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Abstract: According to the WHO report in 2004, Indonesia is the largest country with the
highest number of sufferers and death rates due to dengue fever. If it is not handled properly,
the postponed treatment can be fatal. In this study, the authors used the kepuutsan tree method
with C4.5 algorithm to process patient data to predict whether patients experienced bloody help
regarding existing indications with the help of Rapidminer software. The results of data
processing using Rapidminer were evaluated and validated with a confussion matrix and AUC
curve, the results of data processing using the C4.5 algorithm had an accuracy of 72% and AUC
had a value of 0.758 with a fair classification category.
Keywords: Algorithm C4.5, Decision Tree, Data Mining
Abstrak: Menurut laporan WHO pada tahun 2004, Indonesia menrupakan negara kedua
terbesar dengan jumlah penderita dan tingkat kematian yang tinggi akibat demam berdarah.
Apabila tidak ditangani dengan baik atau penanganan yang terlambat demam berdarah dapat
berakibat fatal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pohon kepuutsan dengan
algoritma C4.5 untuk mengolah data pasien untuk memprediksi apakah pasien terinfeksi
demam berdarah berdasarkan indikasi-indikasi yang ada dengan bantuan software Rapidminer.
Hasil dari pengolahan data menggunakan Rapidminer dievaluasi dan divalidasi dengan
confussion matrix dan kurva AUC, hasilnya pengolahan data menggunakan algoritma C4.5
memiliki akurasi 72% dan AUC memiliki nilai sebesar 0.758 dengan kategori sebagai fair
classification.
Kata Kunci: Algoritma C4.5, Pohon Keputusan, Data Mining
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A.

PENDAHULUAN

Saat ini kebutuhan akan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam berbagai hal
mulai dari kehidupan sehari-hari, bisnis, dunia kerja dan lain-lain. Hal ini seiring juga dengan
perkembangan teknologi informasi dimana informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan
masyarakat. Akan tetapi tingginya tingkat kebutuhan akan informasi seringkali tidak diimbangi
dengan penyajian informasi yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus kebutuhan akan
informasi tersebut harus digali melalui data-data yang sudah menumpik dan jumlahnya sangat
besar. Dan sayangnya seringkali juga data-data yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik dan
dianggap sebagai tumpukan data yang tidak berguna. Oleh karena itu penggunaan teknik data
mining yang sesuai kebutuhan dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan yang
sebelumnya tersembunyi pada gudang data sehingga dapat diolah menjadi informasi yang
berharga.
Epidemi demam berdarah pertama kali dilaporkan terjadi pada tahun 1779 hingga
tahun 1780 di Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Terjadinya wabah secara simultan di 3 benua
menunjukkan bahwa virus melalui vektor nyamuk yang mempengaruhi distribusi penyakit
deman dengue di seluruh dunia yang beriklim tropis dalam kurung waktu 200 tahun. Selama ini,
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demam berdarah dianggap sebagai penyakit yang jinak atau nonfatal bagi masyarakat yang
beriklim tropis (Arsin, 2013). Masa Inkubasi (periode sejak infeksi sampai dengan menimbulkan
gejala medis) demam berdarah berlangsung selama 3 sampai 14 hari. Penularan penyakit ini
tidak menular secara langsung dari orang ke orang melainkan melalui perantara nyamuk Aedes
Aegepty. Nyamuk ini hidup di dataran rendah beriklim tropis sampai subtropis, dilihat dari letak
geografisnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggaara sebagai
wilayaah yang cocok untuk nyamuk Aedes Aegepty dapat berkembang biak.
Menurut laporan WHO pada tahun 2004, Indonesia menrupakan negara kedua terbesar
dengan jumlah penderita dan tingkat kematian yang tinggi akibat demam berdarah. Oleh karena
itu penting untuk membuat prediksi atau deteksi demam berdarah berdaraskan indikasi-indikasi
yang timbul agar pasien bisa mendapatkan penanganan medis yang sesuai.
Dengan metode data mining yang sesuai sejatinya himpunan data yang besar tadi
dapat dimanfaatkan menjadi informasi atau pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Data
mining ini merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan
data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan
data(Purnia & Warnilah, 2017).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan yang akan
diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode decission tree untuk prediksi
penyakit demam berdarah pada pasien RS IMC Bintaro dapat membantu pihak rumah sakit
dalam mendiagnosa pasien.

B.

METODE PENELITIAN

Agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis telah melakukan
riset pada objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan
pengumpulan data untuk pembuatan Skripsi antara lain:
A. Observasi
Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian di Rumah Sakit IMC
Bintaro. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung
guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan lebih baik terhadap objek penelitian.
Selain itu observasi juga berguna untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada
sehingga penulis dapat membuat penelitian dengan hasil akhir yang akurat.
B. Wawancara
Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dan konsultasi secara langsung
kepada pihak yang berhubungan langsung dengan pasien rawat inap yang memiliki gejala atau
indikasi demam berdarah. Sehingga penulis mendapatkan gambaran lebih jelas akan masalah
yang sedang dihadapi.
C. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan aspek penunjang penting untuk penulisan penelitian ilmiah ini
agar tercapainya hasil yang optimal. Guna mendukung penulisan ini, penulis mengumpulkan
dan memperoleh informasi dengan membaca buku-buku serta jurnal ilmiah mengenai
penerapan data mining dengan algoritma C4.5 sebagai acuan serta referensi untuk masalah
yang sedang diteliti, untuk mendapatkan landasan serta pengertian secara teoritis dan
mendalam. Data mining merupakan proses pencarian otomatis terhadap data yang sudah ada,
dimana data tersebut merupakan data yang sangat besar untuk mendapatkan hubungan atau
pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat bagi perusahaan (Budihartanti,
2013). Data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran
computer (Machine learning) untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan (knowledge)
secara otomatis. Defenisi lainnya adalah pembelajran berbasis induksi (induction-based
learning) adalah proses pembentukan defenisi-defensisi konsep umum yang dilakukan dengan
cara mengobservasi contoh-contoh spesifik dari konsep-konsep yang akan dipelajari
(Hermawati, 2013).
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A.

Teknik Data Mining

Beberapa teknik data mining menurut Hermawati (2013), adalah :
1.

Klasifikasi
Menentukan sebuah record data baru ke salah satu dari beberapa katagori (atau klas)
yang telah didefinisikan sebelumnya

2.

Regresi
Memprediksi nilai dari suatu variabel kontinyu yang diberikan berdasarkan nilai dari
variabel yang lain, dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linier atau
non linier.

3.

Klasterisasi
empartisi data-set menjadi beberapa sub-set atau kelompok sedemikian rupa sehingga
elemen-elemen dari suatu kelompok tertentu memiliki set properti yang di-share
bersama, dengan tingkat similaritas yang tinggi dalam suatu kelompok dan dengan
tingkat similaritas rendah.

4.

Asosiasi
Mendeteksi kumpulan atribut-atribut yang muncul bersamaan (co-occur) dalam
frekuensi yang sering, dan membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan
tersebut.

5.

Sequence Mining
Mencari sejumlah event yang secara umum terjadi bersama-sama.

B.

Metode Klasifikasi dan Decission Tree (Pohon Keputusan)

Menurut Kusrini & Luthfi (2009) memberikan penjelasan bahwa “ pohon keputusan
merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon
keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang
merepresentasikan aturan.”
Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan
representasi struktur pohon (tree) di mana setiap node merepresantikan atribut, cabangnya
merepresentasikan nilai dari atribut dan daun merepresentasikan kelas. Decission tree
menyerupai struktur flowchart yang masing-masing internal node-nya dinyatakan sebagai
atribut pengujian (Amalia & Evicienna, 2013).
Metode ini adalah sebuah struktur pohon, dimana setiap node pohon
merepresentasikan atribut yang telah diuji, setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji,
dan node daun (leaf) merepresentasikan kelompok kelas tertentu (Rusito & Firmansyah, 2016)
Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Decission tree
merupakan metode klasifikasi yang paling populer digunakan. Selain karena pembangunannya
relatif cepat, hasil dari model yang dibangun mudah dipahami. Pada decission tree terdapat 3
jenis node, yaitu:
1.

Root Node : merupakan node paling atas, pada node ini tidak ada input dan bisa tidak
mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu.

2.

Internal Node : merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input
dan mempunyai node minimal dua.

3.

Leaf None atau terminal node, merupakan node akhir, pada node ini hanya terdapat
satu input dan tidak mempunyai output.

Pada pohon keputusan, simpul dalam menyatakan pengujian terhadap suatu atribut
(digambarkan dengan kotak), cabang menyatakan hasil dari suatu pengujian (digambarkan
dengan panah yang memiliki label dan arah), sementara daun menyatakan kelas yang
diprediksi.
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Sumber: (Han, 2001)
Gambar 1. Struktur Pohon Keputusan
C.

Manfaat Pohon Keputusan

Siregar & Puspabhuana (2002)memaparkan bahwa “Manfaat utama dari penggunaan
pohon keputusan adalah kemampuannya untuk mem-break down proses pengambilan
keputusan yang kompleks menjadi lebih simple sehingga pengambil keputusan akan lebih
menginterpretasikan solusi dari permasalahan”.
Pohon keputusan juga berguna untuk mengekplorasi data, menemukan hubungan
tersembunyi antara sejumlah calon variabelinput dengan sebuah variabel target. Pohon
keputusan memadukan antara eksporasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai
langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari
beberapa teknik lain.
Beberapa algoritma dalam pembuatan pohon keputusan antara lain :
1.

Algoritma ID3
ID3 adalah suatu algoritma pelajaran pohon keputusan yang sederhana yang
dikembangkan oleh Ross Quinlan pada tahun 1986. (Suyanto, 2007) menjelaskan bahwa
“algoritma ID3 berusaha membangun pohon keputusan secara top-down yang disebut juga
top down induction decission tree (TDIDT). Algoritma TDIDT memerlukan 2 langkah
pengerjaan yaitu membangun pohon keputusan (construction decission tree) dan
menyederhanakan pohon keputusan yang dibuat (prunning decission tree)

2.

Algoritma Assistant
Algoritma assistant masih termasuk kepada keluarga ID3 yang merupakan sistem induksi
atas-kebawah dari pohon keputusan. Sistem secara berulang membangun suatu pohon
keputusan yang biner.

3.

algoritma C4.5
Algoritma C4.5 adalah ekstensi dari algoritma decission tree ID3. Heryanti ( 2005)
menjelaskan bahwa “Algoritma ID3/C4.5 ini secara rekursif membuat sebuah decission
tree berdasarkan training data yang telah disiapkan. Algoritma ini mempunyai inputan
berupa training samples dan samples.

D.

Algoritma C4.5

Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari ID3, beberapa pengembangan yang
dilakukan pada C 4.5 antara lain bisa mengatasi missing value, bisa mengatasi continue data,
dan prunning.
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Algoritma C4.5 membangun pohon keputusan dengan strategi divide dan conquer.
Algoritma ini memilih pemecahan kasus-kasus yaang terbaik dengan menghitung dan
membandingkan Gain Ratio, kemudian pada node yang terbentuk di level berikutnya , algoritma
divide and conquer akan dterapkan kembali. Tahapan dalam membuat pohon keputusan
menggunakan algoritma C4.5 yaitu :
1. Mempersiapkan data training, dapat diambil dari histori yang pernah terjadi sebelumnya.
2. Menentukan akar dari pohon dengan menghitung nilai gain tertinggi dari masing-masing
atribut atau berdasarkan nilai indeks entropy terendah. Sebelumnya dihitung terlebih dahulu
nilai index entropy dengan rumus:

Dengan keterangan :
S = himpunan kasus
n = jumlah partisi S
pi = proporsi Si terhadap S
3. Setelah itu hitung nilai gain dengan metode informasi gain dengan persamaan gain sebagai
berikut :

Dengan keterangan sebagai berikut :
S = Himpunan kasus
A = Fitur
n = Jumlah partisi atribut A
|Si| = Proporsi Si terhadap S
|S| = Jumlah kasus dalam S
4. Ulangi perhitungan entropy dan gain pada atribut-atribut yang lain
5. Proses perhitungan di atas diulangi sampai semua atribut terpartisi. Proses akan berhenti
apabila semua record dalam sampul N mendapat kelas yang sama, tidak ada atribut yang
tidak terpartisi dan tidak ada record dalam cabang yang kosong.
E.

RapidMiner

RapidMiner adalah salah satu software untuk pengolahan data mining. Pekerjaan yang
dilakukan oleh RapidMiner text mining adalah berkisar dengan analisis teks, mengekstrak polapola dari data set yang besar dan mengkombinasikannya dengan metode ststistika, kecerdasan
buatan dan database. RapidMiner sebelumnya dikenal dengan nama YALE (Yet another
Learning Environtmen), pengembangannya dimulai pada tahun 2001 oleh Ralf Klinkenberg,
Ingo Mierswa dan Simon Fischer di Artificial Intelligence Unit of the Technical University of
Dortmund. Sulianta & Juju (2010)menjelaskan bahwa “RapidMiner (YALE) adalah perangkat
lunak open source untuk knowledge discovery dan data mining. Rapidminer memiliki kurang
lebih 400 prosedur (operator) data mning, termasuk operator umtuk masukan, output, data
preprocessing dan visualisasi”.
F.

Tahapan Penelitian

Tahap-tahapnya dimulai dari pemrosesan raw data atau data mentah sampai pada
penyaringan hingga ditemukan knowledge, biasa disebut sebagai knowlegde discovery in
database. Berikut tahapan-tahapannya :
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1.

Data selection
Menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada
subset variabel atau sampel data dimana penemuan akan dilakukan.

Sumber: (Hermawati, 2013)
Gambar 2. Proses KKD
2.

Pre-processing
Meliputi penghapusan noise, membuang data yang tidak konsisten, membuang duplikasi
data dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak (tipografi). Setelahnya
dilakukan proses enrichment, atau “memperkaya” data yang sudah ada.

3.

Transformation
Transformation merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data
tersebut sesuai untuk proses data mining.

4.

Data mining
Dalam proses ini dilakukan pencarian pola atau informasi menarik dalam data terpilih
dengan menggunakan teknik atau metode tertentu.

5.

Interpretation/evaluation
Dalam tahapan ini dilakukan penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari tahapan data
mining. Pola informasi yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya perlu ditampilkan dalam
bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini dilakukan eksperimen dan pengujian metode yang digunakan yaitu
menghitung dan mendapatkan rule-rule yang ada pada algoritma yang digunakan yaitu C4.5.
Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan didapatkan data pasien sebanyak 50 orang. Dari
data tersebut diketahui bahwa sebanyak 21 record pasien ”YA” demam berdarah dan sisanya
sebanyak 29 pasien “TIDAK” demam berdarah. Data yang sudah terkumpul ini dsebut data
training.
1.

Langkah pertama adalah menghitung nilai entropy total berdasarkan data pasien “YA”
demam berdarah dan “TIDAK” demam berdarah berdasarkan uraian di atas menggunakan
persamaan :
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Sehingga didapat nilai entropy keseluruhan sebesar:
Entropy (S) = -(21/50)*log2(21/50) + (-29/50)*
log2(29/50)
=0.9814
2.

Hitung nilai entropy dan nilai gain masing-masing atribut. Nilai gain tertinggi akan menjadi
root node dari pohon keputusan yang dibuat. Nilai entropy dapat dihitung menggunakan
rumus yang sama seperti mencari gain total. Setelah ditemukan nilai entropy maka nilai
gain dapat ditemukan dengan persamaan:

Terdapat 6 atribut yaitu umur(tahun), Suhu Tubuh (C), bercak, nyeri badan, mual dan
kadar trombosit.
Tabel 1.4 atribut usia dan atribut target
nomor

umur

demam berdarah

1

balita

tidak

2

balita

tidak

3

anak-anak

ya

4

dewasa

tidak

5

balita

tidak

6

anak-anak

ya

7

balita

ya

8

dewasa

tidak

9

dewasa

tidak

10

balita

tidak

11

balita

tidak

12

dewasa

ya

13

anak-anak

ya

14

balita

tidak

15

dewasa

ya

16

balita

tidak

17

dewasa

ya

18

balita

tidak

19

dewasa

ya

20

dewasa

ya

21

dewasa

tidak

22

lansia

ya

23

dewasa

tidak

24

anak-anak

ya

25

dewasa

tidak

26

lansia

ya

27

dewasa

tidak
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28

balita

tidak

29

dewasa

tidak

30

anak-anak

ya

31

balita

tidak

32

dewasa

tidak

33

balita

ya

34

anak-anak

tidak

35

dewasa

ya

36

lansia

ya

37

lansia

tidak

38

dewasa

tidak

39

balita

tidak

40

dewasa

tidak

41

anak-anak

tidak

42

dewasa

ya

43

anak-anak

ya

44

anak-anak

tidak

45

balita

tidak

46

lansia

tidak

47

dewasa

ya

48

dewasa

ya

49

anak-anak

ya

50
dewasa
Sumber : Olah data Penelitian (2018)

tidak

Dari data di atas diketahui bahwa kelas usia balita sebanyak 14 pasien terdiri dari 2 “YA” dan 12
“TIDAK”. Untuk kelas usia anak-anak sebanyak 10 pasien terdiri dari 7 “YA” dan 3 “TIDAK”.
Untuk kelas usia dewasa sebanyak 21 pasien terdiri dari 9 “YA” dan 12 “TIDAK”. Untuk kelas
usia lansia sebanyak 5 pasien terdiri dari 3 “YA” dan 2 “TIDAK”.
Maka nilai entropy untuk masing-masing kelas pada atribut umur adalah :
Entropy (balita) = (-2/14) *log2 (2/14) + (12/14) *log2 (12/14)
= 0.5916
Entropy (anak-anak) = (-7/10) *log2(7/10) +
(-3/10)* log2(3/14)
= 0.8813
Entropy (dewasa) = (-9/21)* log2 (9/21) +(-12/21)* log2 (12/14)
= 0.9852
Entropy(lansia) = (-3/5)*log2(3/5) + (-2/5)*log2(2/5)
= 0.971
Setelah nilain gain masing masing kelas dalam atribut umur diketahui, langkah berikutnya
adalah mencari nilai gain dari atribut umur. Nilai gain atribut umur adalah:
Gain(umur)
= 0.9814 – ((14/50 x 0.5916) + (10/50 x 0.8813) + (21/50 x 0.9852) + (5/50 x
0.9710))
= 0.1466
Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan entropy dan gain bagi atribut atribut lainnya.
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Di bawah ini adalah tabel hasil perhitungan entropy dan gain masing masing kelas dan atribut:
Tabel 2.4 Hasil Nilai Entropy dan Gain

Sumber : Olah data Penelitian (2018)
Berdasarkan hasil perhitungan gain dari masing-masing atribut, terlihat bahwa atribut
trombosit memiliki nilai gain tertinggi yaitu 0.3872, sehingga didapat bahwa atribut trombosit
dijadikan sebagain root node atau simpul akar dari pohon keputusan.
Langkah berikutnya adalah menghitung kembali nilai entropy dan gain untuk
menentukan simpul 1.1 dan 1.2, nilai yang dihitung berdasarkan entropy kelas trombosit normal
dan trombosit rendah. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa hasil yang didapat kelas trombosit
normal dalah Tidak untuk semua data sehingga tidak dapat dipartisi lagi.

Sumber : Olah data Penelitian (2018)
Gambar 2. Pohon Keputusan Demam Berdarah
Setelah pohon keputusan terbetuk, maka selanjutnya adalah membuat rule-rule dari
pohon keputusan yang dihasilkan, rule-rule yang dihasilkan dari pohon keputusan adalah
sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

R1: Jika Trombosit normal maka pasien TIDAK demam berdarah.
R2: Jika Trombosit rendah dan Bercak = Tidak dan nyeri = tidak maka pasien TIDAK
demam berdarah.
R3 : Jika Trombosit rendah dan Bercak = Tidak dan nyeri = Ya maka pasien YA demam
berdarah.
R4 : Jika Trombosit rendah dan Bercak = Ya dan suhu tubuh >39.5 maka pasien TIDAK
demam berdarah.
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5.

R5 : Jika trombosit rendah dan bercak = ya dan suhu tubuh <=39.5 maka pasien YA
demam berdarah.
Pengujian 10-Fold Cross Validation menggunakan Rapidminer seperti berikut ini:

Sumber : Olah data Penelitian (2018)
Gambar 3. Pengujian 10-Fold Cross Validation
Setelah data diolah maka dapat diuji tingkat akurasinya untuk melihat kinerja dari metode yang
digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kemungkinan pasien terkena demam
berdarah berdasarkan gejala-gejala yang timbul seperti demam, timbul bercak, nyeri, mual dan
kadar trombosit. Pengujian tingkat akurasi dilakukan dengan menggunakan confussion matrix
dan kurva AUC (Area Under Cover).
Tabel 3.4 Model Confusion Matrix Algoritma C4.5

Sumber : Olah data Penelitian (2018)
Tabel di atas merupakan hasil perhiungan data training menggunakan algoritma C4.5.
diketahui tingkat akurasinya sebesar 72%. Dari total 50 data pasien, sebanyak 21 pasien
diprediksi tidak terkena demam berdarah dan 6 pasien yang diprediksi tidak terkena demam
berdarah namun ternyata terkena demam berdarah. Dan sebanyak 8 pasien diprediksi terkena
demam berdarah namun ternya masuk klasifikasi pasien tidak terkena demam berdarah dan
terdapat 15 pasien yang diperdiksi sesuai terkena demam berdarah.

Sumber : Olah data Penelitian (2018)
Gambar 3. Grafik AUC (Area Under Curve) Algoritma C4.5
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Dari grafik di atas diketahui bahwa nilai AUC yang dihasilkan sebesar 0.758. tingkat akurasi
menurut Gorunescu (2011) dapat didiagnosa sebagai berikut :
1. 0.90 – 1.00 = excellent classification
2. 0.80 – 0.90 = good classification
3. 0.70 – 0,80 = fair classification
4. 0.60 – 0.70 = poor classification
5. 0.50 – 0.60 = failure classification
D.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dengan memakai teknik data mining metode decision tree dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan menggunakan algoritma C4.5 melalui penentuan nilai entropy, gain, node akar dan
leaf node dapat membentuk pohon keputusan yang dapat digunakan untum memprediksi
pasien demam berdarah berdasarkan atribut-atribut yang ditetapkan.
2. Dari pengujian yang dilakukan menggnakan 10-fold cross validation pada metode decision
tree dengan menggunakan algoritma C4.5 telah dibuktikan bahwa tingkat akurasi dari
prediksi dengan confussion matrix sebesar 72%. Dan nilai AUC untuk algoritma C4.5 bernilai
0.758 dengan tingkat diagnosa Fair Classification. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa metode C4.5 lumayan akurat dalam melakukan prediksi untuk penyakit demam
berdarah.
3. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, metode data mining dengan algoritma C4.5
dapat diterapkan untuk prediksi penyakit demam berdarah pada RS IMC Bintaro.
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