh S. Mana dan J.
Bewkes hanya mengambil prevelensi terhadap 2
faktor penyebab saja yaitu aktivitas fisik anak,
dan lingkungan rumah dan metode yang
digunakan adalah metode fuzzy signature. Dalam
penelitiannya faktor tersebut menjadi parameter
dalam komputasi[13].
Data mining merupakan suatu metode atau
teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu
permasalah data menggunakan implementasiimplementasi untuk menemukan solusi data[11].
Dalam kasus obesitas, kami merasa ini sangat
penting untuk dilakukan perhitungan klasifikasi
data untuk memudahkan proses penemuan solusi
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prediktif terhadap data mengingat jumlah
kematian yang terus naik.
Dalam paper ini, kamu mengusulkan
klasifikasi data terhadap dataset menggunakan
metode decision tree algoritma C4.5. Metode
decision tree mengubah fakta yang sangat besar
menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan
aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahami
dengan bahasa alami. Proses pada decision tree
adalah mengubah bentuk data (tabel) menjadi
model pohon, mengubah model pohon menjadi
rule, dan menyederhanakan rule[3]. Decision
Tree merupakan teknik data mining yang
didasarkan pada divide-and-conquer untuk
klasifikasi suatu masalah[19]. Metode ini juga
merupakan klasifikasi dari proses representasin
struktur
tree
dimana
setiap
node
mempresentasikan atribut, dan cabangnya
mempresentasikan nilai dari atribut, serta daunya
(leaves) mempresentasikan kelas[6]. Algoritma
C4.5
telah
banyak
digunakan
sebagai
implementasi pencarian pola klasifikasi prediktif
di bidang-bidang tertentu misalnya untuk kasus
bisnis[8][10][17] dan akademis[2][5] serta
medis[9].
Preview inculudes metode penelitian, data
collection, building data training, analisis using
Weka, Results.
2. Metode dan Materi
2.1 Kerangka Penelitian
Kami menawarkan sebuah model (Gambar
1.) pemecahan masalah untuk mengidentifikasi
atau klasifikasi obesitas menggunakan atributatribut berdasarkan faktor-faktor penyebab
obesitas menurut penelitian dari Albu-Shamah
dan Zhan[1]. Kemudian atribut tersebut
digunakan untuk membangun dataset yang
kemudian
record-record
yang
dihasilkan
dianalisis menggunakan model Decision Tree
Algoritma C4.5. Model Tersebut kemudian
dievaluasi menggunakan software analisis WEKA
versi 3.7.4.
Obese Attribut

Decision Tree
Algoritma C4.5

W eka Analyzer

Building
Dataset

Dataset

Evaluasi dan
Validasi

Performance
Results

Gambar 1. Model Penelitian
2.2 Obesitas
Obesitas atau kegemukan mempunyai
pengertian yang berbeda-beda bagi setiap orang.
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Terkadang kita sering dibuat bingung dengan
pengertian obesitas dan overweight, padahal
kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang
berbeda. Obesitas adalah suatu kondisi kelebihan
berat tubuh akibat tertimbunnya lemak, untuk pria
dan wanita masing- masing melebihi 20% dan
25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan
kesehatan. Sementara overweight (kelebihan berat
badan, kegemukan) adalah keadaan dimana BB
seseorang melebihi BB normal[15]. Perhitungan
IMT dapat dilakukan menggunakan rumus
sebagai berikut:
(1)
Keterangan :
IMT : Indeks Massa Tubuh (kg/m)
Batas
ambang
batas
IMT
(Table
1.)ditentukan dengan
merujuk ketentuanb
FAO/WHO, yang membedakan batas ambang
untuk laki-laki dan perempuan.Batas ambang
normal laki-laki 20,1-25,0 dan untuk perempuan
18,7-23,8. Menurut WHO WPR / IASO / IOTF
untuk wilayah Asia Pasifik, klasifikasi berat
badan lebih dan obesitas berdasarkan IMT terbagi
menjadi berat badan kurang, kisaran normal, dan
berat badan lebih dengan derajat beresiko, obes I,
dan obes II [18]
Tabel 1. Kategori ambang batas IMT
Kategori
IMT(Kg/m)
Berat badan kurang
<18,5
Berat badan normal
18,5-22,9
Berat badan lebih
≥ 23,0
Beresiko
23,0 - 24,9
Obes I
25,0 - 29,9
Obes II
≥ 30,0
2.3 Algoritma C4.5
Menurut Kusrini dan Luthfi [11], Algoritma
C4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk
membentuk suatu pohon keputusan. Pohon
keputusan merupakan metode klasifikasi dan
prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode
ini mengubah fakta ata data yang besar menjadi
suatu pola yang berbentuk Decision tree yang
Algoritma
C4.5
juga
merupakan
pengembangan dari algoritma ID3 dimana telah
terjadi perubahan atau perbaikan di beberapa
bagian. Algoritma ini dapat menghandel beberapa
masalah yang tidak dapat ditangani oleh algoritma
ID3 seperti numeric attributes, missing values,
noisy data, dan aturan yang menghasilkan aturan
dari tree[19].
Secara umum dalam membangun klasifikasi
dengan Decision Tree yang menggunakan
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Algoritma C4.5, melalui beberapa tahapan [12]
sebagai berikut:
a. Mempersiapkan data training.
b. Menghitung akar dari pohon. Akar akan
diambil dari atribut yang akan terpilih,
dengan cara menghitung nilai gain dari
masing-masing atribut, nilai gain yang
paling tinggi yang akan menjadi akar
pertama. Sebelum menghitung nilai gain
dari atribut, hitung dahulu nilai entropy.
Untuk menghitung nilai entropy digunakan
rumus :

(1)

c.

dimana S adalah himpunan (dataset) kasus,
n adalah banyaknya partisi S, dan Pj adalah
probabilitas yang di dapat dari kelas dibagi
total kasus.
Kemudian hitung nilai gain menggunakan
rumus :

(2)
Dimana nilai (A) adalah semua nilai yang
mungkin dari atribut A, dan � adalah

d.
e.

subset
dari y dimana A mempunyai nilai i.
Ulangi langkah ke 2 dan langkah ke 3
hingga semua record terpatisi.
Proses partisi pohon keputusan akan
berhenti saat :
1) Semua Record dalam simpul n mendapat
kelas yang sama,
2) Tidak ada atribut di dalam record yang
dipartisi lagi, dan
3) Tidak ada record di dalam cabang yang
kosong

2.4 Confusion Matrix
Dalam proses evaluasi dan validasi, kami
menggunakan perhitungan berdasarkan pengujian
confusion Matrix. Confusion matrix memberikan
keputusan yang diperoleh dalam traning dan
testing, confusion matrix memberikan penilaian
performance klasifikasi berdasarkan objek dengan
benar atau salah [6]. Confusion matrix berisi
informasi aktual (actual) dan informasi
terprediksi (predicted) pada sistem klasifikasi.
Confusion Matrix merupakan sebuah metode
untuk evaluasi yang menggunakan tabel matrix
seperti pada tabel 2. Pada Tabel tersebut dapat
kita lihat bahwa jika dataset terdiri dari dua kelas,
kelas yang satu dianggap sebagai positif dan yang
lainnya negatif [4]. Evaluasi dengan confusion
matrix menghasilkan nilai accuracy, preecision,
dan recall.
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Correct

Tabel 2. Confusion Matrix
Classified as

Classification

+

-

+

True_positive

False_negative

-

False_positive

True_negative

3. Analisis dan Pembahasan
3.1 Atribut Penyebab Obesitas
Meskipun terdapat pengaruh genetic dan
hormonal pada penambahan berat badan,
kemungkinan penambahan berat badan juga
muncul ketika kita mengkonsumsi banyak kalori
dari makanan daripada kalori yang dibakar
melalui aktivitas fisik dan olahraga[1].
Berikut ini adalah penyebab-penyebab
obesitas yang diklasifikasikan menurut AlbuShamah dan Zhan[1]:
Pertama adalah Faktor geneti. Tidak selalu
kelebihan badan dapat diidentikan dengan
mengkonsumsi banyak makanan. Penelitian yang
dilakukan pada tahun 1980an-1990an di US
menunjukan bahwa orang kurus makan lebih
banyak daripada orang gemuk tetapi tetap kurus
sementara orang gemuk makan sedikit tetapi tetap
menjadi gemuk. Phenomena inilah yang
dinamakan gen yang sudah mendarah daging
yang dapat diidentifikasi menjadi salah satu
penyebab obesitas.
Kedua adalah Faktor fisik. Studi di Amerika
juga menunjukan bahwa hal yang paling negative
dan dapat menyebabkan obesitas adalah orang
yang menonton TV lebih dari 3 jam dalam sehari.
Ketiga adalah Faktor emosional, mental
dan pskilogi. Faktor ini juga dapat mempengaruhi
obesitas. Orang yang sedang menderita stress,
marah atau masalah emosional lainnya cenderung
akan mengkonsumsi makanan dengan porsi yang
banyak.
Faktor sosial juga berpengaruh terhadap
kecendrungan posibilitas terjadinya obesitas.
Faktor sosial mempunyai pengaruh terdahap jenis
makanan dan porsi makanan yang diambil oleh
seseorang. Misalnya, di dalam lingkungan rumah,
orang tua mereka tergolong hobi untuk
menyediakan makanan dengan porsi yang besar,
mau tidak mau si anak pasti akan disajikan
makanan dengan porsi yang besr juga. Dengan
begitu asupan makan yang dikonsumsi akan
berpengaruh terhadap kalori yang dikonsumsi.
Faktor selanjutnya yang berpengaruh adalah
Faktor asupan makana. Sering memakan
makanan yang mempunyai nilai kalori besar
seperti Junk food, yang mengandung gula, dan
mengandung kalori banyak merupakan suatu
penyebab terjadinya kegemukan dan obesitas.
Faktor terakhir adalah Faktor-faktor lainnya
yang dapat mempengaruhi kemunculan obesitas.
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Kebiasaan-kebiasan seperti makan dengan cepat,
rakus, dan tergesa-gesa terhubung dengan asupan
energy yang digunakan, ketahanan tubuh yang
terhubung dengan system kerja tubuh. Faktor ini
mempunyai pengaruh yang tidak terlalu significan
dalam perhitungan obesitas tapi dapat juga
berpengaruh terhdapat kenaikan berat badan yang
dignifican. Maka dari itu, bagi expert, mungkin
faktor ini tidak terlalu diperhitungkan karena
mempunya porsi yang kecil dalam dampak
kenaikan Indeks massa tubuh (IMT).
Faktor-faktor di atas kemudian dijadikan
instances sebagai acuan dalam fokus penelitian
ini. Tabel 3. Adalah contoh atribut data yang akan
digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Data Training

Tabel 3. Faktor ,Value, dan Tipe data
No

Faktor-Faktor

1

Jenis Kelamin

2

Aktivitas Fisik

3

5

Faktor Genetik
Faktor
Emosional,
Mental,
Psikologis
Faktor Sosial

6

Asupan Makanan

7

Faktor Lainnya

8

Output

4

Values
laki-laki (L),
Perempuan
(P)
Tinggi,
Normal,
Rendah
Ya, Tidak
Tinggi,
Normal,
Rendah
Ya , Tidak
Tinggi,
Normal,
Kurang
Ya, Tidak
Resiko,
Tidak
beresiko

Tipe Data
Nominal

Polinominal
Nominal
Nominal
Nominal

Pada tahap ini, kami melakukan evaluasi dan
analisi terhadap pohon keputusan yang dibentuk.
Pada tahap ini kami melakukan ujicoba
menggunakan evaluasi Matrix Confusion untuk
mengetahui nilai accurasy, recall, dan precision.

Polinominal
Nominal
Nominal

3.2 Data training
Agar penelitian ini dapat terfokus dalam
penemuan pola-pola berbentuk keputusan, kami
menggunakan data simulasi yang digunakan
sebagai acuan pembentukan pola pohon
keputusan. Data tersebut ditunjukan pada Tabel 4.
Data tersebut sesuai dengan faktor dan value yang
sebagai instances atau attribut yang ditunjukan
pada Tabel 3.
Tujuan dari pembentukan data ini adalah
menciptakan himpunan data target, pemilihan
data, dan memfokuskan subset variabel, dimana
penelurusan pola akan dilakukan. Terdapat 20
dataset yang kami gunakan sebagai simulasi
dalam proses pembuatan pola pohon keputusan.
Data ini kemudian akan dievaluasi dan divalidasi.
Data ini juga merupakan dasar pemfokusan model
evaluasi.

150

3.3 Analisis Data

Tabel 5. Evaluasi pada dataset
Kappa statistic
0.596
Mean absolute error (MAE)
0.2629
Root mean squared error 0.3625
(RMSE)
Relative absolute error (RAE)
53.0537%
Root relative squared error 72.8684%
(RRSE)
Coverage of cases (0.95 level)
100%
Mean rel. region size (0.95 level) 80%
Total Number of Instances
20
Berdasarkan Tabel 5. Diatas, hasil
percobaan menunjukan bahwa model yang
dibangun menggunakan Algoritma C4.5 bahwa
dari jumlah total training set diklasifikasikan 16
records atau 80% Correctly Classified Instances
dan 4 records atau 20 % Incorrectly Classified
Instances.
Hasil percobaan menunjukan statistik Kappa
(k) sebesar 0.596 yang menunjukan bahwa
korelasi antar output. Nilai Error Absolut ratarata (MAE) adalah 0.2629 yang berarti nilai ratarata kesalahan sistem dalam proses peramalan.
RSME menghasilkan nilai 0.3625. sedangkan
untuk nilai RAE adalah 53.0537% dan nilai
RRSE adalah 72.8684%.
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Sedangkan dari hasil percobaan juga
menghasilkan Confusion Matrix seperti yang
ditunjukan pada Tabel 6. Confusion Matrix
tersebut selnajutkan akan digunakan untuk
menghitung nilai TP rate atau nilai record positif
yang diklasifikasikan sebagai positif, FP rate nilai
record positif yang diklasifikasikan sebagai
positif, Precision, Recall, dan ROC area.
Tabel 6. Confusion Matrix
Output
Beresiko
Tidak_
beresiko

Correctly
Instances
16

Resiko

Tidak_
beresiko

indicator

True

False

+

7

2

-

2

9

4

Tabel 7. Hasil Evaluasi
Output
Beresiko
Tidak_
beresiko

TP Rate

FP Rate

Precision

Recall

0,778

0,182

0,778

0,778

ROC
Area
0,879

0,818

0,222

0,818

0,818

0,879

Dari hasil pengujian dengan skema atau
skenario kondisi parameter dengar proporsi 80%
dan 20 untuk corectly dan incorectly clasified
intsances (Tabel 7.) didapatkan hasil TP rate
untuk outuput Beresiko sebesar 0,778 dan TP rate
outuput Tidak_beresiko sebesar 0,818. Dan FP
rate beresiko sebesar 0.182 dan tidak beresiko
sebesar 0.222. Dari hasil pengujian juga
didapatkan nilai yang sama antara nilai precision
dan Recall untuk output beresiko dan tidak
beresiko secara berturut-turut adalah 0.778 dan
0.818. Sedangkan Nilai Area ROC berada pada
nilai 0.879 yang berarti klasifikasi tersebut berada
pada kondisi Good Classification[6]. Grafik dari
hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 2
dibawah ini.

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus
diatas makan didapatkan nilai akurasi (AC) model
Decision Tree Algoritma C4.5 adalah sebesar
80%.
4.

Metode Klasifikasi Decision Tree menggunakan algoritma C4.5 guna memprediksi
obesitas mempunyai hasil yang sangat baik. dari
hasil pengujian yang dilakukan, Model ini
mempunyai nilai akurasi yang berada pada angka
80%. Nilai Precison dan Recall yang dihasilkan
dari hasil pengujian cukup tinggi yaitu 0.778
untuk hasil output beresiko dan 0.818 output
Tidak_beresik. Area ROC yang ditunjukan pada
hasil ujicoba juga berada pada range Good
Classification
yaitu
0.878.
Jadi
kami
menyimpulkan bahwa Metode Model Klasifikasi
Decision Tree menggunakan Algoritma C4.5
mempunyai performa
yang baik dalam
memberikan
solusi
prediktif
terhadap
kemungkinan terjadinya obesitas.
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