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Abstrak— Olahraga elektronik atau E-Sport merupakan 

bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang 

kompetitif utama. Mobile Legends merupakan salah satu 

Game E-Sport yang ber-genre MOBA(Multiplayer Online 

Battle Arena). Di dalam game ini, setiap pertandingan ada 2 

tim yang bertanding , terdiri dari 5 anggota/tim. Mobile 

Legends memiliki Turnamen yang diikuti oleh berbagai 

kalangan, turnamen mobile legends memiliki turnamen 

bergengsi yaitu MPL atau Mobile Legends Professional 

League yang dimainkan oleh para Professional Player/Atlet. 

Untuk menjadi atlet E-Sport Mobile Legends atau 

Professional Player ada banyak berbagai cara, salah satu hal 

yang terpenting adalah dengan menaikan ranking pada 

game Mobile Legends. Menaikan ranking Mobile legends 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini 

untuk memprediksi ranking berdasarkan faktor yang 

mempengaruhinya dari data yang telah dikumpulkan 

sebanyak 163 data. Penelitian ini menggunakan algoritma 

C.45 untuk mendukung dalam menentukan prediksi ranking 

dan menghasilkan akurasi sebesar 69.3277%. 

Kata Kunci : Olahraga Elektronik, Mobile Legends, 

Algoritma C4.5. 

I. PENDAHULUAN 

E-Sport merupakan gabungan dari dua kata yaitu 
electronid dan sport atau olahraga elektronik merupakan 
bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang 
kompetitif utama. Kerja para atlet E-Sport adalah bermain 
game dan mereka menekuni lebih agar dapat 
memenangkan turnamen dengan hadiah yang besar. E-
Sport memiliki beberapa keuntungan bagi mereka seperti 
hadiah yang besar pada sebuah turnamen. Mereka juga 
bekerja sesuai dengan hobinya dan dibayar. E-Sports 
memiliki struktur kompetisi yang lebih terorganisir dan 
dimainkan oleh lebih dari satu orang, pertandingannya 
biasanya di ikuti oleh pro player atau amateur player. 

Seperti dalam dalam artikel [1] menjelaskan Mobile 
Legends termasuk dalam E-Sport memiliki beberapa 
alasan seperti : 

a. Menggunakan video game sebagai ajang 
kompetisi 

Dalam kompetisi Mobile Legends menggunakan 
video game ber-genre MOBA 5 lawan 5 yang 
disebut dengan Mobile Legends Bang Bang. 

 

b. Diikuti lebih dari satu orang 

Mobil Legends bisa dimainkan hingga total 
sepuluh orang, lima pada masing-masing tim. 
Kedua tim bertujuan untuk menghancurkan base 
milik lawan, dan siapa yang bisa menghancurkan 
base tersebut maka dialah pemenangnya. 

Mobile Legends yang dibesut oleh Moonton 
menjelma menjadi sebuah fenomena baru, yang 
mungkin kita tidak terpikirnya sebelumnya, bahwa 
pertandingan game kompetitif akan menggunakan 
handphone atau smartphone sebagai platform 
permainan. 

c. Terorganisir dengan baik 

Memiliki sebuah payung organisasi yang jelas 
merupakan poin ke-empat dari lima alasan Mobile 
Legends adalah esports. Seperti layaknya game 
kompetitif lainnya yang memiliki payung jelas 
seperti Dota 2 dengan Valve, LoL dengan Garena. 
Mobile Legends juga memiliki hal itu, Mobile 
Legends dinaungi oleh Moonton secara langsung 
selaku developer. 

d. Memiliki Tournament 

Mobile Legends merupakan e-sports adalah 
apabila game tersebut memiliki sebuah kompetisi 
yang sangat kompetitif dan di ikuti dari berbagai 
kalangan, entah itu pro player atau bukan. Mobile 
Legends juga memilik turnamennya sendiri yang 
tidak kalah bergengsi dan jelas dengan pool hadiah 
sangat besar, yaitu MPL atau Mobile Legends 
Professional League dengan prize pool sebesar 
USD100.000. 

Untuk menjadi atlet E-Sport Mobile Legends banyak 
berbagai cara, salah satu hal yang terpenting adalah 
dengan menaikan ranking pada game Mobile Legends. 
Dalam menaikan ranking ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi seperti jenis kelamin, usia, status 
perkawinan, pekerjaan, durasi bermain setiap harinya, 
waktu bermain, device yang digunakan dalam bermain, 
level emblem yang digunakan dan cara bermain. Oleh 
karena itu penelitian kali ini bertujuan untuk memprediksi 
ranking pada game Mobile Legends berdasarkan faktor 
yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan [2] (Priyam, 2013) menjelaskan bahwa 
algoritma C4.5 adalah algoritma terbaik karena 
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menyediakan akurasi dan efisiensi yang lebih baik 
daripada algoritma lainnya. [3]  (Harahap, 2015) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa algoritma C4.5 memiliki 
tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada algoritma ID3, 
sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan 
algoritma C4.5. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Alur Penelitian 

Pada bagan ini akan diuraikan kerangka kerja 
penelitian, kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah 
yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan 
dibahas. Yang ditunjukkan pada gambar 2.1 dibawah ini : 

 

Gambar 2.1 Alur Penelitian 

Tahap pertama yang dilakukan adalah identifkasi Masalah 

dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan 

prediksi ranking pada game Mobile Legends berdasarkan 

faktor yang memperngaruhinya. Sehingga akan membantu 

player Mobile Legends untuk menaikan ranking. 

Langkah berikutnya melakukan pengumpulan data dengan 
menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para player Mobile 
Legends. Data yang digunakan sebesar 163 record. Pre-
processing dilakukan dengan SMOTE dan seleksi atribut 
yang akhirnya menghasilkan sebuah dataset. Setelah 
dataset diperoleh maka selanjutnya dilakukan penerapan 
Algoritma C4.5 pada WEKA 3.8. 

Tabel 2.1 Daftar Atribut Mobile Legends 

Jenis 

Kelamin 

: Laki-laki dan Perempuan 

Usia : 12-16 tahun 

17-21 tahun 

22-26 tahun 

27-30 tahun 

>30 tahun 

Status 

Perkawinan 

: Sudah menikah dan Belum 

menikah 

Pekerjaan : Sudah bekerja dan Tidak Bekerja 

Durasi : <1 Jam 

Waktu 1-3 Jam 

3-5 Jam 

>5 Jam 

Waktu 

Bermain 

: Pagi, Siang dan Malam 

Device : Smartphone 

Tablet 

PC 

Level 
Emblem 

: 1-20 
21-30 

31-40 

>40 

Cara 

Bermain 

: Solo dan Party 

Rangking : Warrior 

Elite 

Master 

Grandmaster 

Epic 

Legend 

Mythic 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan kuesioner adalah dengan cara 
memberikan angket yang terdiri dari beberapa 
pertanyaan kepada reposnden untuk dijawab. 

2. Studi Literatur 

Menurut yakub (2012) studi pustaka dilakukan 
untuk mencari landasan teori dari berbagai 
literatur yang berkaitan dengan masalah 
penelitian. Studi pustaka ini dilakukan dengan 
membaca buku-buku di perpustakaan dan 
berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Langkah-Langkah Implementasi 

Seluruh data yang sudah diperoleh yang terdiri dari 
atribut kondisi dan atribut keputusan yang di gunakan 
untuk menentukan faktor yang mempengaruhi dalam 
menaikan ranking Mobile Legends disimpan pada 
Microsoft Excel dengan nama MobileLegends.csv 
kemudian data dilakukan proses transformasi data dimana 
data dibuka dengan teks editor, kemudian data diubah 
menjadi ekstensi .arff. 

Selanjutnya data dibuka melaui weka 3.8, lalu pada 
taha (www.ggwp.id, t.thn.)p preprocess data terlebih 
dahulu dilakukan SMOTE. Dalam penelitian [4]  (Ulhaq, 
2017) tujuan dilakukannya SMOTE adalah untuk 
menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset. Dan 
pada [5]  (Barro, 2013) menujukan bahwa dengan 
menggunkan SMOTE dapat menaikkan tingkat akurasi 

model pada data tidak seimbang. Setelah dilakukan 
SMOTE maka selanjutnya dilakukan Select Attributs 
menggunakan CFS untuk mengetahui faktor-faktor yang 
paling mempengaruhi dalam menaikan Rankin Mobile 
Legends. 
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1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari 
kuesioner yang diisi oleh Player Mobile Legends. Data 
asli yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Data Player Mobile Legends 

 

2. Tahap Pre-Processing 

Hasil akhir dari Pre-Processing ini adalah dataset 
akhir. Dataset ini terdiri dari 9 atribut kondisi dan 1 
atribut tujuan dengan jumlah record sebanyak 163 
record. Dari 163 record ini, kelas Warrior berjumlah 7 
record, kelas Elite berjumlah 8 record, kelas Master 
berjumlah 10 record, kelas Grandmaster berjumlah 28 
record, kelas Epic berjumlah 40 record, kelas Legend 
berjumlah 30 record dan kelas Mythic berjumlah 40 
record. 

Selanjutnya adalah dilakukan SMOTE untuk 
menangani ketidakseimbangan data pada dataset 
sehinga menghasilkan dengan jumlah record sebanyak 
238 record. Dari 170 record ini, kelas Warrior 
berjumlah 28 record, kelas Elite berjumlah 32 record, 
kelas Master berjumlah 40 record, kelas Grandmaster 
berjumlah 28 record, kelas Epic berjumlah 40 record, 
kelas Legend berjumlah 30 record dan kelas Mythic 
berjumlah 40 record. Dibawah ini ditampilkan tabel 
3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Dataset hasil SMOTE 

 

Setelah itu dilakukan seleksi fitur menggunakan 
Correlation – Based feature Selection (CFS) sehingga 
didapatkan hasil seperti pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Hasil dari Seleksi Fitur CSF 

Dari gambar 3.1 tersebut kita dapat ketahui dari 9 
atribut yang ada, didapatkan atribut yang paling 
berpengaruh adalah JK, Usia, Pekerjaan, 
Durasi_waktu, Waktu_bermain, Level_emblem, 
Cara_bermain. Setelah seleksi fitur dilakukan maka 
atribut yang tidak dipakai akan dihapus seperti pada 
tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Dataset hasil CFS 

 

3. Penerapan Algoritma C4.5 

Setelah melalui tahap pre-processing data 
selesai, selanjutnya dataset mulai diolah menggunakan 
aplikasi WEKA. Tahapan ini bertujuan untuk 
menghasilkan rules decission tree dan confusion 
matrix dengan menggunakan metode use training set 
dimana pengetesan dilakukan dengan menggunakan 
data training itu sendiri. Adapun Classify yang 
digunakan untuk uji coba pada dataset ini adalah 
Algoritma C4.5.  

Dari hasil uji coba dengan menggunakan tool WEKA 
3.8 didapatkan rule pohon keputusan dari dataset 
Ranking Mobile Legends yang dapat dilihat dibawah 
ini : 

Level_emblem = 1-20 

|   Pekerjaan = Sudah_bekerja 

|   |   JK = L: Warrior (26.0/1.0) 

|   |   JK = P: Master (4.0/1.0) 
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|   Pekerjaan = Tidak_bekerja 

|   |   Cara_bermain = Solo 

|   |   |   Durasi_waktu = <1Jam: Elite (30.0/3.0) 

|   |   |   Durasi_waktu = 1-3Jam: Master (10.0/2.0) 

|   |   |   Durasi_waktu = 3-5Jam: Elite (0.0) 

|   |   |   Durasi_waktu = >5Jam: Elite (0.0) 

|   |   Cara_bermain = Party 

|   |   |   Waktu_bermain = Pagi: Warrior (0.0) 

|   |   |   Waktu_bermain = Siang: Warrior (4.0/1.0) 

|   |   |   Waktu_bermain = Malam: Master (3.0/1.0) 

Level_emblem = 21-30 

|   Waktu_bermain = Pagi: Grandmaster (3.0/2.0) 

|   Waktu_bermain = Siang: Elite (2.0) 

|   Waktu_bermain = Malam 

|   |   Cara_bermain = Solo 

|   |   |   JK = L 

|   |   |   |   Durasi_waktu = <1Jam: Master (12.0/2.0) 

|   |   |   |   Durasi_waktu = 1-3Jam 

|   |   |   |   |   Pekerjaan = Sudah_bekerja: Master (2.0) 

|   |   |   |   |   Pekerjaan = Tidak_bekerja: Epic (5.0/2.0) 

|   |   |   |   Durasi_waktu = 3-5Jam: Grandmaster 
(2.0/1.0) 

|   |   |   |   Durasi_waktu = >5Jam: Master (0.0) 

|   |   |   JK = P: Master (16.0/2.0) 

|   |   Cara_bermain = Party 

|   |   |   JK = L: Epic (2.0/1.0) 

|   |   |   JK = P: Grandmaster (2.0) 

Level_emblem = 31-40 

|   Cara_bermain = Solo: Epic (27.0/14.0) 

|   Cara_bermain = Party 

|   |   Usia = 12-16: Grandmaster (1.0) 

|   |   Usia = 17-21 

|   |   |   Pekerjaan = Sudah_bekerja: Mythic (2.0) 

|   |   |   Pekerjaan = Tidak_bekerja: Legend (10.0/6.0) 

|   |   Usia = 22-26: Epic (0.0) 

|   |   Usia = 27-30: Epic (2.0) 

|   |   Usia = >30: Epic (0.0) 

Level_emblem = >40 

|   Usia = 12-16: Legend (5.0/2.0) 

|   Usia = 17-21: Mythic (39.0/17.0) 

|   Usia = 22-26: Mythic (28.0/15.0) 

|   Usia = 27-30: Mythic (0.0) 

|   Usia = >30: Grandmaster (1.0) 

Dari haril pengujian menggunakan algoritma C4.5 dengan 
menggunakan seleksi fitur dan SMOTE pada dataset 
Mobile Legends menghasilkan seperti pada tabel 3.4 
berikut ini : 

Tabel 3.4 Hasil pengujian C4.5 

C4.5 Result 

Accuracy 69.3277 % 

Precision 0,687 

Recall 0,693 

F-Measure 0,662 

Accuracy diperoleh dari rumus sebagai berikut : 

Accuracy =  
Accuracy atau tingkat kedekatan antara nilai prediksi 
dengan nilai aktual adalah 69.3277%. [7] 

Precision diperoleh dari rumus sebagai berikut : 

Precision =   

TP : True Positive 

FP : False Posotive 

Precision atau tingkat ketepatan antara informasi yang 

diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan 

oleh sistem adalah 0.687. [7] 

Recall diperoleh dari rumus sebagai berikut : 

Recall =   

Recal atau tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan 

kembali sebuah informasi adalah 0,693. [7] 

TP : True Positive 

FN : False Negative 

F-Measure diperoleh dari rumus sebagai berikut : 

F-Measure =2 x    

F-Measure atau perhitunga evaluasi dalam temu kembali 
informasi yang mengkombinasikan recall dan precision 
adalah 0,662. [6] 

IV. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang 
kemudian dilakukan proses pre-processing seperti 
SMOTE dan seleksi atribut menghasilkan data sebanyak 
238 data.  

Dengan menggunakan Algoritma C4.5 dan 
menggunakan metode use training set mendapatkan 
akurasi sebesar 69.3277 %, nilai Precision 0,687, nilai 
Recall 0,693, nilai F-Measure 0,662 dan menghasilkan 
rule yang dapat digunakan oleh para pemain untuk 
memprediksi ranking pemain tersebut dan mempermudah 
proses penaikan ranking menggunakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pada game Mobile Legends. 
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Untuk mencapai rangking tertinggi(Mythic) di Mobile 
Legends, level emblem yang dimiliki harus lebih dari level 
31, cara bermainnya party, status pekerjaannya sudah 
bekerja dan usia anda 17-30 tahun. 

 

B. Saran 

Dari analisis yang telah dilakukan untuk memprediksi 
Ranking Mobile Legends dengan menggunakan algoritma 
C4.5 maka dari penulis memberikan saran untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan jumlah record dataset lebih 
banyak. 
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