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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Diagnosis kerusakan merupakan serangkaian proses yang meliputi proses 

deteksi, isolasi, identifikasi kerusakan yang terjadi dan kerusakan yang akan 

terjadi ketika komponen yang didiagnosis tersebut masih beroperasi dan terjadi 

penurunan kinerja. Diagnosis dapat digunakan sebagai umpan balik informasi 

untuk mendesain ulang sebuah sistem. 

Umumnya mesin belajar kapan saja ketika terjadi perubahan pada struktur, 

program atau basis data inputnya atau merespon informasi eksternal yang 

bertujuan agar performansi mesin di masa depan makin berkembang. 

Pembelajaran mesin biasanya mengacu pada perubahan yang menunjukkan tugas-

tugas yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Prosesnya meliputi 

pengenalan, diagnosis, perencanaan, prediksi, dan lain sebagainya. 

Metode klasifikasi Naïve Bayes merupakan bentuk sederhana dari sebuah 

jaringan Bayes yang merupakan salah satu metode data mining yang digunakan 

untuk klasifikasi. Distribusi prior dalam metode klasifikasi Naïve Bayes adalah 

suatu distribusi yang menggambarkan pengetahuan awal tentang parameter 

sebelum pengamatan dilakukan (Bolstad, 2007).  

Setelah pengamatan dilakukan, melalui klasifikasi Naïve Bayes informasi 

dalam distribusi prior dikombinasikan dengan informasi melalui data sampel, 

kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk distribusi posterior yang menjadi 

dasar klasifikasi Naïve Bayes untuk inferensi (Berger, 1990). Klasifikasi Naïve 

Bayes dapat digunakan untuk memprediksikan objek kelas yang labelnya tidak 

diketahui atau dapat memprediksikan data yang akan muncul di masa depan. 

Metode klasifikasi Naïve Bayes dikembangkan dengan menggunakan rasio 

kemungkinan sebagai validasi metrik model penilaian, dengan memprediksikan 

segala kemungkinan maka resiko dapat diminimalisir (Jiang dan Sankaran, 2007). 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pemantauan kondisi mesin 

Pemantauan kondisi getaran suatu mesin dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 

a. Pemantauan secara umum yaitu dengan memantau biaya operasional dari 

mesin, tingkat kekritisan operasi dari mesin, biaya keamanan, serta 

dampak dari penggunaan mesin terhadap lingkungan. 

b. Pemantauan melalui sistem yang dipasang pada mesin yaitu sensor-sensor, 

pengkondisian sinyal, pengolahan data dan penyimpanan data yang 

dipasang permanen pada mesin, sehingga data dapat dikumpulkan secara 

terus menerus. 

c. Pemantauan yang berikutnya dapat dilakukan dengan sistem yang 

permanen yaitu menggabungkan antara sistem yang portabel dan sistem 

permanen dimana jenis dari sistem ini adalah sensor-sensornya dipasang 

secara permanen sedangkan data akuisisi komponen dapat dihubungkan 

sesuai dengan keinginan (ISO 13373-1:2002(E)). 

 

2.2.2 Format Presentasi Data 

Data awal terdiri dari semua parameter getaran yang biasa digunakan 

untuk mendefinisikan kondisi suatu getaran. Format presentasi data tersebut 

antara lain adalah penyajian berdasarkan nilai jalur lebar, waktu, dan sinyal 

gelombang, amplitudo per frekuensi, vektor getaran dan lain-lain. Format 

presentasi data yang lengkap dari pertama data diambil akan membantu 

menentukan penyebab dari perubahan getaran suatu mesin (ISO 13373-

1:2002(E)). 

 

2.2.3 Pra-pemrosesan Data 

Tugas utama dari pra-pemrosesan data adalah membersihkan data, 

mengintegrasikan data, mentransformasikan data dan mereduksi data. Data yang 

sudah dibuatkan format presentasinya harus dilakukan pra-pemrosesan data 

terlebih dahulu, karena jika tidak dilakukan dan terdapat data yang tidak 
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berkualitas maka tidak akan ada pertimbangan yang berkualitas. Untuk mendapat 

kesimpulan yang berkualitas harus berdasarkan dari kualitas data itu sendiri (ISO 

1337-1:2002(E)). 

Ada banyak metode yang digunakan untuk pra-pemrosesan data, 
diantaranya adalah :  

a. Data sampel yaitu memilih subset data yang mewakili sebuah populasi 

data yang besar, 

b. Transformasi, yaitu memanipulasi data mentah untuk menghasilkan 

sebuh input tunggal, 

c. De-noising, yaitu menghilangkan derau dari data, 

d. Normalisasi, yaitu mengorganisir data untuk akses yang lebih efisien, 

e. Ekstraksi Fitur, yaitu menarik data tertentu yang signifikan dalam 

beberapa fakta yang berhubungan. (Bengtsson, dkk., 2004). 

 

2.2.4 Discrete Wavelet Transform (DWT) 

Transformasi wavelet merupakan salah satu metode yang umum 

digunakan untuk pra-pemrosesan data. Implementasi DWT dilakukan dengan 

menggunakan wavelet berjenis Daubechies. Wavelet jenis ini dipilih karena dapat 

digunakan untuk mengolah sinyal arus hasil pengukuran yang bersifat asimetri. 

Salah satu sistem pengolahan sinyal untuk deteksi kerusakan yang juga 

cukup populer digunakan adalah Fast Fourier Transform (FFT). Namun 

karakteristik FFT mengintepretasikan sinyal dengan frekuensi tertentu hanya 

kedalam satu bidang frekuensi saja. Hal ini akan menyulitkan upaya membedakan 

dua sinyal FFT yang digunakan untuk mengolah sinyal yang berbeda. Selain itu 

FFT menghadirkan kerumitan dalam proses rekronstruksi sinyal untuk proses 

pengolahan karena FFT membutuhkan frekuensi sampling serta penggunaan 

fungsi normalisasi yang yang benar-benar tepat dengan hasil pengukuran yang 

dilakukan. Frekuensi sampling merupakan proses pengambilan data dari sinyal 

yang diambil, sedangkan fungsi normalisasi merupakan fungsi yang digunakan 

untuk menciptakan proses rekonstruksi sinyal dalam komputer sesuai dengan 

sinyal yang diambil. FFT juga terlalu sensitif dalam mengolah sinyal sehingga 
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sering terjadi error karena ketidaktepatan proses rekronstruksi sinyal dari 

peralatan pengukuran. Hal inilah yang membuat DWT lebih unggul karena 

frekuensi sampling hanya berpengaruh pada rentang klasifikasi frekuensi serta 

tidak memerlukan fungsi normalisasi baik pada rekronstruksi sinyal dari peralatan 

pengukuran maupun proses penskalaan dalam proses transformasinya (Cusido 

dkk, 2010).   

Wavelet mengklasifikasikan sinyal dalam versi penskalaan & pergeseran 

(scalling and shifting) masing-masing dari sinyal sumber/mother wavelet. Proses 

wavelet diskret diawali dengan melewatkan sinyal pada seperangkat tapis 

frekuensi tinggi (highpass filter) dan tapis frekuensi rendah (lowpass filter). 

Kemudian dilanjutkan dengan operasi sub-sampling dengan mengambil masing-

masing setengah dari keluaran filter.  

Gelombang (wave) adalah sebuah fungsi yang bergerak naik turun ruang 

dan waktu secara periodik (Gambar 2.1 a). Sedangkan wavelet merupakan 

gelombang yang dibatasi atau terlokalisasi (Sripathi, 2003) (Gambar 2.1 b). Atau 

dapat disebut juga sebagai gelombang pendek. 

 

 
Gambar 2.1 (a) Gelombang (wave), (b) Wavelet 

 

Wavelet mengkonsentrasikan energinya dalam ruang dan waktu sehingga 

cocok untuk menganalisis sinyal yang sifatnya sementara. Wavelet populer pada 

aplikasi-aplikasi teknik, terutama pada analisa sinyal getaran/vibration, dan 

wavelet digunakan juga untuk memonitor kondisi dan mendiagnosa kerusakan 

mesin. Wavelet diaplikasikan untuk menganalisa sinyal getaran pada roda gigi 

untuk mendeteksi kerusakan yang akan terjadi (Newland, 1994). 

Wavelet sebagai data cleansing juga digunakan secara luas untuk pra-

pemrosesan sinyal di bidang pemantauan dan diagnosa kerusakan (Menon dkk., 
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2000). Transformasi wavelet mendekomposisi sebuah sinyal ke dalam kombinasi 

linier unit skala waktu. Sinyal asli dianalisa dan dibagi ke dalam beberapa 

komponen sinyal berdasarkan translasi atau pergeseran dari mother wavelet (atau 

fungsi dasar wavelet) sehingga terjadi perubahan skala dan diperlihatkan transisi 

dari setiap komponen frekuensi (Daubechies, 1992). 

Metode transformasi wavelet dapat digunakan untuk menapis data atau 

meningkatkan mutu kualitas data dan untuk mendeteksi kejadian-kejadian tertentu 

serta dapat digunakan untuk pemampatan data (Foster dkk., 1994). 

Transformasi wavelet juga dapat digunakan untuk analisis sinyal-sinyal 

non-stasioner (yaitu sinyal yang kandungan frekuensinya bervariasi terhadap 

waktu), karena berkaitan dengan kemampuannya untuk memisah-misahkan 

berbagai macam karakteristik pada berbagai skala (Anant dkk., 1997). 

Di dalam discrete wavelet transform, penggambaran sebuah skala waktu 

sinyal digital didapatkan dengan menggunakan teknik filterisasi digital. Secara 

garis besar proses dalam teknik ini adalah dengan melewatkan sinyal yang akan 

dianalisis pada filter dengan frekuensi dan skala yang berbeda. Filterisasi 

merupakan sebuah fungsi yang digunakan dalam pemrosesan sinyal. Wavelet 

dapat direalisasikan menggunakan iterasi filter dengan penskalaan. Sebuah sinyal 

harus dilewatkan dalam dua filterisasi discrete wavelet transform yaitu tapis 

frekuensi tinggi dan tapis frekuensi rendah agar frekuensi dari sinyal tersebut 

dapat dianalisis. Analisis sinyal dilakukan terhadap hasil penapisan pada tapis 

frekuensi tinggi dan tapis frekuensi rendah.  

Pemisahan sinyal menjadi frekuensi tinggi dan frekuensi rendah melalui 

tapis frekuensi tinggi dan tapis frekuensi rendah disebut sebagai dekomposisi 

(Teriza, 2006). Proses dekomposisi dimulai dengan melewatkan sinyal asal 

melewati tapis frekuensi tinggi dan tapis frekuensi rendah. Misalkan sinyal asal 

ini memiliki rentang frekuensi dari 0 sampai dengan  rad/s. Ketika melewati 

tapis frekuensi tinggi dan tapis frekuensi rendah, rentang frekuensi di-

subsampling menjadi dua, sehingga rentang frekuensi tertinggi pada masing-

masing subsampling menjadi /2 rad/s. Setelah filterisasi, setengah dari sampel 
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atau salah satu subsampling dapat dieliminasi berdasarkan aturan Nyquist (Teriza, 

2006). 

Sehingga sinyal selalu dapat di-subsampling oleh 2 (↓2) dengan cara 

mengabaikan setiap sampel yang kedua. Proses dekomposisi ini dapat melalui 

satu atau lebih tingkatan. Dekomposisi satu tingkat ditulis dengan ekspresi 

matematika pada persamaan 2.1 dan 2.2. 

 

 

         
n nkntinggik

hxy 2,
                                                                        (2.1) 

         
n nknrendahk

gxy 2,
                                                                      (2.2) 

 

 y k,tinggi dan y k,rendah adalah hasil keluaran tapis frekuensi tinggi dan tapis frekuensi 

rendah, nx  merupakan sinyal asal, nh adalah tapis frekuensi tinggi dan ng adalah 

tapis frekuensi rendah. Untuk dekomposisi lebih dari satu tingkat, prosedur pada 

persamaan 2.1 dan 2.2 dapat digunakan pada masing-masing tingkatan. Contoh 

penggambaran dekomposisi ditunjukkan pada Gambar 2.2 dengan menggunakan 

dekomposisi tiga tingkat. 

 

 

Gambar 2.2 Dekomposisi wavelet 3 tingkat 
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Pada Gambar 2.2, y k,tinggi dan y k,rendah merupakan hasil dari tapis frekuensi 

tinggi dan tapis frekuensi rendah. y k,tinggi disebut sebagai koefisien transformasi 

wavelet diskret (Polikar, 1998). y k,tinggi merupakan detil dari informasi sinyal, 

sedangkan y k,rendah merupakan taksiran kasar dari fungsi pensakalaan. Dengan 

menggunakan koefisien wavelet diskret ini maka dapat dilakukan proses Inverse 

Discrete Wavelet Transform (IDWT) untuk merekonstruksi menjadi sinyal asal. 

Penggambaran dekomposisi wavelet dengan sinyal asal nx  yang memiliki 

frekuensi maksimum f =  diperlihatkan pada Gambar 2.3.  

 

 

Gambar 2.3 Dekomposisi wavelet dengan frekuensi sinyal asal f = 0~ 

 

Proses rekonstruksi diawali dengan menggabungkan koefisien wavelet dari 

yang berada pada akhir dekomposisi dengan sebelumnya meng-upsampling oleh 2 

(↑2) melalui tapis frekuensi tinggi dan tapis frekuensi rendah. Proses rekonstruksi 

ini sepenuhnya merupakan kebalikan dari proses dekomposisi sesuai dengan 

tingkatan pada proses dekomposisi. Sehingga persamaan rekonstruksi pada 

masing-masing tingkatan dapat ditulis: 
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k

nkrendahknktinggikn ghx yy )( 2,2,
                                        (2.3) 

 

2.2.5 Ekstraksi Fitur 

Ekstraksi fitur statistik biasanya dilakukan karena merupakan bagian dari 

analisis data. Analisis data merupakan salah satu metode yang penting dalam 

memonitor dan mendiagnosis suatu kerusakan, dimana tujuan dari analisis data 

adalah menemukan perubahan yang paling sederhana dan efektif dari data sinyal 

yang masih asli. 

Ekstraksi fitur melibatkan transformasi linier atau non linier dari ruang 

fitur asli ke dalam dimensi baru yang lebih kecil. Ekstraksi fitur juga tidak 

mengurangi dimensi dari vektor yang diumpankan ke sistem klasifikasi, 

sedangkan seleksi fitur biasanya mengurangi jumlah fitur asli dengan memilih 

subset dari fitur tersebut, sehingga seleksi fitur masih mempertahankan cukup 

informasi untuk proses klasifikasi (Niu dkk., 2005). 

Transformasi data menjadi fitur memegang peran yang sangat penting 

karena akan mempengaruhi performansi keseluruhan sistem klasifikasi secara 

langsung. Sehingga, semakin tepat fitur yang digunakan, maka akan 

menggambarkan hasil yang tepat pula. Untuk tetap mempertahankan data 

informasi pada tingkat yang tertinggi, fitur-fitur yang dihitung adalah 21 fitur dari 

domain waktu yang meliputi Mean, Root Mean Square (RMS), Shape Factor (SP), 

Skewness, Curtosis, dan Crest Factor (CP), Histogram Upper, Histogram Lower, 

Estimation, Error, dan Auto Regression, serta fitur domain frekuensi yang 

meliputi Frequency Center (FC), Root Mean Square Frequency (RSMF), dan 

Root Varian Frequency (RVF) (Widodo, 2011). 

Data sinyal getaran diperoleh dari pengukuran pada 4 kondisi bantalan 

gelinding yaitu kelas a (ball fault bearing), kelas b (innerace fault bearing), kelas 

c (outterace fault bearing) dan kelas d (normal bearing). Kemudian dari data 

tersebut dilakukan ekstraksi fitur, yang berfungsi untuk mengelompokkan data 
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sinyal getaran berdasarkan kesamaan fitur. Hasil dari ekstraksi fitur ini diperoleh 

21 fitur seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

 

                      Tabel 2.1 Fitur Statistik 
 

No Fitur Statistik 

1. Mean 

2. Root Mean Square (RMS) 

3. Shape Factor (SP) 

4. Skewness (c3) 

5. Curtosis (c4) 

6. Crest Factor (CP) 

7. Estimation 

8. Error 

9. Histogram Upper 

10. Histogram Lower 

11. Root Mean Square Frequency (RMSF) 

12. Frequency Center (FC) 

13. Root Varian Frequency (RVF) 

14. Auto Regression (Ar) 2 

15. Ar 3 

16. Ar 4 

17. Ar 5 

18. Ar 6 

19. Ar 7 

20. Ar 8 

21. Ar 9 
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Persamaan yang digunakan untuk menghitung fitur statistik pada Tabel 2.1 

dibawah adalah : 

1. Menghitung koefisien moment dari data berbentuk gelombang waktu dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

	푚 = 퐸{푥} = ∑ 푥                                                                     (2.4) 

 

퐸{. } merepresentasikan nilai yang diharapkan dari fungsi, 푥  adalah time 

historical data ke i, dan N adalah jumlah data point. 

2. Dari persamaan (2.4) diatas, empat cumulant pertama adalah nilai mean c1, 

standar deviasi c2, skewness c3, dan kurtosis c4 

 
 

11 mcmean                                                                                         (2.5) 
 
 

                
2
122tan mmcdardeviasis                                                               (2.6)    

     

3.  Root mean square  

 

           



n

i

i

n
xrms

1

2

                                                                                            (2.7) 

 

4.  Shape factor 

 

           
abs

rms

x
x

SF                                                                                                 (2.8) 
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5.  Skewness 

 

3
1233 3 mmmc 

                                                                                    (2.9)                                                               
 

6. Kurtosis 
 

 

           

4
1

2
1213

2
244 61243 mmmmmmmc                                               (2.10)    

 

7. Crest Factor            

                    

  
rms

p

x
x

CF                                                                                               (2.11) 

 

           dimana rmsx adalah nilai rms, px adalah peak value 

8. Entrophy estimation value 

 

           )(ln)()( iiis xpxpxE                                                                    (2.12) 

 

            dimana ix adalah discrete time signal, )( ixp distribusi sinyal 

9. Entrophy estimation error value 

 

            2)(ln)()( iiie xpxpxE                                                                   (2.13) 
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10. Histogram Upper bound 

 

           2/)max(  iU xh                                                                              (2.14) 

 

11. Histogram Lower bound 

 

           2/)max(  iL xh
                                                                              (2.15)                     

            dimana )1/()}min(){max(  nxx ii
 

12. Root mean square frequency value,  

 

            








0

0

2

)(

)(

dffs

dffsf
MSF

                                                                           (2.16) 

 

13. Frequency center value,  

 

           









0

0

)(

)(

dffs

dfffs
FC

                                                                                  (2.17) 

 

14. Root variance frequency value,  

 

            VFRVF                                                                                           (2.18) 
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15. Auto Regression,  

 

            



 
n

i
ttit yay

1
1 

                                                                                (2.19) 

 

              
dimana ia adalah koefisien auto regresi, ty adalah time series yang akan     

              dicari dan n adalah urutan model AR. 

 

Hasil ektraksi fitur akan menghasilkan data getaran [A] berbentuk matrik 

dengan dimensi [Ax21], seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Dimensi data setelah dilakukan ekstraksi fitur 

 

2.2.6 PCA (Principal Component Analysis) 

Diagnosis akurat untuk mesin yang kompleks membutuhkan multi sensor 

untuk memperoleh informasi kondisi terperinci, sehingga menghasilkan data hasil 

pengukuran dalam jumlah yang besar. Banyaknya pengukuran dan fitur yang 

dihitung dapat berimbas pada masalah kecepatan dalam proses mengolah data dan 

kapasitas penyimpanannya (Widodo, 2011). 
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Salah satu metode untuk mereduksi fitur adalah dengan menggunakan 

PCA atau Principal Components Analysis, yang bertujuan mengurangi dimensi 

data dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi dari dataset yang asli, 

sehingga semakin sedikit data, algoritma data mining akan semakin cepat, dan 

akurasinya menjadi lebih tinggi.  

PCA merupakan salah satu teknik statistik yang secara linier 

mentransformasikan sekelompok variabel data asli menjadi sekelompok variabel 

data substansial yang tidak terkorelasi (Jolliffe,1986).  

PCA bisa dipandang sebagai metode klasik dari metode-metode analisis 

statistik multi variabel untuk memperoleh matrik yang tereduksi dimensinya. 

Karena adanya fakta bahwa sekumpulan data variabel yang tidak terkorelasi 

dengan dimensi yang lebih kecil lebih mudah dipahami dan digunakan untuk 

analisa lebih jauh lagi dibandingkan data yang berdimensi lebih besar, maka 

teknik kompresi data ini banyak dipakai untuk analisa klaster, visualisasi dari data 

dimensi tinggi, regresi, kompresi data, dan pengenalan pola. 

Prosedur dalam melakukan PCA adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung matrik kovarian 

input vektor tx  (t=1,…,l dan xt = 0) dengan dimensi m xt = [xt(1), 

xt(2),…, xt (m)]T biasanya m < 1, setiap vektor tx  ditransformasikan 

secara linear kedalam satu vektor baru s yang dinyatakan sebagai :  

 

        xUs t

T

t .                                                                           (2.20) 

 

U adalah matrik orthogonal m x m dengan kolom ke i, iu  adalah nilai 

eigenvector dari sampel matrik kovarian  

 

         


l

t
x T

txt
l

C
1

.1                                                               (2.21)    
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b. Menghitung eigenvalue dan eigenvector dari matrik kovarian 

 

        itt uCU .  , i = 1, ….m                                                   (2.22) 

 

dimana i adalah salah satu eigenvalue dari C, iu  adalah nilai 

eigenvector.                                         

c. Berdasarkan nilai estimasi iu  dan komponen st, yang kemudian 

dihitung sebagai transformasi orthogonal dari tx   

 

        xus t

T

it i )(       , i = 1, …, m                                                (2.23)   

 

d. Komponen yang baru tersebut disebut dengan principal component. 

Dengan menggunakan hanya beberapa nilai pertama eigenvector yang 

telah diurutkan berdasarkan nilai eigennya, jumlah principal 

component dari st dapat direduksi. Principal component dari PCA 

mempunyai properti st (i) yang tidak saling terkorelasi, mempunyai 

varian maksimum yang berurutan dan estimasi error rata-rata dari 

representasi data input asli adalah minimal. 

Pada penelitian ini dipilih 5 fitur berdasarkan nilai eigen terbesar dari 

matrik kovarians yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Lima nilai eigen terbesar hasil PCA 
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Lima principal component dari sinyal getaran ditunjukkan pada Gambar 
2.6. 

 

 

Gambar 2.6. Lima principal component dari data sinyal getaran. 

 

 

Dimensi data setelah dilakukan PCA ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 

 

 
Gambar 2.7 Dimensi data setelah dilakukan PCA 

 

 

2.2.7 Klasifikasi Naïve Bayes 

Klasifikasi Naïve Bayes merupakan suatu metode klasifikasi yang 

berdasarkan probabilitas dari teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap 

variabel X bersifat bebas (independent). Dengan kata lain, klasifikasi Naïve Bayes 
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mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut (variabel) tidak ada kaitannya 

dengan keberadaan atribut yang lain. 

 

        
)(

)()(
)(

XP
HPHXP

XHP                                                             (2.24) 

 

Parameter Keterangan 

X  Data sampel dengan kelas (label) yang tidak diketahui 

H  Hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas (label) 

P (X|H) Peluang data sampel X, bila diasumsikan hipotesa H benar  

P (H)  Peluang dari hipotesa H (likelihood) 

P (X)  Peluang data sampel yang diamati (evidence) 

 

Dalam klasifikasi Naïve Bayes, H adalah posterior dan X adalah prior. 

Prior adalah pengetahuan tentang karakteristik suatu parameter, sedangkan 

posterior adalah karakteristik yang diduga pada kejadian yang akan datang (Li, 

2012).  

Klasifikasi Naïve Bayes menyediakan mekanisme merevisi atau 

memperbarui pengetahuan sebelumnya dengan data baru untuk menghasilkan 

laporan probabilitas posterior tentang parameter yang tidak diketahui atau 

berdasarkan hipotesis (Chu, 2011). 

Untuk menjelaskan teorema Naïve Bayes, perlu diketahui bahwa proses 

klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang 

cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu teorema Bayes pada 

persamaan 2.8 dapat disesuaikan sebagai berikut: 

 

        
),...,(

),...,()(
),...,(

1

1
1

n

n
n FFP

CFFPCP
FFCP                                                         (2.25) 
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Variabel C merepresentasikan kelas, sementara variabel nFF ,...,1

merepresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan 

klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel 

karakteristik tertentu dalam kelas C (Posterior) adalah peluang munculnya kelas 

C (sebelum masuknya sampel tersebut, seringkali disebut prior), dikalikan dengan 

peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C (disebut juga likelihood), 

dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik-karakteristik sampel secara 

global ( disebut juga evidence). Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut 

dilakukan dengan menjabarkan ),...,1 nFFC menggunakan aturan perkalian 

sebagai berikut: 

 

       ),...,()(),...,( 11 CFFPCPFFCP nn   

      ),,...()()( 121 FCFFPCFPCP n  

      ),,,...,(),()()( 213121 FFCFFPFCFPCFPCP n  

      ),,,,...,(,,,(),()()( 3214213121 FFFCFFPFFCFPFCFPCFPCP n  

      ),...,,,(),...,,()()( 121121  nn FFFCFPFCFPCFPCP                                (2.26) 

 

Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin 

banyak dan semakin kompleksnya factor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai 

probabilitas, yang sulit untuk dianalisa satu persatu. Disinilah digunakan asumsi 

independensi yang sangat tinggi (naif), bahwa masing-masing petunjuk 

),...,,( 21 nFFF  saling bebas (independen) satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, 

maka berlaku suatu kesamaan sebagai berikut: 
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                                    (2.27) 

 

Untuk i ≠ j, maka 

 

)(),( CFPFCFP iji                                                                           (2.28) 

 

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi independensi naif 

tersebut membuat syarat peluang menjadi sederhana, sehingga perhitungan 

menjadi mungkin untuk dilakukan. Sehingga penjabaran ),...,( 1 nFFCP  dapat 

disederhanakan menjadi: 

  

																											푃(퐶|퐹 , … ,퐹 ) = 푃(퐶)푃(퐹 |퐶)푃(퐹 |퐶)푃(퐹 |퐶) … 

													= 푃(퐶)П 푃(퐹 |퐶)                                        (2.29) 

 

Persamaan di atas merupakan model dari teorema Naive Bayes yang 

selanjutnya akan digunakan dalam proses klasifikasi. Untuk klasifikasi dengan 

data kontinyu digunakan rumus Densitas Gauss: 
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                                            (2.30) 
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Keterangan: 

P    : Peluang 

Xi   : Atribut ke i 

xi    : Nilai atribut ke i 

Y   : Kelas yang dicari 

yj   : Sub kelas Y yang dicari 

µ   : Mean, rata-rata dari seluruh atribut 

σ   : Deviasi standar, menyatakan varian dari seluruh atribut 
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Skema Naïve Bayes ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

 

Gambar 2.8 Skema Naïve Bayes 


