
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan data yang dapat
membantu kita untuk mengenal dan menganalisis sebuah datasets. Semakin
berkembangnya zaman dan teknologi menyebabkan data juga semakin
berkembang. Kemajuan ini menimbulkan kepentingan yang semakin tinggi untuk
mempelajari datasets yang kompleks. Beberapa tahun terakhir, dengan
perkembangan volume data yang semakin besar, ketertarikan untuk menggunakan
data mining menjadi semakin besar, terdapat banyak metode dalam data mining
khususnya dalam predictive analytics. Namun sebelum melakukan itu, sangat
penting untuk kita mencari estimasi dari f . Dimana f itu sendiri adalah sebuah
fungsi yang akan di cari dari variabel independen X . Ada 2 tujuan utama untuk
mencari estimasi dari f , yaitu prediksi dan inferensi. Prediksi merupakan proses
dimana kita memprediksi nilai dari variabel dependen Y dari variabel dependen Y
dan dari inferensi kita dapat melihat hubungan antara masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependennya.

Secara umum, dalam proses untuk memprediksi atau pengambilan keputusan
dari sebuah datasets dibutuhkan database yang menyediakan data-data yang
dibutuhkan. Data mining adalah sebuah proses mencari pola atau informasi
menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu
untuk memprediksi dan menggambil keputusan dari sebuah datasets [1]. Data
mining mulai digunakan sejak tahun 1960-an di dalam berbagai macam bidang
seperti bisnis, ilmuwan dan pemerintahan. Data mining merupakan inti dari suatu
proses panjang yang disebut knowledge discovery in databases (KDD). Definisi
yang tidak asing lagi mengenai KDD dapat dilihat pada gambar 1.1.
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Gambar 1.1: Diagram definisi KDD

Pada dasarnya, terdapat 4 cara yang berbeda mengenai pengaplikasian dari
data mining; yaitu klasifikasi, clustering, regresi, asosiasi [2]. Secara garis besar
yang dilakukan pada proses data mining adalah proses klasifikasi. Klasifikasi
adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang mendeskripsikan
kelompok data, dengan tujuan untuk menggunakan model tersebut untuk
memprediksi variabel yang ingin dicari kedalam beberapa kelompok yang sudah
ditentukan. Teknik klasifikasi terbagi menjadi beberapa teknik salah satunya
adalah decision tree.

Decision tree adalah struktur flowchart yang mempunyai tree (pohon),
dimana setiap simpul internal menandakan suatu tes atribut, setiap cabang
merepresentasikan hasil tes, dan simpul daun merepresentasikan kelas atau
distribusi kelas [1]. Alur pada decision tree ditelusuri dari simpul ke akar ke
simpul daun yang memegang prediksi kelas. Decision tree adalah salah satu
metode yang digunakan untuk pengklasifikasian dan prediksi karena memiliki
kemudahan dalam interpretasi hasil [1]. Perbedaan regresi berstruktur pohon ini
dengan regresi yang biasa digunakan adalah decision tree cenderung lebih mudah
untuk dijelaskan kepada orang lain, karena struktur dari decision tree yang
menyerupai bentuk pohon dapat ditampilkan secara grafis, dan sangat mudah
untuk diinterpretasikan bahkan oleh orang awam. Decision tree dapat digunakan
untuk memprediksi suatu nilai. Misalnya saja, untuk masalah yang berhubungan
dengan pendidikan, yaitu menggunakan decision tree untuk memprediksi nilai
akhir mahasiswa/i. Untuk penelitian skripsi ini, akan digunakan data kualitatif
yang pada kasus ini digunakan data wine dan data kuantitatif yang pada kasus ini
digunakan data klaim asuransi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Apakah decison tree dapat digunakan untuk memprediksi data kualitatif?

2. Apakah decison tree dapat digunakan untuk memprediksi data kuantitatif?

3. Faktor apa yang paling berpengaruh pada data kualitatif?

4. Faktor apa yang paling berpengaruh pada data kuanitatif?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah.

1. Melihat penggunaan decision tree untuk data kualitatif.

2. Melihat penggunaan decision tree untuk data kuantitatif.

3. Melihat faktor yang paling berpengaruh pada data kualitatif.

4. Melihat faktor yang paling berpengaruh pada data kuantitatif.

1.4 Batasan dan Asumsi

1. Jumlah banyaknya data tidak dibatasi.

2. Nilai error diasumsikan berdistribusi normal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Membantu dalam pengklasifikasian dan prediksi hasil pada data
kualitatif dan data kuantitatif.

2. Praktis : Membantu pembaca mengolah data kualitatif dan data kuantitatif
menggunakan metode decision tree dengan bantuan software r-studio.

3



1.6 Struktur Tugas Akhir

1. Pada bab 1, akan dijelaskan latar belakang dari penulisan skripsi, tujuan,
rumusan masalah, asumsi dan manfaat dari skripsi ini.

2. Pada bab 2, akan dibahas landasan teori, yang berisi mengenai teori-teori
yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini dan juga literatur yang
akan digunakan dalam membantu skripsi ini. Pada bab ini juga akan diberikan
pengetahuan yang dibutuhkan pembaca untuk mengerti secara menyeluruh isi
dari penelitian ini.

3. Pada bab 3, akan dibahas metodologi penelitian, akan dijelaskan langkah-
langkah penelitian dan juga data yang sudah didapatkan. Selain itu juga akan
dibahas model dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pada bab 4, akan ditunjukan hasil olahan data yang sudah dikerjakan oleh
peneliti dan analisa yang didapatkan dari olahan data tersebut. Data yang
digunakan merupakan 2 jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif pada skripsi ini adalah data wine yang memiliki 11 variabel
yang berpengaruh terhadap kualitasnya. Data kuantitatif pada skripsi ini
adalah data klaim asuransi yang memiliki 6 variabel yang berpengaruh
terhadap besar klaim yang dilakukan pemegang polis.

5. Pada bab 5, akan berisi mengenai kesimpulan yang di dapatkan oleh peneliti
selama penelitian berlangsung. Pada bab ini juga nanti akan diberikan
beberapa saran oleh peneliti mengenai beberapa hal yang mungkin bias
dilakukan untuk meningkatkan hasil dari penelitian tersebut.
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