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Abstrak 

Pada awal tahun 2016 wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia memang tengah memuncak, 

penyakit tersebut disebabkan oleh virus dengue dan menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes 

Aegypti. Berdasarkan data tahun 2015 di RSUD R. Syamsudin SH, didapatkan bahwa DBD memasuki 10 

besar penyakit yang banyak terjadi selama tahun 2015 dan menjadi urutan ketiga setelah penyakit Gastro 

Enteritis dan Congestive Heart Failure. Seiring dengan banyaknya pasien kasus DBD akan memungkinkan 

data dengan jumlah skala yang sangat besar dapat terakumulasi, dengan memanfaatkan data tersebut 

penulis ingin menerapkan salah satu teknik data mining dengan perhitungan statistika dalam melakukan 

diagnosis penyakit Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue. Metode yang digunakan adalah Naïve 

Bayes dengan menggunakan  sebanyak 73 data pasien kasus DBD dan suspect DBD yang di rawat inap di 

RSUD R. Syamsudin, SH periode 01 Januari - 06 Februari 2016. Hasil analisis menunjukan bahwa gejala 

demam, sakit kepala, mialga, artalgia, ruam, leukopenia, manifestasi perdarahan, trombosit dan hematokrit 

menunjukan adanya perbedaan antara pasien kasus DD dan DBD, sehingga atribut-atribut tersebut bisa 

menjadi indikator untuk mendiagnosis penyakit DD dan DBD. Sedangkan gejala nyeri retro-orbital tidak 

menunjukan perbedaan antara pasien kasus DD dan DBD, maka gejala nyeri retro-orbital tidak bisa 

dijadikan sebagai indikator untuk mendiagnosis penyakit kasus DD dan DBD. Hasil analisis juga 

menunjukan bahwa ketepatan klasifikasi pasien kasus DD dan DBD menggunakan model Naïve Bayes pada 

penelitian ini adalah sebesar 93% atau memiliki nilai error sebesar 7%. 

Kata-kata kunci: Demam Dengue, Demam Berdarah Dengue, Data Mining, Naïve Bayes 

PENDAHULUAN 

Pada awal tahun 2016 wabah Demam Berdarah Dengue di Indonesia memang tengah memuncak. 

Berdasarkan data pasien di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, Demam Berdarah Dengue  memasuki 

10 besar penyakit yang banyak terjadi selama tahun 2015 yaitu sebanyak 1.385 kasus dan menjadi urutan 

ketiga setelah penyakit Gastro Enteritis/Colitis dan Congestive Heart Failure/Decompensatio Cordis. 

Sedangkan untuk kasus Demam Dengue terjadi sebanyak 358 kasus selama tahun 2015. Terlepas dari 

masalah tersebut, ada salah satu teknik klasifikasi dalam data mining yang banyak diterapkan pada hal-hal 

yang berkenaan dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilitas serta kemungkinan 
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 dari penyakit dan gejala-gejala yang berkaitan yaitu metode naïve bayes. Beberapa penelitian pernah 

dilakukan oleh Krishnaiah, Narsimha, dan Chandra mengenai “Diagnosis of Lung Cancer Prediction System 

Using Data Mining Classification Techniques” [1], dalam penelitian tersebut digunakan metode association 

rules, dicision tree, naïve bayes dan artificial neural network dengan tujuan untuk mengusulkan model untuk 

deteksi dini dan diagnosis yang benar dari penyakit yang akan membantu seorang dokter dalam 

menyelamatkan hidup seorang pasien. Hasil analisisnya tersebut menyatakan bahwa model yang paling 

efektif untuk memprediksi pasien dengan penyakit paru-paru tampaknya adalah naïve bayes diikuti 

association rules, decision trees dan neural network. Peneliti lainnya dilakukan oleh Iyer, Jeyalatha, dan 

Sumbaly dengan judul “Diagnosis of Diabetes Using Classification Mining Technique” [2], penelitian 

tersebut bertujuan mencari solusi untuk mendiagnosis penyakit dengan menganalisis pola yang ditemukan 

dalam data melalui analisis klasifikasi dengan menggunakan decision tree dan naïve bayes algorithms. Hasil 

analisisnya menunjukan bahwa kedua metode yang digunakan memiliki perbedaan yang memang relatif kecil 

ditingkat kesalahan. Meskipun demikian, jika dibandingkan tingkat kesalahan klasifikasinya, maka metode 

naïve bayes memiliki tingkat kesalahan yang yang lebih kecil dibandingkan metode decision tree pada kasus 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul “Implementasi Metode Naïve Bayes 

Dalam Mendiagnosis Penyakit Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue”. Masalah ini dianggap 

menarik bagi penulis untuk memperoleh model klasifikasi yang akan digunakan dalam mendiagnosis pasien 

dengan kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue. 

TEORI  

Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue Menurut World Health Organization (WHO) 

Menurut World Health Organization pada buku [3], Demam Dengue adalah penyakit yang disebabkan 

oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit ini dapat 

dialami oleh semua golongan umur, terutama pada anak dan remaja, dengan tanda-tanda klinis berupa 

demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, dengan atau tanpa ruam, dan limfadenopati, 

demam bifasik, sakit kepala hebat, nyeri pergerakan bola mata, trombositopenia ringan dan petekie spontan. 

Sedangkan perbedaan dengan Demam Berdarah Dengue adalah pada kasus Demam Berdarah Dengue 

ditemukan tanda hemokonsentrasi dan trombositopenia, yang jika tidak ditangani dengan cepat dapat masuk 

dalam fase syok.  

Secara umum, Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue  akan ditandai dengan fase febril yaitu 

demam tinggi mendadak dan terus-menerus 2-7 hari, diikuti oleh fase afebril (demam mereda). Fase afebril 

ini merupakan fase kesembuhan untuk Demam Dengue, tetapi merupakan fase kritis pada Demam Berdarah 

Dengue. Pada awal sukar dibedakan berdasarkan gejala apakah akan terjadi Demam Dengue atau Demam 

Berdarah Dengue. 

Demam Dengue 

 Demam mendadak & berkesinambungan 

 Sakit kepala 

 Nyeri retro-orbital 

 Mialgia 

 Artralgia 

 Ruam 

 Leukopenia 

 Manifestasi perdarahan (petekie atau uji bendung/torniquet/Rumpel leede positif) 

Demam Berdarah Dengue 

 Demam atau riwayat demam akut, berlangsung 2-7 hari, kadang bifasik. 

 Kecenderungan pendarahan, dibuktikan sedikitnya dengan satu hal berikut: 

- Tes torniquet positif. 

- Petekie, ekimosis atau purpura. 

- Perdarahan dari mukosa, saluran gastrointestinal, tempat injeksi atau lokasi lain. 

- Hematemesis atau melena 

 Laboratorium (trombosit  100.000 sel per mm3, peningkatan hematokrit  20%, atau 

penurunan hematokrit  20% setelah terapi cairan).  
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 Data Mining 

Menurut Fayyad, Shapiro, Smyth, dan Uthurusamy pada buku [4], data mining sering juga disebut 

Knowledge Discovery in Database (KDD), yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data 

historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. Keluaran data 

mining ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Data mining merupakan 

gabungan teori dan heuristik, fokus pada seluruh proses penemuan knowledge/pola termasuk data cleaning, 

learning, dan visualisasi dari hasilnya. Karena data mining adalah suatu rangkaian proses, tahap-tahap data 

mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan di bawah ini: 

 Pemilihan data. 

 Pembersihan data (untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise). 

 Integrasi data (penggabungan data dari beberapa sumber). 

 Transformasi data (data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining). 

 Aplikasi teknik data mining. 

 Evaluasi pola yang ditemukan (untuk menemukan yang menarik/bernilai). 

 Presentasi pengetahuan (dengan teknik visualisasi). 

Teori Probabilitas 

Menurut Walpole dan Myers pada buku [5], dalam mempelajari statistika pada dasarnya perhatian kita 

ditujukan pada penyajian dan penafsiran dari hasil yang berkemungkinan yang terjadi pada penelitian yang 

dirancang atau penelitian ilmiah. Statistikawan sering berurusan dengan data percobaan yang berbentuk 

bilangan atau pengukuran, ataupun dengan data pengelompokan (kategori) yang dikelompokan menurut 

sesuatu patokan tertentu. Statistikawan menggunakan istilah percobaan untuk menyatakan tiap proses yang 

menghasilkan data mentah atau suatu kegiatan yang menghasilkan keluaran atau hasil yang mungkin secara 

acak, contohnya yaitu pelemparan sebuah dadu. Sedangkan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu 

percobaan statistika disebut ruang sampel dan dinyatakan dengan lambang S. Tiap hasil dalam ruang sampel 

disebut unsur atau angggota ruang sampel (titik sampel). Jadi ruang sampel S yang merupakan kumpulan 

semua hasil yang mungkin dari suatu pelemparan sebuah dadu dapat ditulis sebagai berikut: 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Dalam suatu percobaan kita mungkin ingin mengetahui munculnya kejadian tertentu. Suatu kejadian 

tersebut merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Biasa dinotasikan dengan huruf kapital. Contohnya 

yaitu munculnya bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, A = {1, 3, 5}. 

Pandanglah suatu percobaan yang mencatat kebiasaan merokok para karyawan suatu pabrik. Suatu 

kemungkinan ruang sampel dapat berbentuk pengelompokan tiap karyawan dalam kelompok tak perokok, 

perokok ringan, perokok sedang, atau perokok berat. Ambilah himpunan bagian perokok sebagai suatu 

kejadian. Maka semua yang tak perokok merupakan kejadian tersendiri, juga himpunan bagian dari S, disebut 

pelengkap atau komplemen dari himpunan perokok. Jadi komplemen suatu kejadian A terhadap S ialah 

himpunan unsur S yang tidak termasuk A, Komplemen A dinyatakan dengan lambang A’. 

Kemudian ada operasi yang menyangkut kejadian yang akan menghasilkan kejadian baru. Kejadian yang 

baru ini masih merupakan himpunan bagian dari ruang sampel semula. Misalkan A dan B suatu kejadian yang 

berkaitan dengan suatu percobaan. Dengan perkataan lain, A dan B himpunan bagian dari ruang sampel S 

yang sama. Sebagai contoh, pada lantunan dadu misalkan A kejadian bahwa bilangan ganjil yang muncul dan 

B kejadian bahwa bilangan yang lebih besar dari 2 yang muncul. Maka himpunan bagian A = {1, 3, 5} dan B 

= {3, 4, 5, 6} merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S = {1, 2, 3, 4 , 5, 6} yang sama. Perhatikan 

bahwa A maupun B akan muncul pada suatu lantunan tertentu bila hasilnya suatu unsur dari himpunan bagian 

{3, 5}, yang merupakan irisan dari A dan B. Irisan dua kejadian A dan B, dinyatakan dengan lambang A  B, 

ialah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B.  

Sering kita ingin mengetahui tentang terjadinya paling sedikit satu dari dua kejadian pada suatu 

percobaan. Jadi, pada percobaan lantunan dadu, bila A = {1, 3, 5} dan B = {3, 4, 5, 6}, misalkan ingin 

diselidiki terjadinya salah satu dari A atau B, atau A dan B keduanya terjadi. Kejadian seperti ini, disebut 

gabungan A dan B, yang terjadi bila hasilnya merupakan unsur dari himpunan bagian {1, 3, 4, 5, 6}. Sehingga 

gabungan dua kejadian A dan B, dinyatakan dengan lambang  A  B, ialah kejadian yang mengandung semua 

unsur yang termasuk A dan B atau keduanya. 

Probabilitas suatu kejadian A adalah jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk A, jadi 0  P(A)  

1, P( ) = 0 dan P(S) = 1. Probabilitas kejadiana A adalah: 
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   P(A) =     atau   P(A) =                         (1) 

Dimana:  

n = banyaknya percobaan 

n(A)  = banyaknya keluaran A 

n(S)  = banyaknya anggota ruang sampel S  

Probabilitas Bersyarat 

Menurut Walpole dan Myers pada buku [5], probabilitas terjadinya suatu kejadian B bila diketahui bahwa 

kejadian A telah terjadi disebut probabilitas bersyarat dan dinyatakan dengan P(B|A). Lambang P(B|A) 

biasanya dibaca ‘probabilitas B terjadi bila diketahui A terjadi’ atau lebih sederhana lagi ‘probabilitas B, bila 

A diketahui’. Probabilitas bersyarat B bila A diketahui, dinyatakan dengan P(B|A), ditentukan oleh: 

 P(B|A)  =   

                                                        = 
𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵)

𝑃(𝐴)
     bila  P(A) > 0                                                    

(2) 

 

Distribusi Prior dan Posterior Pada Bayes Estimation 

Menurut Subanar pada buku [6], pendekatan Bayesian dalam statistik secara fundamental berbeda dengan 

pendekatan klasik. Dalam pendekatan klasik, parameter 𝜃 adalah besaran tetap yang tidak diketahui. Sampel 

random X1, …, Xn diambil dari populasi berindeks 𝜃 dan berdasarkan harga-harga terobservasi dalam sampel 

didapat pengetahuan tentang 𝜃. Dalam pendekatan Bayesian, 𝜃 dipandang sebagai besaran yang variasinya 

digambarkan dengan distribusi probabilitas (disebut distribusi prior). Ini adalah distribusi subyektif, 

berdasarkan pada keyakinan seseorang dan dirumuskan sebelum data diambil. Kemudian, sampel diambil 

dari populasi berindeks 𝜃 dan distribusi prior disesuaikan dengan informasi sampel ini. Prior yang telah 

disesuaikan disebut distribusi posterior. Penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan aturan Bayes, itulah 

kenapa dinamai statistik Bayesian. Untuk mengerti pendekatan Bayes, kita harus mampu menerjemahkan 

Teorama Bayes dalam probabilitas: 

                            P(Ak|B) = 
𝑃(𝐵|𝐴𝑘)𝑃(𝐴𝑘)

∑ 𝑃(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)𝑛
𝑖=1

                         (3) 

Misalkan X ~ f (x|𝜃) dan 𝜃 ∈ 𝛺. Bila distribusi 𝜃 pada 𝛺 dinyatakan dengan 𝜋(𝜃), maka 𝜋(𝜃) disebut 

distribusi prior dari 𝜃. Ringkasan model dapat dinyatakan sebagai berikut. 

                                      x|𝜃 ~ f (x|𝜃)                                  (4) 

                                                      𝜃 ~ 𝜋(𝜃)                                      (5) 

Misalkan X1, X2, …, Xn sampel random dari distribusi bersyarat X diberikan 𝜃 dengan fungsi kepadatan 

probabilitas f (x|𝜃). Fungsi kepadatan probabilitas gabungan dari 
~
X  = (X1, X2, …, Xn) diberikan 𝜃 adalah  

                      f (
~
x |𝜃) = f (x1|𝜃) f (x2|𝜃)… f (xn|𝜃)                                     (6) 

Fungsi kepadatan probabilitas gabungan 
~
X  dan 𝜃 adalah 

                           f (
~
x ,𝜃) = f (

~
x |𝜃) 𝜋(𝜃)                              (7) 

Bila 𝜃 variabel random kontinu, fungsi kepadatan probabilitas marginal dari 
~
X  adalah  

                        m(
~
x ) = ∫ 𝑓 (

~
x , 𝜃) 

∞

−∞
d𝜃                            (8) 

dan bila 𝜃 variabel random diskrit, fungsi kepadatan probabilitas probabilitas marginal dari 
~
X adalah 

                             m(
~
x ) = ∑ 𝑓 (

~
x , 𝜃)𝜃                                              (9) 

Balik pada kasus (8) atau (9), fungsi kepadatan probabilitas bersyarat 𝜃 diberikan dari 
~
X  adalah 
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                       𝜋(𝜃|
~
x ) = 

𝑓 (
~
x ,𝜃) 

𝑚(
~
x )

 = 

𝑓 (
~
x |𝜃)𝜋(𝜃) 

𝑚(
~
x )

                                               (10) 

Distribusi yang didefinisikan pada (10) disebut distribusi posterior. Distribusi prior mereflesikan 

kepercayaan subyektif 𝜃 sebelum sampel diambil, sedangkan distribusi posterior adalah distribusi bersyarat 𝜃 

setelah sampel diambil. 

Metode Naïve Bayes 

Menurut Prasetyo pada buku [7], Naïve Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana 

yang berdasar pada penerapan teorema bayes (aturan bayes) dengan asumsi independensi 

(ketidaktergantungan) yang kuat (naif). Dengan kata lain, dalam naive bayes model yang digunakan adalah 

“model fitur independen”. Jika 
~
X  merupakan vektor yang berisi fitur dan Y adalah label kelas, Naïve Bayes 

dituliskan dengan P(Y|
~
X ). Notasi tersebut berarti probabilitas label kelas Y didapatkan setelah fitur-fitur X 

diamati. Notasi ini disebut juga probabilitas akhir (posterior probability) untuk Y, sedangkan P(Y) disebut 

probabilitas awal (prior probability) Y. Formulasi naive bayes untuk klasifikasi adalah sebagai berikut: 

                      P(Y|
~
X ) = 

∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝑌)𝑃(𝑌)
𝑗
𝑖=1

𝑃(
~
X )

                    (11) 

 

Dimana: 

P(Y|
~
X )  = probabilitas data dengan vektor X pada kelas Y 

∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝑌)
𝑗
𝑖=1  = probabilitas independen kelas Y dari semua fitur dalam vektor X 

P(Y)  = probabilitas awal kelas Y 

𝑃(
~
X )   = probabilitas gabungan dari Xi, dimana i = 1, 2, . . ., j 

Laplace Smoothing 

Menurut Hafilizara pada makalah [8], Laplace smoothing atau add-one smoothing digunakan untuk 

menghilangkan dugaan parameter yang bernilai nol. Pada proses penghitungan Naïve Bayes terdapat sedikit 

keraguan apabila ada probabilitas yang bernilai 0. Oleh karena itu digunakan  laplace smoothing  yaitu 

penambahan dengan angka 1 sehingga tidak ada probabilitas yang akan bernilai 0. Menurut Abbeel pada 

salah satu materi perkuliahannya [9], persamaan untuk Laplace Smoothing dituliskan pada persamaan berikut. 

                             PLAP(x) = 
𝑐(𝑥)+1

∑ 𝑥[𝑐(𝑥)+1]
 = 

𝑐(𝑥)+1

𝑁+|𝑋|
                          (12) 

Dimana |X| merupakan jumlah kategorikk dari X. 

a. Laplace smoothing untuk probabilitas prior: 

                                      PLAP(y) = 
𝑐(𝑦)+1

𝑁+|𝑦|
                                (13) 

b. Laplace smoothing untuk probabilitas bersyarat: 

                               PLAP(x|y) = 
𝑐(𝑥,𝑦)+1

𝑐(𝑦)+|𝑥|
                                 (14) 

Konsep Klasifikasi 

Menurut Prasetyo pada buku [7], klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk 

memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam klasifikasi terdapat dua 

proses yang dilakukan yaitu dengan membangun model untuk disimpan sebagai memori dan menggunakan 

model tersebut untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi  pada suatu data lain supaya 

diketahui di kelas mana objek data tersebut dimasukkan berdasarkan model yang telah disimpan dalam 

memori. 

Sistem dalam klasifikasi diharapkan mampu melakukan klasifikasi semua set data dengan benar, namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa  kesalahan  akan terjadi dalam proses pengklasifikasian tersebut sehingga 

perlunya dilakukan pengukuran kinerja dari sistem klasifikasi. Umumnya, pengukuran kinerja klasifikasi 

dilakukan dengan matriks konfusi  (confusion matrix). Matriks konfusi merupakan tabel pencatat hasil kerja 

klasifikasi. Berikut adalah contoh dari matriks konfusi untuk dua kelas. 
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Tabel 1. Matriks Konfusi untuk Klasifikasi Dua Kelas 

 
 

Akurasi = 
jumlah data yang diprediksi benar

jumlah prediksi yang dilakukan
 = 

𝑓00+ 𝑓11 

𝑓22
                             (15) 

Laju error  = 
jumlah data yang diprediksi salah

jumlah prediksi yang dilakukan
  = 

𝑓01+ 𝑓10 

𝑓22
                 (16) 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan data dalam penelitian ini adalah pasien kasus Demam Berdarah Dengue dan suspect Demam 

Berdarah Dengue, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2016 wabah Demam Berdarah 

Dengue tengah memuncak. Begitupula yang tejadi di RSUD R. Syamsudin SH, jumlah pasien Demam 

Berdarah Dengue  pada awal Januari hingga awal Februari 2016 terus bertambah. Berdasarkan informasi 

umum yang didapatkan dari bagian rekam medis RSUD R. Syamsudin SH, terdapat 145 pasien kasus dengue 

yang di rawat inap di RS R. Syamsudin SH periode 01 Januari - 06 Februari 2016. Dari data sebanyak 145 

pasien dilakukan pembersihan data dengan cara mencocokan daftar 145 pasien tersebut dengan berkas rekam 

medis yang ada di ruang rekam medis, maka didapatkan sebanyak 89 data pasien dengan kasus Demam 

Dengue dan Demam Berdarah Dengue. Setelah itu, penulis melakukan integrasi data dengan menggabungkan 

data informasi umum (data yang didapatkan di awal penelitian) dengan berkas rekam medis untuk dijadikan 

satu file, berkas rekam medis tersebut digunakan penulis untuk melihat gejala-gejala apa saja yang dialami 

oleh pasien pada penelitian ini. Setelah mendapatkan 89 pasien kasus dengue beserta gejala-gejalanya, 

penulis membersihkan data dengan menghapus data dan variabel yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. 

Data akhir yang didapatkan dari proses sebelumnya yaitu 73 pasien yang kemudian di transformasi ke dalam 

bentuk kategorik, sehingga data bisa dianalisis menggunakan teknik klasifikasi. 

Berdasarkan  data akhir yang didapatkan, yaitu73 pasien kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah 

Dengue, terdiri dari 38 pasien berjenis kelamin laki-laki dan 35 pasien berjenis kelamin perempuan, sehingga 

bisa dipastikan bahwa proporsi pasien yang terkena Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue pada 

penelitian ini memiliki proporsi yang hampir sama menurut jenis kelamin. Pada penelitian ini juga didapatkan 

bahwa 73 pasien tersebut terdiri dari semua golongan umur, mulai dari balita yang berumur 2 tahun hingga 

pasien dewasa berumur 85 tahun dan dari semua pasien pada penelitian ini berhasil sembuh dari penyakit 

Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue dengan lama rawat inap yang berbeda-beda. 

Data sebanyak 73 pasien kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue yang akan dianalisis akan 

dibagi menjadi 80% untuk data training yaitu sebanyak 58,4 atau dibulatkan menjadi 58 data, yang mana data 

training ini akan digunakan untuk membentuk model naïve bayes (model klasifikasi). Kemudian 20% untuk 

data testing yaitu sebanyak 14,6 atau dibulatkan menjadi 15 data, yang mana data testing ini digunakan untuk 

menguji ketepatan klasifikasi dari model yang telah terbentuk.  

Berdasarkan data pada penelitian ini, terdapat 13 pasien memiliki diagnosis Demam Dengue dan sisanya 

yaitu sebanyak 60 pasien memiliki diagnosis Demam Berdarah Dengue. Sehingga berikut adalah proporsi 

masing-masing kelas untuk setiap data training dan data testing. 

a. Data Training 

P0 = 
13

73
 x 58 = 10,33 ≈ 10 data kasus Demam Dengue 

P1 = 
60

73
 x 58 = 47,67 ≈ 48 data kasus Demam Berdarah Dengue 

b. Data Testing 

P0 = 
13

73
 x 15 = 2,67 ≈ 3 data kasus Demam Dengue 

P1 = 
60

73
 x 15 = 12,33 ≈ 12 data kasus Demam Berdarah Dengue 

Dalam memperoleh model klasifikasi dengan menggunakan naïve bayes, langkah pertama adalah mencari 

probabilitas prior atau probabilitas yang didapatkan dari informasi awal dan data yang digunakan untuk 

perhitungan ini adalah data training. Tetapi sebelum itu, perlu diketahui bahwa dalam analisis naïve bayes 

digunakan sebuah pemulusan untuk memberikan penambahan dengan angka satu untuk menghilangkan 
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 dugaan parameter yang bernilai nol, karena pada proses penghitungan naïve bayes terdapat sedikit keraguan 

apabila ada probabilitas yang bernilai nol, pemulusan tersebut dinamakan laplace smoothing. Sehingga di 

dalam proses perhitungan probabilitas prior maupun probabilitas bersyarat akan menggunakan persamaan 

laplace smoothing. Berikut adalah probabilitas prior dalam kasus pada penelitian ini. 

Tabel 2. Probabilitas Prior 

 
Perhitungan probabilitas prior (P(Y)) untuk masing-masing kelas dengan menggunakan persamaan (13) yaitu 

persamaan laplace smoothing untuk probabilitas prior: 

P(DD) = 
c(DD)+1

N+|Y|
 = 

10+1

58+|2|
 = 

11

60
    dan   P(DBD) = 

c(DBD)+1

N+|Y|
 = 

48+1

58+1 |2|
 = 

49

60
 

Dimana: 

P(DD) = probabilitas pasien terkena DD 

P(DBD)  = probabilitas pasien terkena DBD 

c(DD) = banyaknya pasien kasus DD 

c(DBD)  = banyaknya pasien kasus DBD 

N  = banyaknya pasien (data training) 

|Y| = jumlah kategori dari Y 

Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa dari 58 kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue pada 

data training, probabilitas pasien yang terkena Demam Berdarah Dengue lebih besar daripada terkena 

Demam Dengue yaitu sebesar 0,8167. Sedangkan probabilitas pasien yang terkena Demam Dengue adalah 

0,1833. Hal tersebut dikarenakan pada hasil penelitian dalam kasus ini, sebagian besar pasien didiagnosis 

terkena Demam Berdarah Dengue. Selanjutnya menghitung probabilitas posterior tahap pertama yaitu 

menghitung probabilitas masing-masing atribut terhadap masing-masing kelas (P(Xi|Y)) dengan 

menggunakan persamaan laplace smoothing untuk probabilitas bersyarat pada persamaan (14). 

Tabel 3. Demam 

 
Berdasarkan tabel 3, didapatkan bahwa dari 58 pasien kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah 

Dengue mengalami demam, hanya saja lama demamnya berbeda-beda. Dari tabel di atas didapatkan pula 

bahwa lama demam yang dialami paling tidak telah mengalami demam selama dua hari, karena biasanya 

pasien yang mengalami demam hari pertama tidak langsung mendatangi rumah sakit. Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa keluhan-keluhan pasien yang mengalami demam dimulai semenjak minimal satu hari 

sebelum masuk rumah sakit. Berikut adalah perhitungan untuk laplace smoothing pada atribut demam. 

P(Demam=2-4 hari | Diagnosis = DD) = 
c(x1=2−4hari,DD)+1

c(DD)+|x1|
 = 

5+1

10+|3| 
 = 

6

13
 

P(Demam=5-7 hari | Diagnosis = DD) = 
c(x1=5−7hari,DD)+1

c(DD)+|x1|
 = 

3+1

10+|3| 
 = 

4

13
  

P(Demam= > 7 hari | Diagnosis = DD) = 
c(x1=>7hari,DD)+1

c(DD)+|x1|
 = 

2+1

10+|3| 
 = 

3

13
 

 

P(Demam=2-4 hari | Diagnosis = DBD) = 
c(x1=2−4hari,DBD)+1

c(DBD)+|x1|
 = 

33+1

48+|3| 
 = 

34

51
 

P(Demam=5-7 hari | Diagnosis = DBD) = 
c(x1=5−7hari,DBD)+1

c(DBD)+|x1|
 = 

13+1

48+|3| 
 = 

14

51
 

P(Demam= > 7 hari | Diagnosis = DBD) =  
c(x1=>7hari,DBD)+1

c(DBD)+|x1|
= 

2+1

48+|3| 
 = 

3

51
 

Dimana |X1| adalah jumah kategori dari X1 yaitu sebanyak 3 kategori (2-4 hari, 5-7 hari, dan >7 hari). 

Dengan menggunakan perhitungan laplace smoothing seperti di atas, maka didapatkan hasil keluaran dari 

program Sipina yang bisa dilihat pada tabel 3. Dari hasil tersebut bisa didapatkan bahwa seorang pasien 

dalam kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue yang mengalami demam selama 2-4 hari, 

probabilitas dia terkena Demam Berdarah Dengue lebih tinggi dibandingkan Demam Dengue. Sedangkan jika 

seseorang mengalami demam lebih dari 5 hari probabilitas dia terkena Demam Dengue lebih tinggi 

dibandingkan Demam Berdarah Dengue. Berikut adalah probabilitas bersyarat untuk atribut-atribut lainnya.  

Tabel 4. Sakit Kepala 
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Tabel 5. Nyeri Retro-Orbital 

 
Tabel 6. Mialga 

 
Tabel 7. Artalgia 

 
Tabel 8. Ruam 

 
Tabel 9. Leukopenia 

 
Tabel 10. Manisfestasi Perdarahan 

 
Tabel 11. Keadaan Trombosit 

 
Tabel 12. Keadaan Hematokrit 

 
Probabilitas prior dan probabilitas masing-masing atribut terhadap masing-masing kelas (posterior tahap 

pertama) merupakan perhitungan untuk pembentukan model naïve bayes dari data training, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan klasifikasi untuk mendiagnosis pasien kasus Demam Dengue dan Demam 

Berdarah Dengue dengan menggunakan data testing, yaitu dengan menghitung probabilitas posterior tahap 

kedua atau dengan cara menggabungkan probabilitas atribut pada masing-masing kelas terlebih dahulu 

dengan menggunakan persamaan (6). 

Tabel 13. Pasien Pertama Pada Data Testing 

 
Probabilitas gabungan semua atribut pada kelas Demam Dengue: 
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 ∏ P(Xi|Y = DD)10
i=1  =  P(X1=2-4 hari|DD) x P(X2=Ya|DD) x  P(X3=Tidak|DD)  x P(X4=Tidak|DD) x  

    P(X5=Tidak|DD)  x P(X6=Tidak|DD) x P(X7=Ya|DD)   x P(X8=Tidak|DD) x  

  P(X9=≤100.000|DD) x P(X10= Naik/Turun < 20%|DD) 

   =  0,4615 x 0,2500 x 1,0000 x 0,8333 x 0,8333 x 0,9167 x 0,5000 x 0,7500 x 0,1538 x  

  0,6154 

   =  0,002607 

Probabilitas gabungan semua atribut pada kelas Demam Berdarah Dengue: 

∏ P(Xi|Y = DBD)10
i=1  =  P(X1=2-4 hari|DBD) x P(X2=Ya|DBD) x P(X3=Tidak|DBD) x P(X4=Tidak|DBD) x  

 P(X5=Tidak|DBD) x P(X6=Tidak|DBD) x P(X7=Ya|DBD)  x P(X8=Tidak|DBD) x  

 P(X9=≤100.000|DBD) x P(X10= Naik/Turun < 20%|DBD) 

=  0,6667 x 0,5200 x 1,000 x 0,7000 x 0,8000 x 0,9800 x 0,5200 x 0,9400 x 0,8235 x 

0,8824  

=  0,067578 

Setelah menggabungkan probabilitas atribut pada masing-masing kelas, dilanjutkan dengan menghitung 

probabilitas gabungan dari semua atribut yang meliputi kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue 

(posterior tahap ketiga) yang mengacu pada persamaan (9), yaitu sebagai berikut: 

P(
~
X )=P(

~
X |DD) P(DD) + P(

~
X |DBD) P(DBD) 

= 0,002607 x 0,1833 + 0,067578 x 0,8167 

= 0,055669 

Perhitungan yang terakhir adalah menghitung probabilitas masing-masing kelas terhadap semua atribut 

menggunakan formulasi naïve bayes yang merupakan probabilitas akhir atau sebagai probabilitas posterior 

yang mengacu pada persamaan (11), yaitu sebagai berikut: 

P(DD|
~
X ) = 

∏ P(Xi|DD)
j
i=1 P(DD)

P(
~
X )

  = 
0,002607 x 0,1833 

0,055669
 = 0,008583 

P(DBD|
~
X ) = 

∏ P(Xi|DBD)P(DBD)
j
i=1

P(
~
X )

 = 
0,067578 x 0,8167

0,055669
 = 0,991417 

Berdasarkan perhitungan menggunakan model naïve bayes di atas dapat dilihat bahwa probabilitas 

Demam Berdarah Dengue lebih besar daripada probabilitas Demam Dengue, maka dapat disimpulkan bahwa 

pasien pertama dalam data testing di klasifikasikan atau di diagnosis terkena Demam Berdarah Dengue. Tabel 

14 berikut ini adalah hasil perhitungan menggunaan model naïve bayes pada semua data testing dalam 

penelitian ini. 

Tabel 14. Diagnosis Penyakit Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue Pada Data Testing 

 
 

Berdasarkan tabel 14 yaitu hasil perhitungan menggunakan model naïve bayes, maka didapatkan ketepatan 

klasifikasi dengan menggunakan persamaan (15) dan (16) sebagai berikut. 

Tabel 15. Hasil Klasifikasi Menggunakan Data Testing 20% 
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 Akurasi = 
jumlah data yang diprediksi benar

jumlah prediksi yang dilakukan
 = 

2 + 12 

15
 = 0,93 

Laju error = 
jumlah data yang diprediksi salah

jumlah prediksi yang dilakukan
 = 

1 + 0

15
 = 0,07 

Berdasarkan tabel 15 didapatkan bahwa dari 15 pasien yang digunakan sebagai data testing, terdapat tiga 

pasien diantarannya memiliki diagnosis Demam Dengue, hasil klasifikasi menggunakan model naïve bayes 

menunjukan ada satu kesalahan klasifikasi, yang mana satu dari ketiga pasien tersebut diklasifikasikan 

sebagai pasien Demam Berdarah Dengue. Sedangkan untuk 12 pasien lainnya yaitu pasien kasus Demam 

Berdarah Dengue dan model naïve bayes menunjukan bahwa 12 pasien tersebut memang diklasifikasikan 

sebagai pasien Demam Berdarah Dengue. Sehingga didapatkan bahwa dari 15 data testing, hanya terdapat 

satu kesalahan klasifikasi (diagnosis) sehingga ketepatan klasifikasi menggunakan model naïve bayes pada 

penelitian ini sebesar 93% atau tingkat kesalahannya sebesar 7%. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan naïve bayes untuk mendiagnosis penyakit Demam Dengue dan 

Demam Berdarah Dengue pada penelitian ini didapatkan bahwa atribut-atribut yang berupa demam, sakit 

kepala, mialga, artalgia, ruam, leukopenia, manifestasi perdarahan, trombosit dan hematokrit (kecuali nyeri 

retro-orbital) menunjukan adanya perbedaan antara pasien kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah 

Dengue. 

Setiap atribut atau parameter pada penelitian ini memiliki probabilitas yang berbeda-beda terhadap kasus 

Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue dan berdasarkan pengujian terhadap data testing (validation 

set), didapatkan bahwa ketepatan klasifikasi menggunakan model naïve bayes pada penelitian ini yaitu 

sebesar 93% atau memiliki error sebesar 7%.  
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