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Abstrak. Pohon klasifikasi biner merupakan metode klasifikasi yang digunakan un-
tuk menentukan keanggotaan dalam kelas-kelas variabel dependen kategorik yang
memiliki dua simpul setiap pembaginya. Algoritme yang digunakan pada metode
klasifikasi tersebut adalah algoritme QUEST. Pembentukan pohon klasifikasi dengan
algoritme QUEST melalui dua langkah, yaitu pemilihan variabel pembagi dan menen-
tukan titik pembagi. Pada penelitian ini dilakukan penerapan terhadap mahasiswa
transfer UNS dengan algoritme QUEST. Variabel dependen yang digunakan yaitu
asal perguruan tinggi mahasiswa dengan kategori luar UNS dan UNS. Variabel in-
dependennya yaitu usia, jenis kelamin, tahun lulus, IPK, fakultas, dan penghasilan
orang tua. Berdasarkan hasil dan pembahasan, variabel yang memengaruhi mahasis-
wa transfer adalah IPK.

Kata kunci : pohon klasifikasi biner, QUEST, mahasiswa transfer UNS

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di se-

tiap negara. Undang-undang No. 12 pasal 1 ayat (2) tahun 2012 [6] menyebutkan

bahwa salah satu program pendidikan tinggi di Indonesia yaitu program pendi-

dikan sarjana. Pemerintah menyediakan kesempatan kepada anak bangsa untuk

dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana yaitu melalui program sarja-

na transfer. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi

kasar (APK) dan pemerataan akses memperoleh perguruan tinggi. Perguruan

tinggi yang menyelenggarakan program tersebut adalah Universitas Sebelas Ma-

ret (UNS). Program transfer di UNS mulai berlaku sejak tahun 2013 dan dibuka

setiap tahun untuk lulusan diploma yang akan melanjutkan ke tingkat sarjana.

Mahasiswa program transfer di UNS tidak hanya berasal dari lulusan UNS na-

mun juga dari lulusan luar UNS. Untuk mengetahui gambaran pola dan klasifika-

si mahasiswa transfer, mahasiswa dikategorikan menjadi dua yaitu lulusan UNS

dan luar UNS. Masalah klasifikasi mahasiswa transfer di UNS dapat diselesaikan

menggunakan metode klasifikasi.

Metode klasifikasi digunakan untuk menentukan keaggotaan pengamatan

dari pengukuran variabel independen dalam kelas variabel dependen. Metode
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klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu metode klasifikasi parametrik dan nonpa-

rametrik. Metode klasifikasi parametrik terikat pada asumsi-asumsi tertentu.

Sedangkan metode klasifikasi nonparametrik tidak terikat pada asumsi tertentu

namun mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dan mudah dalam penggunaannya.

Menurut Maroco et al. [5], pohon klasifikasi merupakan metode klasifikasi nonpa-

rametrik. Algoritme pohon klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu pohon klasifikasi

biner dan nonbiner (Kim dan Loh [2]). Pohon klasifikasi biner terdiri atas classi-

fication and regression tree (CART ) dan quick, unbiased, and efficient statistical

tree (QUEST ). Pohon klasifikasi non-biner yaitu fast and automatic classifica-

tion tree (FACT ), C4.5, chi-square automatic interaction detection (CHAID),

dan classification rule with unbiased interaction selection and estimation (CRU-

ISE ).

Algoritme QUEST merupakan algoritme pohon klasifikasi biner yang digu-

nakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Dalam penelitian ini, algoritme

QUEST diterapkan untuk membentuk pohon klasifikasi dan menentukan variabel

yang berpengaruh terhadap mahasiswa transfer UNS.

2. Metode Pohon Klasifikasi

Metode pohon klasifikasi merupakan metode yang digunakan untuk menen-

tukan keanggotaan dalam kelas-kelas variabel dependen kategorik. Proses pem-

bagian simpul pada pembentukan pohon klasifikasi bersifat biner atau nonbiner.

Bagian-bagian pohon klasifikasi adalah simpul akar, simpul dalam, dan simpul

akhir. Simpul akar (t0) merupakan tempat informasi keseluruhan data yang diba-

gi menjadi simpul t1 dan t2. Simpul dalam yaitu simpul hasil pembagian simpul

sebelumnya dan dapat dibagi kembali ke beberapa simpul. Simpul akhir yaitu

simpul yang tidak dapat dibagi lagi dan digunakan sebagai label kelas (Rokach

dan Maimon [7]).

3. Algoritme QUEST

QUEST merupakan algoritme yang diperkenalkan oleh Loh dan Shih [4]

sebagai bentuk metode pohon klasifikasi yang menghasilkan pohon biner. Algo-

ritme QUEST memiliki kecepatan dalam komputasi (quick), menghasilkan vari-

abel independen yang tak bias (unbiased), dan efisien untuk data komplek yaitu
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dapat menggunakan variabel independen bertipe kategorik dan numerik (effici-

ent). QUEST merupakan modifikasi dari analisis diskriminan kuadratik. Analisis

diskriminan kuadratik diterapkan pada proses penentuan titik pembagi. Algo-

ritme QUEST dibagi menjadi dua yaitu, algoritma pemilihan variabel pembagi

dan algoritma penentuan titik pembagi. Langkah-langkah algoritme QUEST di-

uraikan sebagai berikut.

(1) Pemilihan variabel pembagi. QUEST menerapkan uji kebebasan chi-

square (χ2) untuk variabel independen bertipe kategorik dan uji ANA-

VA F untuk variabel independen bertipe numerik. Pemilihan variabel

pembagi pada QUEST yaitu memilih nilai p-value terkecil dari hasil uji

setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan dibandingkan

dengan koreksi Bonferroni. Menurut Grabczewski [1], koreksi Bonferroni

digunakan ketika beberapa uji dilakukan dengan tingkat kepercayaan le-

bih kecil yaitu α
n
, dengan n adalah jumlah variabel independen dan nilai

α yang digunakan adalah 0,05.

(2) Penentuan titik pembagi. Setelah terpilih variabel pembagi, langkah se-

lanjutnya adalah menentukan titik pembagi. Jika variabel pembagi yang

terpilih adalah variabel independen numerik, maka langsung diterapkan

analisis diskriminan kuadratik. Jika variabel pembagi yang terpilih ada-

lah variabel independen kategorik, maka dilakukan transformasi ke vari-

abel numerik dan selanjutnya diterapkan analisis diskriminan kudratik.

Analisis tersebut digunakan untuk menghitung akar dari persamaan kua-

drat ax2 + bx + c = 0, yaitu a = sA
2 − sB

2; b = 2(x̄AsB
2 − x̄BsA

2); dan

c = (x̄BsA)
2−(x̄AsB)

2+sA
2sB

2 ln p(A|t)sB
p(B|t)sA

, dengan x̄A dan sA
2 adalah rata-

rata dan variansi kelas A, dan x̄B dan sB
2 adalah rata-rata dan variansi

kelas B.

Analisis kuadratik menghasilkan 2 akar persamaan dan menggunakan nilai

akar persamaan yang mendekati rata-rata sampel dari setiap kelas. Proses pemi-

lihan simpul akan berhenti apabila salah satu dari aturan penghentian tercapai

yaitu, jika titik pembagi menjadi murni yaitu apabila semua kasus masuk ke da-

lam salah satu kategori variabel dependen dan jika semua kasus yang terdapat

di dalam simpul memiliki nilai-nilai identik untuk tiap variabel independen, jika

3 2017

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Penerapan Pohon Klasifikasi Biner . . . A. Maharani, D.R.S. Saputro, B. Winarno

pohon sudah mencapai kedalaman maksimum yang ditetapkan, jika banyaknya

kasus yang masuk ke dalam simpul sudah mencapai jumlah minimum yang di-

tetapkan, dan jika semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih

besar dari nilai α
n
.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, yaitu menerapkan algoritme

QUEST untuk membentuk pohon klasifikasi. Data yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah data mahasiswa sarjana transfer UNS tahun 2015. Data tersebut

adalah asal perguruan tinggi, usia, jenis kelamin, tahun lulus, IPK, fakultas, dan

penghasilan orang tua.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan data

mahasiswa transfer UNS tahun 2015, menentukan variabel-variabel yang diguna-

kan dalam mengkasifikasikan mahasiswa transfer, memilih variabel pembagi un-

tuk menentukan simpul yang akan dibentuk, menentukan titik pembagi untuk

membagi simpul yang terbentuk, proses pemilihan variabel pembagi dan titik

pembagi dilakukan sampai proses pembentukan pohon klasifikasi berhenti dengan

aturan penghentian, dan menginterpretasi pohon klasifikasi yang terbentuk.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Deskripsi Data. Pada penelitian ini menggunakan data mahasiswa tran-

sfer UNS tahun 2015 sebanyak 366 mahasiswa yang diperoleh dari SPMB UNS.

Variabel dan tipe data tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan tipe data mahasiswa transfer

Variabel Deskripsi Tipe data Keterangan
Y Asal perguruan tinggi Kategorik 0: luar UNS, 1: UNS.
X1 Usia mahasiswa Numerik
X2 Jenis kelamin Kategorik 0: laki-laki, 1: perempuan.
X3 Tahun lulus Kategorik 0: sebelum tahun 2015,

1: tahun 2015.
X4 IPK Numerik
X5 Fakultas Kategorik 0: FEB, 1: FISIP, 2: FP.
X6 Penghasilan orang tua Kategorik 0: tidak berpenghasilan,

1: berpenghasilan.
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5.2. Pemilihan Variabel Pembagi untuk Simpul t0. Pemilihan variabel pem-

bagi untuk simpul t0 (asal perguruan tinggi) menggunakan uji ANAVA F untuk

variabel independen bertipe numerik dan uji chi-square (χ2) untuk variabel in-

dependen bertipe kategorik. Uji ANAVA F digunakan untuk i = 1, 4 dan uji chi-

square (χ2) digunakan untuk i = 2, 3, 5, 6 variabel independen bertipe kategorik.

Hipotesis ditentukan menggunakan model Yij = µ+τi+εij dengan Yij adalah nilai

pengamatan perlakuan ke-i dari ulangan ke-j, µ adalah nilai rata-rata umum, τi

adalah pengaruh perlakuan ke-i terhadap respon, εij adalah pengaruh galat yang

timbul pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. Langkah-langkah pengujiannya

diuraikan sebagai berikut.

(1) Uji ANAVA F

(a) Hipotesis:

H0: τi = 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel inde-

penden dan dependen);

H1: τi ̸= 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen

dan dependen);

(b) tingkat signifikansi : α = 0, 05;

(c) daerah kritis: DK = {F |F > Fα,k−1,N−k};
(d) statistik uji: F =

(N−k)ΣjNj(x̄j−x̄)2

(k−1)ΣiΣj(xij−x̄j)
;

(e) kesimpulan: Jika F ∈ DK, maka H0 ditolak atau jika F ̸∈ DK, maka

H0 tidak ditolak.

(2) Uji Chi-square (χ2)

(a) Hipotesis:

H0: τi = 0 (tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel in-

dependen dan dependen);

H1: τi ̸= 0 (ada hubungan yang signifikan antara variabel independen

dan dependen);

(b) tingkat signifikansi : α = 0, 05;

(c) daerah kritis: DK = {χ2|χ2 > χ2
α,r−1,c−1};

(d) statistik uji: χ2 =
∑r

i=1

∑c
j=1[

(Oij−Eij)
2

Eij
];

(e) kesimpulan: Jika χ2 ∈ DK, maka H0 ditolak atau jika χ2 ̸∈ DK,

maka H0 tidak ditolak.
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Berdasarkan hasil uji hipotesis masing-masing variabel pada Tabel 2, vari-

abel yang memiliki nilai signifikan adalah variabel X4 dengan nilai F = 13, 589

lebih dari Fα,k−1,N−k = 3, 86. Karena F ∈ DK, H0 ditolak yang artinya terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel IPK dan asal perguruan tinggi sehingga

X4 dipilih sebagai variabel pembagi simpul t0.

Tabel 2. Hasil uji hipotesis pemilihan variabel pembagi simpul t0

Variabel Deskripsi Nilai statistik uji Kesimpulan
X1 Usia mahasiswa F = 0, 156 H0 tidak ditolak
X2 Jenis kelamin χ2 = 0, 024 H0 tidak ditolak
X3 Tahun lulus χ2 = 4, 230 H0 tidak ditolak
X4 IPK F = 13, 589 H0 ditolak
X5 Fakultas χ2 = 8, 691 H0 ditolak
X6 Penghasilan orang tua χ2 = 3, 408 H0 tidak ditolak

5.3. Pemilihan Titik Pembagi untuk Simpul t0. QUEST merupakan pohon

klasifikasi biner yang setiap simpulnya menghasilkan dua simpul baru. Varia-

bel X4 terpilih sebagai variabel pembagi t0 dan digunakan untuk mencari titik

pembagi, sehingga membagi t0 menjadi simpul t1 dan simpul t2. Titik pembagi

diperoleh dengan menerapkan analisis diskriminan kudratik dengan menentukan

akar persamaan kuadrat ax2 + bx + c = 0. Berdasarkan perhitungan dipero-

leh nilai a = 0, 0299, b = −0, 188, dan c = 0, 284 dengan nilai a ̸= 0 dan

b2−4ac = 0, 001978 ≥ 0. Diperoleh 2 akar nilai x yaitu x1 = 3, 75 dan x2 = 2, 52.

Nilai x yang diperoleh merupakan titik pembagi (d). Dipilih nilai x = 3, 75

sebagai titik pembagi karena mendekati nilai rata-rata kelas yaitu 3,37 . Variabel

X4 memotong di nilai d = 3, 75 sehingga simpul t0 dibagi menjadi dua simpul

baru yaitu simpul t1 dengan titik pembagi d ≤ 3, 75 dan simpul t2 dengan titik

pembagi d > 3, 75.

5.4. Pemilihan Simpul Dalam. Setelah diperoleh titik pembagi untuk variabel

pembagi X4, langkah selanjutnya adalah menentukan simpul dalam. Pemilihan

simpul dalam dilakukan dengan membagi simpul t1 dan t2. Pemilihan variabel

pembagi dari simpul t1 dan simpul t2 diperoleh berdasarkan langkah uji hipotesis

yang dilakukan untuk simpul t0. Hasil uji hipotesis masing-masing variabel pada

simpul t1 ditunjukkan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil uji hipotesis pada variabel simpul t1
Variabel Deskripsi Nilai statistik uji Kesimpulan

X1 Usia mahasiswa F = 0, 748 H0 tidak ditolak
X2 Jenis kelamin χ2 = 0, 674 H0 tidak ditolak
X3 Tahun lulus χ2 = 5, 578 H0 tidak ditolak
X4 IPK F = 0, 037 H0 tidak ditolak
X5 Fakultas χ2 = 5, 478 H0 tidak ditolak
X6 Penghasilan orang tua χ2 = 2, 445 H0 tidak ditolak

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa variabel yang memiliki nilai uji sta-

tistik terbesar adalah X3 yaitu tahun lulus dengan nilai χ2 = 5, 578 kurang dari

χ2
α,r−1,c−1 = 5, 99. Karena χ2 ̸∈ DK, H0 tidak ditolak yang artinya tidak terda-

pat pengaruh yang signifikan antara variabel X3 (tahun lulus) dan IPK sehingga

X3 tidak terpilih sebagai variabel pembagi simpul t1. Variabel pada simpul t1

sudah tidak ada yang memenuhi daerah kritis sehingga simpul t1 tidak dapat

dibagi menjadi simpul baru. Selanjutnya dilakukan langkah yang sama untuk

mendapatkan variabel pembagi pada simpul t2. Berdasarkan perhitungan yang

dilakukan diperoleh hasil uji hipotesis masing-masing variabel simpul t2 yang

ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji hipotesis pada variabel simpul t2
Variabel Deskripsi Nilai statistik uji Kesimpulan

X1 Usia mahasiswa F = 5, 308 H0 ditolak
X2 Jenis kelamin χ2 = 0, 224 H0 tidak ditolak
X3 Tahun lulus χ2 = 0, 384 H0 tidak ditolak
X4 IPK F = 1392, 571 H0 ditolak
X5 Fakultas χ2 = 3, 749 H0 tidak ditolak
X6 Penghasilan orang tua χ2 = 2, 154 H0 tidak ditolak

Berdasarkan Tabel 4, variabel yang memiliki statistik uji terbesar adalah X4

yaitu IPK dengan nilai F = 1392, 571 lebih besar dari Fα,k−1,N−k = 3, 86. Karena

F ∈ DK, variabel X4 terpilih menjadi variabel pembagi. Variabel X4 terpilih

kembali menjadi variabel pembagi dan sudah tidak ada lagi variabel yang dapat

digunakan sehingga simpul t2 tidak dapat dibagi menjadi simpul baru. Pada

simpul t1 dan simpul t2 proses pembagian berhenti.

Berdasarkan langkah yang telah dilakukan diperoleh pohon klasifikasi yang

ditunjukkan pada Gambar 1. Variabel yang berpengaruh terhadap mahasiswa

transfer UNS dalah IPK (X4). Terdapat tiga simpul yang terdiri atas satu sim-

pul induk (t0) dan dua simpul akhir (t1 dan t2). QUEST menghasilkan 2 aturan
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klasifikasi yang terdapat pada simpul t1 dan simpul t2 yaitu mahasiswa transfer

yang berasal dari luar UNS dengan IPK lebih besar dari 3,75 sebanyak 41 ma-

hasiswa dan IPK kurang dari atau sama dengan 3,75 sebanyak 111 mahasiswa.

Mahasiswa transfer yang berasal dari UNS dengan IPK lebih besar dari 3,75 se-

banyak 26 mahasiswa dan mahasiswa transfer yang berasal dari luar UNS dengan

IPK kurang dari atau sama dengan 3,75 sebanyak 118 mahasiswa.

Gambar 1. Pohon klasifikasi QUEST pada kasus asal perguruan tinggi mahasiswa
transfer

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa variabel

yang berpengaruh terhadap mahasiswa transfer UNS dengan algoritme QUEST

adalah IPK dan menghasilkan 2 aturan klasifikasi.
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