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Pertemuan Ke 8

Algoritma kNN
(k-Nearest Neighbor)
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k-Nearest Neighbor

Deskripsi Algortima k-Nearest Neighbor

o KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan
data berdasarkan pembelajaran data.

o Termasuk dalam supervised learning, dimana hasil query 
instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas
kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. 

o Algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan
lokasi (jarak) suatu data dengan data yang lain
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k-Nearest Neighbor

Deskripsi Algortima k-Nearest Neighbor 

o Konsep dasar dari K-NN adalah mencari jarak 
terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K 
tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. 

o Penghitungan jarak dilakukan dengan konsep
Euclidean. 

o Jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak
terdekat tersebut akan menjadi kelas dimana data 
evaluasi tersebut berada. 
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k-Nearest Neighbor

Deskripsi Algortima k-Nearest Neighbor 
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k-Nearest Neighbor

Kelebihan Algortima k-Nearest Neighbor

o Simpel

o Efektif jika data besar

o Performa cukup baik

o Tahan terhadap data latih yang noisy
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k-Nearest Neighbor

Kelemahan Algortima k-Nearest Neighbor

o Waktu komputasi tinggi jika data latih besar. 
Disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk
setiap data uji. 

o Sangat sensitive dengan ciri yang redundan atau
tidak relevan. Ditanggulangi dengan seleksi ciri atau
pembobotan ciri. 

o Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling 
sesuai untuk dataset tertentu. 
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k-Nearest Neighbor

Beberapa Macam Penghitungan Jarak
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k-Nearest Neighbor

Algoritma k-Nearest Neighbor

o Tentukan parameter K = jumlah tetangga
terdekat.

o Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi
dengan semua data pelatihan. 

o Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik) dan
tentukan jarak terdekat sampai urutan ke-K.

o Pasangkan kelas (C) yang bersesuaian.

o Cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga
terdekat tersebut, dan tetapkan kelas tersebut
sebagai kelas data yang dievaluasi.
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k-Nearest Neighbor

Contoh 1

Terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner
tentang klasifikasi kualitas kertas tissue apakah baik atau jelek, 
dengan objek training menggunakan dua attribute yaitu daya
tahan terhadap asam dan kekuatan. Dengan menggunakan K = 
4. 

Data Set (Training)

Data Test : Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan attribute X1=7 dan X2=4 tanpa

harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survey, maka dapat

diklasifikasikan kertas tise tersebut termasuk yang baik atau jelek.
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k-Nearest Neighbor

Contoh 1

Langkah 1 :
Menentukan Nilai k, dimana k=4

Langkah 2 :
Menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan
semua data pelatihan (training)
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k-Nearest Neighbor

Contoh 1

Langkah 3 :

Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik) dan tentukan jarak
terdekat sampai urutan ke-K.

Data set diurutkan berdasarkan jarak
dengan urutan Ascending

Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik) dan tentukan jarak
terdekat sampai urutan ke-K.

Data set diurutkan berdasarkan jarak
dengan urutan Ascending
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k-Nearest Neighbor

Contoh 1

Langkah 4 :

Pasangkan kelas (C) yang bersesuaian

Ada 4 data yang paling dekat yaitu (8,4) , (6,5) , (5,6), dan (7,7). 

Langkah 5 :

Sehingga diperoleh baik = 3 dan jelek = 1. Dengan voting maka
diperoleh bahwa tissue dengan daya tahan 7 dan Kekuatan 4 
termasuk Kategori Baik. 

Cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat
tersebut, dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data 
yang dievaluasi.
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k-Nearest Neighbor

Contoh 2

Data Set (Training)

Data Test :

Tentukan class dari test data dengan nilai atribut (50,3,40)
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k-Nearest Neighbor

Contoh 2

Menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan
semua data pelatihan (training)
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k-Nearest Neighbor

Contoh 2

Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik) dan tentukan jarak
terdekat sampai urutan ke-K.

Data set diurutkan berdasarkan jarak
dengan urutan Ascending
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k-Nearest Neighbor

Contoh 2

o Jika digunakan K = 4 maka voting akan seimbang Bagus = 2
dan Jelek = 2. Untuk menanggulangi hal tersebut maka nilai
K dikurangi 1 untuk setiap ditemukan hasil voting yang 
seimbang. 

o Dengan K = 3 maka voting kelas Bagus = 1 dan Jelek = 2. 
Maka class dari test data dengan nilai atribut (50,3,40) 
termasuk Kelas yang Jelek. 
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Confusion Matrix

Mengukur Kinerja Algoritma Klasifikasi dengan Confusion Matrix

o Pengukuran terhadap kinerja suatu sistem klasifikasi
merupakan hal yang penting. Kinerja sistem klasifikasi
menggambarkan seberapa baik sistem dalam
mengklasifikasikan data.

o Confusion matrix merupakan salah satu metode yang 
dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode
klasifikasi. 

o Pada dasarnya confusion matrix mengandung informasi
yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan
oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya
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Confusion Matrix

Mengukur Kinerja Algoritma Klasifikasi dengan Confusion Matrix

o Pengukuran kinerja menggunakan confusion matrix, 
terdapat 4 (empat) istilah adalah :
True Positive (TP)
True Negative (TN)
False Positive (FP) 
False Negative (FN)

TP yaitu jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.
TN yaitu jumlah data negatif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.
FN yaitu jumlah data negatif namun terklasifikasi salah oleh sistem.
FP yaitu jumlah data positif namun terklasifikasi salah oleh sistem
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Confusion Matrix

Mengukur Kinerja Algoritma Klasifikasi dengan Confusion Matrix

Tabel confusion matrix
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Confusion Matrix

Mengukur Kinerja Algoritma Klasifikasi dengan Confusion Matrix

Tabel confusion matrix
o Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh

pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. 

o Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah
informasi.

o Accuracy didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan
nilai aktual
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Confusion Matrix

Mengukur Kinerja Algoritma Klasifikasi dengan Confusion Matrix

Tabel confusion matrix
ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah
ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon 
dari semua ikan yang telah didapat. Untuk
mengujinya kita akan memasukkan 100 ikan salmon 
dan 900 ikan lain (bukan ikan salmon). Hasilnya
mesin tersebut memisahkan 110 yang 
dideteksi sebagai ikan salmon. Ke 110 ikan tersebut
kemudian dicek kembali oleh manusia, ternyata dari
110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan
ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan
lain.
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Confusion Matrix

Mengukur Kinerja Algoritma Klasifikasi dengan Confusion Matrix

Tabel confusion matrix
Pengujian menggunakan 100 ikan salmon dan
900 ikan lain ternyata mesin hanya memisahkan
1 ikan salmon, dan setelah dicek oleh manusia, 1 
ikan tersebut benar merupakan ikan salmon. 
Pengujian ini dapat kita tuliskan sebagai berikut:

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat
memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang sedikit
sekali dan masih banyak ikan-ikan salmon yang lolos
dari pemisahan.

Jadi dalam mengukur kinerja dari sebuah 

sistem / metode dalam pengenalan pola 

disarankan menggunakan minimal dua 
parameter yaitu precision dan recall
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Confusion Matrix

Contoh

Studi Kasus Prediksi Mahasiswa DO

Dalam sebuah project yang menggunakan algoritma ML, memprediksi apakah

mahasiswa berpotensi DO atau tidak. Setelah algoritma tersebut dijalankan

hasilnya adalah :
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Confusion Matrix

Contoh

Studi Kasus Prediksi Mahasiswa DO

Dari hasil prediksi di atas, hanya ada kemungkinan 4 kasus yang terjadi:

o True Positive (TP) : kasus dimana mahasiswa diprediksi (Positif) DO, 

memang benar(True) DO. Dalam contoh di atas adalah 4 mahasiswa

dengan NIM 007, 008, 009, 010. Jadi nilai TP = 4
o True Negative (TN) : kasus dimana mahasiswa diprediksi (Negatif) tidak DO 

dan sebenarnya mahasiswa tersebut memang (True) tidak DO. Dalam

contoh di atas terjadi pada mahasiswa 001, 002, dan 003. Jadi TN = 3
o False Positve (FP) : kasus dimana mahasiswa yang diprediksi positif DO, 

ternyata tidak DO. Prediksinya salah (False). Dalam contoh di atas terjadi

pada mahasiswa 004 dan 005. Jadi nilai FP = 2
o False Negatif (FN): kasus dimana mahasiswa yang diprediksi tidak DO 

(Negatif), tetapi ternyata sebenarnya(TRUE) DO. Dalam contoh kasus di 

atas terjadi pada mahasiswa 010. jadi FN = 1
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Confusion Matrix

Contoh

Studi Kasus Prediksi Mahasiswa DO

Precission

Precission = (TP) / (TP+FP)

pada contoh kasus di atas, Precission = 4 / (4+2) = 4/6 = 67%.

Recall (Sensitifitas)

Recall = (TP) / (TP + FN)

pada contoh kasus di atas Recall = 4/(4+1) = 4/5 =80%.

Accuracy

Akurasi = (TP + TN ) / (TP+FP+FN+TN)

pada contoh kasus di atas, Akurasi = (4+3) / (4+2+1+3) = 7/10 = 70%
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Confusion Matrix

Latihan

Contoh berikut diambil dari buku “Data Science Algorithms in a Week” (oleh Dávid
Natingga). Akan dilakukan klasifikasi suhu udara berdasarkan persepsi seseorang yang 
bernama Marry. Adapun klasifikasi suhu udara terdiri dari 2 persepsi
yaitu Panas dan Dingin. Persepsi ini dapat diukur berdasarkan 2 variabel
yaitu temperatur dalam derajat celcius dan kecepatan angin dalam km/h. 

Data Set (raining)

Data Test o Bagaimana persepsi Marry saat temperatur udara 16°C dan
kecepatan angin 3 km/jam ?

o Tentukan nilai k yang tepat berdasarkan akurasi yang paling baik


