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Abstrak – Tingkat kesuburan pria mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir. Penurunan ini
disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti kebiasaan hidup bisa mempengaruhi kualitas sperma laki-laki. Teknik
artificial inteligence saat ini muncul menjadi metodologi sebagai sistem pendukung keputusan dalam kesehatan.
Makalah ini menyajikan penerapan algoritma naïve bayes dalam mendeteksi kesuburan sperma laki-laki yang
diambilkan dari data faktor dan gaya hidup lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini
adalah eksperimen. Dataset yang digunakan adalah dataset fertilitas sperma yang diambil dari UCI Machine
Learning Repositori. Dataset terdiri dari 100 instance dan 10 atribut dengan 1 atribut label. Atribut terdiri dari
musim analisa, usia, penyakit pada kanak-kanan, trauma, bedah, konsumsi alkohol, merokok, jumlah jam duduk
dan prediktor. Selanjutnya dataset dibagi menjadi dua, data training dan data testing. Sebagai evaluasi
algoritma digunakan 10 X-Validation. Performance algoritma naïve bayes dievaluasi berdasarkan accuracy,
sensitivity, precision dan spesificity. Berdasarkan hasil eksperimen diperoleh nilai accuracy 83,75%, sensitivity
95,71%, precision 87,01% dan spesificity 0%. Penelitian selanjutnya bisa membandingkan performa algoritma
naïve bayes dengan algoritma yang lain.
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1. PENDAHULUAN
Berbagai penelitian menunjukkan penurunan kualitas
sperma dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun
tidak ditemukan penurunan volume sperma, tetapi
penelitian menunjukkan penurunan motilitas dari 64%
pada tahun 1976 menjadi 49 % pada tahun 2009 dan
vitalitas dari 88% pada tahun 1976 menjadi 80% pada
tahun 2009 [1]. Selama 20 tahun terakhir terjadi
penurunan konsentrasi dan motilitas sperma [2].
Kepadatan sperma mengalami penurunan yang paling
besar dialami oleh negara barat (Eropa dan Amerika),
sedangkan negara non barat penurunan lebih sedikit
[3] [4].
Beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan insiden
penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi
laki-laki. Lingkungan dan gaya hidup memainkan
peranan utama dalam permasalahan ini [5]. Konsumsi
alkohol dan rokok mempengaruhi kualitas sperma
manusia [6].
Evaluasi kesuburan laki-laki membutuhkan analisa
laboratorium [7]. Beberapa faktor yang mempengaruhi
kesuburan laki-laki adalah musin analisa sperma, usia,
penyakit pada anak-anak, trauma, bedah, demam,
alkohol, rokok dan jumlah jam duduk [8].
Artificial inteligence telah banyak diterapkan untuk
sistem pakar mapuan pendukung keputusan di
berbagai bidang kehidupan, yaitu ekonomi, linguistik,
ilmu manajemen, pemodelan matematika, kesehatan
psikologi dan pendidikan [8]. Penggunaan AI diterima

secara luas di bidang aplikasi medis atau kesehatan.
Metode ini memiliki beberapa keuntungan,
meningkatkan optimisasi yang menghasilkan biaya
yang efektif dan pemodelan nonlinear fleksibel dari
dataset yang besar. Keuntungan kedua meningkatkan
akurasi prediksi yang potensial mendukung
pengambilan keputusan klinis. Keuntungan ketiga
penerapan AI pada bidang medis, model ini dapat
membuat diseminasi model yang lebih mudah
dipahami melalui ekstraksi rule atau analisa
sensitivitas [9].
Algoritma klasifikasi digunakan secara luas dalam
berbagai macam aplikasi medis. Klasifikasi data terdiri
dari dua fase dimana langkah pertama adalah fase
training dimana algoritma classifier membangun
classifier dengan seperangkat tuple training dan fase
kedua adalah fase klasifikasi dimana model digunakan
untuk mengklasifikasi dan performanya dengan
seperangkat tuple testing menurut Mitchell dalam [10].
Algoritma naïve bayes telah terbukti efektif dalam
banyak aplikasi praktis. Termasuk klasifikasi teks,
medical diagnosis dan manajemen performa sistem
[11]. Algoritma Naïve Bayes telah banyak digunakan
dalam medical diagnosis, Naïve Bayes digunakan
untuk mendeteksi penyakit hati. Algoritma naïve bayes
menunjukkan performa sensitivity yang paling tinggi
diantara algoritma klasifikasi terkenal yang lain. Hal
ini menunjuukan algoritma naïve bayes memiliki true
positif yang paling tinggi dalam mendeteksi penyakit
hati [10].
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Makalah ini menyajikan penerapan artificial
inteligence menggunakan algoritma naïve bayes dalam
mendeteksi kesuburan sperma laki-laki yang
diambilkan dari data faktor dan gaya hidup
lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah eksperimen. Dataset yang
digunakan adalah dataset fertilitas sperma yang
diambil dari UCI Machine Learning Repositori.
Dataset terdiri dari 100 instance dan 10 atribut dengan
1 atribut label. Atribut terdiri dari musim analisa, usia,
penyakit pada kanak-kanan, trauma, bedah, konsumsi
alkohol, merokok, jumlah jam duduk dan prediktor.
Selanjutnya dataset dibagi menjadi dua, data training
dan data testing. Sebagai evaluasi algoritma digunakan
10 X-Validation. Performance algoritma naïve bayes
dievaluasi berdasarkan accuracy, sensitivity, precision
dan spesificity. Berdasarkan hasil eksperimen
diperoleh nilai accuracy 83,75%, sensitivity 95,71%,
precision 87,01% dan spesificity 0%.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Naïve Bayes
Algoritma Naïve Bayes adalah statistical classifier
berdasarkan teorema bayes. Klasifikasi bayesian
sangat simple dan menunjukkan akurasi dan kecepatan
yang tingi ketika diterapkan pada database yang besar.
Naïve bayes bekerja pada asumsi bahwa pengaruh dari
satu nilai atribut pada kelas yang diberikan adalah nilai
yang independent dari atribut lain. Asumsi ini disebut
class conditional independent [10].
Klasifikasi Bayesian dapat memprediksi probabilitas
keanggotaan kelas, seperti probabilitas yang diberikan
tuple yang dimiliki kelas tertentu. Klasifikasi Naïve
Bayes memprediksi bahwa tuple X menjadi kelas Ci
menggunakan formula:
=

( )

( )

……Persamaan 1

Dimana
( / )adalah
maximum
posteriori
hypothesis untuk kelas Ci.
Jika probalitas kelas sebelumnya tidak diketahui,
umumnya diasumsikan bahwa kelas memiliki
kemungkinan yang sama, yaitu:
( ) = ( 2) = ⋯ = ( )
Sebaliknya

( / )=

….Persamaan 2

P(Ci/X)=P(X/Ci)P(Ci)…Persamaan 3
Probabilitas kelas sebelumnya diperkirakan oleh
P(Ci)= |Ci, D|/|D|, dimana |Ci, D| adalah jumlah tuple
training kelas Ci di dalam D.
Diberikan dataset dengan banyak atribut, ini
membutuhkan perhitungan komputasional yang
ekstrem expensive untuk menghitung P(X/Ci). Untuk
mengurangi komputasi dama mengevaluasi P(X/Ci),
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asumsi naïve class conditional independence dibuat.
Dugaan nilai atribut ini berdiri sendiri secara
kondisional satu sama lain, diberikan label kelas
sebuah tuple misalnya, yang tidak ada hubungan
ketergantungan diantara atribut, dirumuskan:
=

= P(Xi/Ci)xP(X2/Ci)x…..P(Xn/Ci)….Persamaan 4
Probabilitas P(Xi/Ci), P(X2/Ci), … secara mudah
diperkirakan dari tuple training.
2.2. C4.5
Algoritma C4.5 disebut juga decision tree atau pohon
keputusan karena algoritma ini menghasilkan pohon
keputusan. Algoritma C4.5 merupakan algoritma
berbasis rule yang diperoleh secara tidak langsung,
karena rule diperoleh dari pohon keputusan yang
dihasilkan oleh algoritma C4.5. algoritma C4.5
mempunyai dua tipe node, node internal dan node
daun. Node internal berhubungan dengan tes untuk
sampel pada atribut individu atau kelompok dan node
daun menugaskan kelas label pada sampel
berdasarkan distribusi kelas rekamanya. Algoritma
C4.5 mengklasifikasi sampel dengan cara top-down,
mulai dari node akar dan menjaga pergerakan sesuai
dengan hasil tes pada node internal, sampai node daun
dicapai dan label kelas ditugaskan [9].
Konstruksi pohon keputusan pada C4.5 berdasarkan
pemisahan node internal secara rekursif. Pemilihan
atribut yang dipisah pada node internal sangat penting
selama proses konstruksi dan menentukan jangkauan
luas struktur akhir pohon keputusan. Banyak usaha
telah dilakukan pada aspek ini dan serangkaian kriteria
pemisahan, seperti gini index, information gain dan
test chi square. Teori entropi diadopsi untuk memilih
pemisahan atribut yang tepat oleh algoritma C4.5.
Misal N adalah ukuran dataset D dan Nj adalah jumlah
sampel pada kelas j. Asumsi ada K label kelas, teori
entropi menyatakan bahwa rata-rata jumlah informasi
yang dibutuhkan untuk mengklasifikasi sebuah sampel
adalah sebagai berikut:
( )=−
Ketika dataset D dipisah ke dalam beberapa subset
D1,D2,D3,….,Dn sesuai hasil dari atribut X,
information gain didefinisikan sebagai:
( , )=

( )−

( )
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Dimana Ni adalah jumlah sampel pada subset Di. C4.5
mengaplikasikan Gain_ratio, dari pada Gain, sebagai
kriteria:
( , )
_
( , )=
−∑

C4.5 secara greedy mempartisi node sampai nilai
trivial Gain_ratio dicapai. Sebuah prosedur prune
kemudian dijalankan untuk menghindari pohon yang
kompleks yang overfit data [9].

Gambar 1Pseudocode algoritma C4.5 [10]
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Performa algoritma Naïve Bayes dan C4.5 dievaluasi
dengan dataset fertility yang berisi 100 record fertility.
Dataset diambil dari UCI Machine Learning
Repository. Dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu
80 record sebagai data training dan 20 record sebagai
data testing. Masing-masing algoritma diobservasi
accuracy, sensitivity, precision dan spesificity yang
didefinisikan sebagai berikut [14]:
Accuracy adalah persentase tuple tes yang diklasifikasi
secara benar oleh classifier
Accuracy=

Table 1. confusion matrix
Prediksi
Yes
No
Aktual Yes TP
FN
No FP
TP
Dataset fertility teridiri dari 10 atribut dengan satu
atribut label kelas.
Table 2 Atribut dataset
Atribut
Tipe
Musim
Nominal
Usia
Integer
Penyakit kanak-kanak
Binominal
Trauma
Binominal
Bedah
Binominal
Demam
Nominal
Konsumsi Alkohol
Nominal
Merokok
Nominal
Jumlah jam duduk
Integer
Prediksi
Binominal
Eksperimen menggunakan 10 fold cross validation,
yang artinya data training dibagi menjadi 10 bagian
untuk membuat model, kemudian model diuji
menggunakan data testing.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitifity
dan spesificity C4.5 lebih tinggi dari pada sensitivity
dan spesificity naïve bayes. Hal ini berarti jumlah true
positif dan true negatif algoritma C4.5 lebih banyak
dibandingkan dengan true positif dan true negatif
naïve bayes. Akurasi naïve bayes lebih tinggi dari
pada akurasi C4.5.
Table 3. Performa algoritma klasifikasi
algoritma
klasifikasi
Naïve
Bayes
C4.5

accuracy

sensitivity

precision

spesificity

83,75

87,01

95,71

0

81,25

87,67

91,43

0,14

84
83
82

Sensitivity adalah proporsi
diklasifikasi secara benar
Sensitivity=

tuple

positif

yang

80

Precision adalah proporsi true positive terhadap semua
hasil positive
Precision=
Spesificity adalah proporsi
diklasifikasi secara benar
Spesificity=

81

tuple

negatif

naïve bayes

C4.5

Gambar 2. Accuracy algoritma klasifikasi

yang

Berdasarkan
hasil
eksperimen
diperoleh
confusion matrix, yang disusun seperti pada tabel
berikut [14].
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87,8
87,6
87,4
87,2
87
86,8
86,6
naïve bayes

C4.5

Gambar 3. Sensitivity algoritma klasifikasi
97
96
95
94
93
92
91
90
89

Gambar 7. Pohon keputusan yang terbentuk
4.

naïve bayes

C4.5

Gambar 4. Precision algoritma naïve bayes dan
C4.5
0,15

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil eksperimen dapat disimpulkan
tingkat akurasi algoritma naïve bayes lebih besar
dari pada akurasi algoritma C4.5. Sensitivity
algoritma C4.5 lebih besar dibandingkan dengan
naïve bayes. Tingkat precision algoritma naïve
bayes lebih besar dari pada C4.5. Spesificity C4.5
lebih besar dibandingkan naïve bayes. Penelitian
selanjutnya bisa membandingkan hasil penelitian
ini dengan algoritma yang lain.
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