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ABSTRAK. Jagung merupakan komoditi pangan kedua setelah padi. Kebutuhan akan bahan 

pangan jagung setiap tahun terus meningkat, namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah 

produksi jagung setiap tahunnya. Banyak faktor yang menyebabkan jumlah produksi jagung 

setiap tahunnya disetiap wilayah pulau jawa. Faktor tersebut diantaranya adalah luas lahan 

panen jagung, curah hujan, suhu udara dan tinggi wilayah. Penelitian ini bertujuan menerapkan 

metode pohon keputusan dengan algoritme Iterative Dichotomiser 3 (ID3) pada data produksi 

jagung di pulau Jawa. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu mengklasifikasikan data produksi 

jagung di pulau Jawa dengan tingkat akurasi 85%. 

Kata Kunci : Pohon Keputusan, Algoritma ID3, Produksi Jagung 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar luas wilayahnya 

digunakan untuk sektor pertanian. Wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur seperti 

di Pulau Jawa yang dikelilingi gunung berapi  sehingga cocok untuk daerah pertanian. 

Potensi pertanian di Jawa tersebar secara merata di seluruh daerah yang meliputi 

komoditas padi, palawija, dan jagung. Jagung merupakan komoditas pangan kedua 

setelah padi, selain itu digunakan juga untuk bahan pakan ternak dan bahan baku industri.  

Produksi jagung di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

luas lahan panen, suhu udara, curah hujan, dan ketinggian wilayah. Suhu udara yang 

cukup agar pertumbuhan jagung dapat optimal yaitu antara 23°C sampai dengan 27°C, 

sedangkan curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung  antara 100 mm sampai dengan 

250 mm perbulan (Purwono dan Hartono [6]). Selain itu ketinggian wilayah yang 

berbeda-beda juga memengaruhi jumlah produksi jagung. Jagung dapat diproduksi secara 

optimal pada ketinggian wilayah antara 100 meter sampai dengan 600 meter diatas 

permukaan laut. (Effendi dan Sulistiati [5]). 

Berdasarkan kenyataan ini, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi produksi jagung. Diperlukan suatu metode yang dapat mengklasifikasikan 

permasalahan hasil produksi jagung di Pulau Jawa. Suatu metode yang dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode pohon keputusan atau decision tree. 

Metode pohon keputusan atau decision tree merupakan metode klasifikasi yang 

telah banyak digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah klasifikasi. Konsep dari 

pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan (decision tree) dan 
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aturan-aturan keputusan (rules) (Wahyudin [9]). Untuk membangun sebuah  pohon 

keputusan, digunakan algoritme induksi, salah satunya adalah algoritme Iterative 

Dichotomiser 3 (ID3). Algoritme ID3 merupakan algoritme paling sederhana dari suatu 

metode pohon keputusan dan cocok diterapkan pada data produksi jagung di Pulau Jawa 

untuk mengetahui klasifikasi faktor-faktor penyebab kurang optimalnya hasil produksi 

jagung. 

Algoritme ID3 adalah konsep algoritme pembelajaran yang bermanfaat karena 

dapat membangun pohon keputusan secara baik dan efisien (Sidette dkk. [8]). Algoritme  

ID3 dapat membangun pohon keputusan secara top-down dengan menggunakan 

information gain sebagai alat ukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan 

kumpulan sampel data yang kurang lengkap. Atribut menyatakan suatu parameter yang 

dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Pada penelitian ini diterapkan metode 

pohon keputusan algoritme iterative dichotomiser 3 (ID3) pada data produksi jagung di 

Pulau Jawa. Hasil dari penelitian ini berupa diagram pohon klasifikasi yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan. Memprediksi dan membuat peta klasifikasi sebagai upaya 

untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten atau Kota di pulau Jawa berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi. 

2. POHON KEPUTUSAN 

Pohon keputusan adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul (node) dan 

rusuk (edge) simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi tiga, yaitu simpul akar (root 

node), simpul percabangan (branch node) dan simpul daun atau leaf node (Sidette dkk. 

[8]). Manfaat penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk mem-break 

down proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga 

pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi permasalahan (Ariadni dan 

Arieshanti [1]). Struktur pohon keputusan ditunjukkan pada Gambar 1. berikut. 

Internal
node 1

Leaf 1

Root

Leaf 2 Leaf 3
 

Gambar 1. Struktur Pohon Keputusan (Defiyanti & Pardede [4]) 

Pohon keputusan mempunyai tiga (3) tipe simpul, ketiga tipe simpul tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Simpul akar (root) : tidak memiliki cabang yang masuk dan memiliki cabang keluar 

lebih dari satu, terkadang tidak memiliki cabang sama sekali. Simpul ini biasanya 

berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu kelas tertentu. 
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2. Simpul internal (node) : hanya memiliki satu cabang yang masuk dan memiliki lebih 

dari satu cabang yang keluar. 

3. Simpul daun (leaf) : simpul akhir yang hanya memiliki satu cabang yang masuk dan 

tidak memiliki cabang keluar sama sekali sekaligus menandai bahwa simpul tersebut 

merupakan label kelas. 

3. ALGORITME ID3 

Algoritme ID3 atau Iterative Dichotomiser 3 (ID3) merupakan sebuah metode yang 

digunakan untuk membuat pohon keputusan yang telah dikembangkan oleh J. Ross 

Quinlan pada tahun 1986. Langkah-langkah pada algoritme ID3 diuraikan sebagai berikut 

(Saini, P dkk [7]). 

1. Input data training, label training, dan atribut. 

2. Hitung nilai entropy dan nilai information gain-nya. 

a. Entropy adalah ukuran dari teori informasi yang dapat mengetahui 

karakteristik dari impuryt dan homogenity dari kumpulan data. Nilai entropy 

diperlukan untuk menghitung nilai information gain. Nilai entropy dapat 

dihitung dengan rumus berikut. 

         ( )  ∑          
 
         (3.1) 

Dengan S adalah himpunan kasus, n adalah banyaknya kelas, dan    adalah 

proporsi    terhadap S 

b. Information Gain atau gain adalah salah satu langkah pemilihan atribut yang 

digunakan unutk memilih tes atribut tiap simpul (node) pada pohon. 

     (   )           ( )   ∑
|  |

| |        ( )          (  )   (3.2) 

Dengan A adalah atribut, |  | adalah proporsi    terhadap S, dan S adalah 

banyaknya kasus dalam S. 

3. Pilih atribut dimana nilai information gain-nya  terbesar 

4. Buat simpul yang berisi atribut tersebut 

5. Proses perhitungan information gain akan terus dilaksanakan sampai semua data 

telah termasuk dalam kelas yang sama. Atribut yang telah dipilih tidak diikutkan 

lagi dalam perhitungan nilai information gain. 

3.1 Confusion Matrix. Confusion Matrix merupakan tabel yang mencatat hasil kerja 

klasifikasi. Metode ini hanya menggunakan tabel matriks seperti pada Tabel 1.  

Tabel 1. Model Confusion Matrix 

Correct Classification 
Classified Matrix 

+ - 

+ true positive (TP) false negative 

- false positive  true negative (TN) 

 Confusion matrix digunakan untuk menghitung akurasi (Han and Kamber [5]). 

Akurasi adalah ukuran dari seberapa baik model mengkorelasi antara hasil dengan atribut 

dalam data. Perhitungan akurasi dilakukan menggunakan rumus 
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4. METODE PENELITIAN 

 Pada penelitian ini menggunakan data produksi jagung di pulau Jawa tahun 2015 yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) [2]. Produksi jagung sebagai variabel 

dependen dan luas lahan panen jagung, suhu udara, curah hujan, dan ketinggian wilayah 

setiap kabupaten/kota sebagai variabel independen. Adapun rincian kategori dan skor dari 

masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2.Kategori variabel 

Variabel Kategori Keterangan 

Luas Panen ˃ 6634 Ha Luas 

 ˂ 6634 Ha Sempit 

Suhu > 27˚C Tinggi 

 23˚C – 27˚C Sedang 

 < 23˚C Rendah 

Curah Hujan > 200 mm/bulan Lebat 

 85 – 200 mm/bulan Sedang 

 < 85 mm/bulan Ringan 

Tinggi Wilayah > 600 mdpl Tinggi  

 100-600 mdpl 

< 100 mdpl 

Sedang 

Rendah  

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu, mendeskripsikan data produksi 

jagung. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai entropy dan gain pada masing-

masing atribut. Menggunakan Persamaan (3.1) dan (3.2). Selanjutnya menetapkan atribut 

dengan nilai gain tertinggi sebagai akar dan gain tertinggi berikutnya sebagai cabang. 

Proses berhenti jika semua kasus pada cabang masuk pada kelas yang sama, hasil akhir 

berupa pohon klasifikasi dan menginterpretasikan pohon klasifikasi ke dalam aturan 

klasifikasi. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Deskripsi Atribut Data. Atribut yang digunakan dalam klasifikasi produksi jagung 

terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung, seperti suhu, curah hujan, 

luas panen, dan tinggi wilayah. Atribut digunakan sebagai variabel input, yaitu variabel 

yang digunakan untuk penentuan variabel target dan dibagi menjadi dua kategori yaitu 

produksi jagung di atas median dan di bawah median. Atribut produksi jagung dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Produksi Jagung di Pulau Jawa 

Produksi Jagung Jumlah 
< 6634   51 
≥ 6634   52 
Total 103 
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5.2. Analisis Algoritme ID3. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembentukan 

pohon keputusan menggunakan algoritme ID3. 

1. Menentukan node akar. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung 

Entropy, dan information Gain dari empat atribut data sebagai nilai awal dari pohon 

(tree). Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Perhitungan node akar. 

Node Atribut 
 

Gain 

 

Luas Panen 0.44665 

 

Tinggi Wilayah 0.0056 

 

Curah Hujan 0.06768 

 Suhu Udara 0.00268 

Diperoleh luas panen sebagai node akar. Ada tiga kategori pada atribut luas panen 

yaitu luas, sedang, dan sempit. Dari ketiga kategori luas panen, kategori sempit 

mengklasifikasikan kasus ke dalam data produksi di bawah median sehingga tidak 

perlu dilakukan perhitungan lagi. Sedangkan luas panen dengan kategori sedang dan 

luas perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut karena belum dapat diklasifikasikan. 

2. Menentukan node cabang. Perhitungan node cabang dipilih nilai gain terbesar setelah 

menghapus atribut yang sudah terpilh sebagai node akar. 

a. Iterasi 1. Perhitungan pada node luas panen kategori sedang, diperoleh nilai gain 

yang tertinggi adalah atribut curah hujan. Node cabang curah hujan kategori 

cukup dan lebih perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. 

b. Iterasi 2. Perhitungan node curah hujan kategori cukup, diperoleh node tinggi 

wilayah dengan nilai gain sebesar 0.065258. Tinggi wilayah kategori rendah dan 

sedang perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. 

c. Iterasi 3. Perhitungan node tinggi wilayah kategori rendah, diperoleh node suhu 

dengan nilai gain sebesar 0.0185. Node suhu kategori sedang dan tinggi 

mengklasifikasikan kasus ke dalam produksi dibawah median. Karena semua 

atribut sudah masuk ke dalam pohon klasifikasi, maka dilakukan backtrack ke 

node cabang yang belum terklasifikasi. 

d. Iterasi 4. Perhitungan node tinggi wilayah kategori sedang, diperoleh node suhu 

dengan nilai gain sebesar 0.000779. Node suhu kategori sedang dan tinggi 

mengklasifikasikan kasus ke dalam produksi diatas median. 

e. Iterasi 5. Perhitungan node curah hujan kategori lebih, diperoleh node tinggi 

wilayah dengan nilai gain sebesar 0.13986. Node tinggi wilayah kategori rendah, 

sedang dan tinggi perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. 

f. Iterasi 6. Perhitungan node tinggi wilayah. Pada kategori rendah diperoleh node 

cabang suhu udara dengan kategori sedang dan tinggi mengklasifikasikan kasus 

ke dalam produksi diatas median. Pada kategori sedang diperoleh node cabang 

suhu udara dengan kategori sedang dan tinggi mengklasfikasikan kasus ke dalam 

produksi diatas median. Kategori tinggi diperoleh node cabang suhu dengan 

kategori rendah mengklasifikasikan kasus kedalam produksi diatas median dan 

kategori cukup mengklasifikasikan kasus kedalam produksi dibawah median. 
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g. Iterasi 7. Perhitungan node akar luas panen kategori luas, diperoleh node cabang 

suhu dengan nilai gain sebesar 0.0758969. Suhu udara dibagi menjadi tiga 

kategori, dan semua kategori mengklasifikasikan kasus kedalam produksi diatas 

median. 

Hasil pohon keputusan ditunjukkan pada Gambar 2. Pohon keputusan yang terbentuk 

dapat digunakan untuk menentukan status Kabupaten/Kota di pulau Jawa yang 

ditunjukkan pada tabel 5. Gambar pemetaan klasifikasi produksi jagung di pulau 

Jawa ditunjukkan pada Gambar 3. 

Luas Panen

0

curah hujan

suhu

Tinggi wilayah

Tinggi wilayah

0

1

suhu

suhu

0

suhu

suhu

0

1

1

1

0

Luas

sedang

sempit

R

C

L

T

C

R

C-T

T

S

R

C-T

C-T

R-S

 

Gambar 2. Pohon Keputusan Produksi Jagung di Pulau Jawa 

Tabel 5. Klasifikasi Produksi Jagung  

Klasifikasi Status Kabupaten/Kota 

1 Lahan Panen Luas dan Produksi Jagung Tinggi 

2 Lahan Panen Sedang dan Produksi Jagung Tinggi 

3 Lahan Panen Sedang dan Produksi Jagung Rendah 

4 Lahan Panen Sempit dan Produksi Jagung Rendah 

5 Tidak memproduksi Jagung 

 
KLASIFIKASI PRODUKSI JAGUNG

DI KABUPATEN ATAU KOTA DI PULAU JAWA

: Klasifikasi 1

: Klasifikasi 2

: Klasifikasi 3

: Klasifikasi 4

Keterangan warna :

: Klasifikasi 5
 

Gambar 3. Klasifikasi Produksi Jagung tiap Kabupaten/Kota di Pulau Jawa 

 

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



Penerapan Metode Pohon Keputusan … 

7 

5.3. Pengujian Akurasi. Pengujian akrasi dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan dari proses klasifikasi. Pengujian akurasi dilakukan menggunakan tabel 

confusion matrix yang ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Prediksi Klasifikasi produksi jagung dengan metode ID3 

Correct Classification 
Classification Matrix 

Dibawah median Diatas median Persentase 

Dibawah median 43 8 49.5% 

Diatas median 7 45 50.5% 

Berdasarkan Tabel 6 dari 103 data training secara keseluruhan terdapat 88 data dengan 

klasifikasi benar, sehingga diperoleh presentase akurasi sebesar 85,44%. Presentase untuk 

memperdiksi produksi jagung di bawah median sebesar 49,5% dan presentase untuk 

memprediksi produksi jagung di atas median secara tepat yaitu sebesar 50,5%. 

 

6. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembehasan diperoleh bahwa algoritme ID3 dapat diterapkan 

dalam pengklasifikasian data produksi jagung setiap kabupate/kota di pulau Jawa. Hal ini 

didukung dengan hasil pengujian akurasi yang diperoleh sebesar 85,44%. 
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