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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Data Penelitian 

Data berikut merupakan data penelitian yang diambil dari database input 

PEKA Online tentang status penanganan kecelakaan kerja yang telah dilakukan oleh 

PT. Pertamina EP Cepu pada tahun 2016. Menurut Kasubdiv Pengawasan 

Keselamatan Kerja di Pertamina EP Cepu menyebutkan bahwa pemberian status 

penanganan kecelakaan kerja dapat dipengaruhi oleh klasifikasi kecelakaan kerja, 

penyebab terjadinya kecelakaan kerja, resiko dari kecelakaan kerja, lokasi terjadinya 

kecelakaan kerja dan lama penanganan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh 

PT.Pertamina EP Cepu. Berikut ini adalah tampilan awal data asli penelitian yang 

dianalisis : 

Tabel 5.1 Data Penelitian 

Klasifikasi Penyebab Resiko Lokasi Lama Status 

unsafe action ua4 beresiko kantor tinggi Completed 

unsafe action ua4 beresiko kantor tinggi Completed 

unsafe action ua1 beresiko kantor tinggi Completed 

unsafe action ua2 tidak 

beresiko 

kantor tinggi Completed 

unsafe action ua3 beresiko kantor tinggi Completed 

unsafe action ua3 beresiko kantor tinggi Completed 

unsafe action ua5 tidak 

beresiko 

kantor tinggi Completed 

unsafe action ua5 tidak 

beresiko 

kantor tinggi Completed 

unsafe action ua2 tidak 

beresiko 

kantor tinggi Uncompleted 
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Berdasarkan pada Tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa peneliti hanya 

menampilkan 9 data pertama dari keseluruhan data yang berjumlah 1823 data. 

(instance). Hal ini berarti terdapat 1823 subjek penelitian yaitu kejadian kecelakaan 

kerja yang terjadi pada tahun 2016 yang berjumlah 1823 kasus kecelakaan. Jumlah 

feature / atribut penelitian yang digunakan berjumlah 5 feature, sedangkan target 

feature direpresentasikan dengan feature Status. Berikut ini adalah jenis data / tipe 

dataset yang ditampilkan dengan menggunakan software R : 

Tabel 5.2 Data Penelitian 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa jenis data yang diteliti 

berupa berbentuk factor. Data factor merupakan data yang berbentuk kategorik / non-

numeric atau gabungan antara data numerik dan data non-numeric. Dari output yang 

tampak tersebut ditampilkan bahwa didalam data keseluruhan terdiri atas 1823 data 

yang terdiri atas 6 feature. Feature pertama adalah feature Klasifikasi dengan 2 levels 

yaitu “unsafe action” dan “unsafe condition”. Feature penyebab memiliki 10 levels 

yaitu “ua1”, “ua2”, ”ua3”, “ua4”, “ua5”, “uc1”, “uc2”, “uc3”, “uc4” dan “uc5”. 

Feature Resiko memiliki 2 level yaitu “beresiko” dan “tak beresiko”. Feature Lokasi 

memiliki 6 level yaitu “bengkel/alat berat”, “kantor”, “lab/mushola”, “SP/SPU/PPP”, 

“sumur”, “gudang / yard”. Semua feature yang ada didalam data berjenis factor. Data 

yang berjenis factor menandakan bahwa data tersebut berupa data kualitatif  atau 

singkatnya data yang berupa kata-kata, bukan bilangan numerik.  Secara otomatis R 

akan memberikan urutan inisialisasi variabel data secara alfabetik. 
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5.2 Analisis Deskriptif 

Berikut ini adalah penjabaran karakteristik kejadian kecelakaan kerja yang 

terjadi sepanjang tahun 2016 di PT.Pertamina EP Cepu Blora.  

Tabel 5.3 Ringkasan Data 

No Feature Kategori Jumlah 

1. Klasifikasi unsafe action  692 

unsafe condition 1131 

2. Penyebab uc5 390 

uc4 271 

uc1 263 

ua4 198 

ua5 196 

uc2 119 

(Other) 386 

3. Resiko beresiko 1018 

tidak beresiko 805 

4. Lokasi bengkel/alat berat 129 

gudang/yard 184 

kantor 525 

lab/mushola 122 

SP/SPU/PPP 178 

sumur 685 

5. Lama rendah 858 

sedang 651 

tinggi 314 

6. Status Completed 1183 

Uncompleted 640 
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Data yang ada didalam penelitian keseluruhan merupakan data kategorik, 

sehingga dalam analisis deskriptif data hanya dapat diketahui jumlah dari masing-

masing kategori saja. Berdasarkan pada Tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa data 

target terbagi menjadi 2 class/kategori yaitu Completed dan Uncompleted.  Jumlah 

instance class Completed adalah 1183 instance dan instance class Uncompleted 

adalah 640 instance. Berikut ini ditampilkan rincian dari masing-masing instance 

yang ada didalam dataset : 

- Pada feature klasifikasi didominasi oleh kecelakaan derja berjenis unsafe 

condition. Feature Sedangkan klasifikasi unsafe action hanya memiliki 

kelipatan hampir 2 kali lipat dari unsafe condition.  Klasifikasi berarti adalah 

jenis terjadinya kecelakaan kerja. Dalam hal ini, klasifikasi terbagi menjadi 2 

kategori yaitu  “unsafe action”  yang artinya kecelakaan terjadi karena 

ketidakamanan dalam bertindak dan “unsafe condition” yang berarti 

kecelakaan terjadi karena ketidakamanan kondisi.  

- Feature Penyebab terdapat  10 kategori yaitu “ua1”, “ua2”, “ua3”, “ua4”, 

“ua5”, “uc1”, “uc2”, “uc3”, “uc4” dan “uc5”. Maksud dari feature penyebab 

yang dimaksud adalah jenis penyebab kecelakaan secara lebih detail dari 

variabel klasifikasi kecelakaan. Kategori yang terbentuk dari feature penyebab 

dari segi action adalah “ua1” yang berarti kesalahan yang terjadi karena 

karena lupa, “ua2” yang berarti kesalahan karena tidak tahu, “ua3” artinya 

kesalahan karena tidak mampu, “ua4” artinya kesalahan karena kurang 

motivasi dorongan pribadi (APD), “ua5” artinya kesalahan karena kurang 

motivasi dorongan lingkungan. Sedangkan kategori feature penyebab dari 

segi condition adalah “uc1” yang berarti kerapihan dan housekeeping tidak 

memadai, penerangan yang tidak memadai atau berlebihan, “uc2” berarti 

bahaya api dan ledakan, tanda peringatan yang tidak memadai, “uc3” berarti 

kebisingan, paparan radiasi, temperatur yang ekstrim, ventilasi yang tidak 

memadai, “uc4” berarti alat pelindung diri (APD) yang tidak sesuai/memadai, 
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pergerakan yang terbatas, pengamanan yang tidak memadai serta “uc5” 

berarti peralatan/material yang rusak, kondisi lingkungan yang berbahaya. 

Dari keseluruhan feature penyebab, maka kategori yang mendominasi adalah 

uc5. 

- Feature Resiko terdapat 2 kategori yaitu “beresiko” dan “tidak beresiko”. 

Resiko yang dimaksud adalah tingkat bahaya yang terjadi sebagai 

konsekuensi dari suatu kejadian kecelakaan kerja. Didalam variabel resiko 

terdapat 2 kategori yaitu “beresiko” artinya akibat yang ditimbulkan 

merugikan,  dan “tidak beresiko” artinya akibat yang ditimbulkan tidak 

memberikan kerugian. Dari keseluruhan feature resiko, maka kategori yang 

mendominasi adalah “beresiko”. 

- Feature lokasi berarti tempat dimana terjadinya kecelakaan kerja atau suatu 

aktivitas yang menyebabkan kecelakaan kerja berlangsung. Ada 6 kategori 

dalam variabel lokasi yaitu bengkel/alat berat, gudang/yard, kantor, 

lab/mushola, SP/SPU/PPP dan sumur. Dari keseluruhan feature lokasi, maka 

kategori yang mendominasi adalah “sumur”. 

- Feature Lama mempunyai arti waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam 

melakukan penanganan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja. Lamanya 

waktu dihitung dari waktu pelaporan kejadian hingga selesai penanganan. 

Lama terbagi menjadi 3 kategori waktu penanganan, yakni ≤15 hari yang 

diberi kategori “rendah”, 16-29 hari yang diberi kategori “sedang”  dan ≥30 

hari yang diberi kategori “tinggi”. Dari keseluruhan feature lama, maka 

kategori yang mendominasi adalah “rendah”. 

- Feature Status terdapat  2 kategori yaitu Completed dan Uncompleted. Status 

yang dimaksud adalah menunjukkan pencapaian penanganan kecelakaan 

kerja. Kategori pencapaian penanganan kecelakaan kerja. Terdapat 2 kategori 

dalam feature status yaitu completed (telah dilakukan penanganan oleh pihak 

perusahaan dalam batas waktu 1 bulan semeanjak pelaporan kejadian 
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kecelakaan) dan uncompleted (belum selesai dilakukan penanganan oleh 

pihak perusahaan dalam waktu 1 bulan semenjak pelaporan kejadian 

kecelakaan. Dari keseluruhan feature status, maka kategori yang mendominasi 

adalah “Completed”. 

 

5.3 Analisis Eksplorasi  Sebaran Data  Per Feature 

Berikut ini adalah penjabaran eksplorasi sebaran data terkait penetapan status 

penanganan kecelakaan kerja yang ada di PT.Pertamina EP Cepu sepanjang tahun 

2016 secara keseluruhan didapatkan visualisasi sebagai berikut : 

 

Gambar 5.1 Sebaran Keseluruhan Data Feature pada Dataset 

 

Berdasarkan pada Gambar 5.1 diatas, berikut ini akan dijabarkan penggalian 

informasi dari sebaran data tersebut kedalam masing-masing feature pada dataset. 

Pentingnya dilakukan analisis eksplorasi sebaran data per-feature adalah untuk 

mengetahui karateristik sebaran data dalam dataset secara khusus dalam cakupan per-

feature. Sehingga kemudian dapat dianalisis penyebab dan alasan mengapa hal 

tersebut bisa terjadi dalam keadaan lapangan pada data yang sebenarnya. Berdasarkan 

pada Gambar 5.1 tampak bahwa terdapat 6 feature yang akan dilakukan analisis 
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eksplorasi data. Dimana pada masing-masing feature tentu memiliki kategori yang 

berbeda-beda.  

5.3.1 Feature Klasifikasi 

Berikut ini penjabaran sebaran data status penanganan kecelakaan kerja 

berdasarkan klasifikasi kecelakaan kerja didapatkan visualisasi sebagai berikut : 

 

Gambar 5.2 Sebaran Data Berdasarkan Feature Klasifikasi 

 

Berdasarkan Gambar 5.2, pada feature klasifikasi dapat dilihat bahwa proposi 

unsafe condition lebih besar dari pada unsafe action. Persebaran data yang berkaitan 

dengan kategori unsafe action dan unsafe condition pada data tersebar secara 

separatif berurutan menjadi 2 bagian sehingga visualisasi yang terbentuk 

mengelompok. Warna biru pada visualisasi merepresentasikan unsafe condition , 

sedangkan warna jingga menandakan unsafe action. Tidak adanya warna merah pada 
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grafik mengindikasikan bahwa tidak ada missing atau data hilang sehingga dapat 

dilakukan analisis lebih lanjut. Besarnya proporsi unsafe condition mengindikasikan 

bahwa kecelakaan kerja yang terjadi didominasi karena kesalahan dalam kondisi 

lingkungan kerja dan keadaan benda-benda bahka alat-alat yang berada didalamnya 

mengandung bahaya. Hal ini mengindikasikan  bahwa pekerja yang bekerja di PT. 

Pertamina EP Cepu bekerja pada kondisi dimana pekerja tersebut bekerja dalam 

lingkungan lapangan yang berbahaya. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak usaha 

PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP Cepu (PEPC), khusus berorientasi pada 

kegiatan hulu minyak dan gas bumi yaitu meputi eksplorasi, eksploitasi dan  

produksi.  

Dalam kegiatan eksplorasi minyak  dan gas  tentunya pekerja melakukan 

penyelidikan dan penjajakan atau pencarian  daerah yang disinyalir secara satelit dan 

geologis mengandung mineral hidrokarbon. Dimana diketahui bahwa senyawa 

hidrokarbon memiiki unsur utama karbon (C) dan hidrogen (H).  Secara khusus, gas 

hidrokarbon tersebut mempunyai sifat karsinogenik yaitu dapat memicu terjadinya 

kanker pada manusia. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kegiatan eksplorasi 

tersebut membahayakan pekerja dari segi kondisi.  Apalagi dalam melakukan 

penjajakan, sudah barang tentu pekerja akan melewati medan yang tidak mudah. Hal 

ini disebakan oleh keberadaan gas hidrokarbon di alam biasanya tersembunyi 

dibawah lapisan perut bumi dan di gunung.  

Dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas, pekerja melakukan kegiatan 

pengambilan gas dan minyak mentah yang tentunya masih memiliki unsur yang 

rentan meledak apabila tidak dilakukan dengan cara yang benar. Setelah dilakukan 

penelusuran secara dokumentatif, didapatkan informasi bahwa terdapat gas ikutan 

yang muncul pada kegiatan eksploitasi minyak dan gas. Gas tersebut adalah gas 

hidrogen. Hidrogen Sulfida atau yang memiliki nama ilmiah H2S, gas tersebut  

merupakan suatu gas yang berkarakteristtik tak berwarna, berbau,  massanya lebih 

besar dari udara, sangat beracun dan korosif. Adapula gas karbon dioksida (CO2) 

yang sama-sama merupakan gas ikutan dari eksploitasi minyak dan gas. Gas karbon 
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dioksida di alam tersebut akan berbahaya apabila tercampur dengan senyawa air, 

karena dapat bersifat korosif apabila terkena kulit.  

Kegiatan sektor hulu minyak dan gas yang dilakukan oleh  PT. Pertamina 

Cepu adalah produksi pengolahan minyak dan gas. Bahaya yang dapat timbul dari 

kegiatan produksi adalah  pada kemungkinan kemunculan gas karbondioksida (CO2) 

yang merupakan hasil dari pembakaran bahan minyak dan gas mentah yang tak 

sempurna. Apabila terhirup oleh makhluk hidup, maka dapat menyebabkan pusing, 

sesak pada pernafasan, muntah, tak sadarkan diri, bahkan kematian pada intensitas 

pemaparan teratur. Namun, dapat dilihat pula kategori unsafe action juga memiliki 

proporsi yang cukup tinggi yaitu hampir sekitar 38 % dari total klasifikasi jenis 

kecelakaan kerja yang terjadi di PT.Pertamina EP Cepu. Besarnya proporsi unsafe 

action berarti kecelakaan kerja yang terjadi akibat kesalahan manusia atau dalam hal 

ini adalah pekerja dalam bertindak. Bahkan dalam pencatatan hasil survey WAS 

(Work Accident Statisics) didapatkan informasi bahwa hampir 80% kecelakaan kerja 

disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri (human eror). Pekerja melakukan 

kegiatan dalam pekerjaannya dengan mengabaikan prosedur kerja atau cederung 

bertindak sesuka hati,  bekerja terburu-buru tanpa menggunakan alat pengaman yang 

diharuskan, overacting dalam melakukan suatu kegiatan, bertindak tidak berhati-hati 

dan lain sebagainya. Hal yang menjadi pertanyaan adalah bukankah manusia 

cederung tidak menginginkan terjadinya kecelakaan atau bencana yang menimpa 

dirinya, namun yang menarik perhatian adalah proporsi kecelakaan kerja yang terjadi 

disebabkan kesalahan dalam bertindak (action) masih tinggi. Tentunya hal ini dapat 

disebabkan oleh banyak faktor yang beberapa diantaranya adalah penggunaan mesin 

dan peralatan keamanan yang kurang baik, tak mengikuti aturan atau prosedur yang 

ada, ceroboh dan lain sebagainya.  Sehingga wajar bahwa pekerja tambang yang 

dilakukan seleksi penerimaan yang ketat oleh PT.Pertamamina EP Cepu selaku 

perusahaan yang mempekerjakan pekerja karena pekerjaan tersebut memang 

memiliki tantangan resiko  yang besar. 
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5.3.2 Feature Penyebab 

Berikut ini penjabaran sebaran data status penanganan kecelakaan kerja 

berdasarkan feature penyebab kecelakaan kerja didapatkan visualisasi sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.3 Sebaran Data Berdasarkan Feature Penyebab 

Berdasarkan pada Gambar 5.3 diatas dapat dilihat masing-masing proporsi 

dan penyebaran data yang memuat 10 kategori dalam feature penyebab. Penyebab 

yang dimaksud adalah jenis penyebab kecelakaan kerja secara lebih detail 

berdasarkan  feature klasifikasi kecelakaan. Perlu diketahui bahwa untuk klasifikasi 

unsafe action dan klasifikasi unsafe condition memiliki pembagian penyebab 

kecelakaan yang berbeda-beda.   

Berdasarkan visualisasi yang tampak pada Gambar 5.3 diatas tampak bahwa 

proporsi paling besar dalam feature penyebab adalah kategori uc5. Kategori uc5 

tersebut merupakan pengkhususan dari penyebab kecelakaan dari klasifikasi unsafe 

condition. Kategori uc5 berarti adanya peralatan/material yang rusak dan  kondisi 

lingkungan yang berbahaya. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya yaitu pada 
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feature klasifikasi bahwa pekerja PT.Pertamina EP Cepu melakukan pekerjaan 

disektor hulu yang mencakup pekerjaan eksplorasi, ekploitasi dan produksi minyak 

dan gas alam. Berbagai kemungkinan kecelakaan yang besar bisa saja terjadi. 

Kemungkinan keluarnya gas bumi yang sangat berbahaya bagi manusia seperti 

Hydrogen Sulfide (H2S), terbakar karena kebakaran yang di sebabkan karena 

semburan liar dan  jatuh dari ketinggian. Sehingga menyebabkan besarnya tantangan 

dalam menghadapi kondisi lingkungan lapangan yang dihadapi.  

Dilihat dari penyebab kecelakaan  khusus klasifikasi unsafe action, dapat 

dilihat  bahwa proporsi paling besar ditempati oleh kategori ua4. Kategori ua4 

merepresentasikan kesalahan karena kurang motivasi dorongan pribadi sehingga 

dapat menyebabkan kecelakaan. Setelah dilakukan penelusuran secara dokumentatif, 

kurangnya motivasi yang dimaksud adalah kinerja pekerja yang tidak diberi 

penghargaan yang layak dan frustasi akan kejadian tidak mengenakkan yang dialami 

selama bekerja. Pada kasus penyebab kecelakaan kerja karena tidak diberi 

penghargaan yang layak, berkaitan dengan kecemasan akan terkena kasus 

bioremediasi sehingga berakibat pada frustasi pekerja. Akhir-akhir ini ternyata marak 

terjadi isu korupsi bioremediasi. Dalam kasus korupsi bioremedasi singkatnya banyak 

pekerja lapangan minyak dan gas dituduh melakukan korupsi dana usaha pemulihan 

tanah yang terkontaminasi minyak dari operasi akibat kegiatan pengambilan minyak 

dan gas dan pemotongan dana kompensasi atas pembuanagan limbah minyak dan gas 

pada masyarakan sekitar lokasi penambangan minyak dan  gas.  Banyak pekerja 

minyak dan gas resah dan frustasi dalam melakukan pekerjaan yang berakibat pada 

kurangnya konsentrasi pekerja minyak dan gas PT.Pertamina EP Cepu dalam 

mengoperasikan  alat-alat raksasa yang serba canggih sehingga banyak terjadi 

kecelakaan kerja. Minimnya perlindungan hukum dan terbukanya peluang terkena 

kriminalisasi, dikhawatirkan bakal mendorong pekerja sektor minyak dan gas bumi 

(migas) mengalami tekanan psikologis dan frustasi sehingga motivasi pekerja 

berkurang. Sehingga pemerintah mestinya memberikan perlindungan hukum yang 
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memadai bagi para pekerja migas, tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-

wenang, memberikan keadilan dalam  proses hukum. 

5.3.3 Feature Resiko 

Berikut ini penjabaran sebaran data status penanganan kecelakaan kerja 

berdasarkan feature penyebab kecelakaan kerja didapatkan visualisasi sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.4 Sebaran Data Berdasarkan Feature  Resiko  

Feature resiko merepresentasikan tingkat bahaya yang terjadi sebagai 

konsekuensi dari suatu kejadian kecelakaan kerja. Berdasarkan pada Gambar 5.4 

diatas, dapat dilihat bahwa proporsi beresiko lebih banyak dari pada proporsi tidak 

beresiko.  Hal ini mengandung arti bahwa banyak kegiatan yang dilakukan oleh 

pekerja minyak dan gas yang dilakukan oleh pekerja PT. Pertamina EP Cepu 

memiliki kegiatan beresiko. Kegiatan beresiko berakibat pada besarnya konsekuensi 

yang ditanggung oleh pekerja minyak dan gas terkait kegiatan yang dilakukannya. 

Hal ini sebanding dengan pembahasan sebelumnya mengenai ruang lingkup kegiatan 

yang dilakukan oleh pekerja minyak dan gas di PT.Pertamina EP Cepu bersektor 

utama di hulu sehingga kegiatannya berorientasi pada kegiatan lapangan. Medan yang 
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tidak mudah, masalah warga yang tidak setuju dengan proyek pengeboran sekitar 

lingkungan mereka, terlebih lagi minyak dan gas alam yang unsur nya masih belum 

stabil, menyebabkan resiko lapangan menjadi tinggi. Dalam kegiatan usaha 

pertambangan minyak dan gas tentu yang diharapkan adalah dapat meminimalisisr 

terjadinya kegiatan yang beresiko. Oleh karena itu, PT Pertamina EP Cepu harus 

lebih membenahi SOP yang digunakan. Apabila terjadi masalah yang menimpa 

pekerja atau kegiatan usaha secara berulang-ulang, maka patut untuk 

mempertimbangkan rekonstruksi perbaikan SOP terdahulu. Didalam SOP yang 

tertata dengan bagus akan tertera secara jelas proses kegiatan yang harus dilakukan 

pekerja, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut, pihak penanggung jawab, 

siapa pemberi legalisasi proyek, kapan dan dimana kegiatan tersebut berlangsung, 

persyaratan-persyaratan dokumen wajib yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. 

5.3.4 Feature Lokasi 

Berikut ini penjabaran sebaran data status penanganan kecelakaan kerja 

berdasarkan feature lokasi terjadinya kecelakaan kerja didapatkan visualisasi sebagai 

berikut : 

 

Gambar 5.5 Sebaran Data Berdasarkan Feature Lokasi 
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Berdasarkan pada Gambar 5.5 diatas dapat dilihat bahwa lokasi paling banyak 

terjadinya kecelakaan kerja dalah di sumur, selanjutnya diikuti kantor. Tingginya 

proporsi lokasi kecelakaan kerja di sumur, dapat diinterprestasikan bahwa banyak 

kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja terjadi di sumur. PT. Pertamina EP Cepu 

selaku pihak penyedia energi nasional akan selalu berupaya dalam menjaga stabilitas 

energi minyak dan gas nasional sehingga dalam kegiatannya pasti akan meliputi 

kegiatan eksplorasi. Didalam kegiatan eksplorasi, setelah ditemukannya titik 

kandungan hidrokarbon, maka akan dilakukan penggalian sumur minyak dan gas. Hal 

ini dilakukan untuk mengambil minyak ataupun gas yang terkandung didalam tanah. 

Namun, seringkali pengeboran sumur tersebut mengeluarkan semburan air (blow out). 

Kejadian kecelakaan yang mungkin terjadi di sumur minyak dan gas adalah 

terjadinya semburan liar atau blow out.  Sehingga petugas yang bekerja di lapangan 

seharusnya mengerti bagaiamana prosedur dan langkah penangannan kejadian blow 

out melalui pembinaan secara lebih intensif agar kejadian kecelakaan yang di lokasi 

sumur dapat diminimalisir. Hal ini terlepas dari kecerobohan dan keteledoran 

manusia yang  mungkin saja dapat terjadi selama melaksanakan tugas.  

Pembinaan dan pelatihan secara berkala penting untuk dilakukan oleh PT 

Pertamina EP Cepu agar pekerja senantiasa siap dan tanggap apabila terjadi semburan 

liar di sumur. Hal ini tentunya sesuai pula dengan SOP yang memang menyebutkan 

bahwa safety briefing harus dilaksanakan setiap akan melakukan kegiatan 

penambangan minyak dan gas. Tindakan yang tak kalah penting adalah melakukan 

pencegahan sebelum hal buruk terjadi. Jadi sebaiknya pekerja jangan sampai 

menunggu terjadinya blow out atau sembuaran liar, baru menanganinya. Alangkah 

lebih bijak apabila pekerja dapat mencegah terjadinya blow out. Pencegahan blow out 

dapat dilakukan dengan cara deteksi dini bahkan pada sumur minyak dan gas yang 

terlihat tua sekalipun  harus tetap diwaspadai. Terjadinya aliran semburan liar pada 

sumur minyak dan gas dapat memungkinkan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan 

seperti kebakaran.  Secara singkat sebenarnya kejadian blow out dapat dicegah 

dengan deteksi retakan formasi tanah dan batuan dalam sumur. Apabila hal tersebut 
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sudah terlihat, namun tetap dipaksakan untuk dilakukan penambangan minyak dan 

gas maka kemungkinan terjadinya blow out akan semakin besar.  

Pihak Pertamina seharusnya secara berkesinambungan memperbaiki sistem 

dan prosedur operasi agar mencapai perencanaan yang baik dan matang yang 

didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya 

sehingga kecelakaan kerja yang tak diharapkan dapat diminimalisir. Tak lupa juga 

pengetahuan akan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi pekerja. 

Jangan sampai eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak dan gas yang dilakukan 

memiliki prosedur yang sama dengan penggalian sumur biasa.  

Menarik perhatian juga bahwa proporsi kecelakaan kerja pekerja PT 

Pertamina EP Cepu banyak juga terjadi di kantor. Padahal sebagaimana yang telah 

diketahui bahwa tantangan pekerja biasanya terjadi di alam dalam kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi fisik yang biasanya lebih sering 

terjadi atas kegiatan yang dilkukan. Namun ternyata kecelakaan dikantor beberapa 

terjadi karena pekerja tersandung karpet, terjatuh ke lantai kantor, kesalahan 

penggunaan alat-alat kantor dan lain sebagainya. Kejadian kecelakaan di kantor 

bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan karena semakin banyak terjadinya pelporan 

kecelakaan di bangunan kantor artinya pihak menejemen PT.Pertamina EP Cepu 

perlu melakukan pengevaluasian bangunan dan sarana kerja sehingga kecelakaan di 

dunia kerja terutama di bangunan kantor dapat diminimalisir. 

5.3.5 Feature Lama 

Berikut ini penjabaran sebaran data status penanganan kecelakaan kerja 

berdasarkan feature lama penanganan kecelakaan kerja didapatkan visualisasi sebagai 

berikut : 
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Gambar 5.6 Sebaran Data Berdasarkan Feature Lama 

Feature lama didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam 

melakukan penanganan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja. Lamanya waktu 

dihitung dari mulainya pekerja tersebut mengalami kejadian kecelakaan. Adanya 

kegiatan atau kendala lain seperti libur dan komunikasi yang kurang, memungkinkan 

pekerja untuk dapat memundurkan waktu pelaporan sehingga berimbas pada 

tertundanya penanganan kecelakaan kerja yang dilakukan. Lama terbagi menjadi 3 

kategori waktu penanganan, yakni ≤15 hari yang diberi kategori rendah, 16-29 hari 

yang diberi kategori sedang  dan ≥ 30 hari yang diberi kategori tinggi. 

Berdasarkan pada Gambar 5.6 diatas dapat dilihat bahwa proporsi lama 

waktu paling banyak didominasi oleh kategori rendah yang berarti penanganan 

PT.Pertamina EP Cepu banyak yang sudah sangat baik yakni kurang dari 15 hari 

semenjak kejadian kecelakaan tersebut terjadi.  Hal ini tentunya menjadi suatu 

indikasi positif pada perusahaan PT Pertamina EP Cepu dalam respon yang dilakukan 

pada penanganan  kejadian   kecelakaan kerja. Penanganan secara cepat merupakan 
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salah satu bentuk tanggung jawab PT Pertamina EP Cepu dalam salah satu usaha 

memperbaiki kualitas responsibilities perusahaan pada kinerja pekerja. 

 

5.3.6 Feature Target Status 

Berikut ini penjabaran sebaran data status penanganan kecelakaan kerja 

berdasarkan feature status penanganan kecelakaan kerja didapatkan visualisasi 

sebagai berikut : 

 

Gambar 5.7 Sebaran Data Berdasarkan Feature Status  

 

Berdasarkan pada Gambar 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa status penanganan 

kecelakaan kerja didominasi oleh status completed. Feature status menggambarkan 

pencapaian penanganan kecelakaan kerja. Dimana setiap laporan kecelakaan kerja 

yang telah masuk ke dalam database PEKA online akan ditangani oleh pihak 

perusahaan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Apabila laporan 

kecelakaan kerja belum tertangani oleh pihak perusahaan maka dikatakan 
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Uncompleted, dan apabila laporan kerja kerja telah tertangani oleh pihak perusahaan 

dengan batas waktu 1 bulan maka dikatakan Completed. Namun, dapat dilihat pada 

Gambar 5.7 diatas bahwa dominasi status yang terbentuk dari penanganan 

kecelakaan kerja adalah telah terselesaikan secara lengkap dalam batas waktu 1 

bulan. Hal ini sebanding dengan pembahasan pada feature sebeumnya yaitu lama 

waktu yang menyatakan bahwa dominasi lama penanganan kecelakaan kerja terjadi 

pada waktu kurang dari 15 hari.  

Pekerja sebagaimana yang ketahui bahwa pekerja merupakan salah satu aset 

perusahaan yang sangat penting. Oleh karena itu sejatinya pantas untuk mendapatkan 

perlindungan hak, pemeliharaan kesehatan dan keselamatan diri. Pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan hak dapat meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga 

pekerja dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Maksimalnya kinerja pekerja 

tentu akan meningkatkan keuntungan perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakan 

pekerja tersebut. Para pekerja PT.Pertamina EP Cepu khususnya yang bekerja di 

sektor eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, tentu memiliki tingkat resiko yang 

tinggi sehingga para pekerja perlu mendapatkan hak perlindungan, pemeliharaan serta 

peningkatan kesejahteraan sehingga pekerja merasakan aman dan tentram ketika 

bekerja. Perasaan yang aman dan nyaman tersebut diharapkan akan meningkatkan 

percaya diri pekerja sehingga siap secara mental dan fisik untuk dapat menghindari 

kesalahan terutama yang berkaitan dengan human eror. 

Melihat berbagai uraian deskriptif diatas maka dapat di ambil beberapa 

langkah / tindakan yang dapat diperbuat oleh PT Pertamina EP Cepu : 

1. PT. Pertamina harusnya melakukan pemantapan  dan pemantauan regulasi 

hukum terutama berkaitan dengan bioremediasi agar tidak terjadi salah 

paham yang dapat merugikan mental dan fisik pekerja. 

2. PT. Pertamina EP Cepu melakukan standarisasi bahan baku industri, 

pengadaan alat pengamanan, maupun dari hasil limbah yang dihasilkan agar 

tidak mengganggu kualitas lingkungan. 
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3. Dilakukan pelatihan dan tindakan persuasif bagi pekerja sehingga 

diharapkan dapat selalu berhati – hati dalam melakukan pekerjaan terutama 

yang menggunakan peralatan ataupun bahan kimia yang dapat 

membahayakan diri sendiri maupun lingkungan serta aktif tanggap dalam 

menagani masalah yang tak terduga di lapangan. 

 

5.4 Analisis Eksplorasi Penggalian Informasi 

5.4.1 Perbandingan Proporsi Status Penaganan Kecelakaan Kerja 

berdasarkan Klasifikasi 

 

Gambar 5.8 Proporsi Status Penaganan Kecelakaan Kerja berdasarkan Klasifikasi 

 

Dilihat dari sudut pandang feature klasifikasi dan status penanganan dapat 

dilihat bahwa kecelakaan kerja yang disebabkan oleh ketidakamanan tindakan dan 

kondisi sama-sama memiliki proporsi yang lebih besar dalam hal status penanganan 

kecelakaan kerja dengan status completed. Dengan kata lain kedua jenis kecelakaan 

kerja tersebut telah banyak tertangani oleh pihak perusahaan dengan batas waktu 1 

bulan. Hal ini menjadi salah satu bukti telah bagusnya upaya perlindungan pekerja 

yang dilakuakan oleh PT. Pertamin EP Cepu. Namun yang menjadi perhatian justru 
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pada proporsi  status pengananan yang masih banyak berada dalam proporsi 

Uncomplete.   

Kinerja suatu perusahaan tentunya ingin agar semua kegiatan usahanya 

berlangsung dengan lancar, termasuk didalamnya adalah penanganan terhadap 

kejadian kecelakaan kerja. Namun, ada kalanya perusahaan juga mengalami kendala 

dalam melakukan penanganan kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, pemberian 

penaganan tidak segera dilakukan. Kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi 

begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja bisa 

terjadi, bukan berarti kecelakaan di tempat kerja tidak dapat dicegah. Oleh karenanya 

maka PT.Pertamina EP Cepu  juga perlu meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan. 

Sehingga hal itulah yang menjadi dasar terkenadalanya penanganan kecelakaan kerja 

yaitu karena perusahaan masin harus mengkaji lebih lanjut sebab terjadinya 

kecelakaan kerja. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan, untuk dapat mencegah hal tersebut terjadi lagi. 

5.4.2 Perbandingan Proporsi Status Penanganan  berdasarkan Penyebab 

Kecelakaan Kerja 

 
 

Gambar 5.9 Proporsi Status Penaganan Kecelakaan Kerja berdasarkan Klasifikasi 
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Status penanganan kecelakaan kerja berdasarkan penyebab kecelakaan kerja 

dari bahaya api dan ledakan serta tanda peringatan yang tidak memadai (uc2) 

memiliki paling banyak status penanganan kerja yang berkategori uncompleted 

dibandingkan kategori penyebab kecelakaan kerja yang lain. Hal ini perlu menjadi 

perhatian PT.Pertamina EP Cepu dalam meningkatkan sarana dan prasaranan 

pendukung tambahan seperti menambah papan peringatan zona bahaya serta 

pemberian pembinaan persuasif bagi para pekerja yang bekerja pada zona rawan 

bahaya api agar pekerja selalu ingat dan waspada akan bahaya yang mungkin saja 

dialami, sehingga kejadian kecelakaan dapat diminimalisir. Masih banyaknya status 

penanganan kerja yang uncomplete pada kategrori penyebab ini disebabkan karena 

penyelidikan yang masih harus dilakuakan oleh PT. Pertamina EP Cepu terkait 

dengan penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang bersangkutan. 

5.4.3 Perbandingan Proporsi Status Penaganan Kerja berdasarkan Klasifikasi 

 

Gambar 5.10 Proporsi Status Penaganan Kecelakaan Kerja berdasarkan Resiko yang 

Ditimbulkan 

 

Dapat dilihat pada Gambar 5.10 diatas bahwa proporsi status penanganan 

pada kategori resiko kecelakaan kerja yang tidak beresiko memiliki proporsi 

uncompleted yang lebih tinggi dari pada kecelakaan kerja yang beresiko. Hal ini 
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disebabkan karena PT Pertamina EP Cepu melakukan penanganan cepat pada 

kecelakaan kerja yang lebih beresiko karena memang harus cepat ditangani demi 

keselamatan dan kesehatan pekerja. Sebab lain adalah pada kecelakaan kerja yang 

tidak beresiko, tidak memutuhkan penanganan yang harus cepat. Justru yang harus 

lebih diperhatikan adalah yang beresiko karena menyanagkut keselamatan pekerja. 

Pada penanganan kecelaakann kerja yang tak beresiko juga dibutuhkan penyidikan 

kasus sehingga dapat diminimalisir kejadian yang serupa terjadi lagi. 

5.4.4 Perbandingan Proporsi Status Penaganan Kerja berdasarkan Lokasi 

Kecelakaan Kerja 

 

Gambar 5.11 Proporsi Status Penaganan Kecelakaan Kerja berdasarkan Lokasi 

Terjadinya Kecelakaan Kerja 

 

Berdasarkan pada Gambar 5.11 diatas dapat dilihat bahwa semua proporsi 

status penanganan telah lebih dari 50 % yang berkategori completed. Hal ini 

menujukkan kemajuan yang cukup besar pada aksi penanganan kecelakaan kerja 

yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu pada masing-masing lokasi terjadinya 

kecelakaan kerja. Namun jika dibandingkan dengan lokasi kecelakaan yang ada, 

dapat dilihat bahwa yang paling banyak tidak terpenuhi target penanganan kecelakaan 

kerja  yang dilakukan lebih dari 1 bulan sejak pelaporan adalah apabila kecelakaan 

terjadi di gudang/yard. Hal ini terjadi karena perlunya pengkajian kecelakaan yang 
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dilakukan oleh PT. Pertaina EP Cepu dalam penanganan kasus kejadian kecelaan 

kerja di gudang /yard. Warehouse safety atau keselamatan kerja di gudang adalah 

bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap pekerja gudang baik itu di sektor 

manufaktur maupun di pabrikasi migas seperti yang dilakukan oleh PT Pertamina EP 

Cepu.  Banyak kecelakaan kerja yang terjadi di gudang PT Pertamina EP Cepu 

disebabkan karena kejadian cedera tangan atau keseleo , kurangnya alaat pelindung 

diri (APD), terkena  paparan gas, bahan-bahan kimia dan lain-lain.  

Berdasarkan  Data Bureau of Labor Statistics juga mencatat, lebih dari 3 juta 

kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahunnya dan diantaranya banyak terjadi di 

area gudang. Bahkan, sektor pergudangan dan transportasi memiliki tingkat 

kecelakaan dengan cedera fatal tertinggi dibanding sektor lainnya. Terlebih proses 

kerja di gudang mengandung banyak potensi bahaya yang bisa mengakibatkan 

cedera, sehingga para pekerja PT Pertamina EP Cepu  harus benar-benar memahami 

prosedur K3 saat melakukan pekerjaannya. 

5.4.5 Perbandingan Proporsi Resiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Lama 

Penanganan Kecelakaan Kerja 

 

Gambar 5.12 Proporsi Status Penaganan Kecelakaan Kerja berdasarkan Lokasi 

Terjadinya Kecelakaan Kerja 
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Berdasarkan pada Gambar 5.12  diatas dapat dilihat bahwa semakin lama 

penanganan kecelakaan kerja yang dibutuhkan PT Pertamina EP Cepu dalam 

menaganani masalah kecelakaan kerja, maka kemungkinan terjadnya resiko 

kecelakaan yang terjadi adalah semakin tidak beresiko. Hal ini berlaku sebaliknya 

yaitu semakin dianggap tidak beresiko suatu kecelakaan kerja, maka lama penangaan 

yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu semakin lambat. Hal ini dikarenakan 

kecelakaan yang tidak memiliki tingkat resiko akan kurang dipriortaskan untuk 

segera ditanganni karena keadaanya yang tidak begitu mendesak untuk segera 

tertangani. Sebagaimana dikatahui bahwa kecelakaan kerja yang beresiko akan lebih 

merugikan perusahaan dari segi finansial, mengingat beban tanggungan yang harus 

diberikan perusahaan kepada pekerja yang mengalami konsekuensi reiko akan semkin 

lama akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan lebih memfokuskan diri pada 

kecekakaan kerja yang memiliki tingat resiko. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

biaya yang harus dikeluarkan.  

5.3.6  Perbandingan Proporsi Klasifikasi Kecelakaan Kerja Berdasarkan Lama 

Penanganan Kecelakaan Kerja 

 

Gambar 5.13 Proporsi Klasifikasi Kecelakaan Kerja berdasarkan Lama Penanganan 

Kecelakaan Kerja 
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Berdasarkan pada Gambar 5.13 diatas dapat diinterpretasikan bahwa lama 

penanganan kecelakaan kerja yang semakin lama cenderung semakin banyak terjadi 

jenis klasifikasi kecelakan kerja dengan kategori unsafe action. Hal ini berarti PT 

Pertamina EP Cepu lebih memprioritaskan penanganan kecelakaan kerja dengan 

kalasifikasi kecelakaan kerja unsafe condition. Jenis kecelakaan kerja unsafe 

condition lebih cepat dilakukan penanganan karena kecelakaan tersebut menyangkut 

kondisi lingkungan kerja yang mengandung potensi atau faktor berbahaya yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja.  

Banyak peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja PT Pertamina EP Cepu 

yang menggunakan alat-alat berat dan mesin berbahaya sehingga apabila terjadi suatu 

kondisi kecelakan akan segera ditangani oleh PT Pertamina EP Cepu agar kejadian 

kegiatan usaha bisa berlangsung lancar. Apabila pekerja yang mengalami kecelakaan 

maka bisa langsung diganti dengan pekerja lain yang sehat, namun apabila mesin / 

alat yang rusak maka pekerjaan apapun bisa terhenti. Selain alat dan mesin yang 

berbahaya, unsafe condition juga dapat diartikan keadaan lingkungan kerja PT 

Pertamin EP Cepu yang berada di pedalaman. Sehingga medan yang dihadapi berat, 

tantangan lingkungan dan cuaca yang tidak bisa diprediksi dan terdapat gangguan 

dari warga sekitar atau oknum sekitar yang tak setuju akan kegiatan yang dilakukan 

oleh PT Pertamin EP Cepu. Warga/ oknum yang mengganggu kinerja pekerja PT 

Pertamina EP Cepu dapat membuat membuat kegiatan usaha terhenti bahkan 

mengalami kegagalan. Terlebih lagi akhir-akhir ini marak terjadi protes warga terkait 

pemulihan lahan bekas penggalian minyak dan gas. Masyarakat banyak yang 

mengeluh akan kondisi tanah yang tak lagi subur setelah dilakukan penggalian 

minyak dan gas serta mengeluhkan pencemaran yang diduga berasal dari limbah 

Pertamina.  

Pencemaran yang diduga dari limbah Pertamina itu melanda sumur, sawah, 

dan balong milik warga. Di areal persawahan, pencemaran yang diduga berasal dari 

limbah Pertamina itu telah menyebabkan permukaan tanah sawah berwarna hitam 

kemerahan seperti terkena minyak. Dampaknya, hasil panen padi pun berkurang. 



64 
 

Apabila ada warga dapat melaporkan kepada pihak yang bersangkutan, maka akan 

mengganggu kegiatan usaha dan bahkan menghentikan kegiatan usaha PT Pertamina 

EP Cepu dalam rangka memmnuhi kebutuhan enenrgi minyak dan gas nasional. 

 

5.5 Analisis Klasifikasi Machine Learning 

Menurut Bachtiar (2016), hal pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti 

dalam memanfaatkan machine learning adalah adalah menentukan tujuan dari 

penggunaan machine leaning tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

machine learning untuk melakukan klasifikasi dari status penanganan dari berbagai 

fitur yang ada didalam dataset.  Langkah selanjutnya adalah melakukan data training 

atau “pembelajaran” kepada machine learning tersebut.  Dalam melakukan klasifikasi 

algoritma machine leraning dalam penelitian ini  menggunakan metode naive bayes, 

support vector machine dan Iterative Dichotomiser 3 (ID3). Hal pertama yang 

dilakukan dalam melakukan klasifikasi penetapan status penanganan kecelakaan kerja 

dengan machine learning  adalah melakukan pembagian data.  

Ada 2 cara pembagian data dalam machine learning yaitu k-fold validation dan 

train test split (TTS). Namun, dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan train test split (TTS). Berikut ini akan ditampilkan rincian dari data 

training dan data testing pada dataset : 

Tabel 5.4 Pembagian Data Training dan Data Testing 

Data Completed Uncompleted Total Persentase 

(%) 

Training 947 512 1459 80 

Testing 236 128 364 20 

Total 1183 640 1823 100 

 

Dalam train test split , data langsung diacak dan dipisah sesuai dengan 

proporsi yang diinginkan. Pemisahan ini akan terjadi secara acak / random oleh 
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komputer. Tidak ada aturan yang jelas untuk menentukan seberapa proporsi train 

data dan test data yang digunakan. Namun banyak peneliti menggunakan 

perbandingan antara train dan test adalah 50:50, 75:25, 80:20 dan 90:10. Dalam hal 

ini peneliti memutuskan akan menggunakan perbandingan 80:20.  

Berdasarkan hemat peneliti, peneliti harus membagi data dengan bijak 

sehingga tidak ada varians yang terlalu tinggi. Hal ini berkaitan dengan jenis data 

yang digunakan yaitu berbentuk kategorik yang membutuhkan pemantapan 

keputusan.  Sehingga dalam penelitian ini, digunakan proporsi split data sebesar 

80:20. Proporsi antara data test dan data train tidak harus tepat 80 : 20. Hal ini 

dipengaruhi oleh jumlah data yang tersedia. Apabila jumlah data tidak habis dibagi 

0,8 dan 0,2 maka dapat terjadi jumlah proporsi yang kurang/ lebih. Namun kisaran 

proporsi secara kasarnya tetap disekitar 80 :20. Dari perhitungan R, ternyata 

didapatkan hasil proporsi untuk data train sebesar 0.8003291. 

 

5.6 Klasifikasi Naive Bayes 

Konsep utama cara kerja algoritma naive bayes dalam melakukan klasifikasi 

adalah dengan cara menghitung peluang. Perhitungan peluang berdasarkan rumus 

Bayesian Rule dapat dilihat pada rumus 3.1.  

Dalam pembahasan kali ini, pnulis langsung akan menerapkan penggunaan 

naive bayes pada data test yang telah dibuat. Diketahui bahwa feature-feature dari 

dataset penelitian adalah adalah Klasifikasi, Penyebab, Resiko, Lokasi dan Lama. 

Data yang menjadi target variable adalah Status. Sebagai contoh kasus, dengan data 

testing data pertama yang tertera dalam lampiran, maka proses penentuan  status 

penanganan kecelakaan kerja dengan kriteria feature : 

- Klasifikasi = unsafe action  

- Penyebab  = ua1 

- Resiko      = beresiko 

- Lokasi      = kantor 
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- Lama   = tinggi 

Dengan data instance baru di atas maka dapat ditulis seperti berikut. 

X = (Klasifikasi = unsafe action, Penyebab = ua1, Resiko = beresiko, Lokasi = 

kantor, Lama = tinggi) 

Dengan menggunakan pembagian data train test split, maka : 

1. Langkah pertama adalah menghitung probabilitas dari target feature P (Hcomp) dan 

P (Huncomp) dengan perhitungan data train berikut. 

- N = Jumlah seluruh instance train= 1459 

- P(H Status = Completed) = 
                                

 
 = 

   

    
=  0.649074708 

- P(H Status = Uncompleted) = 
                                 

 
 = 

   

    
= 0.350925291 

2. Langkah selanjutnya adalah menghitung  P (Xi |Hi) yaitu peluang pada masing-

masing feature kasus dengan syarat kelas target feature. Dataset  memiliki 5 

feature maka perlu dihitung kemungkinan terjadinya status penanganan kerja yang 

mungkin terjadi (status = Completed atau status = Uncompleted) berdasarkan nilai 

setiap nilai yang dimiliki setiap feature. Sebagai contoh dalam feature pertama 

yaitu klasifikasi. Berikut ini adalah tabel kontigensi untuk feature klasifikasi dan 

target feature status : 

Tabel 5.5 Tabel Kontigensi Feature Klasifikasi dan Status 

                    Completed  Uncompleted   All 

 

unsafe action             357          188   545 

unsafe condition          590          324   914 

All                       947          512  1459 

 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.5 diatas, dapat dijadikan pedoman penentuan peluang 

feature klasifikasi dengan syarat status penanganan kecelakaan kerja pada setiap 

level akan dibuat dengan memanfaatkan teorema probabilitas bersyarat maka : 

P (X Klasifikasi=  Unsafe Action | H Completed) = 
                              

              
 = 

   

    
   

    

 = 
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Sehingga dengan memanfaatkan sifat perhitungan yang sama pada kategori lain 

dalam feature klasifikasi, maka akan didapatkan hasil untuk feature lain 

sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.6 , Tabel 5.7, Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 

sebagai berikut : 

  

Tabel 5.6 Tabel Perhitungan Peluang Feature Klasifikasi Terhadap Status 

     

Klasifikasi 

Status = 

Completed 

Status = 

Uncompleted 
Total 

Unsafe 

Action 

   

   
 

   

   
 

   

    
 

Unsafe 

Condition 

   

   
 

   

   
 

   

    
 

 

Tabel 5.7 Tabel Perhitungan Peluang Feature Penyebab Terhadap Status 

Penyebab Status = 

Completed 

Status = 

Uncompleted 

Total 

ua1 
  

   
 

  

   
 

  

    
 

ua2 
  

   
 

  

   
 

  

    
 

ua3 
  

   
 

  

   
 

  

    
 

ua4 
  

   
 

  

   
 

   

    
 

ua5 
   

   
 

  

   
 

   

    
 

uc1 
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uc2 
  

   
 

  

   
 

  

    
 

uc3 
  

   
 

  

   
 

  

    
 

uc4 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

uc5 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

 

Tabel 5.8  Tabel Perhitungan Peluang Resiko Terhadap Status 

 

Resiko 

Status = 

Completed 
Status = Uncompleted Total 

beresiko 

   

   
 

   

   
 

   

    
 

tidak 

beresiko 

   

   
 

   

   
 

   

    
 

 

Tabel 5.9  Tabel Perhitungan Peluang Lokasi Terhadap Status 

Lokasi Status = 

Completed 

Status = Uncompleted Total 

bengkel/alat 

berat 

  

   
 

  

   
 

   

    
 

gudang/yard 
  

   
 

  

   
 

   

    
 

kantor 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

lab/mushola 
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SP/SPU/PPP 
  

   
 

  

   
 

   

    
 

sumur 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

 

 

Tabel 5.10  Tabel Perhitungan Peluang Lama Terhadap Status 

  

Lama 
Status = 

Completed 

Status = 

Uncompleted 

Total 

rendah 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

sedang 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

tinggi 
   

   
 

   

   
 

   

    
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas telah dibuat perhitungan kedua yaitu P(X i | H i). 

Berikut ini adalah ringkasan dari perhitungan dengan pemeberian warna abu-abu dan 

biru =  

a. Untuk Status Completed (warna merah muda)        ( |      )    

• P (X Klasifikasi = unsafe action | H Status=Completed) = 
   

   
 

• P (X Penyebab = ua1| H Status=Completed) = 
  

   
 

• P (X Resiko = beresiko | H Status=Completed) = 
   

   
 

• P (X Lokasi = kantor | H Status=Completed) = 
   

   
 

• P (X Lama= tinggi | H Status=Completed) = 
   

   
 

b.   Untuk Status Uncompleted (warna biru)          ( |        )    
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• P (X Klasifikasi = unsafe action | H Status=Uncompleted) = 
   

   
 

• P (X Penyebab = ua1| H Status = Uncompleted) = 
  

   
 

• P (X Resiko = beresiko | H Status=Uncompleted) = 
   

   
 

• P (X Lokasi = kantor | H Status=Uncompleted) = 
   

   
 

• P (X Lama= tinggi | H Status=Uncompleted) = 
   

   
 

3. Langkah ketiga adalah menghitung P(X|H)*P(H) yaitu menghitung kemungkinan 

untuk masing-masing target feature. Perhitungan tersebut adalah perhitungan 

perkalian antara unsur likelihood dan prior probability pada naive bayes. Berikut 

ini adalah perhitungan yang dilakukan : 

a. Kemungkinan Status = Completed 

• P (X | H comp) * P (H comp)  

= ( 
   

   
 * 

  

   
 * 

   

   
 * 

   

   
 * 

   

   
 ) * ( 

   

    
 ) = 0.000300715 

b. Kemungkinan Status = Uncompleted 

= ( 
   

   
 * 

  

   
 * 

   

   
 * 

   

   
 * 

   

   
 ) * ( 

   

    
 ) = 0.000181341 

 

4. Langkah keempat adalah dengan mencari nilai P (X) yang didapat dari aturan 

perkalian dari total pada baris yang telah penulis beri warna merah muda pada 

setiap Tabel 5.6, Tabel 5.7, Tabel 5.8, Tabel 5.9 dan Tabel 5.10. 

• P (X) = P (X Klasifikasi = unsafe action )* P (X Penyebab = ua1) * P (X Resiko = beresiko )*  

             P (X Lokasi = kantor ) * P (X Lama= tinggi ) 

      =  
   

    
 * 

  

    
 * 

   

    
 * 

   

    
 * 

   

    
 

      =  0.0005016 
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5. Langkah kelima adalah menerapkan Bayessian Rule.  

- P (H comp | X ) = 
           

          
 = 0.600037912 

- P (H uncomp | X ) = 
           

          
 = 0.361842525 

Berdasarkan pada hasil tersebut maka oleh karena P (H comp | X ) > P (H uncomp | X ) 

maka kasus instance pertama dengan kriteria : 

X = (Klasifikasi = unsafe action, Penyebab = ua1, Resiko = beresiko, Lokasi = 

kantor, Lama = tinggi) akan memiliki status penanganan kecelakaan kerja 

“Completed”. Hal ini berarti status penanganan kecelakaan kerja yang termasuk 

dalam klasifikasi tak melakukan prosedur aman dalam bertindak yang disebabkan 

oleh pekerja lupa bagaimana prosedur kerja sehingga menyebabkan kecelakaan kerja 

yang beresiko yang terjadi di kantor dengan waktu penanganan yang lama terhitung 

sejak pelaporan kejadian kecelakaan, maka akan memiliki status penanganan kerja 

“Completed”. Hal ini dibuktikan dengan hasil output yang tampak pada Tabel  5.11 

sebagai berikut : 

Tabel 5.11 Tampilan Awal Hasil Prediksi 

No Data Test Hasil Klasifikasi 

1 Completed Completed 

2 Completed Completed 

3 Uncompleted Completed 

4 Uncompleted Uncompleted 

5 Completed Completed 

6 Uncompleted Ucnompleted 

7 Uncompleted Ucnompleted 

8 Uncompleted Completed 

9 Uncompleted Ucnompleted 

10 Uncompleted Completed 
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Berdasarkan pada Tabel 5.11 diatas menunjukkan hasil klasifikasi sebanyak 

10 dari 364 data testing yang ada. Berdasarkan pada Tabel 5.11  diatas, dapat dilihat 

bahwa hasil yang didapatkan dari R adalah hampir sama dengan perhitungan manual 

yang telah penulis lakukan. Dapat dilihat bahwa tulisan yang diberi tanda merah 

mengindikasikan hasil klasifikasi yang diperoleh pada data asli berbeda dengan 

klasifikasi yang dilakukan oleh metode klasifikasi naive bayes Hal ini memunculkan 

spesifikasi bahwa klasifikasi menggunakan naive bayes tidak 100 % menghasilkan 

keputusan yang sama sesuai dengan data yang sebenarnya atau bisa dikatakan bahwa 

terdapat eror pada metode tersebut. Pada kasus pertama perhitungan secara manual 

naive bayes digunakan pada data pertama testing. Terbukti menghasilkan output yang 

sama yaitu “Completed”.  Sehingga penetapan status penanganan kecelakaan kerja 

dengan kriteria jenis terjadinya kecelakaan kerja karena ketidakamanan dalam 

bertindak (unsafe action), yang disebabkan oleh berarti kesalahan yang terjadi karena 

karena lupa (ua1), dengan konsekuensi beresiko, dimana kecelakaan tersebut terjadi 

di kantor dengan lama penangan yang diperlukan oleh perusahaan ≥ 30 hari terhitung 

semenjak pelaporan, maka dapat disimpulkan bahwa starus penanganan kecelakaan 

kerja tersebut adalah Completed. 

Tingkat keakurasian yang hanya cukup baik pada klasifikasi naive bayes 

disebabkan salah satunya diindikasikan adalah karena class yang tidak seimbang. 

Dimana jumlah instance dengan class status=Completed lebih banyak dibanding 

instance dengan class status=Uncompleted. 

Feature-feature dari dataset adalah Klasifikasi, Penyebab,  Resiko, Lama,  

Lokasi, sedangkan yang yang menjadi target variable adalah Status. Berdasarkan 

Faisal (2016) menyebutkan bahwa algoritma atau teknik Naïve Bayes dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi untuk data dengan feature-feature 

yang bernilai nominal. Tetapi algoritma ini juga dapat digunakan untuk juga untuk 

menyelesaikan masalah klasifikasi untuk data dengan feature-feature bernilai 

numerik. 
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5.6.1 Evaluasi Kinerja Klasifikasi Naive Bayes 

Cara pengukuran kinerja algoritma klasifikasi dapat dilihat dari hasil  Cofusion 

Matrix and Statistics yang dapat dilihat di lampiran. Perlu diketahui bahwa yang 

menjadi Positive class adalah status kerja Completed. Tabel Cofusion Matrix dari 

data testing dapat digambarkan secara terpisah sebagai berikut : 

Tabel 5.12 Confusion Matrix Naive Bayes 

n = 364 Reference 

Completed Uncompleted 

Prediction 
Completed TP = 225 FP = 107 

Uncompleted FN = 11 TN = 21 

 

Berdasarkan Tabel 5.12 yang tampak diatas dapat memberikan informasi 

dalam tabel cofusion matrix terdapat istilah TP, FN, FP dan TN sebagai berikut: 

- Nilai TP yaitu pada baris 1 dan kolom 1 menunjukkan jumlah status 

penanganan kecelakaan kerja yang telah lengkap tertangani (completed)  yang  

diprediksi sebagai status penanganan kecelakaan kerja yang telah lengkap 

(completed) adalah 225. Sehingga dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

status penanganan kasus kecelakaan kerja diprediksi bisa tertangani secara 

tuntas dalam batas waktu 1 bulan dan kenyataannya kasus kecelakaan kerja 

tersebut telah tertangani secara tuntas dalam batas waktu 1 bulan juga 

(completed)  berhasil diprediksi sebanyak 225 status.  

- Nilai FP yaitu pada baris 1 dan kolom 2 menunjukkan jumlah status 

penanaganan kerja  yang belum lengkap tertangani (uncompleted) yang 

diprediksi sebagai status penanganan kecelakaan kerja yang sudah lengkap 

(completed)  adalah 107 kasus. Sehingga dalam hal ini dapat 

diinterperstasikan bahwa banyaknya kasus pennaganaanan kecelakaan kerja 

yang sebenarnya belum selesai dalam batas waktu 1 bulan, namun diprediksi 

bisa selesai dalam 1 bulan adalah sebanayak 107 kausus. Hal ini berrarti 
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terdapat 107 kesalahan penentapan status penaganan kecelakaan kerja dengan 

menggunakan metode naive bayes 

- Nilai FN yaitu pada baris 2 dan kolom 1 menunjukkan jumlah stsus 

penanganan kecelakakan kerja yang completed namun diprediksi sebagai 

status penanganan kecelakaan kerja yang belum terselesaikan (uncomplted) 

adalah 11 kasus. Sehingga dalam hal ini dapat diinterperstasikan bahwa 

banyaknya sttaus penaganan kecelakaan kerja yang sebenarnya sudah selesai 

dalam batas waktu 1 bulan namun dipreiski belum selesai dalam batas waktu 

1 bulan adalah sebnayak 11 kasus. Hal ini berarti terjadi kesalahan klasifikasi 

yang dilakukan oleh metode naive bayes dalam penentapan status penanganan 

kerja dalah sebesar 11 kasus. 

- Nilai TN yaitu baris 2 dan kolom 2 menunjukkan jumlah  status penanganan 

kecelakaan kerja yang uncomplted yang diprediksi juga sebagai status 

penanganan kerja yang uncompleted juga adalah 21. Sehingga dalam hal ini 

dapat diinterperstasikan bahwa banyaknya kasus penanganan kecelakaan kerja 

yang belum terselesaikan dalam batas waktu  1 bulan dan memang dalam 

kenyataannya belum terselesaikan dalam  batas waktu 1 bulan adalah 

sebnayak 21 kasus. 

Menurut Faisal (2016) menyebutkan bahwa nilai-nilai accuracy, recall dan 

precision sering digunakan untuk menentukan kinerja classifier. Selain itu, kombinasi 

nilai precision dan recall juga sering digunakan untuk menentukan alternatif kinerja 

classifier apabila terjadi inkonsistensi kinerja klasifikasi. 

Tabel 5.13 Rincian Perhitungan Statistics Metode Naive Bayes 

No Statistics Perhitungan 

1. 
Accurancy 

 

        

   
 =  0.6758 

2. 
Misclassification 

Rate/Error Rate 

        

   
 =  0.3242 
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2. 
Specificity 

 

  

        
 =  0.1641 

3. 
Sensitivity atau 

Recall 

   

        
 =  0.9534 

4. 

Pos Pred Value 

atau Precision 

 

   

         
 =  0.6777 

5. 
Neg Pred Value 

 

  

       
 =  0.6562 

6. 
Prevalence 

 

        

   
 =  0.6484 

 

- Persentase Accurancy sebesar 67.58 % artinya metode naive bayes mampu 

mengklasifikasikan status penanganan kerja dengan benar sebesar 67,58 % 

dari keseluruhan data status penanganan kerja yang diuji.  

- Nilai Misclassification Rate/Error Rate menunjukkan persentase naive bayes 

dalam melakukan kesalahan prediksi yaitu sebesar 32.42  dari keseluruhan 

data status penanganan kecelakaan kerja yang diuji. 

- Nilai Specificity sebesar 0.1641 berarti  metode naive bayes mampu 

mengklasifkasikan data negatif dengan benar sebesar 16.41 %. Data negatif 

dalam output R, didefinisikan secara otomatis sebagai status penanganan kerja 

uncompleted. Hal ini berarti metode naive bayes dapat mengklasifikasikan 

status penanganan kerja uncompleted sebagai  status penanganan kerja 

uncompleted dar keseluruhan data yang diuji. Hal ini berati kemampuan 

metode dalam klasifikasi data negatif buruk. 

- Nilai Sensitivity atau Recall sebesar 0.9534. Hal ini berarti metode naive 

bayes mampu mengklasifikasikan data positif dengan benar sebesar 95.34 %.  

Data positif dalam output R, didefinisikan secara otomatis sebagai  status 
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penanganan kecelakaan kerja completed. Hal ini berarti metode naive bayes, 

mampu mengklasifikasikan penanganan kerja dengan status completed 

sebagai penanganana kerja berstatus completed pula.  Hal ini berarti 

kemampuan metode dalam mengklasifikan data positif sangat baik. 

- Dalam penelitian ini, penulis mengukur kinerja metode naive bayes dalam 

mengklasifikasikan status penanganan kecelakaan kerja. Setelah dilakukan 

pelatihan data, maka dilakukan pengujian terhadap data status penanganan 

kecelakaan baru. Data yang diujikan terdiri dari 1459 instance. Didalam data 

aktual terdapat 947 instance dengan status Completed dan 512 instance 

dengan status Uncompleted. Metode naive bayes telah mendeteksi 332 

instance (FP +TP)  sebagai penanganan kecelakaan kerja berstatus completed. 

Dari keseluruhan 336 instance tersebut kemudian dilakukan pengecekan 

kembali oleh peneliti. Didapatkan hasil, ternyata dari  332 status tersebut, 

hanya 225 status yang benar diklasifikasikan sebagai status penanaganan 

kecelakaan kerja yang Completed, sedangkan sisanya yaitu 107 lainnya 

merupakan status uncompleted. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mesin tersebut memiliki nilai precision sebesar 0.6777 atau 67.77 %, 

recall sebesar 0.9534 atau 95.34 % dan accurancy sebesar 0.6758 atau 

67.58%. 

- Nilai Neg Pred Value menunjukkan besarnya ketepatan antara informasi pada 

data aktual dalam mengklasifikasikan data negatif dengan jawaban yang 

diberikan oleh sistem adalah sebesar 65,62 %. Dalam hal ini data negatif 

adalah penanganan kecelakaan kerja dengan status uncompleted.  

- Nilai Prevalence sebesar 0,6484, berarti jumlah instance yang bernilai positif 

pada data adalah seabanyak 64,84 % dari keseluruhan data. Hal ini 

menunjukkan banyaknya status penanganan kerja berkategori Completed 

adalah 64,84 % pada data aktual. 
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5.7 Klasifikasi Support Vector Machine 

Argumen teoritis yang menyatakan hubungan SVM dengan probabilitas 

dinyatakan oleh Steinwart and Cristmann pada tahun 2008, Konsep utama SVM 

dilihat dari sudut pandang statistika adalah dilihat sebagai perkiraan kemungkinan 

maksimum dari kelas model probabilistik. Kelas model ini bisa dilihat sebagai 

reparametrisasi dari SVM di suatu transformasi ruang vektor yang lebih tinggi 

dimensinya menggunakan dot product dengan bantuan kernel. Pembelajaran 

mmenggunakan SVM menggunakan margin probabilistik yang didapatkan ketika 2 

vektor terpisah dengan kelas yang berbeda. Dimana dalam hal ini peluang dari 

masing-masing vektor untuk terpilih menjadi support vector tergantung pada peluang 

margin mereka dilihat dari sudut pandang bidang pembatas antar dua kelas yang 

direpresentasikan pada bidang pembatas berdimensi tak hingga. 

5.7.1 Analisis Model Klasifikasi Support Vector Machine 

Algoritma SVM mencari garis pemisah optimal yang dievaluasi berdasarkan 

“margin” sebagai tolok ukur. Margin didefinisikan sebagai jarak terdekat dari 

hyperplane ke data sebuah class. Proses training SVM dilakukan dengan mencari 

garis pemisah / hyperplane yang memiliki margin terbesar. Garis pemisah yang 

ditemukan pada hakekatnya adalah yang tepat berada di tengah-tengah antara kedua 

buah kelas. Berikut ini adalah model yang digunakan dalam klasifikasi dengan SVM : 

Tabel 5.14  Model Metode Support Vector Machine 

No Input Parameter Nilai / Model 

1. Teknik SVM ksvm 

2. Tipe Support Vector C-svc (classification) 

3. Jenis Kernel RBF (Gaussian Radial) 

4. C 1 

5. Hyperplane 0,229166666667 

6. Jumlah Support Vector 1073 
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Menurut Kurniawan (2013) menyatakan bahwa salah satu jenis  kernel yang 

banyak digunakan dalam algoritma support vector machine adalah kernel RBF, yang 

memiliki parameter yang dikenal sebagai Gaussian width atau σ. Hal ini dikerenakan 

RBF memiliki keunggulan yaitu dapat secara automatis menentukan jumlah dan 

lokasi dari pusat dan nilai-nilai bobot.  

Berdasarkan pada Tabel 5.14 dapat dilihat bahwa model metode support 

vector machine telah menemukan parameter tuning atau hyperplane secara otomatis 

sebesar 0,229166666667.  Sedangkan nilai C yang digunakan adalah 1. Nilai C yang 

sebesar 1 merupakan nilai default yang didapatkan peneliti, apabila peneliti langsung 

menggunakan function ksvm. Besarnya nilai hyperplane tersebut merupakan hasil 

dari maksimalisasi nilai margin. Dimana nilai margin merupakan jarak terdekat yang 

bisa didapatkan antara hyperplane dan data training. Berdasarkan pada Tabel 5.18 

diatas juga memperlihatkan bahwa banyaknya data training yang letaknya paling 

dekat dengan hyperplane ada sebanyak 1073  instamce. Jenis kernel yang digunakan 

adalah gaussian radial. kernel, adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan 

hyperplane yang optimum.  Dimana kernel gausian adalah jenis kernel default yang 

digunakan ketka tidak ada inputan jenis kernel tertentu. Kernel Gausian biasa disebut 

juga dengan Radial Basic Function (RBF). Dimana kernel ini merupakan kernel yang 

mampu merefleksikan informasi non linear. Menurut Hsu et al. (2003) fungsi kernel 

yang direkomendasikan untuk diuji pertama kali ialah  fungsi kernel RBF karena 

memiliki performa yang sama dengan SVM linear. SVM bersifat supervised learning, 

maka perlu dilakukan proses pelatihan untuk mendapatkan model klasifikasi terbaik. 

5.7.2 Evaluasi Kinerja Klasifikasi Support Vector Machine 

Evaluasi klasifikasi support vector machine dilakuakan dengan cara 

pengukuran kinerja algoritma klasifikasi dapat dilihat dari hasil  Confusion Matrix 

and Statistics yang dapat dilihat di lampiran. Perlu dikathaui bahwa yang menjadi 

Positive class adalah Completed. Tabel Cofusion Matrix dari data testing dapat 

digambarkan secara terpisah sebagai berikut : 
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Tabel 5.15  Confusion Matrix Metode Support Vector Machines 

n = 364 Reference 

Completed Uncompleted 

Prediction 
Completed TP = 227 FP = 109 

Uncompleted FN = 9 TN = 19 

Berdasarkan Tabel 5.15 yang tampak diatas dapat memberikan informasi 

dalam tabel confusion matrix terdapat istilah TP, FN, FP dan TN sebagai berikut: 

- Nilai TP yaitu pada baris 1 dan kolom 1 menunjukkan jumlah status 

penanganan kecelakaan kerja yang telah lengkap tertangani (completed)  

yang  diprediksi sebagai status penanganan kecelakaan kerja yang telah 

lengkap (completed) adalah 227. Sehingga dalam hal ini dapat 

diinterperstasikan bahwa status penanganan kasus kecelakaan kerja 

diprediksi bisa tertangani secara tuntas dalam batas waktu 1 bulan dan 

kenyataannya kasus kecelakaan kerja tersebut telah tertangani secara tuntas 

dalam batas waktu 1 bulan juga (completed)  berhasil diprediksi sebanyak 

227 status.  

- Nilai FP yaitu pada baris 1 dan kolom 2 menunjukkan jumlah status 

penanaganan kerja  yang belum lengkap tertangani (uncompleted) yang 

diprediksi sebagai status penanganan kecelakaan kerja yang sudah lengkap 

(completed)  adalah 109 kasus. Sehingga dalam hal ini dapat 

diinterperstasikan bahwa banyaknya kasus pennaganaanan kecelakaan kerja 

yang sebenarnya belmu selesai dalam batas waktu 1 bulan, namun diprediksi 

bisa selesai dalam 1 bulan adalah sebanayak109 kausus. Hal ini berarti 

terdapat 109 kesalahan penentapan status penaganan kecelakaan kerja 

dengan menggunakan metode support vector machines. 

- Nilai FN yaitu pada baris 2 dan kolom 1 menunjukkan jumlah status 

pennagana  kecelakakan kerja yang completed namun diprediksi sebagai 

stuaua penanganan kecelakaan kerja yang belum terselesaikan 
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(uncompleted) adalah 9 kasus. Sehingga dalam hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa banyaknya status penaganan kecelakaan kerja yang 

sebenarnya sudah selesai dalam batas waktu 1 bulan namun diprediksi 

belum selesai dalam batas waktu 1 bulan adalah sebnayak 9 kasus. Hal ini 

berrari terjadi kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh metode support 

vector machine dalam penentapan status penanganan kerja dalah sebesar 9 

kasus. 

- Nilai TN yaitu baris 2 dan kolom 2 menunjukkan jumlah  ststus pennaganan 

kecelakaan kerja yang uncomplted yang diprediksi juga sebagai status 

penenaganan kerja yang uncomplted juga adalah 19. Sehingga dalam hal ini 

dapat diinterperstasikan bahwa banyaknya kasus pennagan kecelakaan kerja 

yang belum terselesaikan dalam batas waktu  1 bulan dan memang dalam 

kenyataannya belum terselesaikan dalam  batas waktu 1 bulan adalah 

sebnayak 19 kasus.  

Menurut Ling dkk (2014) menyatakan bahwa precision adalah tingkat 

ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang 

diberikan oleh sistem. Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan 

kembali sebuah informasi., sedangkan Accuracy didefinisikan sebagai tingkat 

kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Mengutip dari Supri (2010), 

didalam output Confusion Matrix menyatakan daa mengukur kinerja suatu sistem 

atau metode harus mencakup 3 aspek yaitu precision, accuracy dan recall. Apabila 

menggunakan precision atau accuracy saja dalam sebuah mengukur kinerja dari 

sebuah sistem / metode bisa menimbukan bisa yang sangat fatal. 

Tabel 5.16 Rincian Perhitungan Statistics Metode Support Vector Machine 

No Statistics Perhitungan 

1. 
Accurancy 

 

        

   
 =  0.6758 

2. Misclassification 
       

   
 =  0.3242 
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Rate/Error Rate 

 

2. 
Specificity 

 

  

        
 =  0.1641 

3. 

Sensitivity atau 

Recall 

 

   

       
 =  0.9619 

4. 

Pos Pred Value 

atau Precision 

 

   

         
 =  0.6756 

5. 
Neg Pred Value 

 

  

      
 =  0.6786 

6. 
Prevalence 

 

       

   
 =  0.6484 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.16  diatas didapatkan informasi bahwa :  

- Persentase Accurancy sebesar 67.58 % artinya metode support vector machines 

mampu mengklasifikasikan status penanganan kerja dengan benar sebesar 

67.58 % dari keseluruhan data status penanganan kerja yang diuji.  

- Nilai Misclassification Rate/Error Rate menunjukkan persentase support vector 

machine dalam melakukan kesalahan prediksi yaitu sebesar 32.42  dari 

keseluruhan data status penanganan kecelakaan kerja yang diuji. 

- Nilai Specificity sebesar 0.1641 berarti  metode support vector machine mampu 

mengklasifkasikan data negatif dengan benar sebesar 16.41 %. Data negatif 

dalam output R, didefinisikan secara otomatis sebagai status penanganan kerja 

uncompleted. Hal ini berarti metode support vector machines dapat 

mengklasifikasikan status penanganan kerja uncompleted sebagai  status 
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penanganan kerja uncompleted dar keseluruhan data yang diuji. Hal ini berati 

kemampuan metode dalam klasifikasi data negatif buruk. 

- Nilai Neg Pred Value menunjukkan besarnya ketepatan antara informasi pada 

data aktual dalam mengklasifikasikan data negatif dengan jawaban yang 

diberikan oleh sistem adalah sebesar 67.86 %. Dalam hal ini data negatif adalah 

penanganan kecelakaan kerja dengan status uncompleted.  

- Nilai Prevalence sebesar 0.6484, berarti jumlah instance yang bernilai positif 

pada data adalah seabanyak 64.84 % dari keseluruhan data. Hal ini 

menunjukkan banyaknya status penanganan kerja berkategori Completed adalah 

64.84 % pada data aktual.  

- Nilai Sensitivity atau Recall sebesar 0.9619. Hal ini berarti metode support 

vector machines  mampu mengklasifikasikan data positif dengan benar sebesar 

96.19%. Data positif dalam output R, didefinisikan secara otomatis sebagai  

status penanganan kecelakaan kerja completed. Hal ini berarti metode support 

vector machines, mampu mengklasifikasikan penanganan kerja dengan status 

completed sebagai penanganan kerja berstatus completed pula.  Hal ini berarti 

kemampuan metode dalam mengklasifikan data positif sangat baik.  

- Metode support vector machine telah  mendeteksi 336 instance (FP +TP)  

sebagai penanganan kecelakaan kerja berstatus completed. Dari keseluruhan 

336 instance tersebut kemudian dilakuakan pengecekan kembali oleh peneliti. 

Didapatkan hasil, ternyata dari  336 status tersebut, hanya 227 status yang benar 

diklasifikasikan sebagai status penanaganan kecelakaan kerja yang Completed, 

sedangkan sisanya yaitu 109 lainnya merupakan status uncompleted. Dari 

pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mesin tersebut memiliki nilai 

precision sebesar 0.6756 atau 67.56 %, recall sebesar 0.9619 atau 96.19 % dan 

accurancy sebesar 0.6758 atau 67.58 %.  

Algoritma SVM mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

klasifikasi untuk data yang mempunyai feature bernilai numerik dan nominal. Seperti 

halnya algoritma Naïve Bayes, SVM juga belum bisa melakukan prediksi yang 
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kurang bagus untuk kasus klasifikasi dataset status penanganan kecelakaan kerja. 

Berarti data tidak seimbang juga mempengaruhi kinerja algoritma SVM. 

 

5.8 Klasifikasi Iterative Dichotomiser 3 (ID3) 

Konsep utama ID3 dilihat dari sudut pandang statistika yaitu menggunakan 

peluang entropi informasi pada masing-masing feature. Peluang masing-masing 

feature untuk terpilih menjadi simpul, disesuaikan dengan perhitungan entropi (E).  

Entropi merupakan ukuran kemurnian peluang, Jadi, semakin murni maka semakin 

homogen suatu data, ditandai dengan semakin rendah nilainya. Selanjutnya dari 

entropi yang telah didapatkan pada masing-masing feature akan dicari akan 

menentukan feature mana yang akan menjadi simpul selanjutnya. Dalam penelitian 

ini, jumlah split node ditetapkan sebanyak 2. Sehingga pada akhirnya akan 

didapatkan node Root, Split Node 1, Split Node 2 dan Leaf. Penentuan banyaknya 

split node tidak memiliki ukuran yang pasti. Hanya saja, semakin banyak slpit node 

yang dibuat, maka akan semakin akurat suatu subset data dalam membuat keputusan. 

Namun, semakin banyak slpit node maka waktu yang dibutuhkan untuk menemukan 

suatu pola akan semakin lama.  

5.8.1 Perhitungan Analisis Klasifikasi ID3 

Analisis dari klasifikasi dengan metode ID3 menerapkan konsep minimalisasi 

pada nilai entropi pada setiap feature yang ada didalam dataset. Analisis dengan 

menggunakan ID3 sejatinya memiiki dua manfaat yaitu selain mengatahui klasifikasi 

dari suatu target feature, juga akan dapat diketahui susunan feature atau faktor dari 

yang ada di dataset dalam penentuan target feature. Dalam penelitian kali ini, tujuan 

penggunaan ID3 dapat disimpulkan bahwa selain ingin mengetahui tingkat 

keakurasian dari metode klasifikasi ID3, juga akan ditelisik urutan feature atau faktor  

penentuan penentapan status penanganan kecelakaan kerja pada PT.Pertamina EP 

Cepu.  

Dalam membuat ID3 secara manual tentu dibutuhkan beberapa langkah utama 

yaitu pembuatana root awal, penentuan split node 1, penentuan split node 2 dan 
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penetapan leaf node. Berikut ini akan dijabarkan perhitungan secara lebih terperinsi 

perhitungan pembentukkan ID3. Langkah awal dan utama dalam pembentukkan 

model ID3 adalah pada penentuan feature mana yang akan menjadi root awal.  Pada 

perhitungan root awal, akan dilakukan perhitungan entropi pada  masing-masing 

feature yang ada didalam dataset. Berikut ini adalah perhitungan pada masing-

masing feature : 

a. Feature Klasifikasi 

Berikut ini adalah perhitungan pada  entropi feature klasifikasi  pada data 

training : 

Tabel 5.17 Tabel Kontigensi Klasifikasi dan Status 
                     

              Completed  Uncompleted   All 

 

unsafe action             357          188   545 

unsafe condition          590          324   914 

All                       947          512  1459 

 

Untuk  Klasifikasi= unsafe action dapat dihitung bit sebagai berikut 

b (klasifikasi = unsafe action) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
    

             = 0.9295 

b (klasifikasi = unsafe condition) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
    

             = 0.9380 

Sehingga nilai entropi  untuk klasifikasi adalah 

E klasifikasi  =  
   

     
 b (klasifikasi = unsafe action) +  

   

     
  b  (klasifikasi =  unsafe   

                    condition) 

              =   
   

     
 ( 0.9295) + 

   

     
 (0.9380)  

          =   0.9348 

b. Feature Penyebab 

Berikut ini adaLah perhitungan entropi feature penyebab  pada data training : 
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Tabel 5.18 Tabel Kontigensi Penyebab dan Status 

 

       Completed  Uncompleted   All 

 

ua1           47           23    70 

ua2           51           33    84 

ua3           52           30    82 

ua4           98           58   156 

ua5          109           44   153 

uc1          154           64   218 

uc2           51           42    93 

uc3           40           27    67 

uc4          140           79   219 

uc5          205          112   317 

All          947          512  1459 

 

Berikut ini adalah perhitungan untuk masing-masing bit pada feature 

penyebab : 

b (penyebab = ua1) =   
  

  
      

  

  
     

  

  
      

  

  
   = 0.9135 

b (penyebab = ua2) =   
  

  
      

  

  
     

  

  
      

  

  
   =  0.9666 

b (penyebab = ua3) =   
  

  
      

  

  
     

  

  
      

  

  
   =  0.9474 

b (penyebab = ua4) =   
  

   
      

  

   
     

  

   
      

  

   
   = 0.952 

b (penyebab = ua5) =   
   

   
      

   

   
     

  

   
      

  

   
   = 0.8656 

b (penyebab = uc1) =   
   

   
      

   

   
     

  

   
      

  

   
   = 0.8733 

b (penyebab = uc2) =   
  

  
      

  

  
     

  

  
      

  

  
   =  0.9932 

b (penyebab = uc3) =   
  

  
      

  

  
     

  

  
      

  

  
   = 0.9727 

b (penyebab = uc4) =   
   

   
      

   

   
     

  

   
      

  

   
   =  0.9433 

b (penyebab = uc5) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
   = 0.9370 

Sehingga didapatkan nilai entropi  untuk  penyebab adalah sebagai berikut : 

E penyebab =   
  

     
 b (penyebab = ua1) + 

  

     
  b (penyebab = ua2) +  

                         
  

     
 b (penyebab = ua3) + 

   

     
  b (penyebab = ua4) + 
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 b (penyebab =  ua5) + 

   

     
  b (penyebab= uc1) + 

                         
  

     
 b (penyebab = uc2) + 

  

     
  b (penyebab = uc3) + 

                         
   

     
 b (penyebab= uc4) + 

   

     
  b (penyebab = uc5)  

                =   
  

      
 (0.9135) + 

  

     
  (0.9666) + 

  

     
 (0.9474) + 

   

     
  (0.952 ) +  

                      
   

     
(0.8656 ) + 

   

     
  (0.8733 ) + 

  

     
 (0.9932) + 

  

     
  ( 0,9727)               

                        + 
   

     
 (0.9433) + 

   

     
  (0.9370 ) 

                         =  0.929 

c. Feature Resiko 

Berikut ini adalah perhitungan entropi feature klasifikasi  pada data training : 

Tabel 5.19 Tabel Kontigensi Resiko dan Status 

                  Completed  Uncompleted   All 

 

beresiko                569          240   809 

tidak beresiko          378          272   650 

All                     947          512  1459 

 

 

Untuk  Klasifikasi= unsafe action dapat dihitung bit (b) sebagai berikut 

b (resiko = beresiko) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
    

       =   0.3571 + 0.5201  

       =   0.8772 

b (resiko = tidak beresiko) =    
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
    

                =   0.4548 + 0.5259  

    =   0.9807 

Sehingga didapatkan nilai  entropi  untuk feature  resiko adalah sebagai berikut :  

E resiko = 
   

     
 b (resiko = beresiko) + 

   

     
  b (resiko tidak beresiko) 

           = 
   

     
 ( 0.8772) + 

   

     
 ( 0.9807)  

           = 0.9420 
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d. Feature Lokasi 

Berikut ini adalah perhitungan entropi feature lokasi  pada data training : 

Tabel 5.20  Tabel Kontigensi Lokasi dan Status 

 

                      Completed  Uncompleted   All 

 

bengkel/alat berat           66           43   109 

gudang/yard                  89           59   148 

kantor                      280          146   426 

lab/mushola                  59           37    96 

SP/SPU/PPP                   97           46   143 

sumur                       356          181   537 

All                         947          512  1459 

 

Untuk  Lokasi dapat dihitung bit (b) sebagai berikut 

b (lokasi = bengkel/alat berat) =   
  

   
      

  

   
     

  

   
      

  

   
   = 0.9677 

b (lokasi = gudang/yard) =   
  

   
      

  

   
     

  

   
      

  

   
   = 0.9701 

b (lokasi = kantor) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
   =  0.9274 

b (lokasi = lab/mushola) =   
  

  
      

  

  
     

  

  
      

  

  
   = 0.9617 

b (lokasi = SP/SPU/PPP) =   
  

   
      

  

   
     

  

   
      

  

   
   = 0.9062 

b (lokasi = sumur) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
   = 0.9220 

Sehingga didapatkan entropi (E)  untuk  feature lokasi adalah  

E lokasi  =   
   

     
 b (lokasi=bengkel/alat berat) + 

   

     
  b (lokasi=gudang/yard) + 

                  
   

     
  b (lokasi=kantor) +  

  

     
  b (lokasi=lab/mushola) +   

           
   

     
  b (lokasi=SP/SPU/PPP) +  

   

     
  b (lokasi= sumur) 

           =   
   

     
  (0.9677 ) + 

   

     
  (0.9701) + 

   

     
 (0.9274) +  

  

     
 (0.9617 ) +  

                 
   

     
 (0.9062) +  

   

     
  (0.9220 ) 

            =   0.9330 
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e. Feature Lama 

Berikut ini adalah perhitungan utnuk  entropi feature lama  pada data training  

Tabel 5.21 Tabel Kontigensi  Lama dan Status 

 

          Completed  Uncompleted   All 

 

rendah          443          248   691 

sedang          372          144   516 

tinggi          132          120   252 

All             947          512  1459 

 

 

Untuk  Lama dapat dihitung bit (b) sebagai berikut 

b (Lama=rendah) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
   = 0.9418 

b (Lama= sedang) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
   = 0.8542 

b (Lama= tinggi) =   
   

   
      

   

   
     

   

   
      

   

   
   = 0.9984 

Sehingga didapatkan entropi  (E) untuk Lama adalah 

E lama  =   
   

     
 b (Lama=rendah) + 

   

     
  b (Lama= sedang) + 

   

     
  b (Lama=  tinggi) 

          =   
   

     
 (0.9418 ) + 

   

     
  ( 0.8542) + 

   

     
  ( 0.9984) 

          =   0.9205 

 

Berdasarkan perhitungan entropi pada masing-masing feature. Maka didapatkan 

ringkasan dari feature  yang ada didalam dataset : 

- feature Klasifikasi = 0.9348 

- feature Penyebab = 0.9290 

- feature Resiko = 0.9420 

- feature Lokasi = 0.9330 

- feature Lama = 0.9205 ( terkecil ) 

 Maka feature dipilih menjadi root adalah feature Lama  karena memiliki nilai 

entropi terkecil. Hal ini mengindikasikan bahwa feature Lama akan menjadi feature 

pertama yang diperhitungkan atau menjadi pertimbangan dalam menentukan status 
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penanganan kecelakaan kerja (important feature). Waktu yang dibutuhkan 

perusahaan dalam melakukan penanganan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja 

menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan PT.Pertamina EP Cepu dalam 

memberikan status penanganan kecelakaan kerja. Lamanya waktu dihitung dari 

waktu pelaporan kejadian hingga selesai penanganan. Selanjutnya didalam feature 

Lama terdapat 3 kategori yaitu rendah yang artinya waktu penanganan ≤ 15 hari,  

sedang artinya waktu penanganan 16 sampai 19 hari  dan tinggi artinya waktu 

penanganan kecelakaan kerja ≥ 30 hari. Kategori yang ada didalam feature tersebut 

akan dihitung pula entropinya sehingga kemudian akan didapatkan entropi minimal 

yang akan dijadikan simpul selanjutnya dalam penentuan status penanganan 

kecelakaan kerja. 

 Langkah yang dilakukan kemudian adalah mencari simpul selanjutnya (Split 

Node 1) dari feature yang telah terpilih menjadi root. Telah diketahui bahwa yang 

menjadi root adalah feature lama. Feature lama memiliki 3 kategori yaitu rendah, 

sedang dan tinggi. Dengan menggunakan cara yang sama sebagaimana dalam 

menentukan root, maka hitung masing-masing dari entropi feature  masing-masing 

kategori pada feature Lama : 

a. Feature Lama= tinggi 

 Pada feature lama berkategori tinggi, selanjutnya akan dilakukan perhitungan 

entropi dengan feature lain selain feature Lama. Feature yang akan dianalisis 

selanjutnya menjadi simpul pertama (split node 1) dalah feature Klasifikasi, 

feature Penyebab, feature Resiko dan feature Lokasi. Didapatkan ringkasan 

entropi pada masing-masing feature dengan kategori feature Lama adalah tinggi 

sebagai berikut : 

- klasifikasi = 0.9696 

- penyebab = 0.8840 (entropi paling kecil) 

- resiko = 0.9894 

- lokasi = 0.9681 
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Maka untuk lama = tinggi, maka simpul selanjutnya adalah penyebab. Hal ini 

berrati setelah root awal Lama dengan kategori tinggi akan membentuk simpul 

lanjut yaitu penyebab. Intrepretasii dari hal tersebut adalah hal yang menjadi 

faktor utama yang menyebabkan tingginya lama penanganan kejadian kecelakaan 

kerja yang dilakukan oleh PT.Pertamina EP. Cepu yaitu lebih dari 30 hari 

semenjak waktu pelaporan kejadian kecelakaan adalah feature penyebab. Feature 

penyebab yang dimaksud adalah  jenis penyebab kecelakaan kerja secara lebih 

mendetail dari feature klasifikasi kecelakaan. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa penyebab suatu kecelakaan akan mempengaruhi tingginya lama 

penanganan kecelakaan kerja yang berlaku di PT.Pertamina EP Cepu sehingga 

berimbas pada status penanganan kecelakaan kerja yang ditetapkan. 

b. Feature Lama= sedang 

Langkah perhitungan selanjutnya adalah mencari feature yang menjadi 

simpul lanjutan dari feature dengan kategori sedang. Feature yang akan 

dianalisis adalah feature selanin feature root yaitu feature Lama. Sehingga 

feature yang akan dianalaisis adalah feature Klasifikasi, feature Penyebab, 

feature Resiko dan feature Lokasi. Didapatkan ringkasan dari perhitungan 

masng-masing feature yang menjadi kemungkina menjadi simpul selanjutnya 

dari feature Lama dengan kategori sedang menghasilkan ringkasan entropi 

sebagai berikut : 

- klasifikasi = 0.8528 

- penyebab = 0.8336 (entropi paling kecil ) 

- resiko = 0.8540 

- lokasi = 0.8401 

Maka untuk lama = sedang, maka simpul selanjutnya adalah penyebab. 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada perhitungan entropi minimal pada 

feature Lama dengan kategori tinggipun menghasilkan hasil bahwa simpul 

selanjutnya adalah feature penyebab. Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya 

penanganan kecelakaan kerja dengan kategori lama dan sedang akan dilanjutkan 
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oleh  faktor penyebab. Intrepretasi dari hasil tersebut adalah setelah diketahui 

bahwa lama penanganan status kecelakaan kerja berkategori lama (lebih dari 30 

hari) dan sedang (16- 29 hari) akan ditelisik faktor penting  sesudahnya yaitu 

penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Lama penanganan kecelakaan kerja dapat 

diringkas menjadi lama penanganan kecelakaan kerja sedang. Dengan kata lain, 

lama penanganan kecelakaan kerja yang membutuhkan waktu lebih dari 16 hari 

akan dilakuakn analisis faktor penting lanjutannya yaitu jenis penyebab 

kecelakaan yang lebih mendetail dari feature klasifikasi kecelakaan. 

c. Feature Lama= rendah  

Perhitungan entropi minimal selanjutnya akan dilakukan pada feature selain 

feature lama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui feature mana yang akan 

menjadi simpul selanjutnya setelah diketahui bahwa lama penanganan 

kecelakaan kerja berkategori rendah. Lama penanganan dengan kategori rendah 

mengindikasikan bahwa PT.Pertamina EP Cepu melakukan penanganan 

kecelakaan kerja kuranng dari 15 hari. Feature yang akan dianalisis menjadi 

feature selanjutnya adalah feature Klasifikasi, feature Penyebab, feature Resiko 

dan feature Lokasi. 

Berikut ini adalah ringkasan untuk masing-masing entropi dengan syarat feature 

Lama berkategori rendah :  

- klasifikasi = 0.9398 

- penyebab = 0.9366 

- resiko = 0.9088 (entropi terkecil) 

- lokasi = 0.9399 

Maka untuk lama = rendah, maka simpul selanjutnya adalah resiko. Sehingga hal 

ini dapat diinterpretasikan bahwa lama penanganan kecelakaan kerja yang dilakukan 

oleh PT.Pertamina EP Cepu dengan kategori rendah akan mempengaruhi terpilihnya 

feature resiko sebagai faktor pertimbangan selanjutnya dalam penetapan status 

penanganan kecelakaan kerja di PT.Pertamina EP Cepu. Hal ini mengandung arti 

bahwa waktu yang dibutuhkan PT.Pertamina EP Cepu dalam penanganan kecelakaan 
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kerja dengan waktu kurang dari 15 hari akan mempengaruhi terpilihnya pertimbangan 

dampak / resiko yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari suatu kejadian 

kecelakaan kerja.  

Secara umum, dari semua perhitungan split node 1 dapat disimpulkan bahwa lama 

penanganan kecelakaan kerja dengan kategori tinggi ( lebih dari 30 hari) dan sedang 

(16 sampai 9 hari) dapat dikelompokkan menjadi 1 node, sedangkan lama dengan 

kategori rendah memiliki node tersendiri. Untuk lama = tinggi dan sedang memiiki 

simpul lanjut yaitu penyebab, sedangkan  dan lama  = rendah  memiliki simpul lanjut 

yaitu resiko.Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa lama penanganan kecelakaan kerja 

dengan waktu 16 hari atau lebih akan mempengaruhi terpilihnya feature penyebab 

kecelakaan kerja pada kasus yang ada di PT.Pertamina EP Cepu. 

Langkah ketiga adalah menetapkan split node ke 2. Sebagaimana telah diteapkan 

diawal bahwa peneliti memutuskan untuk membuat 3 feature sebagai simpul feature, 

dimana simpul feature pertama adalah root, simpul feature kedua adalah split node 1 

dan simpul feature ketiga adalah split node 2. Pada split node 2 ini, penulis telah 

melakukan perhitungan untuk masing-masing kategori pada simpul lanjut pada split 

node 1.  Selanjunya adalah mencari simpul untuk selanjutnya dari variabel (feature) 

yang telah terpilih menjadi split node 1. Penentuan kategori feature pada simpul 

selanjutnya mengikuti langka yang sama dengan penentian pada root ataupun pada 

split node 1, bahwa kategori feature dengan nilai paling rendah akan dijadikan simpul 

lanjut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa untuk feature lama dengan kategori 

sedang dan tinggi akan membentuk simpul lanjut berupa feature penyebab, 

sedangkan feature lama dengan kategori rendah akan membentuk simpul lanjut 

berupa feature resiko. Berikut ini adalah hasil perhitungan masing-masing kategori 

pada simpul lanjut kedua (split node 2)   : 

a. Entropi pada Kategori Feature Penyebab 

Hasil perhitungan pada split node 1 menyatakan bahwa feature 

penyebab disinyalir menjadi feature lanjutan dari  feature lama waktu 

penanganan kecelakaan kerja dengan kategori tinggi maupun sedang. Hal ini 
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mengandung arti bahwa lama penanganan kasus kecelakaan kerja dengan 

waktu 16 hari akan cenderung melihat pertimbangan penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja sebagai penentu diberikannya status penanganan 

kecelakaan kerja. 

i. Entropi Feature Penyebab= ua1 

- E (Klasifikasi | Penyebab= ua1 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9091 

- E (Resiko | Penyebab= ua1 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 8958 (Minimal) 

- E (Lokasi | Penyebab= ua1 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8993 

Maka dalam feature penyebab= ua1  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang yang menjadi simpul 

berikutnya adalah resiko. 

ii. Entropi Feature Penyebab = ua2 

- E (Klasifikasi | Penyebab= ua2 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9666 

- E (Resiko | Penyebab= ua2 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 9589  

- E (Lokasi | Penyebab= ua2 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9252 (Minimal) 

Maka dalam feature penyebab= ua2  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah lokasi 

iii. Entropi Feature Penyebab = ua3 

- E (Klasifikasi | Penyebab= ua3 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8974 

- E (Resiko | Penyebab= ua3 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 8085 (Minimal) 

- E (Lokasi | Penyebab= ua3 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9125  

Maka dalam feature penyebab= ua3  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah resiko. 

iv. Entropi Feature Penyebab = ua4 

- E (Klasifikasi | Penyebab= ua4 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9143 

- E (Resiko | Penyebab= ua4 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 9059 

- E (Lokasi | Penyebab= ua4 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8782 (Minimal) 
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Maka dalam feature penyebab= ua4  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah lokasi 

v. Entropi Feature Penyebab = ua5 

- E (Klasifikasi | Penyebab= ua5 | Lama= tinggi , sedang) =  0.6469 (Minimal) 

- E (Resiko | Penyebab= ua5 | Lama= tinggi , sedang) =  0.7942 

- E (Lokasi | Penyebab= ua5 | Lama= tinggi , sedang) =  0.7982 

Maka dalam feature penyebab= ua5 dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah klasifikasi 

vi. Entropi Feature Penyebab = uc1 

- E (Klasifikasi | Penyebab= uc1 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8466 

- E (Resiko | Penyebab= uc1 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 8451 

- E (Lokasi | Penyebab= uc1 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8136 (Minimal) 

Maka dalam feature penyebab= uc1  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah lokasi 

vii. Entropi Feature Penyebab = uc2 

- E (Klasifikasi | Penyebab= ac2 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9963 

- E (Resiko | Penyebab= uc2 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 8940 (Minimal) 

- E (Lokasi | Penyebab= uc2 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9123 

Maka dalam feature penyebab= uc2  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah resiko 

viii. Entropi Feature Penyebab = uc3 

- E (Klasifikasi | Penyebab= uc3 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9940 

- E (Resiko | Penyebab= uc3 | Lama= tinggi , sedang) =  0.  9848 

- E (Lokasi | Penyebab= uc3 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8187 (Minimal) 
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Maka dalam feature penyebab= uc3 dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah lokasi 

ix. Entropi Feature Penyebab = uc4 

- E (Klasifikasi | Penyebab= uc4 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9630 

- E (Resiko | Penyebab= uc4 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9525 

- E (Lokasi | Penyebab= uc4 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9427 (Minimal) 

Maka dalam feature penyebab= ua2  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah lokasi 

x. Entropi Feature Penyebab = uc5 

- E (Klasifikasi | Penyebab= uc5 | Lama= tinggi , sedang) =  0.9494 

- E (Resiko | Penyebab= uc5 | Lama= tinggi , sedang) =  0. 9478 

- E (Lokasi | Penyebab= uc5 | Lama= tinggi , sedang) =  0.8498 (Minimal) 

Maka dalam feature penyebab= ua2  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= tinggi dan sedang  yang menjadi simpul 

berikutnya adalah lokasi 

 

b. Entropi pada Kategori Feature Resiko 

Hasil perhitungan pada split node 1 menyatakan bahwa feature resiko  

disinyalir menjadi feature lanjutan dari  feature lama waktu penanganan 

kecelakaan kerja dengan kategori rendah. Hal ini mengandung arti bahwa 

lama penanganan kasus kecelakaan kerja dengan waktu 15 hari atau kurang 

hari akan cenderung melihat pertimbangan resiko terjadinya kecelakaan 

kerja sebagai penentu diberikannya status penanganan kecelakaan kerja. 

i. Entropi Feature Resiko = beresiko 

- E (Klasifikasi | Resiko= beresiko | Lama= rendah) =  0.8448 

- E (Penyebab | Resiko= beresiko | Lama= rendah ) =  0.8324 (Minimal) 

- E (Lokasi | Resiko= beresiko | Lama= rendah ) =  0.8419  
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Maka dalam feature resiko = beresiko  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= rendah yang menjadi simpul berikutnya 

adalah penyebab 

ii. Entropi Feature Resiko = tidak beresiko 

- E (Klasifikasi | Resiko= tidak beresiko | Lama= rendah) =  0.9879 

- E (Penyebab | Resiko= tidak beresiko | Lama= rendah ) =  0.9719 (Minimal) 

- E (Lokasi | Resiko= tidak beresiko | Lama= rendah ) =  0. 9936 

Maka dalam feature resiko = tidak beresiko  dengan syarat feature 

sebelumnya adalah lama= rendah yang menjadi simpul berikutnya 

adalah penyebab 

Langkah keempat atau terakhir dari pembentukkan model ID3 adalah dengan 

membuat leaf node. Dimana leaf node adalah penetapan hasil akhir status kecelakaan 

kerja. Pada simpul ketiga ini, penulis telah melakukan perhitungan untuk masing-

masing kategori pada simpul lanjut pada split node 1 dan ke 2.  Selanjutnya adalah 

mencari persentase terpilihnya status penanganan kecelakaan kerja (leaf).  

a. Entropi masing-masing kategori penyebab ua5 klasifikasi  dengan syarat 

bahwa algoritma telah melewati root lama= tinggi  / sedang memiliki Feature 

klasifikasi memiliki : 

- complete = 75,76 %  

- uncompleted = 24,24 % 

b. Entropi masing-masing kategori penyebab ua1, ua3, dan uc2 klasifikasi  

dengan syarat bahwa algoritma telah melewati root lama= tinggi  / sedang 

memiliki Resiko = beresiko memiliki  : 

- complete 72,73 %  

- uncomplete  27,27%  

Sedangkan Resiko = tak beresiko memiliki  

- complete 50,75 %  

- uncomplete  49,25 % 
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c. Entropi masing-masing kategori penyebab ua2, ua4, uc1, uc3, uc4 dan uc5  

klasifikasi  dengan syarat bahwa algoritma telah melewati root lama= tinggi  / 

sedang memiliki : 

- Resiko = beresiko memiliki Feature untuk bengkel memiliki : complete 60 

% dan uncomplete 40 %,  

- untuk gudang /yard memiliki complete 80 % dan  uncomplete 20 %,   

- untuk kantor memiliki complete 65,83 % dan  uncomplete 36,17 %,  

- untuk lab/mushola memiliki complete  52,94 % dan uncomplete  47,05%,  

- untuk SP/SPU/PPP memiliki complete 77,78 % dan uncomplete 22,22%,  

- untuk sumur memiliki complete 56,52 % dan uncomplete 43,48 %. 

d. Entropi maing-masing kategori pada penyebab dengan syarat bahwa algoritma 

telah melewati root lama= rendah, resiko= baik beresiko dan tak beresiko, 

dengan : 

- penyebab  ua1   memiliki   completed = 36,36%    dan    uncompleted =  

63,64 %,  

- penyebab = ua2   memiliki  completed = 51,00%    dan   uncompleted = 

49,00 %   

- penyebab = ua3  memiliki completed = 12,50 %  dan      uncompleted = 

87,50 % ,  

- penyebab = ua4    memiliki completed = 51,28 %   dan     uncompleted =  

48,72 % ,  

- penyebab = ua5    memiliki completed = 36,84   dan    uncompleted =  

63,16 % ,  

- penyebab = uc1 memiliki  completed = 51,11 %   dan    uncompleted =  

48,89 % ,  

- penyebab = uc2  memiliki  completed = 40,00  % dan uncompleted =  

60,00 %  ,  
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- penyebab = uc3   memiliki   completed =  52,94 %  dan    uncompleted = 

47,06 % ,  

- penyebab = uc4  memiliki completed =  59,65 %  dan     uncompleted = 

40,35 %,  

- penyebab = uc5  memiliki completed = 57,75 %  dan   uncompleted=  

42,25 %. 
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5.8.2 Visualisasi Decision Tree ID3 

Berikut ini didapatkan decision tree Iterative Dichotomiser 3 (ID3)  

 

Gambar 5.14 Decision Tree ID3 
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Berdasarkan pada Gambar 5.14 diatas, dapat dilihat bahwa telah dilakukan 

algoritma ID3 pada keputusan penetapan status penanganan kecelakaan kerja. di 

PT.Pertamina EP Cepu. Jadi, dalam menentukan status penanganan kecelakaan kerja, 

dapat didasarkan pada aturan ID3 dengan 2 split node. Berikut ini adalah aturan (rule) 

dari penentuan status penanganan kecelakaan kerja 

Tabel 5.22 Aturan ID3 pada Penetapan Status Penanganan Kecelakaan Kerja 

Root Split Node 1 
Split Node 

2 
Leaf Node 

Prediksi 

Klasifikasi 

Status 

Lama = 

tinggi dan 

sedang 

Penyebab = 

ua5 
Klasifikasi 

unsafe action Completed 

unsafe 

condition 

Completed 

Penyebab = 

ua1, ua3, uc2 
Resiko 

beresiko Completed 

tidak beresiko Completed 

Penyebab = 

ua2,ua4, uc1, 

uc3, uc4, uc5 

Lokasi 

bengkel/alat 

berat 

Completed 

gudang/yard Completed 

kantor Completed 

lab/mushola Completed 

SP/SPU/PPP Completed 

sumur Completed 

Lama = 

rendah 

Resiko = 

beresiko dan 

tidak 

beresiko 

Penyebab 

ua1 Uncompleted 

ua2 Completed 

ua3 Uncompleted 

ua4 Completed 

ua5 Uncompleted 

uc1 Completed 

uc2 Uncompleted 
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uc3 Completed 

uc4 Completed 

uc5 Completed 

 

Sebagai contoh pada kasus pertama  yang menyebutkan bahwa : 

- Klasifikasi :   unsafe action 

- Penyebab :  ua1 

- Resiko :  beresiko 

- Lokasi :  kantor 

- Lama :  tinggi 

 Maka berdasarkan aturan ID3, maka feature yang menjadi pertimbangan 

pertama adalah lama penanganan kecelakaan kerja yaitu tinggi, selanjutnya adalah 

penyebab adalah ua1, kemuadian feature resiko adalah beresiko, maka akan 

menghasilkan keputusan status penanganan kerja berupa complete. Hal ini berarti 

kecelakaan kerja dengan feature pada kasus akan terselesaikan dalam waktu 

maksimal 1 bulan. 

 

5.8.3 Evaluasi Kinerja  Klasifikasi ID3 

Dalam pengukuran kinerja dari decision tree ID3 dapat dilihat dari Tabel 

Confusion Matrix yang tampak pada Tabel 5.23   berikut : 

Tabel 5.23 Confusion Matrix ID3  

n = 364 Reference 

Completed Uncompleted 

Prediction 
Completed TP = 215 FP = 72 

Uncompleted FN = 21 TN = 56 

 

Berdasarkan Tabel 5.23 yang tampak diatas dapat memberikan informasi 

dalam tabel cofusion matrix terdapat istilah TP, FN, FP dan TN sebagai berikut: 
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- Nilai TP yaitu pada baris 1 dan kolom 1 menunjukkan jumlah status 

penanganan kecelakaan kerja yang telah lengkap tertangani (completed)  yang  

diprediksi sebagai status penanganan kecelakaan kerja yang telah lengkap 

(completed) adalah 215. Sehingga dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

status penanganan kasus kecelakaan kerja diprediksi bisa tertangani secara 

tuntas dalam batas waktu 1 bulan dan kenyataannya kasus kecelakaan kerja 

tersebut telah tertangani secara tuntas dalam batas waktu 1 bulan juga 

(completed)  berhasil diprediksi sebanyak 215 status.  

- Nilai FP yaitu pada baris 1 dan kolom 2 menunjukkan jumlah status 

penanaganan kerja  yang belum lengkap tertangani (uncompleted) yang 

diprediksi sebagai status penanganan kecelakaan kerja yang sudah lengkap 

(completed)  adalah 72 kasus. Sehingga dalam hal ini dapat diinterperstasikan 

bahwa banyaknya kasus penanganan kecelakaan kerja yang sebenarnya belum 

selesai dalam batas waktu 1 bulan, namun diprediksi bisa selesai dalam 1 

bulan adalah sebanayak 72 kasus. Hal ini berarti terdapat 72 kesalahan 

penentapan status penaganan kecelakaan kerja dengan menggunakan metode 

ID3. 

- Nilai FN yaitu pada baris 2 dan kolom 1 menunjukkan jumlah stsus 

penanganan kecelakakan kerja yang completed namun diprediksi sebagai 

status penanganan kecelakaan kerja yang belum terselesaikan (uncomplted) 

adalah 21 kasus. Sehingga dalam hal ini dapat diinterperstasikan bahwa 

banyaknya sttaus penaganan kecelakaan kerja yang sebenarnya sudah selesai 

dalam batas waktu 1 bulan namun dipreiski belum selesai dalam batas waktu 

1 bulan adalah sebnayak 21 kasus. Hal ini berarti terjadi kesalahan klasifikasi 

yang dilakukan oleh metoe ID3 dalam penentapan status penanganan kerja 

dalah sebesar 21 kasus. 

- Nilai TN yaitu baris 2 dan kolom 2 menunjukkan jumlah  status penanganan 

kecelakaan kerja yang uncompleted yang diprediksi juga sebagai status 
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penanganan kerja yang uncompleted juga adalah 56. Sehingga dalam hal ini 

dapat diinterperstasikan bahwa banyaknya kasus penanganan kecelakaan kerja 

yang belum terselesaikan dalam batas waktu  1 bulan dan memang dalam 

kenyataannya belum terselesaikan dalam  batas waktu 1 bulan adalah 

sebanyak 56 kasus. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

algoritma ID3 kesulitan untuk menentukan instance dengan status penaganan kerja 

yang uncomplete. Menurut Faisal (2016) menyatakan bahwa ID3 memang memiliki 

keterbatasan pada inbalance data. Dimana berdasarkan praktisis penelitian terdahulu, 

ID3 mensyaratkan keseimbangan target feature. Dimana batas toletansi yang 

diperbolehkan adalah 5 %. Sehingga apabila target feature yang pertama berproporsi 

55 % maka target feature yang lain adalah (100-55) % yaitu 45 %. Sedangkan dalam 

data aktual penelitian, ternyata status penanganan kecelakaan kerja dengan status 

Completed hampir memiliki kuantitas sebanyak 2 kali lipat. 

Tabel 5.24 Rincian Perhitungan Statistics Metode ID3 

No Statistics Perhitungan 

1. 
Accurancy 

 

        

   
 =  0,7445 

2. 

Misclassification 

Rate/Error Rate 

 

       

   
 =  0.2555 

3. 
Specificity 

 

  

       
 = 0.4375 

4. 

Sensitivity atau 

Recall 

 

   

        
 =  0.9110 

5. 
Pos Pred Value 

atau Precision 

   

        
 =  0.7491 
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6. 
Neg Pred Value 

 

  

       
 =  0.7273 

7. 
Prevalence 

 

        

   
 =  0.6484 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.24  diatas didapatkan informasi bahwa :  

- Persentase Accurancy sebesar 74,45 % artinya metode ID3 mampu 

mengklasifikasikan status penanganan kerja dengan benar sebesar 74,45 % 

dari keseluruhan data status penanganan kerja yang diuji.  

- Nilai Misclassification Rate/Error Rate menunjukkan persentase ID3 

dalam melakukan kesalahan prediksi yaitu sebesar 25,55 %  dari 

keseluruhan data status penanganan kecelakaan kerja yang diuji..  

- Nilai Specificity sebesar 0,4375  berarti  metode ID3 mampu 

mengklasifkasikan data negatif dengan benar sebesar 43,75 %. Data 

negatif dalam output R, didefinisikan secara otomatis sebagai status 

penanganan kerja uncompleted. Hal ini berarti metode ID3 dapat 

mengklasifikasikan status penanganan kerja uncompleted sebagai  status 

penanganan kerja uncompleted dar keseluruhan data yang diuji. Hal ini 

berati kemampuan metode dalam klasifikasi data negatif buruk. 

- Nilai Neg Pred Value menunjukkan besarnya ketepatan antara informasi 

pada data aktual dalam mengklasifikasikan data negatif dengan jawaban 

yang diberikan oleh sistem adalah 72.73 %.  

- Nilai Prevalence sebesar 0.6484, berarti jumlah instance yang bernilai 

positif pada data adalah seabanyak 64.84 % dari keseluruhan data. Hal ini 

menunjukkan banyaknya status penanganan kerja berkategori Completed 

adalah 64,84 % pada data aktual.  
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- Nilai Sensitivity atau Recall sebesar 0.9110. Hal ini berarti metode ID3 

mampu memanggil kembali data dengan benar sebesar 91.10 %. Data 

positif dalam output R, didefinisikan secara otomatis sebagai  status 

penanganan kecelakaan kerja completed. Hal ini berarti metode ID3, 

mampu mengklasifikasikan penanganan kerja dengan status completed 

sebagai penanganan kerja berstatus completed pula.  Hal ini berarti 

kemampuan metode dalam mengklasifikan data positif sangat baik. 

 

5.9 Perbandingan Evaluasi Kinerja Machine Learning 

Proses pelatihan dengan menggunakan split data  validation bertujuan untuk 

membangun model klasifikasi. Pelatihan pada proses penetapan status penanganan 

kecelakaan kerja telah dilakukan dengan machine learning metode Naive Bayes, 

Support Vector Machine dan ID3 Decision Tree. Dalam metode SVM digunakan 

fungsi Kernel Gausian RBF. Model klasifikasi yang diperoleh dengan split data 

validation dengan proporsi 80 : 20 digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi 

akhir dengan menghitung akurasi dengan menggunakan confusion matrix. Menurut 

Faisal (2016) , dalam perbandingan evaluasi kinerja klasifikasi machine learning 

menyebutkan bahwa nilai nilai accuracy, sensitiviy dan specificity sering digunakan 

untuk menentukan kinerja classifier. 

Berikut ini adalah perbandingan dari ketiga ukuran kinerja klasifikasi : 

 

Tabel 5.25  Perbandingan Evaluasi Kinerja Machine Learning 

Metode Accurancy Recall Precision 

Naive Bayes 0.6758 0.9534 0.6777 

Support Vector 

Machine 
0.6758 0.9619 0.6756 

ID3 0.7445 0.9110 0.7491 
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Apabila dilihat dari segi accurancy, metode naive bayes dan svm mempunyai 

nilai yang sama dan lebih kecil  dari pada metode ID3. Sedangkan apabila dilihat dari 

segi nilai Recall, maka metode SVM memiliki nilai yang paling besar dari pada 2 

algoritma yang lain. Dilain sisi dilihat dari segi nilai precision, maka metode ID3 

memiliki nilai yang paling tinggi daripada 2 metode yang lain. 

Menurut Faisal (2016), menyatakan bahwa apabila terdapat 

ketidakharmonisan antara kinerja klasifikasi, maka langkah yang bisa ditempuh 

adalah menghitung F-Measure. F-Measure menggabungkan perhitungan antara 

sensitivity dan precision. Berikut ini merupakan perhitungan untuk F-Measure : 

F-Measure (F) untuk metode Naive Bayes : 

F = 2 x  
                

               
 = 0.7922 

F-Measure untuk metode Support Vector Machine : 

F  = 2 x  
                

               
 = 0.7937 

F-Measure untuk metode ID3 : 

F = 2 x  
                

               
 =  0.8222 

Berdasarkan pada Faisal (2005) menyebutkan bahwa kriteria klasifikasi dilihat 

dari nilai F-Measure dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

- Classifier Sangat Buruk  = Nilai F-Measure < 25,00 % 

- Classifier Buruk   = 25,01 % ≤ Nilai F-Measure ≤ 50,00 % 

- Classifier Cukup Bagus  = 50,01 % ≤ Nilai F-Measure ≤ 75,00 % 

- Classifier  Bagus              = Nilai F-Measure  > 75,00 % 

Berdasarkan pada perhitungan F-Measure didapat semau classifier yang 

digunakan sudah bagus dalam memprediksi target feature. Namun meetode 

klasifikasi yang paling bagus adalah klasifikasi Iterative Dichotomiser 3 (ID3).  Hal 

ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam menentukan status penanganan kecelakaan 

kerja akan lebih aman menggunakan metode Iterative Dichotomiser 3.  

 


