
12

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Klasifikasi

Menurut PBworks (2007) klasifikasi adalah proses untuk menemukan

model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data,

dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang belum

diketahui labelnya. Model ini sendiri bisa berupa aturan “jika-maka”, berupa

decision tree, formula matematis atau neural network.

Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling popular

karena mudah diinterpretasi.  Contoh decision tree dapat dilihat pada gambar

berikut.

Berat

Jenis Kelamin TidakTidak

UsiaYa

YaTidak

overweight average thin

perempuan laki-laki

muda tua

Gambar 3.1. Decision Tree Pada Klasifikasi Penderita Hipertensi
Sumber : Permana (2011)
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Gambar di atas merupakan salah satu kasus decision tree pada klasifikasi

penderita hipertensi, dimana setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus

dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data.  Sehingga, didapatkan

kesimpulan bahwa yang rentan terkena penyakit hipertensi adalah orang yang

memiliki kelebihan berat badan (overweight) dan berjenis kelamin perempuan

atau orang dengan kelebihan berat badan, laki-laki dan berusia lanjut/tua.

Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase : learning dan test.  Pada

fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya digunakan untuk

membentuk model perkiraan.   Pada fase test, model yang sudah terbentuk diuji

dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut.  Bila

akurasi mencakupi, model ini dapat dipakai untuk memprediksi kelas data yang

belum diketahui (PBwork, 2007).

3.2 Probabilitas

Teori probabilitas adalah cabang matematika yang berusaha

menggambarkan atau memodelkan change behavior, digunakan sebagai model

untuk keadaan dengan hasil (outcome) yang terjadi secara acak (random).  Secara

umum, keadaan demikian disebut eksperimen dan himpunan semua hasil yang

mungkin disebut ruang sampel (Ω) (Subanar, 2013).

3.2.1.Definisi probabilitas

Menurut Bain dan Engelhardt (1992), misalya S menunjukkan ruang sampel

eksperimen dan A merupakan elemen dari S.  Probabilitas P(A) adalah sebuah

fungsi dengan dominan A dan daerah hasil [0,1] yang memenuhi sifat-sifat

sebagai berikut:

 0 ≤ P(A) ≤ 1 untuk setiap A,

 P(S) = 1,

 A1, A2, A3, ... adalah barisan kejadian yang saling asing maka berlaku :

.....(3.1)



14

3.2.2.Probabilitas bersyarat

Menurut Bain dan Engelhardt (1992), probabilitas bersyarat dari suatu

kejadian A, dengan diberikan kejadian B didefinisikan sebagai berikut:( | ) = ( ∩ )( ) , .....(3.2)

Jika P(B) ≠ 0.

3.3 Harga Harapan

Menurut Bain dan Engelhardt (1992), jika Y merupakan variabel random

kontinu dengan fungsi densitas f(y), maka harga harapan dari Y didefinisikan

sebagai: ( ) = ∫ ( ) .....(3.3)

Jika nilai integral tersebut konvergen secara absolut.  Jika tidak, maka

dikatakan bahwa nilai E(Y) tidak ada.

3.4 Uji Hipotesa

Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting dalam statistik

inferens.  Hipotesis yang bersifat statistik sebetulnya dapat diartikan sebagai suatu

asumsi mengenai parameter fungsi frekuensi variabel random.  Uji hipotesis

merupakan suatu prosedur untuk menentukan apakah suatu hipotesis gagal ditolak

atau ditolak (Levin dan Rubin, 1998).

Hipotesis yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah hipotesis nol

(H0) dan hipotesis alternatif (H1).  Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan

diuji dan nantinya sebagai dasar argumen, namun belum terbukti.  Hipotesis

alternatif merupakan pernyataan berupa apa yang uji hipotesis statistik munculkan

dimana hipotesis alternatif akan diterima jika hasil eksperimen menolah H0.

Hasil uji hipotesis ini dinyatakan dalam tingkat signifikansi.  Signifikansi

merupakan istilah statitik untuk menyatakan seberapa yakin hubungan atau

perbedaan yang ada antar variabel.  Apabila uji hipotesis menunjukkan hasil gagal

menolak hipotesis nol, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data

yang diuji terhadap hipotesis yang ada.  Jika uji hipotesis gagal menolak hipotesis
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alternatif maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji dengan

hipotesis, sehingga hipotesis alternatif diambil sebagai kesimpulan dari hasil uji

hipotesis.

Dalam uji hipotesis terdapat dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi.

Kesalahan tipe I (α) adalah kesalahan yang terjadi ketika menolak hipotesis nol,

dimana hipotesis tersebut benar.  Sedangkan kesalahan tipe II (β) adalah

kesalahan yang terjadi ketika gagal menolak hipotesis nol, dimana hipotesis

tersebut salah.

Tabel 3.1 Uji Hipotesa

Menolak Gagal menolak
Kesalahan tipe

I
Keputusan yang

benar
Keputusan
yang benar

kesalahan tipe II

Keputusan

Kebenaran

Pada uji hipotesis terdapat dua jenis, yaitu uji satu arah dan uji dua arah.

Pada uji satu arah, nilai-nilai yang ada ketika menolak hipotesis nol berada

seluruhnya di satu arah distribusi probabilitas.  Sementara uji dua arah, nilai-nilai

yang ada ketika menolak hipotesis nol berada seluruhnya di kedua arah distribusi

probabilitas.  Hal ini dapat dilihat melalui gambar 3.2 :

Uji satu arah

H0 ⋮ μ = μ0

H1 ⋮ μ > μ0 (atau H1: μ < μ0)

Uji dua arah

H0 ⋮ μ = μ0

H1 ⋮ μ ≠ μ0
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Gambar 3.2 Uji Hipotesis Pada Nilai α tertentu

3.5 Significant Level dan P- value

Significant level (α) merupakan probabilitas tertentu menolak hipotesis nol

ketika hipotesis tersebut benar.  Tingkat signifikansi adalah kesalahan tipe I yang

ditentukan oleh peneliti yang berhubungan dengan konsekuensi terjadinya

kesalahan.  Tingkat signifikansi yang paling sering digunakan adalah 0,05 (5%).

Nilai probabilitas (p-value) dari uji hipotesis statistik adalah probabilitas

dimana sampe yang diambil dari populasi untuk diuji memberikan asumsi untuk

gagal menolak hipotesis nol.

Dalam hal ini apabila p-value < α, maka uji hipotesis menunjukkan menolak

hipotesis nol, dan sebaliknya.  Apabila p-value > α, maka uji hipotesis

menunjukkan gagal menolak hipotesis nol.  Hal ini menunjukkan, p-value yang

semakin mendekati nilai nol, maka akan semakin cenderung menolak hipotesis

nol.  Demikian pula sebaliknya, p-value yang semakin mendekati angka satu,

maka semakin cenderung gagal menolak hipotesis nol.

3.6 Metode CHAID

Pada tahun 1980 metode Chi-squared Automatic Interaction Detection

(CHAID) pertama kali diperkenalkan oleh Dr. G. V. Kass pada sebuah artikel

yang berjudul  “An exploratory Technique for investigating Large Quantities of

Categorical Data” di dalam buku Applied Statistics.  Awalnya teknik tersebut
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lebih dikenal sebagai Automatic Interaction Detection (AID). Metode CHAID

merupakan penurunan dari Automatic Interaction Detection (AID) yang dirancang

untuk menyelediki struktur keterkaitan antar variabel depenen kategorik dengan

variabel-variabel independen kategorik diperkenalkan pertama kali oleh Dr. G.V.

Kass (1980). Metode CHAID merupakan sautu teknik interatif yang menguji

satu-persatu variabel independen yang digunakan dalam klasifikasi, dan

menyusunnya berdasarkan pada tingkat signifikansi statsitik chi-square terhadap

variabel dependennya (Gallagher, 2000).  Menurut Lehmann dan Eherler (2001)

dalam Muhammad Muhajir (2014), CHAID adalah sebuah metode untuk

mengklasifikasikan data kategori yang tujuan dari prosedurnya adalah untuk

membagi rangkaian data menjadi subgrup-subgrup berdasarkan pada variabel

dependennya. Hasil dari pengklasifikasian dalam CHAID akan ditampilkan dalam

sebuah diagram pohon.

CHAID digunakan untuk membentuk segmentasi yang membagi sebuah

sampel menjadi dua atau lebih kelompok yang berbeda berdasarkan sebuah

kriteria tertentu.  Hal ini kemudian diteruskan dengan membagi kelompok-

kelompok tersebut menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan variabel-

variabel independen yang lain.  Proses tersebut terus berlanjut sampai tidak

ditemukan lagi variabel-variabel independen yang signifikan secara statistik

(Kunto dan Hasana, 2006). Metode CHAID secara keseluruhan bekerja untuk

menduga sebuah variabel tunggal, disebut variabel dependen, yang didasarkan

pada sejumlah variabel-variabel yang lain, disebut sebagai variabel independen.

3.6.1.Algoritma CHAID

Algoritma CHAID digunakan untuk melakukan pemisahan dan

penggabungan kategori-kategori dalam variabel yang dipakai dalam analisisnya.

Secara garis besar algoritma ini dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu

penggabungan (merging), pemisahan (splitting), dan penghentian (stopping).

Diagram pohon dimulai dari root node (node akar) melalui tiga tahap tersebut

pada setiap node yang terbentuk dan secar berulang.
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a) Penggabungan (merging)

Tahap pertama dalam algoritma CHAID adalah penggabungan (merging).

Pada tahap ini akan diperiksa signifikansi dari masing-masing kategori

variabel independen terhadap variabel dependen.  Tahap penggabungan

untuk setiap variabel independen dalam menggabungkan kategori-kategori

nonsignifikan adalah sebagai berikut :

1) Bentuk tabel kontigensi dua arah untuk masing-masing variabel

independen dengan variabel dependennya.

2) Hitung statistik chi-square untuk setiap pasang kategori yang dapat

dipilih sebuah sub tabel kontigesnsi 2 x J yang dibentuk oleh sepasang

kategori tersebut dengan variabel dependennya yang mempunyai

sebanyak J kategori.  Langkah uji chi-square adalah sebagai berikut :

Misalnya sebuah variabel independen Xi adalah variabel monotonik

dengan a kategori, dimana i = 1,2,...a. Variabel dependen Y memiliki b

kategori.  Untuk mengetahui kategori variabel independen mana yang

tidak signifikan dipasangkan masing-masing kategori pada variabel

independen dengan variabel dependen.  Banyaknya pasangan yang

mungkin adalah kombinasi b dari a.

3) Untuk masing-masing nilai chi-square berpasangan, hitung p-value

berpasangan bersamaan.  Diantara pasangan-pasangan yang tidak

signifikan, gabungkan sebuah pasangan kategori yang paling mirip (yaitu

pasangan yang mempunyai nilai chi-square berpasangan terkecil dan p-

value terbesar) menjadi sebuah kategori tunggal, kemudian dilanjutkan

kelangkah nomor 4. Misalnya dari ilustrasi tersebut juga terdapat

pasangan dengan p-value lebih besar dari taraf signifikansinya, maka

pasangan tersebut akan digabungkan.  Misalnya pasangan kategori X1

dan X2 pada tidak signifikan, maka pasangan tersebut akan digabungkan

menjadi satu variabel baru yaitu X1,2.

4) Periksa kembali kesignifikansian kategori baru setelah digabung dengan

kategori lainnya dalam variabel independen.  Jika masih ada pasangan
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yang belum signifikan, ulangi langkah 3. Jika semua sudah signifikan

lanjutkan langkah berikutnya.

Misalnya pada ilustrasi sebelumnya didapat gabungan variabel baru X1,2.

Variabel tersebut akan dipasangkan vengan variabel lainnya misalnya X3,

X4,...Xa kemudian dilihat apakah pasangan tersebut sudah signifikan,

ketika semua sudah signifikan bisa dilanjutkan ke langkah 5. Namun jika

masih ada yang belum signifikan kembali ke langkah 3.

5) Hitung p-value terkoreksi Bonferroni didasarkan pada tabel yang telah

digabung.

b) Pemisahan (splitting)

Tahap pemisahan memilih variabel independen yang mana yang akan

digunakan sebagai pemisah node yang terbaik.  Pemilihan dikerjakan

dengan membandingkan p-value (dari tahap merging) pada setiap variabel

independen. Langkah pemisahan adalah sebagi berikut :

1) Pilih variabel independen yang memiliki p-value terkecil (paling

signifikan) yang akan digunakan sebagai pemisah node.

2) Jika p-value kurang dari sama dengan tingkat spesifikasi alpha, pemisah

node menggunakan variabel independen ini.  Jika tidak ada variabel

independen dengan nilai p-value yang signifikan, tidak dilakukan

pemisahan dan node ditentukan sebagai terminal node (node akhir).

c) Penghentian (stopping)

Ulangi langkah penggabungan untuk subkelompok berikutnya, tahap

penghentian dilakukan jika proses pertumbuhan pohon harus dihentikan

sesuai dengan peraturan pemberhentian di bawah ini :

1) Tidak ada lagi variabel independen yang signifikan menunjukkan

perbedaan terhadap variabel dependen.

2) Jika pohon sekarang mencapai batas nilai maksimum pohon dari

spesifikasi, maka proses pertumbuhan akan berhenti.  Misalkan

ditetapkan batas kedalaman pertumbuhan pohon klasisfikasi adalah 4,

ketika pertumbuhan pohon sudah mencapai kedalaman 4 maka

pertumbuhan pohon klasifikasi dihentikan.
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3) Jika ukuran dari child node kurang dari nilai ukuran child node minimum

spesifikasi, atau berisi pengamtan-pengamatan dengan banyak yang

terlalu sedikit maka node adalah 50, ketika pemisahan menghasilkan

ukuran child node kurang dari 50, maka node tersebut tidak akan

dipecah.

3.6.2.Variabel-variabel dalam analisis CHAID

Variabel dependen dan independen dalam analisis CHAID adalah variabel

kategorik.  Menurut Gallagher (2000), CHAID akan membedakan variabel-

variabel independen kategorik menjadi tiga bentuk yang berbeda, yaitu :

a) Monotonik, yaitu variabel independen yang kategori di dalamnya dapat

dikombinasikan atau digabungkan oleh CHAID hanya jika keduanya

berdekatan satu sama lain atau mengikuti urutan aslinya (data ordinal).

Contohnya : Usia atau Pendapatan.

b) Bebas, yaitu variabel independen yang kategori di dalamnya dapat

dikombinasikan atau digabungkan ketika keduanya berdekatan ataupun

tidak (data nominal). Contohnya : Pekerjaan, Kelompok etnik, dan Area

geografis.

c) Mengambang (float), yaitu variabel independen yang kategori di dalamnya

dapat diperlakukan seperti monotonik kecuali untuk kategori yang missing

value, yang dapat berkombinasi dengan kategori manapun.

3.6.3.Uji chi-square (χ2)

Uji chi-square untuk mengetahui independensi yaitu apakah ada hubungan

antara dua variabel tertentu atau tidak pada tiap levelnya.  Misal suatu variabel

pertama memiliki p kategori yaitu X1, X2, ...Xp dan variabel kedua memiliki l

kategori yaitu Y1, Y2,...Yl.
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Tabel 3.2 Struktur Data Uji Chi-Square

1 n11 n12 n1j n1·

2 n12 n22 n2j n2·

⁞

k n1i ni2 nij ni·

Jumlah n· 1 n· 2 n· j n

Jumlah1 2 ... l
Variabel Y

Variabel X

Sumber : Haryatmi, S. (1986)

Keterangan :

n11= Banyaknya pengamatan dengan sifat X1 dan Y1

ni· = Banyaknya pengamatan dengan sifat Xi, i = 1,...k

n·j = Banyaknya pengamatan dengan sifat Y, j = 1,...l= ∑ ∙ = ∑ ∙ .....(3.4)

Ada kejadian Y1, Y2,... Yl masing-masing dengan probabilitas pi1, pi2,... piq.

Probablitas kejadian Xi dan Yj dalam populasi adalah pij seperti pada tabel 3.2 di

bawah ini :

Tabel 3.3 Probabilitas untuk Populasi

1 P11 P12 P1j P1·

2 P12 P22 P2j P2·

⁞
k P1i P2i Pij Pi·

Jumlah P· 1 P· 2 P· j

Jumlah1 2 ... l
Kejadian 2

Kejadian 1

Sumber : Haryatmi, S.(1986)

Keterangan :

pij = probabilitas kejadian irisan antara kejadian i dan kejadian j

pi· = probabilitas total pada kejadian ke- k

p·j = probabilitas total pada kejadian ke- l

Oleh karena p1, p2,..., pj tidak diketahui besarnya, maka dicari harga

penduganya, yaitu :
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= ∙ .....(3.5)

Sehingga harga harapan untuk masing-masing sel adalah := = ∙ ∙ ; i =1,... k dan j = 1,... l .....(3.6)

Statistik yang digunakan dalam alat uji hipotesis adalah := ∑ ∑ ; Oij = nij ; i = 1,... k dan j = 1,... l .....(3.7)

Berikut adalah langkah-langkah dalam uji hipotesis tersebut :

a) Menulisakan hipotesis

H0 ⋮ Pij= Pi•P•j (tidak terdapat hubungan antara baris dan kolom /

independen)

H1 ⋮ Pij ≠ Pi•P•j (terdapat hubungan antara baris dan kolom / dependen)

b) Menentukan daerah penolakan, yaitu χ2 > χ2
0,05;(p-1)(q-1) atau p-value < α

c) Statistik Uji :

= −
d) Mengambil kesimpulan

1) Apabila χ2 masuk daerah penolakan, maka H0 ditolak

2) Apabila χ2 tidak masuk daerah penolakan, maka H0 gagal ditolak

3.6.4.Uji Tschuprow’s T

Tschuprow’s T adalah kriteria ukuran asosiasi antar dua variabel nominal,

yang memberikan nilai antara 0 dan 1.  Kriteria ini menghasilkan minimal dua

kelompok yang menunjukkan bahwa jumlah kelompok adalah persis sama dengan

jumlah nilai kelas.  Salah satu kriteria ukuran asosiasi di antara dua variabel

dinyatakan melalui koefisien asosiasi T (Tschuprow’s T).  Secara umum, hal

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Tschuprow, 1939):= ( )( ) .....(3.8)

dimana : = .....(3.9)
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dengan :

φ = ukuran asosiasi phi

n = ukuran sampel

k = banyaknya baris

l = banyaknya kolom

χ2 = nilai chi-square hitung

3.6.5.Koreksi Bonferroni (Bonferroni Correction)

Koreksi Bonferroni adalah suatu proses koreksi yang digunakan ketika

beberapa uji statistik untuk kebebasan atau ketidakbebasan dilakukan secara

bersamaan (Sharp et al., 2002 dalam Yohanes dan Siti).  Koreksi Bonferroni

biasanya digunakan dalam perbandingan berganda.

Jika terdapat variabel independen memiliki l kategori dan dikurangi menjadi

k kategori pada langkah penggabungan, maka perkalian Bonferroni adalah

banyaknya cara yang yang mungkin dimana l kategori dapat digabungkan menjadi

k kategori.  Nilai k berada diantara 1 sampai l atau dinotasikan sebagai (1≤ k ≤ l).

Dengan demikian nilai p-value dari uji chi-square yang baru merupakan perkalian

nilai α dengan pengali Bonferroni (Kass, 1980).

Pengali Bonferroni untuk masing-masing tipe variabel-variabel independen

adalah berbeda. Gallagher (2000) dalam Hero (2011) menyebutkan bahwa pengali

Bonferroni untuk masing-masing jenis variabel-variabel independen adalah

sebagai berikut :

1) Variabel independen monotonik (ordinal)= − 1− 1 .....(3.10)

dimana :

M = pengali Bonferroni

l = kategori variabel independen awal

k = kategori variabel independen setelah penggabungan

2) Variabel independen bebas (nominal)= ∑ (−1) ( )!( )! .....(3.8)

3) Variabel independen mengambang (float)
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= − 2− 2 + − 2− 1 .....(3.9)

Melakukan Proses I-CHAID dengan Tschuprow’s T ada lima langkah,

sebagai berikut :

Untuk tiap variabel independen, X1, X2, ...Xk dan variabel dependen Y

1. Bentuk tabel kontigensi dua arah dengan variabel dependennya berdasarkan

Tschuprow’s T.

2. Hitung statistik Tschuprow’s T untuk setiap pasangan kategori yang dapat

dipilih untuk digabung menjadi satu, untuk menguji kebebasannya dalam

sebuah sub tabel kontigensi 3 x 2 atau minimal dua kelompok yang

menunjukkan adalah persis sama dengan jumlah nilai kelas.

3. Hitung p-value terkoreksi Bonferroni didasarkan pada tabel yang telah

digabung.

4. Pilihlah variabel independen terbaik, yaitu variabel independen dengan nilai

p-value yang terendah, dan kemudian melakukan pembagian kelompok

dengan variabel independen ini (yaitu gunakan masing-masing kategori-

kategori variabel independen tersebut, yang telah digabung secara optimal,

untuk menentukan sub pembagian dari kelompok induk menjadi sub

kelompok yang baru). Jika tidak ada variabel independen dengan nilai p-

value yang signifikan, jangan memulai pembagian kelompok tersebut.

5. Kembali ke langkah nomor 1 unutk menganalisis sub kelompok berikutnya.

Hentikan ketika semua sub kelompok telah dianalisis dan juga telah berisi

pengamatan-pengamatan dengan jumlah yang terlalu sedikit.

3.6.6.Diagram Pohon Klasifikasi I-CHAID (I-CHAID Clasifisation Tree)

Hasil pembentukan segmen dalam CHAID akan ditampilkan dalam sebuah

diagram pohon klasifikasi CHAID yang ditunjukkan pada gambar 3.3 Diagram

CHAID dipikirkan sebagai batang pohon (tree trunk) dengan membagi (spit)

menjadi lebih kecil berupa cabang-cabang (branches).



25

Gambar 3.3 Pohon Klasifikasi Dalam Metode I-CHAID

dimana

nY=i : banyaknya pengamatan variabel dependen kategori ke-i

nY=i,X=j : banyaknya pengamatan variabel dependen kategori ke-i dan variabel

independen kategori ke-j

Menurut Myers dalam (Kunto dan Hasana, 2006), diagram pohon CHAID

mengikuti aturan “dari atas ke bawah” (Top-down stopping rule), dimana diagram

pohon disusun mulai dari kelompok induk (parent node), berlanjut dibawahnya

sub kelompok (child node) yang berturut-turut dari hasil pembagian kelompok

induk berdasarkan kriteria tertentu.  Tiap-tiap node dari diagram pohon ini

menggambarkan sub kelompok dari sampel yang diteliti.  Setiap node akan berisi

keseluruhan sampel dan frekuensi absolut n untuk tiap kategori yang disusun di

atasnya.  Pada pohon klasifikasi CHAID terdapat istilah kedalaman (depth) yang

berarti banyaknya tingkatan node-node sub kelompok sampai ke bawah pada node

sub kelompok yang terakhir.  Pada kedalaman pertama, sampel dibagi oleh Xi

sebagai variabel independen berdasarkan uji chi-square.  Tiap node berisi

informasi tentang frekuensi variabel Y, sebagai variabel dependen, yang

merupakan bagian dari sub kelompok yang dihasilkan berdasarkan kategori yang
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disebutkan (X1). Pada kedalaman ke-2 (node X2 dan X3) merupakan pembagian

dari X1 (untuk node ke-1 dan ke-2). Dengan cara yang sama, sampel selanjutnya

dibagi oleh variabel penjelas yang lain, yaitu X2 dan X, dan selanjutnya menjadi

sub kelompok pada node ke-4, 5, 6, dan 7 (Lehmann dan Eherler, 2001).

Selain itu, pada masing-masing node juga ditampilkan presentase responden

untuk setiap kategori dari variabel dependen, dan juga ditunjukkan jumlah total

reponden untuk masing-masing node. Hasil akhir dari proses membangun pohon

adalah memiliki serangkaian kelompok yang berbeda secara maksimal satu sama

lain pada variabel dependen.

3.6.7.Akurasi

Akurasi adalah nilai derajat kedekatan dari pengukuran kuantitas untuk nilai

sebenarnya (true).  Nilai akurasi didapatkan dari hasil rule yang dihasilkan dari

perhitungan decision tree kemudian di uji coba kan pada data testing dan

menghasilkan derajat keakuratan dari rule tersebut setelah di uji coba kan pada

data testing.  Tingkat akurasi diperoleh dengan perhitungan sesuai dengan

persamaan di bawah (Ramdhany dkk, 2006).= 100% .....(3.11)
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Langkah-langkah pada algoritma I-CHAID dapat digambarkan pada

diagram air pada gambar 3.2.

Tidak

Ya

Tidak

Gambar 3.4 Diagram alur algoritma I-CHAID

Data

Menentukan variabel dependen dan variabel independen

Penggabungan pasangan variabel yang tidak signifikan

Pemeriksaan kategori variabel independen yang tidak signifikan dengan
membentuk pasangan kategori variabel independen dan diuji

kesignifikansiannya dengan variabel dependen menggunakan uji
Tschuprow’s T

Pemeriksaan kesignifikansian kategori variabel baru setelah signifikan

Semua kategori dari masing-masing variabel independen signifikan

Koreksi Bonferroni

Bagi data dengan variabel independen yang paling signifikan

Pemeriksaan subkelompok dengan variabel independen sisa

Semua subkelompok signifikan

Tahap stoping

Penarikan kesimpulan segmentasi

Selesai

Ya


