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Decision Tree

Gambaran Umum Proses Klasifikasi

o Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model dengan
tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek. 

o Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase : 

Fase learning : sebagian data yang telah diketahui kelas
datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. 

Fase test : model yang sudah terbentuk diuji dengan
sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model 
tsb. Bila akurasinya mencukupi model ini dapat dipakai untuk
prediksi kelas data yang belum diketahui. 

o Klasifikasi dicirikan dengan data training mempunyai label, 
berdasarkan label ini proses klasifikasi memperoleh pola
attribut dari suatu data.
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Decision Tree

Preprocessing

Mengapa data perlu di-preprocessing?

Karena dalam data mentah masih terdapat data yang :
incomplete, yaitu
1. data yang kekurangan nilai atribut atau hanya

mengandung agregat data (contoh : address = " ").
2. noisy, yaitu data yang masih mengandung error dan

outliers (contoh : salary = -10).
3. inconsistent, yaitu data yang mengandung discrepansi

dalam code dan nama atau singkatnya datanya tidak
konsisten (contoh : dulu rating = 1,2,3 sekarang a,b,c).
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Decision Tree

Pengertian Decision Tree

 Pohon dalam analisis pemecahan
masalah pengambilan keputusan
adalah pemetaan mengenai alternatif-
alternatif pemecahan masalah. 

 Pohon juga memperlihatkan faktor-
faktor kemungkinan / probablitas yang 
akan mempengaruhi alternative-
alternatif keputusan tersebut, disertai
dengan estimasi hasil akhir yang akan
didapat bila kita mengambil alternatif
keputusan tersebut.
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Decision Tree

Manfaat Decision Tree

 Mampu mem-break down proses pengambilan keputusan yang
kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan
akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan.

 Pohon Keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data,
menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon
variabel input dengan sebuah variabel target.

 Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan
pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam
proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir
dari beberapa teknik lain.
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Decision Tree

Kelebihan Decision Tree

 Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan
sangat global, dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik.

 Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena
ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sample diuji
hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu.

 Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur
yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria
yang lain dalam node yang sama.
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Decision Tree

Model Decision Tree

o Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan
struktur pohon (struktur berhirarki). Diciptakan oleh Ross 
Quinlan. Beberapa metode : ID3, C4.5, C5.0
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Decision Tree

Konsep Decision Tree

Mengubah data menjadi pohon keputusan (decision tree) dan
aturan-aturan keputusan (rule)

Data Decision 
Tree

Rule

Nama Usia Berat Kelamin Hipertensi

Ali muda overweight pria ya

Edi muda underweight pria tidak

Annie muda average wanita tidak

Budiman tua overweight pria tidak

Herman tua overweight pria ya

Didi muda underweight pria tidak

Rina tua overweight wanita ya

Gatot tua average pria tidak

Berat

overweight average

Jenis Kelamin Tidak

underweight

Tidak

priawanita

Ya Usia

muda tua

Ya Ya/Tidak

R1: IF berat=average v 
berat=underweight

THEN 
hipertensi=tidak
R2: IF 
berat=overweight^kelamin=wanita

THEN hipertensi=ya
R3: IF berat=overweigt^kelamin=pria^

usia=muda THEN hipertensi=ya
R4: IF berat=overweigt^kelamin=pria^

usia=tua THEN hipertensi=tidak
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Decision Tree

Konsep Data dalam Decision Tree

o Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan 
record.

o Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai 
kriteria dalam pembentukan tree. 
Misalkan untuk menentukan main tenis, kriteria yang 
diperhatikan adalah cuaca, angin dan temperatur. Salah satu 
atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per-
item data yang disebut dengan target atribut.

o Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. 
Misalkan atribut cuaca mempunyai instance berupa cerah, 
berawan dan hujan.
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Decision Tree

Algoritma C4.5

Secara umum algoritma C4.5 untuk membangun
pohon keputusan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pilih atribut sebagai akar

2. Buat cabang untuk masing-masing nilai

3. Bagi kasus dalam cabang

4. Ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai
semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama.
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Decision Tree

Model Decision Tree

Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai Gain 
tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain 
digunakan rumus :
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Decision Tree

Contoh Kasus

Untuk memudahkan penjelasan mengenai algoritma C4.5 berikut ini
disertakan contoh kasus yang dituangkan dalam Tabel 1:

NO OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY

1 Sunny Hot High FALSE Np

2 Sunny Hot High TRUE No

3 Cloudy Hot High FALSE Yes

4 Rainy Mild High FALSE Yes

5 Rainy Cool Normal FALSE Yes

6 Rainy Cool Normal TRUE Yes

7 Cloudy Cool Normal TRUE Yes

8 Sunny Mild High FALSE No

9 Sunny Cool Normal FALSE Yes

10 Rainy Mild Normal FALSE Yes

11 Sunny Mild Normal TRUE Yes

12 Cloudy Mild High TRUE Yes

13 Cloudy Hot Normal FALSE Yes

14 Rainy Mild High TRUE No

Tabel 1. Keputusan Bermain Tenis
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Decision Tree

Contoh Kasus

Akan dibuat pohon keputusan untuk menentukan main tenis
atau tidak dengan melihat keadaan cuaca (outlook), temperatur,
kelembaban (humidity) dan keadaan angin (windy).

1. Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk keputusan Yes, jumlah
kasus untuk keputusan No, dan Entropy dari semua kasus dan kasus yang 
dibagi berdasarkan atribut OUTLOOK, TEMPERATURE, HUMIDITY dan
WINDY. Setelah itu lakukan penghitungan Gain untuk masingmasing
atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh Tabel 2.
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Decision Tree

Contoh Kasus
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Decision Tree

Contoh Kasus
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Decision Tree

Contoh Kasus
Dari hasil pada Tabel 2 dapat diketahui
bahwa atribut dengan Gain tertinggi
adalah HUMIDITY yaitu sebesar 0.37. 
Dengan demikian HUMIDITY dapat
menjadi node akar. 
Ada 2 nilai atribut dari HUMIDITY yaitu
HIGH dan NORMAL. Dari kedua nilai
atribut tersebut, nilai atribut NORMAL 
sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 
yaitu keputusan-nya Yes, sehingga tidak
perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut, 
tetapi untuk nilai atribut HIGH masih
perlu dilakukan perhitungan lagi.

Dari hasil tersebut dapat
digambarkan pohon
keputusan sementara :
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Decision Tree

Contoh Kasus

NO OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY

1 Sunny Hot High FALSE Np

2 Sunny Hot High TRUE No

3 Cloudy Hot High FALSE Yes

4 Rainy Mild High FALSE Yes

5 Sunny Mild High FALSE No

6 Cloudy Mild High TRUE Yes

7 Rainy Mild High TRUE No
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Decision Tree

Contoh Kasus

2. Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk
keputusan Yes, jumlah kasus untuk keputusan No,
dan Entropy dari semua kasus dan kasus yang
dibagi berdasarkan atribut OUTLOOK,
TEMPERATURE dan WINDY yang dapat menjadi
node akar dari nilai atribut HIGH. Setelah itu
lakukan penghitungan Gain untuk masing-masing
atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh Tabel
3.
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Decision Tree

Contoh Kasus

Tabel 3
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Decision Tree

Contoh Kasus
Dari hasil pada Tabel 3 dapat diketahui
bahwa atribut dengan Gain tertinggi adalah
OUTLOOK yaitu sebesar 0.67. Dengan
demikian OUTLOOK dapat menjadi node 
cabang dari nilai atribut HIGH. Ada 3 nilai
atribut dari OUTLOOK yaitu CLOUDY, RAINY 
dan SUNNY. Dari ketiga nilai atribut tersebut, 
nilai atribut CLOUDY sudah
mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu
keputusan-nya Yes dan nilai atribut SUNNY 
sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu
dengan keputusan No, sehingga tidak perlu
dilakukan perhitungan lebih lanjut, tetapi
untuk nilai atribut RAINY masih perlu
dilakukan perhitungan lagi.
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Decision Tree

Contoh Kasus

NO OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY

1 Rainy Mild High FALSE Yes

2 Rainy Mild High TRUE No

3. Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk
keputusan Yes, jumlah kasus untuk keputusan No, dan
Entropy dari semua kasus dan kasus yang dibagi
berdasarkan atribut TEMPERATURE dan WINDY yang
dapat menjadi node cabang dari nilai atribut RAINY.
Setelah itu lakukan penghitungan Gain untuk masing-
masing atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh
Tabel 4.
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Decision Tree

Contoh Kasus

Tabel 4
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Decision Tree

Contoh Kasus

 Dari hasil pada tabel 4 dapat diketahui bahwa atribut dengan
Gain tertinggi adalah WINDY yaitu sebesar 1.

 Dengan demikian WINDY dapat menjadi node cabang dari
nilai atribut RAINY. 

 Ada 2 nilai atribut dari WINDY yaitu FALSE dan TRUE. Dari 
kedua nilai atribut tersebut, nilai atribut FALSE sudah
mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu keputusan-nya Yes 
dan nilai atribut TRUE sudah mengklasifikasikan kasus
menjadi satu dengan keputusan No, sehingga tidak perlu
dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk nilai atribut ini.



24

Decision Tree

Contoh Kasus

Dengan memperhatikan pohon
keputusan pada Gambar
dsamping, diketahui bahwa
semua kasus sudah masuk 
dalam kelas. Dengan demikian, 
pohon keputusan pada Gambar 
disamping merupakan pohon 
keputusan terakhir yang 
terbentuk.
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Decision Tree

Tugas

Buatlah Decision Tree dari table kasus di bawah ini :


