
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah BKKBN

Pada tahun 1957organisasi BKKBN dimulai dari suatu organisasi murni

berstatus swasta, kemudian menjadi organisasi semi pemerintah pada tahun 1968

kemudian pada tahun 1970menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana

dan pengelolaan program KB nasional sampai era baru saat ini.

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993

terbentuk untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan

sejahtera. Dengan tugas pokok BKKBN adalah melanjutkan dan memantapkan

program-program KB nasional, merumuskan kebijakan umum pengelolaan

program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kependudukan secara

terpadu bersama institusi terkait, unit pelaksana dan pelaksa (BKKBN).

Visi BKKBN yaitu “Menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam

Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Sedangkan Misi BKKBN yaitu :

1. Mengutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan

2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

3. Mengembangkan jejaring kemitraan dan pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

4. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

2.2 Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi

(Manuaba, 2003).

Menurut WHO keluarga berencana adalah tindakan yang bertujuanuntuk :

1. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan



II-2

2. Mengatur interval diantara kehamilan

3. Mengatur waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri

4. Menentukan jumlah anak

Berdasarkan tujuan diatas pemerintah Indonesia pun mencanangkan

program Keluarga Berencana yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara

populasi dan kebutuhan pokok manusia, artinya dengan program Keluarga

Berencana diharapkan mampu mengatur atau menjaga laju pertumbuhan

penduduk yang setiap tahun semakin meningkat. Kepala Biro Hukum, Organisasi

dan Human BKKBN Setia Edi mengungkapkan, pertambahan penduduk pada

tahun 2010 meningkat hingga 1,49 %, hal ini diakui akan semakin meningkta

setiap tahunnya (BKKBN,2014).

2.3 Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah suatu tindakan dimana berfungsi untuk mencegah

kehamilan seorang ibu. Pelayanan Kontrasepsi (PK) merupakan salah satu

komponen dalam pelayanan kependudukan/KB.

Setiap kontrasepsi yang digunakan masing-masing mempunyai kesesuaian

dan kecocokan individual bagi setiap klien. Namun secara umum persyaratan

metode kontrasepsi ideal adalah sebagai berikut :

a. Aman, artinya tidak akan menimbulkan komplikasi berat jika digunakan

b. Berdaya guna, dalam arti jika digunakan sesuai dengan aturan dapat mencegah

kehamilan.

c. Dapat diterima, bukan hanya oleh klien melainkan didalam lingkungan

masyarakat

d. Terjangkau harganya oleh masyarakat

Bila metode tersebut dihentikan penggunaannya, klien akan segera kembali

kesuburannya, kecuali untuk kontrasepsi yang khusus menghentikan kesuburan

selamanya.
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2.3.1 Macam-macam Kontrasepsi

1. Metode Sederhana

Kontrasepsi sederhana tanpa alat dapat dengan senggama terputus dan pantang

berkala. Sedangkan kontrasepsi dengan alat/obat dapat digunakan dengan

kondom.

2. Metode Modern/Efektif

A. Kontrasepsi Hormonal

a) Peroral: pil

b) Injeksi/ suntikan

c) Subticus: Implant (alat kontrasepsi bawah kulit = AKBK)

B. Intra Uterine Devices (IUD)

C. Kontrasepsi Mantap

a) Pada wanita: Penyinaran, operatif (Medis Operatif

Wanita/MOW), penyumbatan tuba fallopi secara mekanis

b) Pada Pria: Operatif (Medis Operatif Pria/MOP), penyumbatan

vas deferens secara mekanis, penyumbatan vas deferens secara

kimiawi.

2.3.2 Efektifitas Kontrasepsi

Berdasarkan efektivitasnya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi:

1. MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam

kategori ini adalaj jenis susuk/implant, IUD.

2. Non MKJP (Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk

dalam kategori ini adalah kondom, pil, suntik, dan metode-metode lain

selain metode yang termasuk MKJP.

2.3.3 Faktor-faktor dalam Memilih Kontrasepsi

1. Umur Istri
Umur dalam hubungannya dengan pemakaian KB berperan sebagai faktor

intrinsik. Dimana masa reproduksi kesuburan menjadi dasar pertimbangan

penggunaan kontrasepsi
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2. Jumlah Anak
Seperti definisi Keluarga KB menurut WHO Expert Comitte 1970. KB adalah

tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk: mengatur

interval kelahiran anak, menentukan jumlah anak, dan menghindari kelahiran

yang tidak diinginkan.

3. Agama
Seperti yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1992, tentang pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Dalam undang-undang tersebut juga

telah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengaturan kelahiran, dilakukan

dengan cara yang dapat dipertangungjawabkan dari segi kesehatan, etis, agama

yang dianut penduduk bersangkutan (Pasal 17 ayat 2).

4. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pengetahuan

dan persepsi seseorang terhadap pentingnya sesuatu hal, termasuk pentingnya

keikutsertaan dalam KB. Ini disebabkan seseorang yang berpendidikan tinggi

akan lebih luas pandangannya dan lebih mudah menerima ide dan tata cara

kehidupan baru (BKKBN, 1980).

2.4 Data Mining

Data miningmerupakan proses pencarian pola-pola yang menarik

dantersembunyi (hidden pattern) dari suatu kumpulan data yang berukuran

besaryang tersimpan dalam suatu basis data, data warehouse, atau

tempatpenyimpanan data lainnya (Tan dkk, 2006). Menurut Sumanthi dan

Sivandham(2009), data miningjuga didefinisikan sebagai bagian dari proses

penggalianpengetahuan dalam database yang sering disebut dengan istilah

KnowledgeDiscovery in Database (KDD). KDD merupakan suatu area

yangmengintegrasikan berbagai metode, yang meliputi statistik, basis data,

kecerdasanbuatan (Artificial Intelligence), machine learning, pengenalan pola

(PatternRecognition), pemodelan yang menangani ketidakpastian, visualisasi

data,optimasi, Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan sistem berbasis

pengetahuan(knowledge based-system). Sebagai bagian dari proses yang ada di

dalam KDD,maka data miningdidahului dengan proses pemilihan data,
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pembersihan data, preprocessing, dan transformasi data (Sumanthi dan

Sivandham, 2009). Gambar 2.1 menjelaskan proses KDD

Gambar 2. 1 Proses KDD (Fayyad dkk, 1996)

2.4.1 Karakteristik Data Mining

Data miningmempunyai beberapa karakteristiktertentu, adapun karakteristik

dari data mining (Davies, 2004),  yaitu:

1. Data mining berhubungan dengan penemuan pola baru yang

tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya

2. Data mining bisa menggunakan data yang sangat besar, hal ini

biasanya dilakukan agar memiliki hasil yang akurat dan terpercaya

Data mining hanya berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama

dalam strategi.

2.5 Naïve Bayes Classifier

2.5.1 Teorema Bayes

Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang

berdasar pada penerapan aturan Bayes dengan asumsi indepedensi yang kuat.

Dengan kata lain, Naive Bayes merupakan model fitur independen. Maksud

independensi yang kuat pada fitur dalam Bayes adalah sebuah fitur data tidak
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berkaitan dengan ada atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama (Han dkk,

2006).

Prediksi Bayes didasarkan pada teorema Bayes dengan formula umum

sebagai berikut (Han dkk, 2006):| = 	 | 	 ( )( ) ....................................................................... (2.1)

Keterangan :

P (H|E) : Probabilitas akhir bersyarat suatu hipotesis H terjadi jika bukti E

terjadi.

P(E|H) : Probabilitas sebuah bukti E terjadi akan mempengaruhi hipotesis

H.

P(H) : Probabilitas awal hipotesis H terjadi tanpa memandang bukti

apapun.

P(E) : Probabilitas awal bukti E terjadi tanpa memandang hipotesis atau

bukti yang lain.

Ide dasar dari aturan Bayes adalah bahwa hasil dari hipotesis atau peristiwa

(H) dapat diperkirakan berdasarkan bukti (E) yang diamati. Ada beberapa hal

penting dari aturan Bayes tersebut, yaitu (Han dkk, 2006) :

1. Sebuah probabilitas awal H atau P(H) adalah probabilitas dari suatu hipotesis

sebelum bukti diamati.

Sebuah probabilitas akhir H atau P(H|E) adalah probabilitas dari suatu hipotesis

setelah bukti diamati.

2.5.2 Tahap-tahap Data Mining

Tahapan penting dalam KDD (Fayyad dkk, 1996), yaitu:

1. Selection

Selection data merupakan tahapan awal dalam proses data mining, dimana

data yang ada pada database tidak semuanya akan digunakan,  oleh karena itu

hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambli dari database.

2. Prepocessing

Data yang sudah dipilih dilakukan pembersihan (data cleaning) dan integrasi

data untuk menggabungkan beberapa data kedalam database baru.
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3. Transformation (Transformasi data)

Data diubah atau digabung kedalam format yang sesuai untuk diproses di

dalam data mining. Transformasi dapat dilakukan dengan cara berikut:

a) Smoothing, bekerja untuk menghilangkan noise dari data.

b) Attribute construction, dimana atribut baru dibuat atau ditambahkan untuk

membantu proses mining.

c) Aggregation, dimana ringkasan atau operasi agrerasi diterapkan pada data.

Misalnya data penjualan harian dikumpulkan menjadi data bulanan.

d) Normalization, dimana data atribut dibuat dalam skala tertentu sehingga

menjadi kisaran data yang lebih kecil sehingga sebaran datanya tidak terlalu

jauh.

e) Discretization, dimana nilai-nilai baku atribut numerik diubah menjadi data

dengan interval label. Misalnya usia yang terdiri dari anak-anak, remaja dan

dewasa.

4. Data Mining

Proses mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk

menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Terdapat

berbagai macam teknik dalam data mining dimana pemilihannya bergantung

pada tujuan dan proses pencarian pengetahuannya. Pada penelitian ini

diterapkan teknik klasifikasi dengan menggunakan Naive Bayes Classifier

dalam menemukan pengetahuan baru dari data yang diolah

5. Evaluasi

Untuk mengidentifikasikan pola-pola menarik kedalam knowledge based yang

ditemukan.

6. Knowledge

Merupakan visualisasi penyajian pengetahuan mengenai metode yang

digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi pengguna.
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2.5.3 Naïve Bayes Untuk Klasifikasi dan Prediksi

Kaitan antara Naive Bayes dengan klasifikasi, korelasi hipotesis dan bukti

klasifikasi adalah bahwa hipotesis dalam teorema Bayes merupakan label kelas

yang menjadi target pemetaan dalam klasifikasi, sedangkan bukti merupakan

fitur-fitur yang menjadi masukannya. Jik X adalah vektor masukkan yang berisi

fitur dan Y adalah label kelas, maka dalam Naive Bayes dituliskan dengan notasi

P(Y|X). Notasi tersebut berarti probabilitas label kelas Y didapatkan setelah fitur-

fitur X diamati. Notasi ini disebut juga probabilitas akhir (posterior

probability)untuk Y, sedangkan P(Y) disebut probabilitas awal (prior probability)

Y (Han dkk, 2006).

Selama proses pelatihan harus dilakukan pembelajaran probabilitas akhir

P(Y|X) pada model untuk setiap kombinasi X dan Y berdasarkan informasi yang

didapat dari data latih. Dengan membangun model tersebut, suatu data uji X’

dapat diklasifikasikan dengan mencari nilai Y’ dengan memaksimalkan nilai

P(X’|Y’) yang didapat (Han dkk, 2006).

Formula Naive Bayes untuk klasifikasi adalah :| = 	 	 ( | )( ) ................................................................. (2.2)

P(Y|X) adalah probabilitas data dengan vektor X pada kelas Y. P(Y) adalah

probabilitas awal kelas Y. Π ( | ) adalah probabilitas independen kelas Y

dari semua fitur dalam vektor X. Nilai P(X) selalu tetap sehingga dalam

perhitungan prediksi nantinya kita tinggal memilih yang terbesar sebagai kelas

yang dipilih sebagai hasil prediksi. Probabilitas independen Π ( | )
merupakan pengaruhdari semua fitur data terhadap setiap kelas Y, yang

dinotasikan sebagai berikut (Han dkk, 2006) :| = = 	Π ( | = ) ..................................................... (2.3)

Setiap set fitur X = {X1, X2, X3, ..., Xq} terdiri atas q atribut.

Naive Bayes lebih mudah untuk menghitung fitur bertipe kategoris, namun

untuk fitur bertipe numerik (kontinu) ada perlakuan khusus, yaitu (Han dkk,

2006) :
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1. Melakukan diskretisasi padasetiap fitur kontinu dan mengganti nilai fitur

tersebut dengan nilai interval diskret.

2. Menggunakan distribusi Gaussian untuk merepresentasikan probabilitas

bersyarat dari fitur kontinu pad asebuah kelas P(Xi|Y).

Distribusi Gaussian dikarakteristikkan dengan dua parameter yaitu mean ( )

dan varian ( ). Untuk setiap kelas yj, probabilitas bersyarat kelas yj untuk

fitur Xi adalah :

= | = ) = 	 12 ( )( )
Parameter bisa didapat dari mean sampel Xi dari semua data latih yang

menjadi milik kelas yj. Sedangkan didapat dari varian sampel data latih.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat didaptkan Formula-

Formula utama dalam proses klasifikasi dengan Naive Bayes Classfier yaitu:

1. Probabilitas atribut pada setiap kelas :

= | = = 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 ....... (2.4)

2. Probabilitas kelas :( ) = 	 	 	 	 		 	 		 	 .............................. (2.5)

3. Probabilitas akhir :| = 	 	 	 	 	 ∗ 	 .....(2.6)

Secara sederhana proses atau alur kerja Navie Bayes Classifier dapat dilihat pada

gambar 2.4.
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Gambar 2. 2 Flowchart proses kerja Naive Bayes Classifier

Contoh kasus :

Misalkan akan dilakukan proses data mining untuk memprediksi kelulusan

mahasiswa pada sebuah dataset kelulusan mahasiswa yang telah dipilih :

Tabel 2. 1 Contoh Dataset Kelulusan Mahasiswa Pada Database

NO Jenis

Kelamin

Status

Mahasiswa

Status

Pernikahan

IPK

Semester

1-6

Status

Kelulusan

1 Laki-laki Mahasiswa Belum 3.17 Tepat

2 Laki-laki Bekerja Belum 3.30 Tepat

3 Perempuan Mahasiswa Belum 3.01 Tepat

4 Perempuan Mahasiswa Menikah 3.25 Tepat

5 Laki-laki Bekerja Menikah 3.20 Tepat

6 Laki-laki Bekerja Menikah 2.50 Terlambat
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7 Perempuan Bekerja Menikah 3.00 Terlambat

8 Perempuan Bekerja Belum 2.70 Terlambat

9 Laki-laki Bekerja Belum 2.40 Terlambat

10 Perempuan Mahasiswa Menikah 2.50 Terlambat

11 Perempuan Mahasiswa Belum 2.50 Terlambat

12 Perempuan Mahasiswa Belum 3.50 Tepat

13 Laki-laki Bekerja Menikah 3.30 Tepat

14 Laki-laki Mahasiswa Menikah 3.25 Tepat

15 Laki-laki Mahasiswa Belum 2.30 Terlambat

Jika seorang mahasiswa memiliki data uji sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Data Uji

Kelamin Status

Mahasiswa

Status

Pernikahan

IPK Keterangan

Laki-laki Mahasiswa Belum 2.70 ????

Dari data uji diatas untuk mencari prediksi kelulusan mahasiswa tersebut,

dilakukan dalam beberapa tahap :

1. Hitung jumlah class/ table

P(Y = Tepat) = 8/15

jumlah data “TEPAT” pada kolom “STATUS KELULUSAN” dibagi

jumlah data.

P(Y = Terlambat) = 7/15

jumlah data “TERLAMBAT” pada kolom “STATUS KELULUSAN”

dibagi jumlah data.

2. Hitung jumlah kasus yang sama dengan class yang sama

P(Jenis Kelamin = Laki-laki | Y= Tepat) = 5/8

jumlah data jenis kelamin “Laki-laki” dengan keterangan “TEPAT” dibagi

jumlah data “TEPAT”.
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P(Jenis Kelamin = Laki-laki | Y= Terlambat) = 3/7

jumlah data jenis kelamin “Laki-laki” dengan keterangan

“TERLAMBAT” dibagi jumlah data “TERLAMBAT”.

P(Status Mahasiswa = Mahasiswa | Y= Tepat) = 5/8

jumlah data status mahasiswa “Mahasiswa” dengan keterangan “TEPAT”

dibagi jumlah data “TEPAT”.

P(Status Mahasiswa = Mahasiswa | Y= Terlambat) = 3/7

jumlah data status mahasiswa “Mahasiswa” dengan keterangan

“TERLAMBAT” dibagi jumlah data “TERLAMBAT”.

P(Status Pernikahan = Belum | Y= Tepat) = 4/8

jumlah data status pernikahan “Belum” dengan keterangan “TEPAT”

dibagi jumlah data “TEPAT”.

P(Status Pernikahan = Belum | Y= Terlambat) = 4/7

jumlah data status pernikahan “Belum” dengan keterangan

“TERLAMBAT” dibagi jumlah data “TERLAMBAT”.

P(IPK = 2.70 | Y= Tepat) = 0/8

jumlah data IPK “2.70” dengan keterangan “TEPAT” dibagi jumlah data

“TEPAT”.

P(IPK = 2.70 | Y= Terlambat) = 1/7

jumlah data status pernikahan “Belum” dengan keterangan

“TERLAMBAT” dibagi jumlah data “TERLAMBAT”.

3. Kalikan semua hasil variable TEPAT dan TERLAMBAT

P(Kelamin = Laki-laki), (Status mahasiswa = Mahasiswa), (Status

pernikahan = belum), (IPK = 2.70)| TEPAT)

=5/8 . 5/8 . 4/8 . 0/8 . 8/15

= 0

P(Kelamin = Laki-laki), (Status mahasiswa = Mahasiswa), (Status

pernikahan = belum), (IPK = 2.70)| TERLAMBAT)

= 3/7 . 3/7 . 4/7 . 1/7 . 7/15

= 0,0069
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Dari hasil penghitungan diatas, berdasarkan data latih dapat ditemukan bahwa

(P|TERLAMBAT) lebih besar daripada (P|TEPAT) maka prediksi untuk data uji

diatas adalah “TERLAMBAT”

2.6 Evaluasi

Evaluasi adalah kunci dalam pembuatan aplikasi berbasisdata

mining.Performa dari suatu model kasifikasi dapat diukur dengan tingkat

akurasinya.Akurasi dari sebuah klasifikasi memberikan hasil latih dengan bentuk

persentase dari kelompok data latih yang diklasifikasikan benar dari

pengklasifikasian yang telah dilakukan. Perhitungannya adalah (Han dkk, 2012):= 	 	 	 		 	 	 	100% (2.7)

2.7 User Acceptence Test (UAT)

Menurut (Betha, 2006) yang dikutip melalui (Mutiara dkk, 2014), User

Acceptance Test adalah proses pengujian oleh user danmenghasilkan dokumen

untukdijadikan bukti bahwa aplikasi yangdikembangkan dapat diterima userdan

hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. User Acceptance

Test menggunakan angket atau kuisoner yang berisi pertanyaan seputar sistem

yang telah dibangun yang disebarkan kepada responden untuk menemukan

feedback dari user. Pertanyaan dalam angket berbentuk objektif, dimana para

responden dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah

diberi bobot atau skoring.

Penentuan skoring ilmiah secara umum berpedoman pada aturan Likert dan

Gutman. Kedua metode ini memenuhi kaidah ilmiah dalam penentuan dan

penilaian skoring suatu instrumen penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan

aturan likert dalam penentuan skoring.

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam

kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi

suatu program atau kebijakan perencanaan. Rumus penilaian dengan skala likert

yaitu (Amirin, 2010):

1. Menentukan jumlah kategori
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2. Penentuan Total Skor

Untuk mendapatkan rangkuman hasil penilaian dapat dilakukan dengan rumus

sebagai berikut :	 	 ..........................................................................................................(2.8)

Keterangan

T = Frekuensi jawaban yang dipilih

Pn = Bobot skor likert

3. Interval

Untuk mendapatkan interval dan interpretasi persen dari kategori digunakan

rumus sebagai berikut :	 = %	 ............................................................. (2.9)

4. Interpretasi Skor Perhitungan

Untuk mendapatkan skor perhitungan interpretasi harus diketahui skor tertinggi

dan skor terendah dengan rumus sebagai berikut :

X = Skor Terendah Likert x Jumlah Pertanyaan

Y = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Pertanyaan

Selanjutnya ditentukan indeks persen untuk mengetahui hasil akhir dengan

rumus sebagai berikut :	% = 	 	 	100.................................................................(2.10)

2.8 Type Data

Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung

oleh suatu variabel, dimana umumnya telah menyediakan tipe-tipe data yang

sederhana (simple) maupun yang terstruktur (Sumanthi, 2006).

Jenis type data ditentukan oleh himpunan nilai yang mungkin muncul,

yaitu nominal, numerik. Berikut penjelasan dari type data tersebut :

1) Nominal

Nilai nominal adalah simbol atau nama-nama suatu benda, dll. Setiap nilai

merupakan semacam kategori, kode, atau status dan sebagainya sehingga
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atribut nominal juga disebut kategorikal. Nilai-nilai didalamnya tidak memiliki

urutan.

2) Numerik

Numerik adalah type data yang bersifat kuantitatif, artinya suatu nilai dapat

diukur, disajikan dalam bentuk integer atau desimal.

2.9 Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle)

adalah proses evolusioner yang diakui dalam menerapkan sistem atau sub sistem

informasi berbasis computer. SDLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat

mengikuti langkah-langkah pendekatan system, karena tugas-tugas tersebut

mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down, SDLC sering

disebut sebagai pendekatan air terjun (waterfall approach) bagi pengembangan

dan penggunaan sistem. Tahapan siklus hidup pengembangan sistem adalah

kebijakan dan perencanaan, analisa sistem, desain, seleksi, implementasi dan

pemeliharaan (Sommerville, 2001). Model ini bersifat linear karena prosesnya

mengalir secara sekuensial mulai dari awal hingga akhir. Model ini mensyaratkan

penyelesaian satu tahap secara tuntas sebelum beranjak pada tahap berikutnya.

Hasil-hasilnya harus didokumentasikan dengan baik. Secara umum kerangka

model Waterfall dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 2. 3 Kerangka Kerja Pengembangan Sistem (Sommerville, 2001)

Keterangan:

1. Perencanaan

Menyangkut studi kebutuhan pengguna, studi kelayakan baik secara teknis

maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan perangkat lunak,

Dapat juga dikatakan sebagai definisi kebutuhan sistem.

2. Analisa

Tahap dimana kita berusaha mengenali seluruh permasalahan yang muncul

pada pengguna (user) ,mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek,

hubungan antar objek dan sebagainya.Merupakan analisa keadaan internal dan

eksternal.

3. Perancangan

Merupakan tahap pencarian solusi dari permasalahan yang didapat dari tahap

analisa.

4. Implementasi

Tahap pengimplementasian rancangan sistem ke situasi nyata. Pada tahap ini

dimulai proses pemilihan perangkat keras, penyusunan perangkat lunak

aplikasi (coding), dan pengujian (testing) apakah sistem sudah sesuai dengan
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kebutuhan. Jika belum dilakukan maka dapt dilakukan proses interatif,

kembali ke tahap-tahap sebelumnya.

5. Pemeliharaan

Mulai melakukan pengoperasian sistem dan melakukan perbaikan-perbaikan

kecil bila diperlukan. Jika masa penggunaan sistem habis, maka akan kembali

ketahap pertama, yaitu perencanaan.

2.10Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa penilitian sebelumnya yang menjadi acuan dan

dasar penelitian ini :

1) Cahyo Darujati, 2010

Cahyo Darujati pada tahun 2010 melakukan penelitian yang berjudul

Perbandingan Klasifikasi Dokumen Teks dengan Menggunakan Metode Naive

Bayes Classifier dan K-Nearest Neighbor. Dimana dalam penelitian ini,

dilakukan percobaan terhadap data untuk mengetahui performa masing-

masing metode sehingga dapat ditemukan metode manakah yang memiliki

hasil yang lebih baik dalam permasalahan klasifikasi teks. Setelah melakukan

pengujian, dapat ditemukan bahwa metode Naive Bayes Clasifiermemiliki

tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan metode K-Nearest Neighbor. Hal ini

dibuktikan dengan nilai akurasi paling tinggi metode Naive Bayes

Clasifieryaitu 74,2% sedangkan K-Nearest Neighbor41,67%.

2) Daniela Xemali, Christopher J. Hinde, Roger J. Stone, 2009

Judul penelitian ini adalah Naive Bayes vs Decision Trees vs Neural Network

in the classification of Training Data Webs. Penelitian ini membanding ketiga

metode dalam mengklasifikasikan Training web Pages. Hasil penelitian ini

yaitu, dari ketiga metode yang digunakan dapat disimpulkan bahwa metode

Naive Bayes memiliki nilai akurasi yang tinggi dibandingkan dengan metode

lainnya, dengan nilai akurasi 95,20%

3) Yuda Septian Nugroho, 2014
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Pada tahun 2014, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komuter Universitas Dian

Nuswantoro melakukan penelitian yang berjudul Data Mining Menggunakan

Algoritma Naive Bayes untuk Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa Universitas

Dian Nuswantoro. Pada penelitiannya ini, ia memprediksi ketepatan waktu

kelulusan mahasiwa Universitas Dian Nuswantoro. Dalam menentukan

kelasnya, ia menggunakan beberapa atribut seperti, NIM, Nama, Jenjang,

Progfi, Provinsi Asal, Jenis Kelamin, SKS, IKP dan Tahun Lulus. Hasil dari

penelitian ini dapat ditemukan bahwa nilai akurasi tertinggi yaitu 82,08%.

4) Nur Aeni Widiastuti, Stefanus Santosa, Catur Supriyono, 2014

Judul Penelitian ini adalah Algoritma Klasifikasi Data Mining Naive Bayes

Berbasis Particle Swarm Optimization untuk Deteksi Penyakit Jantung. Dalam

penelitian ini, seseorang akan diklasifikasikan positif atau negatif terkena

penyakit jantung berdasarkan atribut yang digunakan. Dalam penelitian ini,

tingkat akurasi tertinggi yaitu 92,86%.

5) Sandi Fajar Rodiyansyah dan Edi Winarko, 2012

Pada tahun 2012 Rodiyansyah dan winarko melakukan penelitan yang

berjudul Klasifikasi Posting Twitter Kemacetan Lalu Lintas Kota Bandung

Menggunakan Naive Bayesian Classification. Pada penelitian ini tweet yang

diambil adalah tweet yang menggunakan hastag #lalinbdg dan #bantra.

Setelah tweet diunduh kemudian dilakukan preprocessing untuk

menstandarkan penulisan dari texttweet-tweet yang telah diunduh tadi. Tingkat

akurasi tertinggi dari penelitan ini adalah 93,65%. Selanjutnya hasil klasifikasi

ini akan di visualisasi-kan dengan menggunakan peta dari Google Map.

6) M. Firdaus Yan, 2015

Penelitian ini memprediksi putusan perkara perceraian yang ada di Pekanbaru,

dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Hasil dari penelitian ini

nantinya membantu calon penggugat atau pemohon untuk mempersiapkan

perkara yang akan diajukan. Tingkat akurasi dari penelitian ini mencapai

81,800%.


