
6 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Semangka dan Melon 

Semangka berasal dari daerah tropik dan subtropik Afrika. Tanaman ini 

tergolong semusim dan cepat dalam berproduksi, yaitu kurang lebih dua sampai 

empat bulan. Buahnya berbentuk bulat hingga bulat memanjang, besar 20 cm 

sampai dengan 30 cm, berdiameter lima belas cm sampai dengan delapan belas 

cm, dan memiliki berat empat kg sampai dengan dua puluh kg (Rukhmana, 1994). 

Kulitnya berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik-larik hijau tua 

tergantung jenisnya. Daging buahnya berwarna merah, merah muda, kuning, 

oranye, bahkan ada yang berwarna putih.  Bijinya berbentuk memanjang dan 

pipih serta memiliki warna hitam, coklat, coklat kemerahan, kuning, dan ada yang 

putih. Buah semangka yang masak mengandung kurang lebih 92 persen air, 

sehingga buah ini dijuluki buah pemuas dahaga (Rukhmana, 1994). 

Buah semangka jika dipanen tepat waktu akan berwarna merah cerah, ada 

juga yang kuning, teksturnya renyah, remah, rasanya manis, dan banyak 

mengandung air. Buah semangka mengandung zat kalium yang mampu 

menghidupkan aktivitas sel darah putih sehingga dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh. Selain zat-zat penting di atas, semangka juga mengandung vitamin A yang 

sangat baik untuk kesehatan mata dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

Semangka juga mengandung vitamin B6 yang berguna membantu sistem 

kekebalan tubuh untuk memproduksi antibody. Vitamin B6 juga membantu 

memelihara fungsi saraf normal dan membentuk sel darah merah (Board, TT). 
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Sama dengan semangka, melon juga termasuk suku labu-labuan 

(Cucurbitaceae). Melon berasal dari Lembah Persia, Mediterania. Buah ini masuk 

ke Indonesia dan mulai dibudidayakan pada tahun 1970. Pada saat itu, melon 

menjadi buah yang sangat mahal dan bergengsi tinggi. Hanya orang-orang 

berstatus ekonomi tinggi yang dapat memakan buah yang mengandung banyak air 

ini. Sekarang, buah ini sudah dapat dinikmati semua kalangan dengan harga 

terjangkau (Rukhmana, 1994). 

Sama seperti buah semangka, buah melon juga tergolong cepat berproduksi, 

kurang lebih 75 hari sampai dengan 120 hari masa panennya (tergantung varietas). 

Berat buahnya juga kurang lebih 0,5 kg sampai dengan 4 kg tergantung 

varietasnya. Daging buahnya berwarna oranye tua hingga muda, kuning-jingga, 

hijau, hijau muda, putih, sampai putih kehijauan. Biji buah melon umumnya 

berwarna coklat muda, panjangnya rata-rata 0,9 mm dengan diameter 0,4 mm. 

Dalam satu buah melon terdapat sekitar 500 sampai dengan 600 biji (Rukhmana, 

1994). 

Melon memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, yaitu membantu 

sistem pembuangan, sebagai antikanker, menurunkan resiko serangan penyakit 

jantung dan stroke, menjaga kesehatan mata, menurunkan berat badan, dan 

mencegah serta menyembuhkan panas dalam (Yana, 2014). 

Buah semangka dan melon dapat dibilang matang jika buah tersebut berat. 

Jika diketuk berbunyi nyaring, maka buah tersebut belum matang sempurna. 

Berbeda sedikit dengan melon, jika buah tersebut sudah masak, maka akan keluar 

aroma harum dan manis, serta pangkal melon lebih empuk (Rukhmana, 1994). 
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Namun hal tersebut masih berupa persepsi manusia, belum menjadi ukuran yang 

pasti. 

Kedua buah tersebut merupakan buah yang cukup digemari di kalangan 

masyarakat Indonesia sehingga mudah ditemui dan sering dikonsumsi (Rukhmana, 

1994). Penentuan kematangan kedua buah tersebut masih menggunakan cara 

manual yang membutuhkan waktu lebih lama dan biasanya harus merusak buah 

dalam pengujiannya (Prakoso, 2015), misalnya dengan menggunakan 

refraktometer. 

2.2 Refraktometer 

Refraktometer adalah sebuah alat untuk mengetahui indeks refraksi, 

kepadatan jenis, dan konsentrasi dari suatu zat terlarut, misalnya mengukur kadar 

gula, kadar protein dalam tubuh, dan kadar urin. Pengukuran dengan 

refraktometer ditetapkan dalam satuan Brix. Brix ini adalah zat padat kering dan 

terlarut dalam suatu larutan yang dihitung sebagai sukrosa (per 100 gram larutan). 

Prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan refraksi cahaya polikromatis dari sinar 

lampu yang menyinari day light plate (Zahra, 2016). 

Cara kerja refraktometer adalah pertama-tama sampel diteteskan ke prisma, 

kemudian dikenakan cahaya polikromatis dan selanjutnya diteruskan ke prisma. 

Lalu cahaya polikromatis diubah menjadi cahaya monokromatis, selanjutnya 

terjadi pemfokusan pada lensa. Setelah itu, cahaya monokromatis yang telah 

melewati lensa diteruskan ke biomaterial skip sehingga tertera skala (Harrill, 

1998). Cara penggunaannya dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1 adalah contoh cara penggunaan refraktometer. Pertama yang 

harus dilakukan adalah membersihkan bagian day light plate dan prisma dengan 

cairan aquades, lalu lakukan penyekaan secara satu arah. Lalu teteskan sampel, 

satu sampai tiga tetes, di atas prisma. Lihat hasil pengukuran menggunakan eye 

piece sehingga ada garis perbatasan antara biru dan putih yang menunjukkan hasil 

pengukuran. Kalibrasi dilakukan menggunakan aquades yang diteteskan pada 

prisma dan tidak boleh ada gelembung karna akan mempengaruhi nilai indeks, 

sehingga akan mengurangi keakuratan pengukuran (Zahra, 2016).  

 

Gambar 2.1 Cara Penggunaan Refraktometer (Harrill, 1998) 

Tabel 2.1 merupakan tabel dari indeks refraksi sari buah semangka dan 

melon dalam derajat Brix. Semakin tinggi derajat Brix-nya, maka akan semakin 

manis kadar buahnya. Brix sama dengan persentase sukrosa yang juga merupakan 
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jumlah dari sukrosa, fruktosa, vitamin, mineral, asam amino, protein, hormon, dan 

zat padat lain di dalam sebuah tanaman (Zahra, 2016). Melon memiliki kadar 

kemanisan yang lebih tinggi dari semangka. 

 

Tabel 2.1 Indeks Refraksi Sari Buah dalam Derajat Brix (Harrill, 1998) 

Buah Poor Average Good Excellent 

Melon 8 10 12 14 

Semangka 4 6 8 12 

 

2.3 Sinyal Analog dan Sinyal Digital 

Sinyal adalah suatu isyarat atau tanda untuk meneruskan atau melanjutkan 

suatu kegiatan, sinyal dapat berupa lampu, tanda, suara, dan lain-lain. Sinyal juga 

merupakan fenomena dari lingkungan yang terukur atau terkuantisasi (Hanggasari, 

2012). Contohnya adalah lampu lalu lintas, jika lampu berwarna hijau kendaraan 

boleh jalan, sebaliknya jika lampu berwarna kuning dan merah kendaraan harus 

berhenti. 

Dalam dunia elektronika, sinyal ada dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal 

digital. Sinyal analog adalah sinyal yang kontinu menurut waktu. Sinyal ini 

merupakan campuran dari gelombang sinus yang jumlahnya bisa tak terbatas. 

Amplitudo pada sinyal analog untuk sebuah file suara bisa sama dalam interval 

waktu tertentu dan dapat berubah-ubah tergantung kuat atau lemahnya suara pada 

interval tertentu (Prasetya dkk, 2008). 
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Gambar 2.2 Sinyal Analog (Santoso, TT) 

Sinyal analog merupakan sinyal yang berupa gelombang elektro magnetik 

dan bergerak atas dasar frekuensi (jumlah getaran sinyal analog dalam satu detik). 

Kecepatan frekuensi dinyatakan dalam Hertz. Sinyal analog berupa berbagai 

macam gelombang elektromagnetik yang langsung, terus-menerus disebarkan 

melalui berbagai media transmisi. Sinyal ini juga kerap disebut dengan broadband. 

Sinyal ini bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk 

gelombang yang kontinyu. Misalnya saat berkomunikasi dengan telepon, suara 

yang dikirim via telepon dilewatkan melalui gelombang. Kemudian gelombang itu 

diterima dan diterjemahkan menjadi bentuk suara (Santoso, TT). 

 Dua parameter yang penting dalam sinyal analog adalah amplitudo (ukuran 

tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog) dan frekuensi. Isyarat analog 

biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Jangkauan transmisi data dapat 

mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini gampang terpengaruh dengan noise 

(Santoso, TT). 

Sedangkan sinyal digital adalah sinyal data yang terdapat dalam bentuk 

pulsa dan dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba, sinyal ini memiliki besaran 
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antara 0 sampai 1. Sinyal ini merupakan bentuk sampling dari sinyal analog. 

Proses informasinya mudah, cepat, akurat, tetapi transmisi sinyal ini hanya 

mencapai jarak yang relatif dekat. Sinyal digital dikenal juga dengan sebutan 

sinyal diskrit. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit 

yang dapat berupa 0 atau 1 dan nilai untuk sebuah bit adalah dua buah. Secara 

umum, jumlah nilai yang terbentuk oleh kombinasi n-bit adalah sebesar 2
n
. 

Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 (dua pangkat dua), yaitu 00, 01, 

10, dan 11. Sinyal digital juga disebut dengan baseband yang memuat denyut 

voltase yang ditransmisikan melalui kawat (Santoso, TT).  

Sinyal digital dapat disimpan dalam media magnetik, berupa tape atau disk 

tanpa mengalami pelemahan atau distorsi data sinyal yang bersangkutan. 

Implementasinya pun lebih murah dibanding sinyal analog (Hanggarsari, 2012). 

Gambar 2.3 merupakan gambar dari sinyal digital. 

 

 

Gambar 2.3 Sinyal Digital (Santoso, TT) 

Keuntungan dari sistem ini adalah sinyal ini berhubungan langsung dengan 

nilai, bukan gelombang. Nilai bisa dimanipulasi dengan rangkaian logika. Sinyal 
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digital memiliki beberapa keistimewaan, yaitu sebagai berikut (Hanggarsari, 

2012). 

a. Sinyal digital dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang 

dapat membuat informasi  dikirim dengan kecepatan tinggi. 

b. Penggunaan yang berulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas 

dan kuantitas informasi itu sendiri. 

c. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai 

bentuk. 

d. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan 

mengirimnya secara interaktif. 

Digital berhubungan dengan angka 0 dan 1, logika biner, diskrit, sedangkan 

analog adalah kontinyu. Digital bisa dilihat sebagai sinyal analog yang dicuplik 

atau di-sampling. Jika sampelnya semakin sering, maka deltanya mendekati nol, 

maka sinyal digital bisa dilihat menjadi sinyal analog lagi. Menghitung sinyal 

digital lebih mudah dari sinyal analog, karena sinyal digital diskrit, sedangkan 

mengitung sinyal analog harus menggunakan diferensial dan integral. Perbedaan 

yang mendalam antara sinyal digital dan analog adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Perbedaan Sinyal Digital dan Analog (Hanggarsari, 2012) 

Analog Digital 

Dirancang untuk suara dan tidak efisien 

untuk data 

Dirancang untuk data dan suara 

Kecepatan rendah Kecepatan tinggi 

Banyak terdapat noise  dan rentan 

kesalahan 

Informasi diskrit level 

 

 

Rancang bangun...,Putri Martaguna,FTI UMN,2017



14 

 

Pada penelitian kali ini, sinyal suara yang akan diproses bersifat analog yang 

lalu akan diubah menjadi sinyal digital. Pengubahannya berupa urutan angka 

dengan tingkat presisi tertentu yang dinamakan analog to digital conversion 

dengan menggunakan Analog to Digital Converter (ADC). ADC memiliki dua 

karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Proses konversi dari 

analog ke digital, yaitu sebagai berikut (Prasetya dkk, 2012). 

a. Pencuplikan (sampling) merupakan konversi sinyal analog ke dalam sinyal 

amplitudo kontinyu waktu diskrit. 

b. Kuantisasi merupakan konversi masing-masing amplitudo kontinyu waktu 

diskrit dari sinyal sampel dikuantisasi dalam level 2
B
, B adalah jumlah bit 

yang digunakan. 

c. Coding, yaitu setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi 

direpresentasikan ke dalam suatu barisan bilangan biner dari masing-masing 

bit. 

Suara ketukan semangka dan melon yang direkam melalui microphone 

dihubungkan ke komputer. Hasilnya akan berupa file berekstensi *.wav. Wav 

adalah file audio digital yang tidak terkompresi yang banyak digunakan pada PC 

dan memiliki kualitas suara audio CD. File ini memiliki format 1-N saluran dan 

16 bit per sampel, serta memiliki sampling rate 44,1 KHz. Format file wav 

menyimpan informasi berupa jumlah track (mono dan stereo), sampling rate, dan 

bit depth. Keuntungan adanya file ini adalah file tersebut dapat di-edit karena file 

tersebut masih belum terkompresi, tapi file ini akan sulit diubah jika sudah 

dimampatkan (Prasetya dkk, 2012). 
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2.4 Fast Fourier Transform (FFT) 

Transformasi Fourier cepat atau yang lebih dikenal dengan Fast Fourier 

Transform (FFT) adalah suatu algoritma untuk menghitung Discrete Fourier 

Transform (DFT) dengan lebih cepat dan efisien (Susilawati, 2009). FFT juga 

dapat diartikan sebagai suatu algoritma yang digunakan untuk merepresentasikan 

sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi (Roikhatul, 2015). FFT 

berkaitan erat dengan periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk sebuah isyarat atau gelombang mencapai satu gelombang yang 

penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya periode dalam satu detik. Namun 

jika terdapat beberapa isyarat dengan frekuensi berbeda, penentuan frekuensi 

komponen-komponen penyusun isyarat tersebut menjadi sangat sulit. Maka dari 

itu, dibutuhkan sebuah algoritma seperti FFT untuk membantu memisahkan 

isyarat tersebut menjadi beberapa komponen frekuensi (Hendry, TT). 

2.5  Fast Fourier Transform Library 

Library yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah Exocortex.DSP. 

Library C# ini bersifat open source dan menyediakan angka kompleks dengan 

tipe data double. Library ini memiliki akurasi yang tinggi dalam statistik dan 

dioptimalkan untuk keakuratan kecepatan dan angka. (Houston dan Pterson, 2003). 

Alasan Exocortex disebut library Digital Signal Processing (DSP) karena 

bilangan kompleks, FFT, dan fungsi statistic menjadi dasar dari library ini 

(Nesvik, 2016). 
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Untuk menyempurnakan real time processing, program membaca data suara 

setiap 10ms. Setiap data yang ditampung dikalikan dengan MLT Sine Window. 

Rumus dapat dilihat pada persamaan (1) (Padmanaban, TT). 

𝑥𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠  𝑛 =  𝑥𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜  𝑛 ×  𝑤𝑟𝑒𝑐𝑡  
𝑛

𝑀
 × sin[(𝑛 +  

1

2
)

𝜋

2𝑀
] …(1) 

Hasil perhitungan FFT biasanya mengandung bilangan real dan imajiner (j), 

jadi sulit untuk perhitungannya. Maka digunakan rumus pada persamaan (2) untuk 

mempermudah perhitungan (Susilawati, 2009). 

𝑋𝑛 = [𝑅2 + 𝐼2]
1

2      … (2) 

Keterangan: 

Xn = urutan ke-n komponen output DFT (X0, X1, …, X(N-1)) 

R = Bilangan real 

I = Bilangan imajiner (mengandung  −1) 

Satu hal yang membedakan FFT dengan algoritma fourier lainnya adalah 

pada algoritma ini dapat ditentukan nilai faktor r untuk jumlah N tertentu, dengan 

rumus N = r
M

. Jika N = 2
M

 dan nilai N adalah 8, maka M bernilai 3. Hal ini 

berlaku untuk radiks = 2. Letak komputasinya menjadi M = log2 N. Pada setiap 

tingkat harus dilakukan N perkalian, maka algoritmanya menjadi N log2 N (Indah 

Susilawati, 2009).  
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Semakin besar N, semakin banyak perhitungan yang dilakukan. Jika nilai N 

ada seribu, maka perhitungan untuk rumus DFT lebih banyak seratus kali lipat 

daripada FFT. Begitu juga jika nilai N satu juta dan satu miliar, maka nilai DFT 

dan FFT akan semakin jauh perbedaan perhitungannya.  

2.5 Naïve Bayes Classifier (NBC) 

Naïve Bayes Classifier adalah algoritma penyederhanaan dari Bayesian 

Classification (teorema Bayes). Algoritma ini cukup popular dan sering disebut 

sebagai Simple Bayesian Classification (Zhang, 2004). Performa Naïve Bayes 

cukup kompetitif dalam proses klasifikasi. Ciri utama metode ini adalah asumsi 

yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian 

(Shadiq, 2009). 

Pada teorema Bayes, jika terdapat dua kejadian yang terpisah, maka akan 

dirumuskan sebagai berikut (Zhang, 2004). 

𝑃 𝐴 𝐵) =  
𝑃 𝐴 

𝑃 𝐵 
𝑃(𝐵|𝐴)    … (3) 

Keterangan : 

B = Data dengan class yang belum diketahui 

A = Hipotesis data merupakan suatu class spesifik 

P(A|B) = Probabilitas hipotesis A berdasar kondisi B 

P(A) = Probabilitas hipotesis A 

P(B|A) = Probabilitas B berdasarkan kondisi pada hipotesis A 

P(B) = Probabilitas B. 

Penjelasan teorema Naïve Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi 

diperlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas yang cocok bagi sampel 
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yang dianalisis, karena itu teorema Bayes di atas disesuaikan menjadi seperti 

rumus (5) ini (Zhang, 2004). 

𝑃 𝐶 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑛) =  
𝑃 𝐶 𝑃(𝐹1,𝐹2,…,𝐹𝑛 |𝐶)

𝑃 𝐹1,𝐹2,…,𝐹𝑛 
 … (4) 

Variabel C merupakan kelas dan F adalah karakteristik-karakteristik 

petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut 

menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel dengan karakteristik tertentu dalam 

kelas C (posterior) adalah hasil kali peluang munculnya kelas C (prior) dengan 

peluang munculnya karakteristik-karakteristik sampel pada kelas C (likelihood), 

dibagi dengan peluang munculnya karakteristik sampel secara global (evidence). 

Jadi, rumus (5) dapat ditulis lebih sederhana menjadi rumus(6) (Zhang, 2004), 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  
𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟  × 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖 ℎ𝑜𝑜𝑑

𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
  … (5) 

Nilai evidence konstan untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai posterior 

akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior lainnya untuk menentukan kelas 

dari suatu sampel. Penjabaran teorema Bayes menjadi semakin banyak dan 

kompleks jika semakin banyak karakteristik yang diukur, sehingga 

perhitungannya menjadi sulit untuk dilakukan. Maka, digunakanlah asumsi 

independensi yang tinggi untuk setiap karakteristik, bahwa masing-masing 

karakteristik bersifat independen atau saling bebas. Asumsi tersebut membentuk 

suatu persamaan, yaitu pada rumus (7) (Zhang, 2004). 

𝑃 𝐹𝑖 𝐹𝑗) =  
𝑃 𝐹𝑖  ∩𝐹𝑗  

𝑃 𝐹𝑗  
=  

𝑃 𝐹𝑖  )𝑃(𝐹𝑗  

𝑃 𝐹𝑗  
= 𝑃(𝐹𝑖) … (6) 

Rancang bangun...,Putri Martaguna,FTI UMN,2017



19 

 

Untuk i ≠ j, sehingga 𝑃 𝐹𝑖 𝐶, 𝐹𝑗 = 𝑃(𝐹𝑖|𝐶) . Dari persamaan ini dapat 

disimpulkan bahwa asumsi independensi tersebut membuat syarat peluang 

menjadi sederhana, sehingga perhitungannya menjadi lebih mungkin untuk 

dilakukan. Penjabaran perhitungan di atas menjadi seperti pada persamaan (7a) 

dan (7b) (Zhang, 2004). 

  𝑃 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑛  𝐶) = 𝑃 𝐹1 𝐶  𝑃 𝐹2 𝐶 …𝑃(𝐹𝑛|𝐶) … (7a) 

  𝑃 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑛  𝐶) =  𝑃(𝐹𝑖|𝐶)𝑛
𝑖=1   … (7b) 

Persamaan di atas merupakan model dari teorema Naïve Bayes yang 

selanjutnya akan digunakan dalam proses klasifikasi. Klasifikasi dengan data 

continue digunakan rumus Dentitas Gauss  yang dipaparkan pada rumus (8) 

(Saleh, 2015). 

𝑃 𝑋𝑖 =  𝑥𝑖    𝑌 =  𝑦𝑖) =  
1

 2𝜋𝜎𝑖𝑗
𝑒

−
(𝑥𝑖  − 𝜇 𝑖𝑗 )2

2𝜎𝑖𝑗   … (8) 

Keterangan : 

P = Peluang 

Xi = Atribut ke-i 

xi = Nilai atribut ke-i 

Y = Kelas yang dicari 

yi = Sub kelas Y yang dicari 

µ = mean, menyatakan rata-rata dari seluruh atribut 

𝜎 = standar deviasi, menyatakan varian dari seluruh atribut 
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Dibawah ini merupakan contoh tabel soal penerapan Naïve Bayes Classifier 

untuk prediksi kelulusan. 

 

Tabel 2.3 Contoh Soal Penerapan Naïve Bayes untuk Prediksi Kelulusan 

Jenis Kelamin 
Status 

Mahasiswa 

Status 

Pernikahan 
IPK 

Status 

Kelulusan 

Laki-laki Mahasiswa Belum 3.17 TEPAT 

Laki-laki Bekerja Belum 3.30 TEPAT 

Perempuan Mahasiswa Belum 3.01 TEPAT 

Perempuan Mahasiswa Menikah 3.25 TEPAT 

Laki-laki Bekerja Menikah 3.20 TEPAT 

Laki-laki Bekerja Menikah 3.50 TERLAMBAT 

Perempuan Bekerja Menikah 3.00 TERLAMBAT 

Perempuan Bekerja Belum 2.70 TERLAMBAT 

Laki-laki Bekerja Belum 2.40 TERLAMBAT 

Perempuan Mahasiswa Menikah 2.50 TERLAMBAT 

Perempuan Mahasiswa Belum 2.50 TERLAMBAT 

Perempuan Mahasiswa Belum 3.50 TEPAT 

Laki-laki Bekerja Menikah 3.30 TEPAT 

Laki-laki Mahasiswa Menikah 3.25 TEPAT 

Laki-laki Mahasiswa Belum 3.30 TERLAMBAT 

 

Jika ada seorang mahasiswa dengan data sebagai berikut, 

Tabel 2.4. Contoh Data Tambahan 

Jenis Kelamin 
Status 

Mahasiswa 

Status 

Pernikahan 
IPK 

Status 

Kelulusan 

Laki-laki Mahasiswa Belum 2.70 - 

 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah class / 

label. 
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P (SK = TEPAT) = 8/15 

P (SK = TERLAMBAT) = 7/15 

P(SK =  TEPAT | TERLAMBAT) adalah peluang status kelulusan 

mahasiswa tepat atau terlambat. Ada delapan mahasiswa yang lulus tepat waktu 

dari total 15 orang, sehingga menjadi 8/15 dan ada tujuh orang yang terlambat, 

sehingga menjadi 7/15. 

Selanjutnya adalah menghitung jumlah kasus yang sama dengan class yang 

sama, yaitu sebagai berikut. 

P(JK = Laki-laki | SK = TEPAT) = 5/8 

P(JK = Laki-laki | SK = TERLAMBAT) = 3/7 

Data tambahan berjenis kelamin laki-laki, jadi peluang perempuan tidak 

perlu dihitung. Dari delapan mahasiswa yang lulus tepat, lima di antaranya adalah 

laki-laki, maka peluangnya menjadi 5/8. Sedangkan dari tujuh orang yang lulus 

terlambat, tiga di antaranya adalah laki-laki, jadi peluangnya menjadi 3/7. 

P(SM = Mahasiswa | SK = TEPAT) = 5/8 

P(SM = Mahasiswa | SK = TERLAMBAT) = 3/7 

Data tambahan berstatus mahasiswa, jadi peluang yang sudah bekerja tidak 

perlu dihitung. Dari delapan orang yang lulus tepat, lima di antaranya adalah 

berstatus mahasiswa, maka peluangnya menjadi 5/8. Sedangkan dari tujuh orang 

yang lulus terlambat, tiga di antaranya masih berstatus mahasiswa, jadi 

peluangnya menjadi 3/7. 

P(SP = Belum | SK = TEPAT) = 4/8 

P(SP = Belum| SK = TERLAMBAT) = 4/7 
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Data tambahan berstatus belum menikah, jadi peluang yang sudah menikah 

tidak perlu dihitung. Dari delapan orang yang lulus tepat, empat di antaranya 

adalah berstatus belum menikah, maka peluangnya menjadi 4/8. Sedangkan dari 

tujuh orang yang lulus terlambat, empat di antaranya masih berstatus belum 

menikah, jadi peluangnya menjadi 4/7. 

P(IPK = 2.70 | SK = TEPAT) = 0/8 

P(IPK = 2.70 | SK = TERLAMBAT) = 1/7 

Data tambahan memiliki IPK 2.70, jadi peluang dengan IPK lain tidak perlu 

dihitung. Dari delapan orang yang lulus tepat, tidak ada yang memiliki IPK 2.70, 

maka peluangnya menjadi 0/8. Sedangkan dari tujuh orang yang lulus terlambat, 

satu di antaranya memiliki IPK 2.70, jadi peluangnya menjadi 1/7. 

Langkah selanjutnya adalah mengalikan semua yang berstatus kelulusan 

tepat dan juga yang terlambat. Menghitung peluang mahasiswa yang berjenis 

kelamin laki-laki, berstatus mahasiswa, belum menikah, dengan IPK 2.70 lulus 

tepat waktu, P((JK = Laki-laki), (SM = Mahasiswa),  (SP = Belum), (IPK = 2.70) | 

TEPAT). Juga menghitung peluang mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, 

berstatus mahasiswa, belum menikah, dengan IPK 2.70 terlambat. P((JK = Laki-

laki), (SM = Mahasiswa),  (SP = Belum), (IPK = 2.70) | TERLAMBAT). 

 

P((JK = Laki-laki | TEPAT), (SM = Mahasiswa | TEPAT),  (SP = Belum | 

TEPAT), (IPK = 2.70 | TEPAT) | TEPAT) = 5/8 × 5/8 × 4/8 × 0/8 × 8/15 = 0. 
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P((JK = Laki-laki  | TERLAMBAT), (SM = Mahasiswa | TERLAMBAT),  (SP = 

Belum  | TERLAMBAT), (IPK = 2.70  | TERLAMBAT) | TERLAMBAT) = 3/7 × 

3/7 × 4/7 × 1/7 × 7/15 = 0.007. 

Tahapan yang terakhir adalah bandingkan hasil perkalian yang peluang lulus 

terlambat dengan yang tepat. Dari contoh di atas, peluang tepat 0 dan peluang 

terlambat 0.007. Terlihat bahwa peluang yang lulus terlambat lebih besar, jadi 

jawabannya lulus terlambat. 

2.6 Perhitungan Akurasi 

 Akurasi didefinisikan sebagai selisih atau kedekatan antara nilai yang 

terbaca dari alat ukur dengan nilai sebenarnya. Secara umum, akurasi sebuah alat 

ukur ditentukan dengan cara kalibrasi pada kondisi tertentu dan dapat 

diekspresikan dalam bentuk plus-minus (Tamim, 2014). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), akurasi adalah ketelitian atau ketepatan. Perhitungan 

rumus akurasi dapat dilihat pada rumus (10) (Andriani, 2016). 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑑𝑎𝑡𝑎  𝑢𝑗𝑖  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎  𝑑𝑎𝑡𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖
 × 100%  …(10) 

Misalnya ada data sepuluh buah data, ketika diuji hanya ada delapan data 

yang tepat, maka perhitungannya menjadi 8/10 x 100% = 80%. Maka akurasi 

yang didapat adalah 80%. 

Akurasi dikatakan cukup baik jika memiliki persentase di atas 60% 

(Ramadhansyah dkk, 2011), sedangkan akurasi dikatakan tinggi jika memiliki 

persentasi  di atas 87% (Darujati dkk, 2012). 
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