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Naïve Bayes

Pengantar Konsep Klasifikasi

Merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan 
yang memetakan tiap himpunan atribut x ke satu dari 

label kelas y yang didefinisikan sebelumnya.

Classification Model/ 
fungsi tujuan

Input

X
(attribute set)

Ouput

Y
(Class Label)
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Naïve Bayes

Pengantar Konsep Klasifikasi

o Pemodelan Deskriptif

Model Klasifikasi yang dpt berfungsi sbg alat
penjelasan untuk membedakan obyek-obyek dalam
kelas-kelas yang berbeda.

o Pemodelan Prediktif

Model klasifikasi yang dapat digunakan untuk
memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada
suatu object/record.
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Naïve Bayes

Klasifikasi memerlukan Training Set

Klasifikasi adalah proses pembelajaran secara
terbimbing (supervised learning)

Untuk melakukan klasifikasi, dibutuhkan training set
sebagai data pembelajaran

Setiap sampel dari training set memiliki atribut dan
class label
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Naïve Bayes

Dua Tahapan Klasifikasi

o Learning (training):

Pembelajaran menggunakan data training (untuk
Naïve Bayesian Classifier, nilai probabilitas dihitung
dalam proses pembelajaran)

o Testing: 

Menguji model menggunakan data testing
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Naïve Bayes

Evaluasi Metode Klasifikasi

o Akurasi

classifier accuracy: memprediksi label kelas

predictor accuracy: memprediksi nilai atribut

o kecepatan

Waktu untuk membuat model (training time)

Waktu untuk menggunakan model (classification/prediction 
time)

o Robustness: menangai noise dan missing value.

o Scalability: efisien untuk proses dengan DBMS

o Interpretability

Model mudah dimengerti
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Naïve Bayes

Konsep Klasifikasi dengan Naïve Nayes

o Simple Naive Bayesian Classifier merupakan salah satu 
metode klasifikasi sederhana yang berdasarkan pada 
penerapan Teorema Bayes dengan asumsi antar variabel 
penjelas saling bebas (independen).

o Dengan kata lain, Naïve Bayesian Classifier mengasumsikan
bahwa keberadaan sebuah atribut (variabel) tidak ada 
kaitannya dengan beradaan atribut (variabel) yang lain

o Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik 
yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu 
memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan 
pengalaman di masa sebelumnya.
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Naïve Bayes

Konsep Klasifikasi dengan Naïve Nayes

o Dua kelompok peneliti, satu oleh Pantel dan Lin, dan yang 
lain oleh Microsoft Research memperkenalkan metode 
statistik Bayesian ini pada teknologi anti spam filter.

o Tetapi yang membuat algoritma Bayesian filtering ini 
popular adalah pendekatan yang dilakukan oleh Paul 
Graham. Dasar dari teorema naive digunakan dalam 
pemrograman adalah rumus Bayes berikut ini:

P (A|B) = (P(B|A) * P(A))/P(B)

Artinya Peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari 
peluang B saat A, peluang A, dan peluang B.
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Naïve Bayes

Mengapa Naïve Nayes

o Penggolong statistik: melakukan prediksi 
probabilistik, mis., Memprediksi probabilitas 
keanggotaan kelas

o Foundation: Berdasarkan teorema Bayes.

o Kinerja: Pengklasifikasi Bayesian sederhana, 
Pengklasifikasi naïve Bayesian, memiliki kinerja 
yang sebanding dengan pohon keputusan dan 
pengklasifikasi neural network terpilih



10

Naïve Bayes

Kelebihan dan Kelemahan Naïve Nayes

Kekuatan:

o Mudah diimplementasi

o Memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus

Kelemahan:

o Harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak
terkait (independent) Dalam realita, keterkaitan
itu ada

o Keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan
oleh Naïve Bayesian Classifier
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Naïve Bayes

Teorema Naïve Nayes

X : Data dengan class yang belum diketahui
H : Hipotesis data X yang merupakan suatu class yang lebih

spesifik
P (H|X) : Probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X

(posteriori probability)
P (H) :  Probabilitas hipotesis H (prior probability)
P (X|H)  : Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H
P (X)       : Probabilitas X

)(/)()|(
)(

)()|(
)|( XX

X

X
X PHPHP

P

HPHP
HP 



12

Naïve Bayes

Tahapan Algoritma Naïve Nayes

1. Baca Data Training

2. Hitung jumlah class

3. Hitung jumlah kasus yang sama dengan class yang 
sama

4. Kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang 
dicari class-nya
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Contoh Kasus 1

Tahapan 1 : Baca Data Training
Dataset

class:

C1: Beli Komputer:  ya

C2: Beli Komputer:  tdk

Umur Pendapatan Mhs Rating Kredit Beli Komputer

<=30 tinggi bukan fair tdk

<=30 tinggi bukan excellent tdk

30…40 tinggi bukan fair ya

>40 sedang bukan fair ya

>40 rendah ya fair ya

>40 rendah ya excellent tdk

31…40 rendah ya excellent ya

<=30 sedang bukan fair tdk

<=30 rendah ya fair ya

>40 sedang ya fair ya

<=30 sedang ya excellent ya

31…40 sedang bukan excellent ya

31…40 tinggi ya fair ya

>40 sedang bukan excellent tdk

bila data baru yg blm memiliki class sbb: 
X =(umur<=30, pendapatan=sedang, mhs=ya,rating kredit= Fair) 
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Contoh Kasus 1

Tahapan 2 : Hitung Jumlah Kelas
Dataset

Jumlah Data : 14

Umur Pendapatan Mhs Rating Kredit Beli Komputer

<=30 tinggi bukan fair tdk

<=30 tinggi bukan excellent tdk

30…40 tinggi bukan fair ya

>40 sedang bukan fair ya

>40 rendah ya fair ya

>40 rendah ya excellent tdk

31…40 rendah ya excellent ya

<=30 sedang bukan fair tdk

<=30 rendah ya fair ya

>40 sedang ya fair ya

<=30 sedang ya excellent ya

31…40 sedang bukan excellent ya

31…40 tinggi ya fair ya

>40 sedang bukan excellent tdk

Kelas ‘ya’ : 9

Kelas ‘tdk’ : 5
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Contoh Kasus 1

Tahapan 3 : Hitung jumlah kasus yang sama dengan 
class yang sama

Umur Pendapatan Mhs Rating Kredit Beli Komputer

<=30 tinggi bukan fair tdk

<=30 tinggi bukan excellent tdk

<=30 sedang bukan fair tdk

<=30 rendah ya fair ya

<=30 sedang ya excellent ya

>40 rendah ya excellent tdk

>40 sedang bukan fair ya

>40 rendah ya fair ya

>40 sedang ya fair ya

>40 sedang bukan excellent tdk

30…40 tinggi bukan fair ya

31…40 rendah ya excellent ya

31…40 sedang bukan excellent ya

31…40 tinggi ya fair ya

P(umur<=30| beli_komputer=ya)   = >      2/9 = 0.220
P(umur<=30| beli_komputer=tdk)  =>      3/5 = 0.600
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Contoh 1

ID Umur Pendapatan Mhs Rating Kredit Beli Komputer

1>40 rendah ya excellent tdk

2<=30 rendah ya fair ya

3>40 rendah ya fair ya

431…40 rendah ya excellent ya

5<=30 sedang bukan fair tdk

6>40 sedang bukan excellent tdk

7<=30 sedang ya excellent ya

8>40 sedang bukan fair ya

9>40 sedang ya fair ya

1031…40 sedang bukan excellent ya

11<=30 tinggi bukan fair tdk

12<=30 tinggi bukan excellent tdk

1330…40 tinggi bukan fair ya

1431…40 tinggi ya fair ya

P(pendapatan=sedang| beli_komputer=ya)    =>   4/9= 0.444
P(pendapatan=sedang| beli_komputer=tdk)  =>    2/5=0.400

Tahapan 3 : Hitung jumlah kasus yang sama dengan 
class yang sama
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Contoh Kasus 1

ID Umur Pendapatan Mhs Rating Kredit Beli Komputer

1<=30 sedang bukan fair tdk

2>40 sedang bukan excellent tdk

3<=30 tinggi bukan fair tdk

4<=30 tinggi bukan excellent tdk

5>40 sedang bukan fair ya

631…40 sedang bukan excellent ya

730…40 tinggi bukan fair ya

8>40 rendah ya excellent tdk

9<=30 rendah ya fair ya

10>40 rendah ya fair ya

1131…40 rendah ya excellent ya

12<=30 sedang ya excellent ya

13>40 sedang ya fair ya

1431…40 tinggi ya fair ya

P(mhs=ya| beli_komputer=ya)   =>  6/9 =  0.670 
P(mhs=ya| beli_komputer=tdk)  => 1/5 =  0.200

Tahapan 3 : Hitung jumlah kasus yang sama dengan 
class yang sama
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Contoh Kasus 1

ID Umur Pendapatan Mhs Rating Kredit Beli Komputer

1<=30 tinggi bukan excellent tdk

2>40 sedang bukan excellent tdk

3>40 rendah ya excellent tdk

431…40 sedang bukan excellent ya

531…40 rendah ya excellent ya

6<=30 sedang ya excellent ya

7<=30 sedang bukan fair tdk

8<=30 tinggi bukan fair tdk

9>40 sedang bukan fair ya

1030…40 tinggi bukan fair ya

11<=30 rendah ya fair ya

12>40 rendah ya fair ya

13>40 sedang ya fair ya

1431…40 tinggi ya fair ya

P(rating kredit=fair| beli_komputer=ya)   =>   6/9 =  0.670
P(rating kredit=fair| beli_komputer=tdk)   =>   2/5  =  0.400

Tahapan 3 : Hitung jumlah kasus yang sama dengan 
class yang sama
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Contoh Kasus 1

Tahapan 4 : Kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang 
dicari class-nya

Hitung jumlah kasus yang sama dengan class yang sama

P(umur<=30| beli_komputer=ya)           = 2/9 0.222

P(umur<=30| beli_komputer=tdk)         = 3/5 0.600

P(pendapatan=sedang| beli_komputer=ya)      = 4/9 0.444

P(pendapatan=sedang| beli_komputer=tdk)     = 2/5 0.400

P(mhs=ya| beli_komputer=ya)      = 6/9 0.667 

P(mhs=ya| beli_komputer=tdk)     = 1/5 0.200 

P(rating kredit=fair| beli_komputer=ya)      = 6/9 0.667 

P(rating kredit=ya| beli_komputer=tdk)     = 2/5 0.400 

Hitung P(X|Ci) untuk setiap Class:

P(X|beli_computer=“ya”)

0.222 X 0.444 X 0.667 X 0.667 = 0.044 
P(X|beli_computer=“tdk”)

0.600 x 0.400 x 0.200 x 0.400 = 0.019 
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Contoh Kasus 1

P(X|beli_computer=“ya”) * P(beli_computer=“ya”) 

0.044 * (9/14) = 0.028

P(X|beli_computer=“tdk”) * P(beli_computer=“tdk”) 

0.019 * (5/14) = 0.007

X memiliki class “beli_computer = ya” 

karena

P(X|beli_computer=“ya”) memiliki nilai maksimum pada
perhitungan di atas

Tahapan 4 : Kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang 
dicari class-nya
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Contoh Kasus 2

Misalnya ingin diketahui apakah suatu objek masuk dalam 
ketegori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma 
Naive Bayes Classifier. Untuk menetapkan suatu daerah akan 
dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan, telah 
dihimpun 10 aturan.

Ada 4 atribut yang digunakan, yaitu:

o harga tanah per meter persegi (C1),

o jarak daerah tersebut dari pusat kota (C2),

o ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut 
(C3), dan

o keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi 
perumahan (C4).
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Contoh Kasus 2

Data Set (Training)

apabila diketahui suatu daerah dengan harga tanah MAHAL, jarak dari pusat 
kota SEDANG, dan ADA angkutan umum

Data Test :
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Contoh Kasus 2

Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut Harga Tanah (C1)
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Contoh Kasus 2

Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut Jarak dari 

Pusat Kota (C2)
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Contoh Kasus 2

Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut Ada 

Angkutan Umum (C3)
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Contoh Kasus 2

Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut Dipilih untuk 
perumahan (C4)
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Contoh Kasus 2

Test Set: Berdasarkan data tersebut, apabila diketahui suatu daerah 
dengan harga tanah MAHAL, jarak dari pusat kota SEDANG, dan 
ADA angkutan umum, maka dapat dihitung:

o YA = P(Ya|Tanah = MAHAL) . P(Ya|Jarak = SEDANG) 
.P(Ya|Angkutan = ADA). P(Ya)= 1/5 x 2/5 x 1/5 x 5/10 = 2/125 
= 0,008

o TIDAK = P(Tidak| Tanah = MAHAL) . P(Tidak|Jarak = SEDANG) 
.P(Tidak|Angkutan = ADA) . P(Tidak)= 3/5 x 1/5 x 3/5 x 5/10 = 
2/125 = 0,036
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Contoh Kasus 2

Nilai probabilitas dapat dihitung dengan melakukan 
normalisasi terhadap likelihood tersebut sehingga jumlah 

nilai yang diperoleh = 1

Maka : 
Hasil klasifikasi daerah dengan harga tanah MAHAL, jarak dari pusat kota 

SEDANG, dan ADA angkutan umum adalah TIDAK dipilih untuk perumahan



29

Naïve Bayes

Latihan

Tentukan class label dari X:
X =(kehadiran=cukup,Lingkungan=kurang peduli, kerjasama=mampu, 
Prakarsa=Inisitaif)


