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ABSTRACT 

Preeclampsia is one of the leading causes of death in pregnant women. Preeclampsia is 

high blood pressure after 20 weeks of pregnancy or after delivery where blood pressure 

of 140/90 mmHg included by 30 mg of urea protein in the urine for 24 hours. This study 

was conducted to classify the incidence of preeclampsia, so that the factors that cause 

preeclampsia can be identified. The method used in this study is the Chi Squared 

Automatic Interaction Detection (CHAID) method which produces a decision tree in the 

classification and the level of accuracy in the classification tree. The data used were 125 

pregnant women in Gaung Sub-District Indragiri Hilir District Riau Province in 2020 

which consisted of 52 women who had preeclampsia and 73 women who did not 

experience preeclampsia. Analysis of the CHAID method resulted in 4 segments where 

the predictor variables that influenced the classification are history of family planning, 

work status and history of disease. The accuracy of the classification of the CHAID 

method is 70,4%. 

Keywords: preeclampsia, classification, chi squared automatic interaction detection 

(CHAID), decision tree 

ABSTRAK 

Preeklampsia merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu hamil. Preeklampsia 

adalah tekanan darah tinggi setelah 20 minggu kehamilan atau setelah melahirkan 

dengan tekanan darah          mmHg disertai dengan protein urea 30 mg dalam urin 

selama 24 jam. Penelitian ini dilakukan untuk mengklasifikasi kejadian preeklampsia, 

sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya preeklampsia. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Chi Squared Automatic Interaction 

Detection (CHAID) yang menghasilkan pohon keputusan dalam klasifikasi dan tingkat 

akurasi pada pohon klasifikasi. Data yang digunakan sebanyak 125 ibu hamil di 

Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2020 yang terdiri dari 

52 ibu yang mengalami preeklampsia dan 73 ibu yang tidak mengalami preeklampsia. 

Analisis metode CHAID menghasilkan 4 segmen klasifikasi dimana variabel prediktor 
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yang berpengaruh dalam pengklasifikasian adalah riwayat KB, status bekerja dan 

riwayat penyakit. Akurasi dari klasifikasi metode CHAID sebesar 70,4%. 

Kata Kunci: preeklampsia, klasifikasi, chi squared automatic interaction detection 

(CHAID), pohon keputusan 

1. PENDAHULUAN 

Preeklampsia merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu hamil. Preeklampsia 

adalah tekanan darah tinggi setelah 20 minggu kehamilan atau setelah melahirkan 

dengan tekanan darah          mmHg,  diukur 2 kali dengan selang waktu 4 jam 

disertai dengan protein urea 30 mg dalam urin selama 24 jam. Preeklampsia bisa 

dimulai sebelum, selama atau setelah melahirkan. Preeklampsia dapat dibagi menjadi 

preeklampsia ringan dan preeklampsia berat (Sammour et al, 2011). 

World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas selama periode kelahiran adalah preeklampsia. Menurut 

laporan, kematian ibu di negara industri disebabkan oleh preeklampsia yang 

diperkirakan mencapai     (Sammour et al, 2011). Data epidemiologi nasional 

preeklampsia di Indonesia masih belum jelas. Namun, penelitian yang dilakukan di 

Yogyakarta pada tahun 2009 melaporkan bahwa preeklampsia ditemukan pada      ibu 

hamil  (Djannah & Arianti, 2012). 

Kejadian preeklampsia harus diperhatikan dengan hati-hati sehingga berdampak 

pada angka penurunannya pada ibu hamil. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengklasifikasi kejadian preeklampsia, sehingga dapat diketahui faktor penyebab 

terjadinya preeklampsia. Metode yang digunakan adalah metode CHAID yang 

menghasilkan pohon keputusan dalam klasifikasi untuk memudahkan interpretasi.  

Metode CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection) merupakan salah 

satu metode yang digunakan dalam pengklasifikasian dengan menggunakan Uji Chi 

Square sebagai alat utamanya. Tujuan dari metode CHAID adalah membagi 

serangkaian data menjadi sub-sub kategori dengan berdasarkan variabel dependennya 

(Rahayu et al, 2015). 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Siswantining (2018) dengan melakukan 

klasifikasi menggunakan metode CHAID pada pasien Tuberkolosis Paru (TB Paru) di 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memicu terjadinya penyakit Diabetes Melitus 

(DM). Penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi kejadian DM tipe 2 pada penderita 

TB Paru yang berusia      tahun, memiliki indeks massa tubuh      kg/m
2
 dan pasien 

terbanyak adalah laki-laki. Selanjutnya Rahayu et al (2015) membahas pendekatan 

berbasis CHAID dengan menggunakan diagram pohon yang menunjukkan bahwa ada 3  

segmen yang perlu diperhatikan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). 

Akurasi dari metode ini dalam pengklasifikasian adalah        

2. DATA KATEGORIK, CHI SQUARED AUTOMATIC INTERACTION 

DETECTION (CHAID), UJI INDEPENDENSI    DAN KOREKSI 

BONFERRONI 

 

Data kategorik merupakan data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis 

berdasarkan rumus statistika yang memerlukan kode berupa angka. Salah satu dari skala 
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pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori data disebut variabel data kategorik 

(Agresti, 1990). 

Gallagher (2000) menyatakan bahwa metode CHAID merupakan teknik iterasi 

yang menguji satu per satu variabel independen yang digunakan dalam klasifikasi dan 

menyusunnya berdasarkan tingkat signifikansi Uji Chi Square variabel dependen. 

CHAID digunakan untuk membentuk segmen dengan  membagi sampel menjadi dua 

atau lebih kelompok yang berbeda berdasarkan sebuah kriteria tertentu (Antipov & 

Pokryshevskaya, 2010). Uji    (Chi Square) merupakan teknik utama dalam metode 

CHAID yang memungkinkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua 

variabel (Sudradjat, 1985). Misal suatu variabel pertama memiliki   kategori, yaitu 

             dan variabel kedua memiliki   kategori yaitu               

Tabel 1. Struktur Data Uji Chi Square 

Faktor I 
Faktor II 

Jumlah 
             

                       

              

                       

              

                       

Jumlah                   

dengan, 

    menyatakan banyaknya pengamatan dengan sifat    dan              dan 

          
    menyatakan banyaknya pengamatan dengan sifat              
    menyatakan banyaknya pengamatan dengan sifat              

   ∑   

 

   

 ∑   

 

   

   
(1) 

Kejadian              memiliki masing-masing probabilitas                   

Probabilitas kejadian    dan    dalam populasi adalah      seperti pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Probabilitas untuk Populasi 

Kejadian I 
Kejadian II 

Jumlah 
             

                       

              

                       

              

                       

Jumlah                  
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dengan, 

    menyatakan probabilitas kejadian irisan antara kejadian   dan     

    menyatakan probabilitas total pada kejadian ke-  yaitu 1, 

    menyatakan probabilitas total pada kejadian ke-  yaitu 1, 

karena                 tidak diketahui besarnya, sehingga dicari harga penduganya, 

yaitu: 

 ̂  
   

 
   

 ̂  
   

 
   

 ̂   
   

 

   

 
 

      

  
   

dengan nilai harapan dari masing-masing sel adalah: 

       ̂   
      

 
           dan           (2) 

Statistik Uji: 

       
  ∑ ∑ [

(       )
 

   
] 

   
 
                   dan          (3) 

       
  berdistribusi Chi Square dengan derajat bebas            dengan   

merupakan banyaknya baris dan   merupakan banyaknya kolom (Sudradjat, 1985). 

Langkah pertama dalam uji hipotesis tersebut adalah merumuskan hipotesis  

               dan                 dengan taraf signifikansi     sebesar 5%. 

Selanjutnya menentukan alat uji statistik dan menghitung statistiknya. Langkah 

berikutnya adalah menentukan kriteria penolakan hipotesis, tolak    jika 

        
         

  dan terima    jika        
           

   Langkah terakhir yaitu menarik 

kesimpulan. 

Koreksi Bonferroni adalah suatu proses koreksi pada beberapa uji statistik yang 

dilakukan secara bersamaan (Sharp et al, 2002). Koreksi Bonferroni dalam metode 

CHAID digunakan untuk mengoreksi split yang terbentuk adalah: 

             (4) 

Pengali Bonferroni dihitung sesuai dengan tipe variabel independen (Gallagher, 

2000), yaitu: 

1. Variabel Bebas 

  ∑     
   

   

      

        
   (5) 

2. Variabel Monotonik  

  (
   
   

)   (6) 
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3. Variabel Mengambang  

  (
   
   

)   (
   
   

)   (7) 

Hasil pembentukan CHAID membentuk sebuah diagram pohon. Diagram CHAID 

digambarkan sebagai batang pohon (tree trunk) dengan membagi (split) menjadi lebih 

kecil berupa cabang-cabang (branches).  Performa dari setiap model klasifikasi dapat 

dievaluasi dengan menggunakan keakuratan klasifikasi. Keakuratan klasifikasi 

ditentukan oleh true positive (TP), true negative (TN), false positive (FP) dan false 

negative (FN). 

Keakuratan klasifikasi dihitung dengan proporsi dari prediksi yang bernilai positif 

dan negatif. Keakuratan klasifikasi dapat dihitung dengan:  

Akurasi   
                             

                        
   

     

           
   (8) 

Kinerja sebuah model secara ekuivalen dinyatakan dalam bentuk tingkat 

kesalahan prediksi yang diberikan pada persamaan berikut: 

Tingkat 

Kesalahan 

Prediksi 
  

                             

                        
   

     

           
   (9) 

Algoritma klasifikasi kebanyakan mencari model yang mencapai akurasi paling 

tinggi, atau mencari tingkat kesalahan prediksi paling rendah. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang didapatkan dari puskesmas yang ada 

di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Data ini terdiri dari status 

preeklampsia, usia, paritas, jarak kehamilan, riwayat penyakit, riwayat komplikasi, 

riwayat KB, pendidikan dan status bekerja tahun 2020. Adapun sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 125 ibu hamil.  

Tahapan-tahapan klasifikasi pada artikel ini dilakukan menggunakan software R-

Studio dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan eksplorasi data dan melakukan analisis deskriptif variabel dependen 

dengan variabel-variabel independen. 

2. Melakukan analisis menggunakan metode CHAID, yaitu metode yang digunakan 

untuk melakukan segmentasi terhadap populasi ke dalam sub kelompok yang 

homogen. Tiga tahapan pada metode CHAID (Kass, 1980), adalah: 

1) Penggabungan, yaitu tahapan pemeriksaan nilai Uji Chi Square variabel 

dependen terhadap masing-masing variabel independen. 

a. Membuat tabulasi silang masing-masing kategori variabel independen dan 

variabel dependen. 

b. Mencari pasangan kategori dari variabel independen dengan sub-tabel 

kontingensi     (  adalah banyaknya kategori variabel dependen) yang 

berpengaruh signifikan. 

c. Menghitung nilai statistik Uji Chi Square setiap pasangan kategori sesuai 

dengan persamaan (3). 

d. Menghitung        
  untuk setiap Uji Chi Square berpasangan. Jika 

terdapat pasangan kategori yang tidak berpengaruh signifikan yaitu 
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  maka pasangan kategori yang paling mendekati 

digabungkan ke dalam satu kategori baru. 

e. Memeriksa kembali nilai Uji Chi Square kategori baru setelah digabung 

dengan kategori lainnya dalam variabel independen. Jika terdapat 

pasangan yang belum berpengaruh signifikan maka kembali ke langkah 

sebelumnya sampai semua variabel independen berpengaruh signifikan. 

2) Pemisahan, yaitu tahapan memilih variabel yang digunakan sebagai split node 

terbaik dengan membandingkan        
  pada tahap penggabungan untuk setiap 

variabel independen. 

a. Memilih variabel independen yang memiliki        
  terbesar yang akan 

digunakan sebagai split node. 

b. Jika tidak ada variabel independen dengan        
  yang signifikan yaitu 

       
     , maka tidak ada pemisahan. 

3) Penghentian, yaitu jika terdapat hal-hal seperti berikut: 

a. Sudah tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

b. Nilai pengamatan pada child node mencapai nilai minimum. 

3. Jika terdapat penggabungan pada variabel independen, maka dilakukan Koreksi 

Bonferroni.  

 

4. PENERAPAN CHAID UNTUK MENGKLASIFIKASI PREEKLAMPSIA DI 

KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVISI RIAU 

Langkah pertama yang dilakukan untuk membentuk suatu pohon keputusan untuk 

CHAID adalah dengan melakukan Uji Chi Square  dalam mengidentifikasi variabel 

independen yang paling signifikan. Variabel independen yang paling signifikan akan 

dipilih sebagai pemisah awal dalam pembentukan pohon keputusan dalam CHAID 

dengan menggunakan software R-Studio. Pohon keputusan yang terbentuk disajikan 

pada Gambar 1 berikut:  
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Gambar 1. Pohon Keputusan dengan Menggunakan Metode CHAID 
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Gambar 1 menunjukkan bahwa pohon keputusan kasus preeklampsia 

menggunakan metode CHAID terbentuk atas 7 simpul yang terdiri dari 1 simpul induk 

(node 0), 2 simpul keputusan (node 1 dan node 4) dan 4 simpul terminal (node 2, node 

3, node 5, node 6). Variabel independen yang berpengaruh terhadap terbentuknya pohon 

keputusan adalah variabel riwayat KB, status bekerja dan riwayat penyakit. Hasil 

metode CHAID berdasarkan gambar 1 mendapatkan 4 segmen yang diringkas dalam 

Tabel 3. 

Tabel 3. Segmen Ibu Hamil dengan Metode CHAID 

Segmen Keterangan 

Segmen ke – 1 Ibu hamil yang memiliki Riwayat KB 

Segmen ke – 2 
Ibu hamil yang tidak memiliki Riwayat KB dan tidak 

bekerja 

Segmen ke – 3 
Ibu hamil tidak memiliki Riwayat KB, Bekerja, dan 

tidak memiliki Riwayat Penyakit 

Segmen ke – 4 
Ibu hamil tidak memiliki Riwayat KB, Bekerja, dan 

memiliki Riwayat Penyakit 

Kemudian persentase dari masing-masing segmen di atas dapat dilihat pada Tabel 

4 berikut. 

Tabel 4. Persentase Segmen Klasifikasi dengan Metode CHAID 

Segmen 
Preeklampsia Tidak Preeklampsia 

Persentase Jumlah Ibu Hamil Persentase Jumlah Ibu Hamil 

1 65%  22  35%  12  

2 5%  1   95% 18  

3 33%  18   67% 37  

4  65% 11  35%  6  

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa ibu hamil yang memiliki resiko 

preeklampsia adalah ibu hamil pada segmen 1 dan 4, sedangkan ibu hamil yang tidak 

memiliki resiko preeklampsia adalah ibu hamil pada segmen 2 dan 3. Segmen 1 dan 

segmen 4 merupakan segmen yang memperlihatkan bahwa ibu hamil yang memiliki 

resiko mengalami preeklampsia yang tinggi dengan persentase 65%, sedangkan ibu 

hamil yang memiliki kemungkinan terbesar untuk tidak mengalami preeklampsia 

tertinggi adalah pada segmen ke-2, yaitu ibu hamil yang yang tidak memiliki riwayat 

KB dan tidak bekerja. Selanjutnya untuk melihat keakuratan pohon keputusan dalam 

mengklasifikasi kejadian preeklampsia pada ibu hamil dengan metode CHAID 

dilakukan dengan menggunakan matriks konfusi seperti pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Keakuratan Klasifikasi Metode CHAID 

Hasil Observasi 
Hasil Prediksi 

Tidak Preeklampsia Preeklampsia 

Tidak Preeklampsia 55 18 

Preeklampsia 19 33 
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Uji ketepatan pohon klasifikasi dan tingkat kesalahan prediksi dihitung sebagai 

berikut. 

          
       

                 
           

                             
       

                 
           

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa ketepatan dalam klasifikasi 

preeklampsia menggunakan metode CHAID adalah sebesar 0,704 atau 70,4% dengan 

tingkat kesalahan sebesar 0,296 atau sebesar 29,6%. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya preeklampsia adalah riwayat KB, status bekerja dan riwayat 

penyakit. Diperoleh 4 segmen klasifikasi yaitu  Segmen Ibu hamil yang mengalami 

preeklampsia adalah ibu hamil yang memiliki riwayat KB (65%) dan ibu hamil yang 

memiliki riwayat KB, bekerja, dan memiliki riwayat penyakit (65%). Segmen ibu hamil 

yang tidak mengalami preeklampsia adalah ibu hamil yang tidak memiliki riwayat KB, 

dan tidak bekerja (95%), dan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat KB, bekerja, dan 

tidak memiliki riwayat penyakit (67%). Adapun ketepatan klasifikasi metode CHAID 

adalah sebesar 70,4%. 
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