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Abstrak  

Popularitas data mining dalam melakukan klasifikasi dan prediksi terhadap data baru memungkinkan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa yang tepat waktu.. Salah satu hal yang mempengaruhi 

keoptimalan peningkatan akurasi dalam klasifikasi pada datamining adalah seleksi fitur, seperti pada metode 

C4.5. Dengan menggunakan metode Density Based Feature Selection (DBFS) dalam pemilihan fitur yang tidak 

relevan,  diharapkan adanya peningkatan akurasi pada metode C4.5. Setelah eksperimen pada dataset mahasiswa 

lulusan dengan metode C4.5 dan nilai gain rasio dalam pemilihan atribut test diperoleh tingkat akurasi sebesar 

90,78 % berdasarkan nilai confidence level 0,25 dengan 20 fold cross validation dan nilai AUC (Area Under 

Curve) 0,79 yang didiagnosa sebagai klasifikasi sedang (Fair Classification). Eksperimen lebih lanjut dilakukan 

dengan mengkombinasikan metode C4.5 dan hasil perangkingan fitur DBFS dengan persentase moderat sebesar 

40 % (5fitur) dari 15 fitur, maka diperoleh tingkat akurasi yaitu 90,87 % berdasarkan nilai confidence level 0,50 

pada 20 fold cross validation dan nilai AUC 0,80 yang didiagnosa sebagai klasifikasi baik (Good Clasiffication) 

dianggap lebih akurat dibandingkan kinerja metode C4.5. 

 

Kata Kunci: Datamining, DBFS, C4.5, AUC, Confidence Level. 

Abstract 

Popularity data mining within the classification and prediction of new data makes it possible to monitor and 

evaluate timely graduation. One of the things that influence the optimization of accuracy improvement in 

classification in data mining is feature selection, as in the C4.5 method.  By using Density Based Feature 

Selection (dBFS) in the selection of irrelevant features, is expected to increase in the accuracy of the C4.5 

method. After the experimental data set graduate student with C4.5 method and the value of the gain ratio in the 

selection obtained an attribute test accuracy rate of 90.78% based on the confidence level of 0.25 with a 20 fold 

cross validation and value of AUC (Area Under Curve) 0.79 diagnosed as moderate classification (Fair 

classification).   Further experiments carried out by combining the C4.5 method and the results of ranking the 

features DBFS with a moderate percentage of 40% (5feature) of 15 features, then obtained a 90.87% accuracy 

rate which is based on the confidence level of 0.50 on a 20 fold cross validation and AUC value of 0.80 which is 

diagnosed as a good classification (Good Clasiffication) is considered more accurate than the performance of 

the C4.5 method. 

 

Keyword : Datamining, DBFS, C4.5, AUC, Confidence Level. 

 

I. PENDAHULUAN  

Saat ini bidang data mining semakin 

popular seiring dengan semakin meningkatnya 

kepedulian banyak pihak atas pentingnya 

pengolahan data guna menggantikan peran 

manual oleh manusia. Konsep data mining 

banyak digunakan untuk mempelajari data, 

mengenali pola dan membuat model 

berdasarkan data historis yang. Model tersebut 

dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi 

dan prediksi terhadap data baru yang 

memungkinkan untuk membuat atau 

mendukung pengambilan keputusan. Dalam 

beberapa kasus, akurasi prediksi yang buruk 

dalam pengklasifikasian didasari karena 

algoritma klasifikasi standar memiliki bias 

terhadap kelas dengan jumlah yang besar [1] . 

Algoritma C4.5 merupakan algoritma 

klasifikasi pohon keputusan yang banyak 

digunakan karena memiliki kelebihan utama 

dari algoritma yang lainnya. Kelebihan 

algoritma C4.5 dapat menghasilkan pohon 

keputusan yang mudah diinterprestasikan, 

memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, 

efisien dalam menangani atribut bertipe diskret 
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dan dapat menangani atribut bertipe diskret 

dan numerik [2]. Hasil klasifikasi pada 

algoritma C4.5 dalam predikat kelulusan 

mahasiswa tepat waktu dengan grade 

cumlaude bisa diperoleh dengan syarat utama 

adalah pernah menjadi asisten semasa kuliah , 

berasal dari jurusan IPA semasa SMA , rerata 

SKS per semester 18 dan berjenis kelamin 

wanita [3]. Sebagian besar kasus data yang 

telah dilakukan untuk klasifikasi mahasiswa 

tepat waktu dan tidak tepat waktu adalah tidak 

seimbang, yang berarti bahwa hanya sebagian 

kecil mahasiswa tidak tepat waktu dan 

sebagian besar tepat waktu. Semakin banyak 

mahasiswa lulus tidak tepat waktu dapat 

mempengaruhi nilai akreditasi sebuah 

perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya 

monitoring dan evaluasi terhadap 

kecenderungan kelulusan mahasiswa tidak 

tepat waktu.  

Dalam pre-processing pada data mining 

salah hal yang terpenting dan sering dilakukan 

yaitu seleksi fitur (feature selection). Fokus 

seleksi fitur adalah untuk memilih subset 

variabel dari masukan yang bisa 

menggambarkan efisiensi input data dalam 

mengurangi dampak dari noise atau variabel 

yang tidak relevan dan tetap memberikan hasil 

prediksi yang baik [4]. Selain itu, kinerja 

metode seleksi fitur berkembang ketika rasio 

ketidakseimbangan meningkat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa di berbagai 

rasio ketidakseimbangan kelas (class 

imbalance), metode DBFS (Density Based 

Feature Selection)  melebihi metode saingan 

seleksi fitur lainnya terutama ketika lebih dari 

0,5% dari fitur yang dipilih untuk tugas 

klasifikasi. Peningkatan ini lebih nyata sesuai 

dengan evaluasi statistik AUC (area under 

curve) terutama dengan rasio 

ketidakseimbangan tinggi [5]. Sehingga, 

dalam penelitian ini maka perlu adanya 

penanganan permasalahan seleksi fitur dan 

mempengaruhi peningkatkan akurasi 

pengklasifikasian algoritma C4.5 dengan 

metode DBFS. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah eksperimental. Penelitian 

eksperimental bisa dilakukan pada dua 

kelompok . dimana kelompok satu disebut 

kontrol yang tanpa diberi perlakuan apapun, 

sedangkan pada kelompok kedua diberikan 

perlakuan (treatment) [6]. Adapun tahapan 

pada penelitian ini dapat dilihat seperti gambar 

1 berikut ini :  

Gambar 1. Tahap Penelitian 

 

Dataset yang digunakan adalah data kelulusan 

mahasiswa yang terdiri dari 15 atribut atau 

fitur yaitu Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 

Asal Sekolah, Jenis Kelamin, Shift Kuliah, 

Indeks Prestasi Semester 1 – 8, Rerata SKS 

dan Status Akademik. Dataset diperoleh 

dengan melakukan query dari beberapa 

database SIPT (Sistem Informasi Perguruan 

Tinggi). Untuk menghasilkan ketepatan 

klasifikasi yang baik , maka setiap atribut yang 

telah ditentukan akan dilakukan kegiatan 

seleksi dan pembersihan serta 

mengkonversikannya dalam pengolahan awal 

(preprocessing).   

Selanjutnya, diusulkan model untuk 

menangani peningkatan akurasi algoritma 

C4.5 akan dilakukan pemilihan atribut/fitur 

pada dataset kelulusan mahasiswa dengan 

menerapkan metode seleksi fitur DBFS. 

Beberapa tahap eksperimen dilakukan    

menggunakan tool xampp 2.4. dan rapidminer 

6.5 dengan mengklasifikasikan dataset 

kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma 

C4.5 tanpa seleksi fitur/atribut dan 

menerapkan seleksi fitur/ atribut menggunakan 

DBFS untuk meningkatkan akurasi algoritma 

C4.5.  

Pengukuran kinerja algoritma 

pengklasifikasi  dilakukan dengan 

menggunakan confusion matrix. Dimana 

confunsion matrix diperoleh dari proses 
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validasi menggunakan stratified k-fold cross 

validation . Proses stratification akan 

dilakukan terlebih dahulu sebelum proses 

cross validation untuk dapat mereduksi varian 

estimasi. Metode evaluasi standard yaitu 

stratified 10-fold cross-validation adalah 

pilihan terbaik untuk mendapatkan hasil 

validasi yang akurat. 10-fold cross-validation 

akan mengulang pengujian sebanyak 10 kali 

dan hasil pengukuran adalah nilai rata-rata dari 

10 kali pengujian. Keuntungan metode ini, 

menghindari overlapping pada data testing. 

Test set bersifat mutually exclusive dan secara 

efektif mencakup keseluruhan data set [7].  

Untuk memperkirakan akurasi estimasi 

untuk setiap eksperimen, pengujian nilai X 

pada cross validation dilakukan pada data 

training dan data testing. Standar yang 

digunakan adalah stratified 10 fold cross-

validation dianggap nilai yang tepat untuk 

mendapatkan error estimate yang optimal dan 

penggunaan stratified akan meningkatkan 

hasil sedikit demi sedikit serta 10 fold cross-

validation tidak perlu sama sehingga 

dimungkinkan memiliki perbandingan 5:10 

atau 20 fold [8]. 

Berikutnya, untuk mengatasi 

permasalahan overfitting pada 

pengklasifikasian C4.5 menggunakan metode 

pemangkasan (prunning) yaitu pre prunning  

untuk menghasilkan model analisis yang 

optimal [8]. Pemangkasan (pruning) pada 

pohon (tree) yang dihasilkan dilakukan 

berdasarkan nilai confidence level  yang 

mengecil [9]. Oleh karena itu akan dilakukan 

beberapa pengujian dengan nilai confidence 

level yang diubah – ubah mulai dari 0.50, dan 

0.25. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil  

Pengaturan eksperimen dilakukan untuk 

menghasilkan akurasi yang paling tinggi pada 

metode yang diusulkan. Pengaturan 

eksperimen juga dilakukan dengan kombinasi 

beberapa metode dalam penerapan seleksi fitur 

Pada eksperimen pertama yaitu menguji 

aplikasi rapidminer studio 6.5 dalam 

menentukan model prediksi pengklasifikasi 

C4.5 berdasarkan perhitungan secara manual 

yang dilakukan. Nilai gain ratio tertinggi 

bukan gain (a) digunakan dalam seleksi fitur / 

atribut test untuk menghindari bias terhadap 

atribut yang memiliki nilai unik [10]. nilai 

gain ratio yang diperoleh dari perhitungan 

manual menunjukkan fitur / atribut rerata SKS 

akan dijadikan sebagai atribut root node 

(simpul akar) pada decision tree.  Berikut hasil 

gain ratio untuk simpul pertama dapat dilihat 

pada tabel 1 : 

 

Tabel 1. Hasil Nilai Gain Ratio 

Atribut Kategori TW TTW Entropy 
Gain 

Rasio 

Total 

Kasus 
  

838 116 
0,5339   

Asal  

Sekolah 

1. Dalam 

Kota 513 83 0,5823 
0,0036 

2. Luar 

Kota 325 33 0,4437 

Jenis 

 Kelamin 

1. Pria 277 68 0,7161 
0,0209 

2. Wanita 561 48 0,3980 

Shift 

 Kuliah 

1. Pagi 182 74 0,8675 
0,0611 

2. Sore 656 42 0,3281 

IP  

Sem 1 

1. >= 3.00 390 18 0,2609 

0,0435 2. >= 2.50 249 35 0,5386 

3. < 2.50 199 63 0,7958 

IP  

Sem 2 

1. >= 3.00 341 16 0,2640 

0,0433 2. >= 2.50 299 35 0,4840 

3. < 2.50 198 65 0,8067 

IP  

Sem 3 

1. >= 3.00 259 3 0,0903 

0,0544 2. >= 2.50 258 29 0,4723 

3. < 2.50 321 84 0,7365 

IP  

Sem 4 

1. >= 3.00 235 6 0,1681 

0,0341 2. >= 2.50 269 33 0,4977 

3. < 2.50 334 77 0,6959 

IP  

Sem 5 

1. >= 3.00 332 9 0,1760 

0,0601 2. >= 2.50 297 35 0,4860 

3. < 2.50 209 72 0,8210 

IP 

 Sem 6 

1. >= 3.00 419 12 0,1835 

0,0729 2. >= 2.50 286 45 0,5735 

3. < 2.50 133 59 0,8900 

IP  

Sem 7 

1. >= 3.00 302 12 0,2341 

0,0383 2. >= 2.50 340 45 0,5203 

3. < 2.50 196 59 0,7804 

IP  

Sem 8 

1. >= 3.00 378 16 0,2451 

0,0462 2. >= 2.50 327 51 0,5708 

3. < 2.50 133 49 0,8404 

Rerata 

 SKS 

1. > 20 607 12 0,1380 
0,1306 

2. < 20 231 104 0,8937 

IPK 

1. >= 3.50 68 0 0,0000 

0,0349 
2. >=2.75 547 53 0,4309 

3. <2.75 223 63 0,7607 

2. < 20 231 104 0,8937 

 

Berikutnya, proses pengklasifikasian C4.5 

yang dilakukan dengan beberapa pengujian 

menggunakan nilai confidence level yang 
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Validasi 

Confidence TW TTW TW TTW

5 Fold

0.25 798 40 62 54 89.31 % 92.79 % 57.45 % 95.23 % 46.55 % 0.311

0.50 797 41 62 54 89.20 % 92.78 % 56.84 % 95.11 % 46.55 % 0.312

10 Fold

0.25 790 48 63 53 88.37 % 92.97 % 55.45 % 94.63 % 48.28 % 0.319

0.50 790 48 63 53 88.37 % 92.61 % 52.48 % 94.27 % 45.69 % 0.319

20 Fold

0.25 803 35 53 63 90.78 % 93.81 % 64.29 % 95.82 % 54.31 % 0.286

0.50 801 37 52 64 90.67 % 93.90 % 63.37 % 95.58 % 55.17 % 0.285

30 Fold

0.25 794 44 55 61 89.61 % 93.52 % 58.10 % 94.75 % 52.59 % 0.301

0.50 792 46 54 62 89.51 % 93.62 % 57.41 % 94.51 % 53.45 % 0.303

Presisi
RMSETP FP FN TN Akurasi

Recall

diubah – ubah dari  0.50 dan 0.25  ditunjukan 

pada tabel 2.   

 

Tabel 2. Hasil pengklasifikasian C4.5 

Pada eksperimen berikutnya, dimulai 

dengan menerapkan seleksi fitur menggunakan 

Density Based Feature Selection (DBFS) 

dalam meningkatkan akurasi pengklasifikasi 

C4.5. Seleksi fitur dengan menggunakan 

DBFS bertujuan untuk mengevaluasi dampak 

dari sebuah fitur / atribut yang bermanfaat 

berdasarkan rangking fitur. Skor fitur yang 

terendah akan memperoleh peringkat yang 

tertinggi.  

Dari hasil estimasi Probability Density 

Function (PDF) untuk setiap fitur pada kelas 

mayoritas yaitu Cepat Waktu (CW) dan Tepat 

Waktu (TW) serta Tidak Tepat Waktu (TTW) 

yang merupakan kelas minoritas didataset 

mahasiswa lulusan berdasarkan frekwensi 

kategori fitur dibagi dengan jumlah instance 

setiap label kelas. Penilaian estimasi PDF 

akan semakin akurat jika jumlah instance 

pada kelas meningkat dan volume kategori 

dari suatu fitur menurun. Dalam hal ini, fitur 

yang baik merupakan salah satu dari masing – 

masing kelas yang memiliki overlapping 

minimum dari kelas tersisa. Dari hasil 

perhitungan nilai overlapping maka 

ditentukan nilai discriminant ability dari 

setiap fitur dibagi dengan jumlah perubahan 

dan dijadikan sebagai acuan dalam 

menghitung skor setiap fitur. Dimana fitur 

dengan skor terkecil merupakan peringkat 

tertinggi dalam perangkingan dan dapat 

direkomendasikan dalam proses 

pengklasifikasian C4.5. Berikut peringkat fitur 

ditunjukkan pada tabel 3 .  

 

Tabel 3. Peringkat Atribut / Fitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkingan fitur dataset mahasiswa 

lulusan berdasarkan tabel 3 akan 

direkomendasikan dengan menggunakan 

persentase moderat. Salah satu milestone dari 

angka – angka moderat antara 0 % sampai 

dengan 100 % adalah parameter untuk jumlah 

persentase (%) proporsi dari fitur yang akan 

diproses yaitu 40 % (5 fitur), 60% (8 fitur) dan 

70% (9 fitur) [11].  Berikut hasil pengukuran 

proses klasifikasi  dengan persentase moderat 

40 % (5 fitur) ditunjukkan pada tabel 4 .     

 

Tabel 4. Hasil pengukuran dengan DBFS 

persentase moderat 40 % 

Dari table 4 diatas, diketahui bahwa pengujian 

dengan menerapkan seleksi fitur DBFS 

persentase moderat 40 %  yang 
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direkomendasikan dari keseluruhan fitur serta 

nilai confidence level 0.50 dan 40 fold - cross 

validation menghasilkan akurasi tertinggi 

sebesar 90,87 % dan nilai keandalan RMSE 

sebesar yaitu 0,272. Hasil pengukuran 

berdasarkan 838 data kelas Tepat Waktu (TW) 

dan 116 data kelas Tidak Tepat Waktu(TTW), 

diperoleh 810 data yang diprediksi benar (TP) 

dan 28 data prediksi salah (FP) pada kelas 

tepat waktu dan 59 data diprediksi benar (TN) 

serta 57 data diprediksi tidak sesuai (FN) pada 

kelas tidak tepat waktu. 

 

3.2.  Pembahasan  

Penilaian hasil kinerja model untuk 

menentukan model mana yang memiliki 

kinerja terbaik menggunakan Area Under the 

ROC (Receiver Operating Characteristic) 

ditunjukkan pada tabel 5 : 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai AUC 

Pada tabel 5 diketahui bahwa model C4.5 

dengan seleksi fitur DBFS pada pengujian 20-

fold dan confidence level 0,50 dimana nilai 

AUC sebesar 0,80 yang tingkat akurasi 

didiagnosa baik (good classification), 

dianggap lebih baik dibandingkan dengan  

kinerja model C4.5 pada pengujian 20-fold dan 

confidence level 0,25 maupun dari pengujian 

30-fold dan confidence level 0,50 yang 

memiliki nilai AUC yang sama yaitu sebesar 

0,79 maka tingkat akurasi didiagnosa sebagai 

klasifikasi sedang (fair classification).  

  

IV. PENUTUP 

4.1.  Simpulan 

Dari analisis perbandingan kinerja pada model 

prediksi kelulusan mahasiswa dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan jika 

jumlah X-fold cross-validation semakin besar 

maka kinerja nilai akurasi dan nilai presisi 

juga meningkat, sementara nilai sensitivitas 

(recall) juga akan meningkat, apabila 

pengklasifikasi C4.5 tidak dikombinasikan 

dengan seleksi fitur pada DBFS. Sehingga 

terdapat model prediksi kelulusan mahasiswa 

yang memiliki kinerja lebih baik dari 

pengklasifikasi C4.5. Dengan demikian, 

kinerja pengklasifikasi C4.5 masih bisa 

ditingkatkan untuk memperbaiki model 

prediksi kelulusan mahasiswa. 

 

4.2.  Saran 

Penelitian ini telah memberikan hasil 

pengukuran pada masing – masing model 

prediksi kelulusan mahasiswa untuk 

mengoptimalkan tingkat akurasi. Beberapa 

hasil positif dan negatif dari penelitian yang 

telah dilakukan mungkin akan mendorong 

adanya penelitian lanjutan dimasa yang akan 

datang seperti memodifikasi atau 

mengkombinasikan metode DBFS dengan 

algoritma RIPPER dalam melakukan seleksi 

fitur.  
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