
 

BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Pustaka 

Melakukan studi literatur atau studi pustaka terkait dengan penelitian 

dan perancangan aplikasi pendeteksi penyakit dengan berbagai metode, 

sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode Decision Tree dan 

algoritma C4.5. 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap data yang akan dipakai dalam aplikasi.  

3. Menentukan Variabel Penelitian 

Variable yang akan digunakan di dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Variable Independent : 

Dataset yang terdiri dari attribute yang merupakan faktor-faktor yang dapat 

menjadi titik ukur dalam melakukan deteksi penyakit ginjal kronis seperti 

age, blood preassure, specific gravity, albumin, sugar, red blood cells, pus 

cell, pus cell clumps, bacteria, blood glucose random, blood urea, serum 

creatinine, sodium, potassium, hemoglobin, packed cell volume, white 
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blood cell count, red blood cell count, hypertension, diabetes mellitus, 

coronary artery disease, appetite, pedal edema, anemia. 

Tabel 3.1 Tabel Keterangan Dataset 

Kode 

Attribute Nama Attribute Keterangan 

age age Umur pasien 

bp blood pressure 

Tekanan darah adalah kekuatan yang 

diperlukan agar darah dapat mengalir di 

dalam pembuluh darah dan beredar 

mencapai semua jaringan tubuh manusia. 

sg specific gravity 

Specific gravity merupakan kepekatan 

pada urin yang dapat dihitung dengan 

berat jenisnya. 

al albumin 

Albumin adalah jenis protein yang lebih 

kecil dari protein lainnya dan 

keberadaannya dalam urin mengindikasi 

tahap awal kerusakan ginjal. 

su sugar 

Sugar atau glukosa adalah jenis gula yang 

ditemukan dalam darah. Biasanya glukosa 

sangat sedikit atau tidak ada dalam urine. 

Ketika tingkat gula darah sangat tinggi– 

seperti pada diabetes yang tidak 

terkontrol– ginjal mengekskresikan 

glukosa ke dalam urin untuk mengurangi 

konsentrasinya di darah. 

rbc red blood cells 

Sel darah merah memiliki peran penting 

dalam tubuh manusia dengan membawa 

oksigen segar ke seluruh tubuh. Sel darah 

merah berbentuk bulat seperti donat tanpa 

lubang. Rumah sakit dapat memeriksa 

ukuran bentuk dan kesehatan dari sel 

darah merah dengan menggunakan tes 

seperti complete blood count screening. 

pc pus cell 

Pus cell merupakan kumpulan cairan, sel 

darah putih, mikroorganisme, dan bahan 

selular yang menunjukkan adanya luka 

yang terinfeksi atau abses. 

pcc pus cell clumps 

Pus cell clumps adalah sel darah putih 

yang bergerombol dalam pemeriksaan 

urin, biasanya salah satu pertanda ada 

infeksi. 
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Tabel 3.1 Tabel Keterangan Dataset (Lanjutan) 

Kode 

Attribute Nama Attribute Keterangan 

ba bacteria 

Bakteri yang masuk melalui uretra dan 

melakukan perjalann ke kandung kemih 

mengakibatkan infeksi kandung kemih. 

Biasanya tubuh dapat menghilankan 

bakteri dengan menyiram bakteri agar 

keluar saat buang air kecil. 

bgr 
blood glucose 

random 

Tingginya kadar glukosa dapat 

menunjukkan diabetes, tetapi banyak 

penyakit dan kondisi lain yang juga dapat 

menyebabkan glukosa darah. 

bu blood urea 

Blood urea nitrogen atau tes BUN biasa 

digunakan secara bersamaan dengan tes 

kreatinin, untuk mengevaluasi fungsi 

ginjal dalam berbagai situasi, untuk 

membantu mendiagnosa penyakit ginjal 

dan memantau orang dengan disfungsi 

ginjal akut, kronis atau gagal ginjal. 

sc serum creatinine 

Tes darah kreatinin digunakan untuk 

menilai fungsi ginjal. Hal ini sering 

dilakukan bersama dengan pengujian 

BUN (blood urea nitrogen) atau sebagai 

bagian dari basic atau comprehensive 

metabolic panel (BMP or CMP) 

kelompok tes yang dilakukan berfungsi 

untuk mengevaluasi fungsi organ utama 

tubuh 

sod sodium 

Sebuah sodium blood test digunakan 

untuk mendeteksi konsentrasi abnormal 

natrium, termasuk sodium rendah 

(hyponatremia) dan sodium yang tinggi 

(hypernatremia). Hal ini sering digunakan 

sebagai bagian dari panel electrolyte atau 

panel metabolic dasar untuk pemeriksaan 

kesehatan rutin. 
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Tabel 3.1 Tabel Keterangan Dataset (Lanjutan) 

Kode 

Attribute Nama Attribute Keterangan 

pot potassium 

Potassium test digunakan untuk 

mendeteksi konesentrasi abnomal 

potassium, jika kadar potassium termasuk 

tinggi biasa disebut hyperkalemia dan jika 

rendah disebut hypokalemia. Hal ini 

sering digunakan sebagai bagian dari 

panel electrolyte atau panel metabolic 

dasar untuk pemeriksaan kesehatan rutin. 

hemo hemoglobin 

Tes hemoglobin sering digunakan untuk 

memeriksa anemia, biasanya tes 

dilakukan bersamaan dengan hematokrit 

atau sebagai bagian dari complete blood 

cell (CBC). Pengujian dapat digunakan 

untuk mendiagnosa atau memantau 

sejumlah kondisi dan penyakit yang 

mempengaruhi sel-sel darah merah atau 

jumlah hemoglobin dalam darah. 

pcv packed cell volume 

Packed cell volume atau biasa disebut 

hematocrit biasanya digunakan untuk 

memeriksa anemia, dan dilakukan 

bersamaan dengan tes hemoglobin atau 

sebagai bagian dari complete blood count. 

Pengujian digunakan untuk menyaring, 

mendiagnosa, atau memantau sejumlah 

kondisi dan penyakit yang mempengaruhi 

proporsi darah. 

wbcc 
white blood cell 

count 

Perhitungan white blood cell 

menunjukkan penginkatan dan penurunan 

yang terjadi pada sel darah putih. Praktisi 

kesehatan akan mempertimbangkan hasil 

dari white blood cell count bersama-sama 

dengan hasil dari komponen lain dari 

complete blood count serta sejumlah 

faktor lain, seperti pemeriksaan fisik, 

riwayat kesehatan dan gejala yang 

dialami pasien. 

rbcc red blood cell count 

Red blood cell count merupakan bagian 

dari complete blood count dan dapat 

digunakan sebagai bagian dari 

pemeriksaan kesehatan untuk menyaring 

berbagai kondisi. Tes ini juga dapat 

digunakan untuk membantu mendiagnosa 

atau memantau sejumlah penyakit yang 

mempengaruhi produksi sel darah merah. 
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Tabel 3.1 Tabel Keterangan Dataset (Lanjutan) 

Kode 

Attribute Nama Attribute Keterangan 

htn hypertension 

Hipertensi juga dikenal sebagai tekanan 

darah tinggi, penyakit tersebut 

memberatkan jantung karena elevasi 

persisten tekanan darah. Seiring waktu, 

hal ini dapat menyebabkan kerusakan 

serius pada jantung serta organ-organ 

lain, seperti ginjal, otak dan mata. 

dm diabetes mellitus 

Diabetes adalah sekelompok kondisi yang 

dihubungkan oleh ketidakmampuan untuk 

memproduksi insulin yang cukup atau 

untuk merespon insulin. Hal ini 

menyebabkan kadar glukosa darah tinggi 

dan menyebabkan sejumlah masalah 

kesehatan akut dan kronis, dan beberapa 

dari mereka mengancam jiwa. 

cad 
coronary artery 

disease 

Penyakit jantung koroner adalah penyakit 

di mana zat lilin yang disebut plak 

menumpuk di dalam arteri koroner. Arteri 

ini memasok darah yang kaya oksigen ke 

otot jantung. 

appet appetite Nafsu makan pasien. 

pe pedal edema 

Edema merupakan penyakit dimana 

terdapat koleksi abnormal cairan di ruang 

antara sel-sel.  

ane anemia 

Anemia adalah salah satu kondisi yang 

terjadi ketika jumlah hemoglobin dalam 

darah seseorang turun dibawah batas 

normal. Penurunan hemoglobin sering 

dikaitkan dengan penurunan jumlah sel 

darah merah dan hematocrit. 

class class 

Class adalah variable yang menunjukkan 

pasien terjangkit penyakit chronic kidney 

disease atau tidak. 

 

Tabel 3.1 di atas menunjukkan penjelasan singkat mengenai attribute dari 

dataset yang digunakan dalam pembuatan decision tree. Penjelasan ini 

diambil dari website https://labtestsonline.org yang dimiliki oleh American 

Association for Clinical Chemistry. Organisasi tersebut membuat sebuah 
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website dengan tujuan untuk membantu pengguna website untuk mengerti 

lebih jauh mengenai beberapa tes yang dilakukan oleh rumah sakit.  

b. Variable Dependent : 

Rules atau aturan yang dibuat oleh Decision Tree dengan menggunakan 

algoritma C4.5 dan mempelajari dataset yang sudah disediakan. 

4. Analisis Data 

Melakukan banyak pengamatan data dari berbagai sumber pada 

penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan pada penentuan 

batasan masalah dan merinci kebutuhan yang mutlak harus diimplementasikan 

pada penelitian yang akan dilakukan. 

5. Desain Sistem dan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan penggambaran visualisasi melalui diagram-

diagram terkait dengan sistem aplikasi yang dibangun. 

6. Implementasi Coding 

Pada tahap ini algoritma dan perhitungan akan diimplementasi ke dalam 

bentuk code. Kegiatan ini biasa disebut coding. Aplikasi yang dibangun sesuai 

dengan perencanaan dan desain aplikasi yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya.  

7. Testing 

Testing dilakukan untuk menguji apakah sistem yang sudah dibuat 

sudah berjalan dengan baik dan dalam aplikasi tidak lagi ditemukan bug dan 

error. 
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8. Dokumentasi 

Setelah semua langkah-langkah di atas selesai dilakukan, maka 

dilakukan penulisan laporan untuk menjadi dokumentasi serta memberikan 

informasi terhadap penelitian sejenis. 

3.2 Analisa Sistem 

Aplikasi dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pendeteksian 

terhadap penyakit ginjal kronis yang menjadi masalah dilatar belakang. Dalam 

melakukan prediksi aplikasi ini menggunakan rules yang dibuat oleh decision 

tree berdasarkan dataset yang tersedia secara online dan didonasikan oleh Dr. 

P. Soundarapandian M. D.,D.M. Selain dari itu aplikasi ini memiliki fitur 

tambahan dari sistem yang berupa beberapa analisa mengenai teknik data 

preprocessing terhadap dataset yang akan dibuat menjadi sebuah decision tree.   

3.3 Perancangan Sistem 

Pada perancangan aplikasi, digunakan flowchart untuk merancang 

fungsi-fungsi dan fitur-fitur pada aplikasi. Rancangan flowchart digunakan 

berdasarkan urutan proses yang dilakukan oleh aplikasi. Secara umum, yang 

dapat dilakukan pengguna pada aplikasi ini adalah melihat dataset yang 

digunakan untuk pembuatan decision tree, melihat report dari pembentukan 

decision tree dan melakukan prediksi terhadap penyakit ginjal kronis. Untuk 

merancang data apa saja yang digunakan pada aplikasi saat dijalankan, 

digunakan Data Flow Diagram pada saat perancangan. Data Flow Diagram 

terdiri dari tiga level, yaitu diagram Context DFD level 1, dan 2. 
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3.3.1 Flowchart 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Aplikasi Chronic Kidney Disease Detection System 

Pada gambar 3.1 di atas aplikasi ini akan digunakan oleh user dan pada 

saat user membuka aplikasi maka aplikasi langsung melakukan proses load 

data. Setelah proses tersebut selesai user dapat memilih preproses apa saja 

yang akan digunakan dalam pembuatan decision tree¸ saat dataset berhasil 

dibuat oleh aplikasi dengan menggunakan proses pengecekan terhadap 
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preprocess option, jika user memilih beberapa preprocess option  maka 

aplikasi akan menjalakan proses preparation dataset patients berdasarkan dari 

preprocess option yang dipilih oleh user. Setelah itu proses pengecekan 

kembali dilakukan, apakah masih ada preprocess option yang belum dilakukan, 

jika masih ada maka proses akan kembali melakukan proses preparation 

dataset patients, jika tidak maka aplikasi siap untuk melakukan proses 

selanjutnya. Setelah proses preparation dataset patients dilakukan maka user 

dapat melihat data-data yang akan digunakan dalam pembuatan decision tree. 

Proses yang dilakukan berikutnya adalah build decision tree C4.5 dan 

Cross-Validation. Disaat kedua proses selesai dilakukan, user dapat melihat 

report decision tree yang sudah dibuat, report tersebut berupa bentuk decision 

tree, size of tree, number of leaf dan juga akurasi yang dihasilkan oleh proses 

pengujian cross-validation. Proses penghitungan akurasi dilakukan dengan 

membagi dataset menjadi training set dan juga test set. 

Setelah proses diuji maka aplikasi dapat melakukan penghitungan 

terhadap input yang dimasukan oleh user. Hasil yang diberikan oleh proses ini 

adalah berupa pernyataan apakah data yang dimasukkan tergolong terkena 

penyakit chronic kidney disease atau tidak terkena penyakit tersebut. Pada saat 

proses ini selesai dilakukan maka user dapat tetap melihat dataset yang 

digunakan, report dari hasil pembuatan decision tree. 

Pada gambar 3.2 menunjukkan proses build decision tree C4.5 yang 

dibantu dengan weka library. Proses dimulai dari perhitungan entrophy target 

prediction yang merupakan attribute class pada dataset setelah itu proses 

dilanjutkan dengan penghitungan entrophy attribute yang lain. Setelah sistem 
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mendapatkan seluruh entrophy dari masing-masing attribute maka akan 

dilakukan penghitungan terhadap information gain tiap attribute. Setelah 

perhitungan dilakukan maka proses selanjutnya adalah proses pembuatan root 

tree yang diambil berdasarkan attribute yang memiliki nilai information gain 

terbesar. Proses selanjutnya adalah pengecekan apakah masih ada attribute 

yang belum menjadi branch tree. Jika masih maka proses pembuatan branch 

tree akan dilakukan tapi jika sudah habis maka proses telah selesai membuat 

decision tree dan rules dengan algoritma C4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alur Proses Build Decision Tree C4.5 

Pada gambar 3.3 menunjukkan bahwa proses cross-validation dimulai 

dengan melakukan proses split data to training set and test set, dalam proses 

ini dilakukan pembagian dataset menjadi training set  dan juga test set, 

pembagian ini dilakukan berdasarkan variable k. Dataset dibagi menjadi 10 
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bagian lalu training set terdiri dari semua bagian dataset kecuali index k, dan 

test set terdiri dari bagian dataset yang memiliki index k. Proses selanjutnya 

adalah membuat decision tree berdasarkan dari training set yang sudah dibuat 

pada saat proses sebelumnya. Pembuatan decision tree ini dibantu dengan 

menggunakan weka library. Setelah pembuatan itu berhasil selanjutnya diuji 

dengan menggunakan test data yang sudah dibagi sebelumnya. Proses 

pengujian ini menghasilkan accuracy pada setiap putaran K, accuracy akhir 

akan didapatkan saat putaran K mencapai 10 dan hasilnya akan dirata-rata 

untuk mendapatkan accuracy terakhir. Proses perhitungan accuracy tersebut 

dilakukan di proses terakhir yaitu calculate accuracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alur Proses Cross-validation 
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3.3.2 Data Flow Diagram 

 

Gambar 3.4 Context Diagram Sistem Pendeteksi Penyakit Ginjal Kronis 

Gambar 3.4 di atas menunjukkan Context Diagram dari Sistem 

Pendeteksi Penyakit Ginjal Kronis. Dataset yang diambil dari arff file 

merupakan dataset yang akan digunakan untuk melakukan pembentukan 

decision tree yang dibuat dengan menggunakan weka library. User 

memasukkan input berupa preprocess option yang berfungsi untuk memilih 

cara-cara preproses yang ingin dilakukan terhadap dataset, setelah itu input 

selanjutnya adalah data user yang ingin melakukan penghitungan prediksi. 

Data yang diperlukan age, bp, sg, al, su, rbc, pc, pcc, ba, bgr, bu, sc, sod, pot, 

hemo, pcv, wc, rc, htn, dm, cad, appet, pe, ane. Output yang akan diterima oleh 

user berupa preproses report yang berupa laporan tentang preproses terhadap 

dataset dan juga hasil dari prediksi yang dilakukan oleh system dengan 

decision tree yang sudah dibuat dan diuji sebelumnya.     
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 1  

Gambar 3.5 di atas menunjukkan Data Flow Diagram level 1, pada 

diagram ini dijelaskan mengenai pemecahan system menjadi beberapa proses. 

Proses awal yang dilakukan oleh system adalah membaca data yang terdapat 

pada arff file selanjutnya system akan mempesiapkan dataset tersebut dengan 

cara melakukan beberapa preproses yang sudah dipilih oleh user. Input user 

tersebut juga terdapat pada gambar di atas yang berupa preproses option, 
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preproses yang dapat dipilih oleh user ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu remove 

low information gain, replace missing value(mean , mode), dan discretize.  

Setelah data siap untuk diproses maka output berupa data olahan 

tersebut dikirimkan ke proses Cross-validation agar dapat diuji berapakah 

akurasi yang dimiliki oleh aturan yang dibuat oleh decision tree. Output berupa 

data olahan tadi juga dikirimkan ke proses pembuatan decision tree C4.5 untuk 

dibuat decision tree dengan menggunakan bantuan weka library dalam 

perhitungan information gain dan juga pembuatan rules untuk decision tree.  

Selanjutnya tree C4.5 dikirimkan ke proses perhitungan prediksi, disini 

proses penghitungan prediksi dilakukan setelah menerima input dari user yang 

berupa data lengkap pasien yaitu age, bp, sg, al, su, rbc, pc, pcc, ba, bgr, bu, sc, 

sod, pot, hemo, pcv, wc, rc, htn, dm, cad, appet, pe, ane setelah itu system akan 

melakukan penghitungan berdasarkan rules  yang sudah dibuat sebelumnya dan 

akhirnya proses tersebut akan memberikan output kepada user  yang berupa 

hasil dari prediksi penyakit berdasarkan data pasien dan juga rules yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Data Flow Diagram Build Decision Tree C4.5  
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Gambar 3.6 di atas menunjukkan Data Flow Diagram Build Decision 

Tree C4.5 secara detail, proses pembuatan decision tree ini dibuat dengan 

bantuan weka library. Proses ini dimulai dengan penghitungan enthropy dan 

juga information gain dari attribute dataset, attribute ini diambil dari input 

yang berupa preprocessed dataset chronic kidney disease. Setelah proses 

perhitungan berhasil maka nilai information gain dikirimkan ke proses 

selanjutnya, yaitu proses make root yang berfungsi untuk memilih attribute 

untuk dijadikan root dari decision tree yang akan dibuat. Selanjutnya root yang 

telah dibuat dikirimkan ke proses make branch, proses ini berfungsi untuk 

membuat branch pada decision tree yang dibuat. Proses pembuatan branch 

tersebut terus berulang sampai attribute dataset yang terakhir dan tidak 

memiliki branch selanjutnya lagi. Setelah proses ini selesai maka decision tree 

yang terbentuk dikirimkan ke proses selanjutnya.  

Gambar 3.7 di bawah menunjukkan Data Flow Diagram Cross-

validation yang merupakan proses pengujian yang dilakukan terhadap 

preprocessed dataset chronic kidney disease. Proses dimulai dengan membagi 

dataset tersebut menjadi training data yang terdiri dari seluruh dataset kecuali 

bagian dataset k dan test data yang terdiri dari dataset bagian k. Training data 

dikirimkan ke proses build classifier untuk dijadikan classifier model 

berdasarkan algoritma C4.5. Selanjutnya test data akan dikirimkan ke proses 

test data [k] yang berfungsi untuk menguji decision tree yang dibuat 

berdasarkan train data, pada proses test data [k] ini terdapat input data yang 

dihasilkan oleh proses build classifier yang berupa decision tree. Setelah 

proses pengujian telah selesai maka data yang berupa result akan dikirimkan ke 
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proses calculate accuracy agar proses ini dapat menghitung seberapa besar 

accuracy yang didapatkan dari hasil pengujian tersebut. Setelah itu hasil yang 

dihasilkan berupa data yang bernama report dan dikirimkan ke proses 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.7 Data Flow Diagram Cross-validation 

Gambar 3.8 di bawah menunjukkan Data Flow Diagram Calculate 

Prediction yang berawal dengan masuknya input user ke proses change input 

format to dataset, proses ini mengubah input user yang berupa string menjadi 

format dataset yang digunakan oleh weka library. Setelah proses itu selesai 

maka akan dihasilkan dataset input yang dikirimkan ke proses match input to 
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decision tree yang juga menerima input berupa decision tree dari proses 

sebelumnya. Dalam proses ini penghitungan prediksi dilakukan dengan 

mencocokkan input user kedalam rules-rules yang dibuat oleh decision tree, 

setelah proses pencocokan tersebut selesai maka akan dihasilkan sebuah data 

yang berupa predicition dan akan dikirimkan ke user dan ditampilkan di layar 

aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram Calculate Prediction 

3.3.3 Fungsionalitas Sistem 

Fungsionalitas dari aplikasi yang dibangun adalah melakukan deteksi 

terhadap penyakit ginjal kronis dengan cara mecocokan input dengan pola yang 

dibuat menggunakan decision tree dan algoritma C4.5 berdasarkan dataset 

yang ada. 

3.3.4 Masukan dan Keluaran Sistem 

Pada saat aplikasi dijalankan, aplikasi akan membaca arff file dan 

disimpan ke instances, berikutnya aplikasi akan menunggu input dari user 

Rancang bangun..., Robi Rianto, FTI UMN, 2016



untuk memasukkan opsi pilihan preprocess mana saja yang ingin dilakukan. 

Aplikasi melakukan pengecekan terhadap opsi yang dipilih oleh user dan 

menjalankan data preprocessing berdasarkan dari opsi yang dipilih oleh user. 

Setelah itu tab menu Data dan juga Tree dapat diakses oleh user. Jika user 

memilih menu Data maka aplikasi akan menampilkan dataset yang sudah 

menjalani proses data preprocessing. Jika user memilih menu Tree maka 

aplikasi akan membentuk decision tree dengan menggunakan algoritma C4.5 

dan dataset yang sudah dibaca pada awal aplikasi berjalan, bersamaan dengan 

menampilkan decision tree yang sudah dibuat, aplikasi juga menampilkan hasil 

dari preprocessing data yang telah dipilih user dan juga hasil dari pengecekan 

secara cross-validation. Setelah proses itu selesai maka menu input dapat 

diakses oleh user. Jika user memilih menu input maka halaman input akan 

ditampilkan, dihalaman ini user dapat memasukkan data yang ingin diuji 

dengan pola yang sudah dibuat oleh aplikasi. Setelah memasukkan semua input 

maka aplikasi akan melakukan prediksi berdasarkan pola dan menampilkan 

hasil dari prediksi tersebut. 
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3.3.5 Rancangan Tampilan Antarmuka 

1. Rancangan Tampilan Halaman Utama 

Halaman utama adalah halaman yang akan ditampilkan setelah user 

menjalankan aplikasi. Halaman utama menampilkan beberapa opsi untuk data 

preprocessing. Berikut rancangan tampilan halaman utama 

 

Gambar 3.9 Screenshoot Rancangan Tampilan Halaman Utama Aplikasi 

Gambar 3.9 di atas menunjukkan halaman utama dari aplikasi. 

Terdapat beberapa checkbox yang berupa opsi untuk data preprocessing. 

Tombol reset berfungsi untuk melakukan reset dataset dan melakukan 

pembacaan ulang terhadap dataset yang membuat dataset menjadi seperti 

sebelum melalui proses data preprocessing. Tombol preprocess berguna untuk 

melakukan proses data preprocessing dengan mengecek terlebih dahulu opsi 

apa saja yang sudah dipilih oleh user.   
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2. Rancangan Halaman Data 

 

Gambar 3.10 Tampilan Antarmuka Menu Data 

Gambar 3.10 di atas menunjukkan halaman menu Data yang 

menampilkan data yang sudah melalui proses data preprocessing. Jika opsi 

data preprocessing tidak ada yang dipilih oleh user maka aplikasi akan 

menampilkan data mentah yang belum diolah. 

3. Rancangan Halaman Tree 

Gambar 3.11 menunjukkan tampilan dari halaman Tree yang berisi 

decision tree yang sudah dibuat dari data yang sudah dibaca dan diproses 

sebelumnya dan menampilkan hasil dari preprocessing data yang telah dipilih 

user dan juga hasil dari pengecekan secara cross-validation.  
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Gambar 3.11 Tampilan Antarmuka Menu Tree 

4. Rancangan Halaman Input 

 

Gambar 3.12 Tampilan Antarmuka Menu Input 

Gambar 3.12 menunjukkan tampilan dari halaman Input yang berisi 

textfield untuk menampung user input dan juga combo box untuk memberikan 

pilihan untuk user dalam memasukkan input yang memiliki variabel nominal. 

Terdapat tombol yang digunakan untuk melakukan deteksi terhadap input yang 

sudah dimasukan oleh user.   

Rancang bangun..., Robi Rianto, FTI UMN, 2016




