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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka akan dibahas mengenai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu mengenai klasifikasi kelompok keilmuaan serta penerapan 

metode improved k-nearest neighbor. Pada penelitian yang terkait dengan 

klasifikasi bidang peminatan siswa sekolah menengah pertama pernah dilakukan 

oleh Wiliana tahun 2020 [4]. Pada penelitian tersebut dilakukan klasifikasi 

menggunakan k-nearest neighbor berdasarkan nilai ujian tryout siswa untuk 

menentukan kemampuan mata pelajaran yaitu IPA, matematika, bahasa indonesia, 

dan bahasa inggris. Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa metode k-nearest 

neighbor dapat melakukan klasifikasi dengan baik. Namun pada peneliti tersebut 

atribut yang digunakan kurang beragam dan peneliti perlu melakukan klusterisasi 

dikarenakan data belum memiliki label sehingga pemodelan klasifikasi masih perlu 

ditingkatkan.  

Penelitian mengenai sistem rekomendasi keminatan studi juga dilakukan oleh 

Nora tahun 2019 menggunakan metode k-nearest neighbor [1]. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bahwa  metode K-NN dapat menyelesaikan 

permasalahan peminatan studi mahasiswa STMIK Amik Riau dengan 

menggunakan nilai mahasiswa dari semester 1-5 yang terdiri dari 12 mata kuliah 

yang mengarah pada dua peminatan yaitu jaringan dan bisnis. Dari penelitian 

tersebut diketahui bahwa sistem dapat digunakan sebagai rekomendasi peminatan 

studi untuk mahasiswa. Namun pada tahap validasi data, hasil pengujian akurasi 

pada nilai k yang berbeda-beda menunjukkan tingkat akurasi kurang signifikan.  

Metode K-nearest neighbor juga dipilih oleh Luthfi Ansori tahun 2018 untuk 

merekomendasikan keminatan studi pada mahasiswa Universitas Brawijaya. 

Sejumlah lima keminatan studi digunakan peneliti dalam sistem rekomendasinya 

berdasarkan nilai mata kuliah wajib yang telah ditempuh. Dari hasil penelitian 

tersebut didapatkan hasil akurasi senilai 76,66% dengan nilai K yang optimal yaitu 

10.  

Selanjutnya penelitian terkait metode improved k-nearest neighbor (KNN+) 

yang dilakukan oleh Anggita tahun 2020 tentang sistem diagnosis penyakit mata 
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[5]. Penelitian ini menggunakan k-fold cross validation untuk membagi dataset 

menjadi data uji dan data latih. Pelabelan data dari data uji ditentukan melalui hasil 

nilai maksimal menurut perhitungan nilai voting. Diketahui bahwa rata-rata akurasi 

yang diuji dengan cross validation pada pengujian variasi jumlah nilai k sebesar 

75% dan 85%.  

Penelitian yang sebelumnya juga dilakukan oleh Yuan dan Juan tahun 2004 

dengan membandingkan algoritma k-nearest neighbor dengan improved k-nearest 

neighbor dalam diagnosis penyakit tumor [3]. Diketahui dari penelitian tersebut 

bahwa algoritma improved k-nearest neighbor menghasilkan klasifikasi lebih baik, 

rasional, dan kuat. Hasil akurasi mencapai 100% pada nilai k=12. Peneliti 

menyarankan dalam menentukan nilai k tidak lebih dari 20 dan tidak juga terlalu 

kecil. Apabila nilai k lebih dari 20 akan menghasilkan akurasi yang buruk, 

sedangkan bila nilai k terlalu kecil maka tidak ada bedanya dengan algoritima k-

nearest neighbor. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Judul Penelitian Hasil 

1 Klasifikasi Peminatan 

Siswa Dengan Metode K-

Nearest Neighbor (Studi 

Kasus SMP Negeri 1 

Pabuaran) (Wiliana A M 

– 2020) 

Penelitian dengan metode 

KNN ini mengklasifikasikan 

nilai ujian setiap siswa sesuai 

kategori yang ada berdasarkan 

nilai ujian tryout. Hasil 

klasifikasi dapat digunakan 

sebagai rujukan bagi guru 

untuk menentukan kegiatan 

belajar serta bimbingan yang 

sesuai dengan minat dan bakat 

siswa. 

Dari 243 data dengan 

perbandingan data latih dan 

data uji 70%:30%, nilai 

k=5, dan perhitungan 

akursi menggunakan 

confussion matrik 

memberikan hasil prediksi 

dengan tingkat akurasi 

83,56%.  

2 Penerapan Algoritma K-

Nearest Neighbor Untuk 

Penentuan Peminatan 

Studi STMIK Amik Riau 

(Nora Lizarti – 2019) 

Metode KNN pada penelitian 

ini digunakan untuk 

menentukan peminatan studi 

mahasiswa yang terdiri dari 

dua bidang keminatan. 

Klasifikasinya menggunakan 

data nilai semester 1-5 yang 

terdiri 12 mata kuliah. 

Dari 283 data yang 

digunakan, didapatkan 

hasil validasi data dihitung 

menggunakan Rapid Miner 

yaitu 98% Acuracy, 100% 

Recall, 100% Precision, 

91,67% F Measure, dan 2% 

Clasificassion Error 
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Tabel 2.2 Tinjauan Pustaka (Lanjutan) 

 

  

3 Implementasi Metode K-

Nearest Neighbor untuk 

Rekomendasi Keminatan 

Studi (Studi Kasus: 

Jurusan Teknik 

Informatika Universitas 

Brawijaya) 

(Luthfi Ansori – 2018) 

Penelitian ini merancang 

sistem rekomendasi keminatan 

studi dengan metode KNN 

untuk mahasiswa berdasarkan 

nilai mahasiswa pada 24 mata 

kuliah. Hasil klasifikasi 

mengarah pada 5 keminatan 

studi.  

Dari hasil pengujian 

terhadap 30 data uji dan 

185 data latih didapatkan 

akurasi senilai 76,66% 

4 Diagnosis Penyakit Mata 

Menggunakan Metode 

Improved K-Nearest 

Neighbor 

(Anggita N M – 2020) 

Penelitian ini membangun 

sebuah sistem untuk 

mendiagnosis penyakit mata 

menggunakan metode KNN+  

dengan cara melakukan 

klasifikasi berdasarkan gejala-

gejala yang dirasakan serta 

mengetahui tingkat akurasi 

yang dihasilkan dari diagnosis. 

Dataset yang digunakan 

sebanyak 125 data berupa 

21 gejala penyakit dan 9 

jenis penyakit mata. 

Pengujian akurasi dari  

penelitian menggunakan 

cross validation, 

mendapatkan hasil sebesar 

88%. 

5 An Improved KNN 

Method And Its 

Application To Tumor 

Diagnosis 

(Wei Yuan, dll – 2004) 

Penelitian ini mengenalkan 

sebuah metode klasifikasi baru 

yang ditingkatkan dari metode 

KNN, yang disebut KNN+. 

Perbedaannya terletak pada 

tahap pelabelan data. Peneliti 

membandingkan hasil 

klasifikasi KNN biasa dengan 

KNN+ dengan cara klasifikasi 

pada diagnosis tumor. 

Pengujian dari hasil 

klasifikasi pada penelitian 

ini menggunakan metode 

leave one out cross 

validation (LOOCV). Hasil 

akurasi mencapai 100% 

pada k=12. Hasil penelitian 

ini juga menunjukan bahwa 

metode klasifikasi dengan 

KNN+ lebih baik 

dibandingkan KNN. 
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 Kelompok Keilmuan Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera 

Berdasarkan kurikulum 2020 pada prodi Teknik Informatika Institut 

Teknologi Sumatera, terdapat tiga kelompok keilmuan yang terdiri dari : 

1. Artificial Intelegence dan Data Engineering (AIDE) 

2. Keamanan Siber dan Pervasif (KSP/KASPER)  

3. Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi (RPLSI) 

Setiap kelompok keilmuan memiliki mata kuliah yang wajib terlebih dahulu 

diambil dan dipelajari sebelum mengambil mata kuliah pilihan terarah. Adapun 

beberapa matakuliah wajib yang wajib tersebut sebagai berikut : 

1. Algoritma pemrograman I, dan Algoritma pemrograman II yang wajib di 

tingkat pertama. 

2. Matriks dan Ruang Vektor, Matematika Diskrit, Teori Bahasa Formal dan 

Otomata, Algoritma dan Struktur Data, Organisasi dan Arsitektur Komputer 

Strategi Algoritma, Probabilitas dan Statistika, Basis Data, Pemrograman 

Berorientasi Objek, Sistem Operasi, dan Dasar Rekayasa Perangkat Lunak 

merupakan mata kuliah wajib ditingkat kedua. 

3. Inteligensi Buatan, Jaringan Komputer, Interaksi Manusia dan Komputer, 

dan Sistem Informasi merupakan mata kuliah wajib ditingkat tiga. 

 Setiap mata kuliah yang ada di Institut Teknologi Sumatera memiliki kode 

mata kuliah yang digunakan untuk menunjukkan komponen tertentu, diantaranya 

program studi, ketersediaan mata kuliah pada semester ganjil/genap, kelompok 

mata kuliah, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amirul 

Iqbal, S.Kom,. M.Eng, makna dari susunan kode mata kuliah prodi teknik 

informatika adalah sebagai berikut : 

1. Dua huruf pertama menunjukkan kode program studi. Program studi teknik 

informatika memiliki kode IF. 

2. Angka pertama setelah huruf menunjukkan kode tahun tingkatan, dimana 

angka 1 menunjukan tingkat pertama (semester 1 dan 2),dst. 

3. Angka kedua menunjukkan kode ketersediaan mata kuliah semester 

ganjil/genap, dimana angka 1 menunjukan bahwa mata kuliah tersedia 

disemester ganjil dan angka 2 menunjukan semester genap. 
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4. Angka ketiga menunjukan kode kelompok keilmuan. Kode angka 1 

menandakan bahwa mata kuliah tersebut dikelompokkan pada kelompok 

keilmuan artificial intelegence dan data engineering (AIDE), kode angka 2 

menandakan bahwa mata kuliah tersebut dikelompokkan pada kelompok 

keilmuan keamanan siber dan pervasif (KSP/Kesper), kode angka 3 

menandakan bahwa mata kuliah tersebut dikelompokkan pada kelompok 

keilmuan rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi (RPLSI). 

5. Angka keempat menunjukan kode urutan pengambilan mata kuliah dalam 

kelompok keilmuan. 

Tabel 2.4 merupakan tabel mata kuliah wajib semester 1 sampai semester 5 serta 

penggolongan kelompok keilmuan dari setiap mata kuliah yang ada di prodi teknik 

informatika ITERA berdasarkan kurikulum 2020. 

Tabel 2.4 Mata Kuliah Wajib Teknik Informatika 

NO KODE Mata Kuliah SKS KK 

1 IF2114  Matriks dan Ruang Vektor 3 AIDE 

2 IF2116  Matematika Diskrit 4 AIDE 

3 IF2117  Teori Bahasa Formal dan Otomata 3 AIDE 

4 IF2211  Strategi Algoritma 3 AIDE 

5 IF2214  Probabilitas dan Statistika 3 AIDE 

6 IF2215  Basis Data  3 AIDE 

7 IF3111  Inteligensi Buatan  3 AIDE 

8 IF1121  Algoritma Pemrograman I 3 KSP 

9 IF1222  Algoritma Pemrograman II 3 KSP 

10 IF2121  Algoritma dan Struktur Data 4 KSP 

11 IF2122  Organisasi dan Arsitektur Komputer 3 KSP 

12 IF2222 Pemrograman Berorientasi Objek 4 KSP 

13 IF2223  Sistem Operasi  3 KSP 

14 IF3125  Jaringan Komputer 3 KSP 

15 IF2232 Dasar Rekayasa Perangkat Lunak 2 RPLSI 

16 IF3132 Interaksi Manusia dan Komputer  2 RPLSI 

17 IF3133  Sistem Informasi  2 RPLSI 

 

Sementara pada Tabel 2.5 merupakan mata kuliah pilihan sesuai dengan bidang 

kelompok keilmuannya yang dapat diambil mahasiswa. Adapun ketentuan dalam 

pengambilan mata kuliah pilihan ini yaitu telah mengambil mata kuliah 

wajib/prasyarat.    
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Tabel 2.5 Mata Kuliah Pilihan Teknik Informatika 

NO KODE Mata Kuliah SKS KK 

1 IF3011 Pengolahan Bahasa Alami 3 AIDE 

2 IF3012  Pembelajaran Mesin 3 AIDE 

3 
IF3015  Representasi Pengetahuan dan 

Penalaran 

3 AIDE 

4 IF3016 Information Retrieval 3 AIDE 

5 IF3017  Data Warehouse / Data Mining 3 AIDE 

6 IF3018  Manajemen Basis Data 3 AIDE 

7 IF4012  Pengolahan Citra Digital 3 AIDE 

8 IF4013  Teknologi Basis Data 3 AIDE 

9 IF4014  Visualisasi Data dan Informasi 3 AIDE 

10 IF3023  Teknologi Game 3 KSP 

11 IF3024  Pengolahan Sinyal Digital 3 KSP 

12 IF3025  Jaringan Komputer Lanjut 3 KSP 

13 IF3026  Pengembangan Aplikasi Mobile 3 KSP 

14 IF3027  Kriptografi 3 KSP 

15 IF3028  Pemrograman Web 3 KSP 

16 IF3029  Sistem Tertanam 3 KSP 

17 IF4021 Sistem / Teknologi Multimedia 3 KSP 

18 IF4022  Pemrograman Pararel 3 KSP 

19 IF4024  Pemrograman Web Lanjut 3 KSP 

20 IF4025  Pervasive Computing 3 KSP 

15 IF4026  Keamanan Jaringan 3 KSP 

21 
IF3033 Manajemen Proyek Teknologi 

Informasi 

3 RPLSI 

22 IF4034 Proyek Teknologi Informasi  4 RPLSI 

23 IF4035  Sistem Informasi Lanjut 3 RPLSI 

24 IF4036  Sistem Informasi Geografis 3 RPLSI 

 

 Klasifikasi 

Klasifikasi adalah suatu bentuk model analisis data untuk memperoleh model 

yang menggambarkan kelas data [6]. Dalam proses klasifikasi terdiri dua proses 

yaitu tahap pembelajaran (training step) dimana pada tahap ini merupakan 

pembentukan model klasfikasi, kemudian tahap klasifikasi dimana model yang 

telah dibentuk digunakan untuk memprediksi suatu data yang belum memiliki label. 

Tujuan dari klasifikasi yaitu mengenali data-data yang tidak diketahui kategorinya 

melalui rekaman data yang telah ada sebelumnya.  
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2.3.1 K-Nearest Neighbor 

Metode K-Nearest Neighbor(K-NN) pertama kali dipublikasikan pada tahun 

1950an. Klasifikasi menggunakan K-NN merupakan salah satu konsep dari lazy 

learning dengan membandingkan dataset uji yang diberikan dengan dataset training 

yang serupa dengannya [6]. K-NN memberikan label pada data yang tidak diketahui 

dengan membandingkannya sesuai tetangga k-terdekat yang paling umum. Berikut 

ini merupakan tahapan klasifikasi dengan K-NN : 

1. Menentukan nilai k 

2. Menghitung kedekatan jarak antara data uji dengan seluruh data latih 

dengan rumus euclidean distance pada persamaan 2.1 

𝑑(𝑥, 𝑦) =  √∑𝑖=1
𝑛 (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2   (2.1) 

Keterangan : 

d(x,y) : hasil euclidean distance 

xi : nilai dari suatu atribut pada data uji 

yi : nilai dari suatu atribut pada data latih 

3. Mengurutkan hasil kedekatan jarak/euclidean distance dimulai dari yang 

terkecil 

4. Mengambil data latih terdekat sebanyak nilai k 

5. Menentukan label data uji melalui label mayoritas dari kategori tetangga 

terdekat. 

2.3.2 Improved K-Nearest Neighbor (KNN+) 

Sesuai namanya, metode Improved K-Nearest Neighbor (KNN+) adalah 

peningkatan dari metode K-Nearest Neighbor, peningkatan ini terletak pada 

pengilangan efek dominasi mayoritas kelas tetangga terdekat berdasarkan nilai k 

[3]. Hasil klasifikasi pada metode K-NN sangat bergantung dengan nilai k. Hal ini 

dapat berdampak sifat diskriminatif dan kurang efektif [5]. Perbedaan proses 

klasfikasi KNN+ dengan KNN adanya tahapan sebelum menentukan label kelas 

yaitu menghitung nilai voting. Berikut ini merupakan tahapan klasifikasi dengan 

KNN+ [3] : 

1. Memasukkan nilai k, data latih, dan data uji. 

2. Menghitung jarak antar data uji dengan semua data latih dengan rumus 2.1 

3. Mengurutkan jarak tetangga terdekat. 
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4. Mengambil jarak tetangga terdekat berdasarkan nilai k yang sudah 

ditentukan. 

5. Menghitung nilai voting dengan rumus pada 2.2 dan 2.3  

𝑘𝑡𝑗 =  
∑𝑖=1

𝑛 (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦−�̅�)

√Σ𝑖=1
𝑛 (𝑥𝑖−�̅�)2(𝑦−�̅�)2

     (2.2) 

𝑉𝑡→𝑖 = ∑𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑗)=𝑖
𝑚𝑖 𝑥 𝑘𝑡𝑗

𝑑𝑡𝑗
2     (2.3) 

Keterangan : 

𝑘𝑡𝑗  : Koefisien korelasi (-1, 0, atau 1) merupakan koefisien korelasi 

antara data uji t dengan data latih label i  

(𝑥𝑖 − �̅�)  : Nilai x adalah nilai dalam suatu atribut dikurangi 

  rata-rata nilai atribut tersebut 

(𝑦 − �̅�)  : Nilai y adalah nilai atribut lain selain atribut x dikurangi  

  rata-rata atribut tersebut 

𝑉𝑡→𝑖  : Nilai voting untuk label i pada data uji t 

𝑚𝑖  : Nilai bobot label i yang dimiliki data uji  

𝑑𝑡𝑗
2   : Nilai jarak / euclidean distance antara data uji t dengan  

   data latih j 

Nilai 𝑘𝑡𝑖  yang didapatkan ditentukan sebagai berikut (Pierce, 2016) : 

𝑘𝑡𝑖 < 0 𝑚𝑎𝑘𝑎 − 1 

𝑘𝑡𝑖 > 0 𝑚𝑎𝑘𝑎 1 

𝑘𝑡𝑖 = 0 𝑚𝑎𝑘𝑎 0 

Apabila nilai -1 menandakan pasangan data uji t dan data latih memiliki 

korelasi linier negatif yang kuat dan erat, nilai 1 menandakan pasangan data 

uji t dan i memiliki korelasi linier positif yang kuat dan erat, dan nilai 0 

maka korelasinya lemah atau bisa jadi tidak berkorelasi. 

6. Menentukan label data uji t ditentukan dari nilai maksimum dari nilai voting 

dengan rumus 2.4 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑡) = max {𝑉𝑡→𝑖 , j = 1, ... , p}   (2.4) 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑡) = 𝑖, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑉𝑡→𝑖 = max {𝑉𝑡→𝑖 , 𝑗 = 1, ... , p} 

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam menggunakan metode berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan Wu Yuan, dkk yaitu penggunaan nilai k disarankan 
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kurang dari 20, karena apabila k>20 tingkat akurasi akan menghasilkan nilai yang 

buruk/rendah. Selain itu apabila nilai k sangat kecil maka tidak ada perbedaan 

antara metode KNN dan KNN+. 

 

 Leave One Out Cross Validation (LOOCV) 

Leave One Out Cross Validation (LOOCV) merupakan salah satu metode 

khusus dari cross validation untuk mengevaluasi sebuah model/dataset terhadap 

metode yang digunakan dengan cara membagi data sebanyak jumlah dataset[6]. 

LOOCV berbeda dengan metode validasi yang lain, alih-alih membagi data dengan 

ukuran sebanding, LOOCV akan melakukan pengujian dengan cara (𝑥1,𝑦1) sebagai 

data test dan sisanya {(𝑥2,𝑦2), … (𝑥𝑛,𝑦𝑛)} sebagai data latih [7]. Keunggulan metode 

LOOCV yaitu memiliki bias yang jauh lebih kecil (bias yang dimaksud yaitu 

perbedaan atau kesalahan antara hasil prediksi dengan label sebenarnya dari dataset 

yang ada [8]) dan melakukan pengujian LOOCV beberapa kali akan memberikan 

hasil yang sama karena tidak ada keacakan dalam pembagian data latih/validasi.  

Adapun kelemahan dari metode ini yaitu LOOCV memiliki komputasi yang 

besar karena model dari dataset akan melakukan pengujian sebanyak jumlah data. 

Hal ini akan memakan waktu jika jumlah data yang dimiliki besar. Berikut ini pada 

Gambar 2.1 merupakan skema dari pengujian dengan metode LOOCV. 

 

Gambar 2.1 Skema leave one out cross validation (LOOCV) 

Gambar 2.1 menggambarkan bagaimana metode LOOCV melakukan 

pengujian terhadap dataset yang dimiliki. Dataset dibagi sebanyak n titik data akan 

berulang kali dibagi menjadi data latih (pada skema ditampilkan dengan warna biru) 

dan satu data yang diuji (pada skema ditampilkan dengan warna cream). 
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 Confusion Matrix 

Confusion Matrix yaitu sebuah metode berbentuk tabel yang digunakan untuk 

menggambarkan performa model klasifikasi pada suatu set data uji dimana 

nilai/label sebenarnya diketahui[8]. Confusion matrix dapat digunakan untuk 

mengetahui nilai akurasi dari sebuah prediksi, dimana nilai akurasi ini akan 

menjelaskan tingkat ketepatan antara kelas hasil prediksi dengan kelas sebenarnya 

yaitu dengan cara membandingkan jumlah klasifikasi data uji yang benar dengan 

jumlah seluruh data uji. Pada Tabel 2.5 merupakan salah satu contoh skema 

penggunaan confusion matrix. 

Tabel 2.5 Skema Confusion Matrix 

 Data sebenarnya 

Ya Tidak 

Data Prediksi 
Ya TP FN 

Tidak FP TN 

 

Berdasarkan Tabel 2.5, confusion matrix memiliki empat istilah yang 

digunakan untuk menghitung hasil evaluasi prediksi diantaranya : 

a. True Positif (TP) : jumlah data positif yang hasil prediksinya benar oleh 

metode klasifikasi. 

b. True Negative (TN) : jumlah data negatif yang hasil prediksinya benar oleh 

metode klasifikasi. 

c. False Positive (FP) : jumlah data negatif yang hasil prediksinya sebagai 

data positif oleh metode klasifikasi. 

d. False Negative (FN) : jumlah data positif yang hasil prediksinya sebagai 

data negatif oleh metode klasifikasi. 

Adapun cara untuk menghitung nilai akurasi pada confusion matrix yaitu 

dilihat dari dataset yang di uji dan diklasifikasikan benar oleh metode klasifikasi[6]. 

Rumus 2.5 merupakan rumus untuk mengetahui nilai akurasi sebuah model data. 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
(2.5) 


