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ABSTRACT 

The increasing population of Indonesia may cause unemployment problems. 

Unemployment occur due to an imbalance in the number of workers with the 

number of jobs. Based on data from Statistics Agency, one of the cities facing the 

problem of unemployment in Indonesia is Batam, which is located in the Riau 

Islands Province. Batam has the highest unemployment rate in the Riau Islands, 

which is 11,79%. This study aims to classify Batam unemployment using the 

Fuzzy K-Neareast Neighbor method. This method is data mining analysis that 

determine class label based on the class that has maximum membership value. 

The data used is the result of the Batam labor force survey (Sakernas) in August 

2020. From the total data of Sakernas, composition of training data and test data is 

70% and 30%. Based on the results of the Fuzzy K-NN classification, obtained 

the highest accuracy by 82.93% on the test of K, that is when K = 500, with 

sensitivity by 11,11% and specificity by 92,23% and m used is 2. 

Keywords: Classification, data mining, fuzzy k-nearest neighbor, sakernas, 

unemployment. 

 

ABSTRAK 

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dapat mengakibatkan timbulnya 

masalah pengangguran. Pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan 

jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statisitik (BPS), salah satu kota yang menghadapai masalah pengangguran 

di Indonesia adalah Kota Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Batam 

memiliki angka pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 11,79%. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi pengangguran Kota Batam 

menggunakan metode Fuzzy K-Neareast Neighbor. Metode ini merupakan 

analisis data mining yang menentukan label kelas berdasarkan kelas yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum. Data yang digunakan adalah data survei 

angkatan kerja (Sakernas) Batam Agustus 2020. Dari total keseluruhan data 

Sakernas komposisi data latih dan data uji adalah 70% dan 30%. Berdasarkan 

hasil klasifikasi Fuzzy K-NN diperoleh akurasi tertinggi sebesar 82,93% pada 

pengujian nilai K yaitu saat K = 500, dengan sensitivitas sebesar 11,11% dan 

spesifisitas sebesar 92,23%  dan m yang digunakan adalah 2. 

Kata kunci: Data mining, fuzzy k-nearest neighbor, klasifikasi, pengangguran, 

sakernas. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Fuzzy K-Nearest Neighbor merupakan salah satu analisis klasifikasi dalam data 

mining. Analisis klasifikasi digunakan untuk memprediksi suatu label pada data 

yang belum berlabel. Fuzzy K-NN merupakan gabungan dari teori fuzzy dan K-NN 

dengan memberikan label kelas pada data yang diprediksi melalui nilai 

keanggotaan di setiap kelas. Llabel kelas ditetapkan berdasarkan nilai 

keanggotaan terbesar. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai bidang yang 

memerlukan pengklasifikasian, salah satunya bidang ketenagakerjaan. 

 Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan 

bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan setelah masa kerja (Pemerintah 

Indonesia, 2003). Beberapa permasalahan ketenagakerjaan, antara lain 

bertambahnya jumlah angkatan kerja, lapangan kerja yang tersedia, dan tingkat 

pengangguran.  

 Bertambahnya jumlah penduduk turut diiringi oleh bertambahnya jumlah 

penduduk usia kerja dapat mengakibatkan timbulnya masalah pengangguran. 

Pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja 

dengan jumlah lapangan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pengangguran dapat 

mengakibatkan beberapa permasalahan diantaranya, kemiskinan, kriminalitas 

yang tinggi dan penghambat pembangunan nasional.  

 Kebijakan pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan perekonomian dan memperluas kesempatan kerja (Sukirno, 

2000). Pemerintah perlu memperhatikan angkatan kerja agar dapat terserap dalam 

pasar kerja sehingga tingkat pengangguran bisa menurun. Selain itu meningkatkan 

kualitas terhadap angkatan kerja yang terserap agar dapat meningkatkan 

produktivitas. 

 Salah satu kota di Indonesia yang menghadapai masalah pengangguran 

adalah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi urutan ke empat di Indonesia per 

Agustus 2020, yaitu 10,34% (BPS Republik Indonesia, 2020). TPT Kota Batam 

adalah tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2020, yaitu 11,79%. 

Berdasarkan TPT tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengklasifikasian status penduduk Kota Batam menjadi dua kelas, yaitu 

pengangguran atau bukan pengangguran menggunakan Fuzzy K-Nearest 

Neighbor. 

 Penelitian terdahulu mengenai Fuzzy K-NN dilakukan oleh Amri (2019)  

yaitu klasifikasi kualitas udara di Kota Pekanbaru dengan melakukan percobaan 3 

proporsi data latih dan data uji, yaitu 70% - 30%, 80% - 20% dan 90% - 10%, 

diperoleh akurasi tertinggi sebesar 85% pada 90% data latih dan 10% data uji 

dengan K = 150 dan m = 2. Selain itu, Kristiani et al (2015) membandingkan 

Fuzzy K-NN dengan Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) dalam 

klasifikasi kelompok rumah tangga miskin di Kabupaten Blora diperoleh Fuzzy K-

NN lebih unggul karena nilai Apparent Error Rate lebih kecil, yaitu 9,52% 

sedangkan MARS sebesar 10,11% dengan 70% data latih dan 30% data uji, K = 9 

dan m = 2. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Puspita et al (2013) membandingkan Fuzzy 

K-NN dengan regresi logistik ordinal untuk klasifikasi tingkat keluarga sejahtera 
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di Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh klasifikasi 

dengan akurasi Fuzzy K-NN sebesar 88,37% dan regresi logistik ordinal, yaitu 

81,54%. Metode terbaik dalam penelitian tersebut adalah Fuzzy K-NN saat jumlah 

data latih dan data uji adalah 60% - 40%, K sebesar 13 dan m adalah 2. 

2. DATA MINING, FUZZY K-NEAREST NEIGHBOR,  

DAN PENGANGGURAN 

Data mining disebut juga dengan knowledge discovery in database (KDD) 

merupakan proses penggalian informasi dari sekumpulan kumpulan data, berguna 

dalam pengambilan keputusan. Salah satu teknik yang dirancang dalam data 

mining, yaitu membentuk sebuah model dari proses penggalian. Model tersebut 

digunakan untuk dapat mengenal pola data yang berbeda yang tidak masuk atau 

tidak berada dalam kumpulan data yang tersimpan (Prasetyo, 2012).  

 Data mining bukanlah bidang ilmu yang berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan dengan ilmu statistika dan machine learning.  Statistika digunakan 

dalam data mining untuk pengumpulan data, penentuan sampel data, menganalisa 

dan merepresentasikan output sedangkan machine learning berkaitan pada 

algoritma dari data yang digunakan (Shmueli et al, 2018). 

 Han et al (2012) menjelaskan terdapat tahap-tahap penggalian dalam data 

mining. Berikut merupakan 7 tahapan KDD, yaitu: 

1. Pembersihan Data 

Proses pembersihan data meliputi perbaikan data yang tidak konsisten, 

mengamati data yang hilang dan membuang duplikasi data. 

2. Integrasi Data 

Tahapan ini merupakan penggabungan data yang relevan dari beberapa 

sumber yang berbeda. 

3. Seleksi Data 

Dalam tahap ini melakukan pemilihan atribut yang relevan atau yang 

memenuhi sesuai dengan teknik analisis yang gunakan dalam data mining. 

4. Transformasi Data 

Data harus diubah ke format sesuai dengan teknik yang digunakan untuk 

proses mining. 

5. Data Mining 

Proses penggalian dan pencarian informasi dari data yang telah ditransformasi 

dengan teknik atau algoritma yang dibutuhkan. 

6. Evaluasi  

Informasi atau pengetahuan yang diperoleh dari data mining diperiksa apakah 

sudah sesuai dengan teori atau hipotesis sebelumnya. 

7. Interpretasi Informasi  

Informasi yang dihasilkan dari data mining ditampilkan dapat melalui grafik, 

tabel, pohon keputusan, rule, dan lainnya.  

Dalam data mining variabel sering disebut atribut. Data mining yang 

menggunakan data atribut tidak berlabel diketahui sebagai unsupervised learning, 

sedangkan untuk atribut berlabel disebut supervised learning. Analisis data 

mining unsupervised learning, yaitu asosiasi dan klasterisasi sedangkan 

supervised learning adalah prediksi dan klasifikasi (Bramer, 2013).  

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis klasifikasi. 

Analisis klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan hubungan antara variabel 
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kriteria dengan variabel target yang berupa kategori (Buulolo, 2020). Salah satu 

metode klasifikasi dalam data mining adalah Fuzzy K-Nearest Neighbor. 

 Fuzzy K-NN merupakan teori fuzzy yang ditambahkan dan K-NN dengan 

menentukan nilai keanggotaan suatu data untuk setiap kelas. Metode ini didasari 

oleh pemberian keanggotaan sebagai fungsi dari jarak vektor dari tetangga 

terdekat dan nilai dari keanggotaan tersebut adalah kelas yang mungkin (Castillo 

et al, 2012).   

 Fuzzy memiliki arti samar atau kabur. Himpunan fuzzy merupakan 

kelompok linguistik atau bahasa yang mewakili keadaan tertentu dalam suatu 

variabel fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang akan dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy (Kusumadewi & Purnomo, 2004). Pada himpunan fuzzy suatu 

anggota memiliki nilai keanggotaan yang berada pada rentang 0 sampai 1.  

 K-NN merupakan klasifikasi data berdasarkan kelas dengan frekuensi 

terbanyak dari K jarak (tetangga) terdekat. Jarak dapat dihitung dengan ukuran 

jarak euclidean. Sebelum melakukan perhitungan jarak terlebih dahulu melakukan 

normalisasi data jika terdapat variabel yang berbeda skala, dengan menggunakan 

persamaan (1) berikut ini (Larose & Larose, 2014). 

 

   
            

              
 (1) 

dengan, 

   menyatakan hasil normalisasi yang bernilai dalam rentang 0 sampai 1,  

     menyatakan nilai yang akan dinormalisasi,   

        menyatakan nilai terkecil dari variabel, 

       menyatakan nilai terbesar dari variabel. 

 Rumus jarak euclidean adalah sebagai berikut (Han et al, 2012): 

 

         √∑(       )
 

 

   

 (2) 

dengan, 

         menyatakan jarak antara data latih ke   dan data uji ke  ,     

menyatakan data uji ke   variabel   ,     menyatakan data latih ke   variabel  ,   

menyatakan jumlah dimensi. 

 Fuzzy K-NN tetap memberikan kelas hasil prediksi, berdasarkan kelas 

dengan nilai keanggotaan maksimum. Formula nilai keanggotaan ditunjukkan 

pada persamaan (3) berikut ini (Keller & Gray, 1985): 
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dengan, 

       menyatakan nilai keanggotaan fuzzy data uji pada kelas  ,     menyatakan 

nilai keanggotaan data tetangga bernilai 1 jika    milik kelas i atau 0 jika bukan 

milik kelas i,         menyatakan jarak data latih dan data uji, K menyatakan 

jumlah tetangga terdekat, m menyatakan bobot pangkat yang besarnya m > 1. 

Jarak antara data latih dengan data uji dihitung menggunakan persamaan (2). 

 Parameter m adalah menentukan seberapa berat pemberian bobot pada 

jarak saat menghitung kontribusi jarak kedekatan pada setiap tetangga dengan 

nilai keanggotaan. Nilai m yang biasa digunakan adalah 2 (Zbancioc & Feraru, 

2012). Tingkat kesalahan klasifikasi kelas hampir sama jika menggunakan nilai m 

yang beragam (Keller & Gray, 1985).  

 Dalam klasifikasi perlu dilakukan pembagian data menjadi himpunan data 

latih dan data uji yang dillakukan secara acak disebut metode holdout. Secara 

umum pembagian jumlah data latih sebanyak 2/3 dari himpunan data dan sisanya 

1/3 untuk data uji (Han et al, 2012).  

 Klasifikasi data terdiri dari proses membangun model klasifikasi 

menggunakan data latih oleh algoritma klasifikasi dan proses klasifikasi data uji 

menggunakan model yang telah dibangun serta mengevaluasi hasil klasifikasi. 

Evaluasi kinerja klasifikasi dapat dilakukan melalui confusion matrix yang 

menampilkan jumlah kelas yang diprediksi dan kelas sebenarnya dari data uji. 

 Beberapa pengukuran kinerja klasifikasi adalah akurasi, spesifisitas dan 

sensitivitas. Akurasi sebagai proporsi kasus positif maupun negatif yang 

diklasifikasikan dengan benar. Sensitivitas merupakan rasio kasus positif yang 

diklasifikasikan dengan benar dibandingkan dengan seluruh kelas aktual positif. 

Spesifisitas merupakan rasio kasus negatif yang diklasifikasikan dengan benar 

dibandingkan dengan seluruh kelas aktual negatif (Bramer, 2013). Adapun pada 

Tabel 1 menampilkan confusion matrix: 

 

Tabel 1. Confusion matrix 

  Klasifikasi 
Kelas Prediksi 

Positif Negatif 

Kelas 

Aktual 

Positif TP FN 

Negatif FP TN 

 Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai akurasi, 

sensitivitas dan spesifisitas adalah sebagai berikut (Han et al, 2012). 

 

Akurasi        
     

           
       (4) 

Sensitivitas  
  

     
      (5) 

Spesifisitas  
  

     
      (6) 

dengan, 

 TP (true positive) menyatakan jumlah dari kelas positif yang diklasifikasi benar 

dan kelas aktual merupakan positif, FP (False Positive) menyatakan jumlah dari 
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kelas positif  yang diklasifikasi salah dan kelas aktual merupakan negatif, TN 

(True Negative) jumlah dari kelas negatif yang diklasifikasi benar dan kelas aktual  

merupakan negative, FN (False Negative) menyatakan jumlah dari kelas negatif 

yang diklasifikasi salah dan kelas aktual merupakan positif. 

 Penelitian ini menerapkan metode Fuzzy K-NN pada kasus pengangguran 

di Kota Batam. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja dapat 

menimbulkan pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang berusia 

15 tahun dan lebih yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan (baik yang 

sudah maupun belum pernah bekerja atau mempunyai usaha), ataupun sedang 

mempersiapkan suatu usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa 

tidak mungkin mendapat pekerjaan atau sudah mempunyai usaha/diterima kerja 

tetapi belum memulai pekerjaan atau kegiatan usaha (BPS Kota Batam, 2020). 

 Angkatan kerja terdiri dari bekerja dan pengangguran. Penduduk yang 

bekerja terdiri dari pekerja penuh dan setengah menganggur. Pekerja penuh 

bekerja 35 jam atau lebih selama seminggu, sedangkan setengah menganggur 

bekerja di bawah 35 jam seminggu dan sedang mencari pekerjaan lainnya atau 

sedang mempersiapkan suatu usaha lainnya atau bersedia menerima pekerjaan 

lainnya (BPS Kota Batam, 2020). Penelitian ini terdiri dari dua label kelas, yaitu 

kelas pengangguran adalah angkatan kerja yang berstatus pengangguran serta 

kelas bukan pengangguran adalah angkatan kerja yang bekerja dan bukan 

angkatan kerja. 

 Bukan angkatan kerja merupakan penduduk berusia 15 tahun dan lebih 

yang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja seperti penduduk yang 

bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan yang lain selain 

urusan pribadi. Kegiatan lainnya selain urusan pribadi, antara lain piknik, 

olahraga, kursus serta berkegiatan sosial seperti berorganisasi dan kerja bakti. 

Termasuk juga orang-orang yang tidak berdaya lagi melakukan kegiatan, yaitu 

cacat jasmani, orang lanjut usia dan pensiun (BPS Kota Batam, 2020). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil survei angkatan kerja 

nasional (Sakernas) Agustus 2020 yang diperoleh dari BPS Kota Batam. 

Responden dalam survei ini sebanyak 1914. Variabel-variabel dalam penelitian 

ini diberikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Variabel Penelitian 

Variabel Skala Keterangan 

Dependen Kelas  Nominal 
0: Pengangguran 

1: Bukan Pengangguran 

Independen 

Umur  Rasio Tahun 

Jenis Kelamin (JK) Nominal 
0: Laki-laki 

1: Perempuan 

Pendidikan  Nominal 

0: Tidak/Belum Tamat SD, 

SD/MI/SDLB/Paket A 

(Dasar) 
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1: SMP/MTS/SMPLB/Paket B, 

SMA/MA/SMALB/Paket C, 

SMK/MAK (Menengah) 

2: DI, DII, DIII, DIV, S1, S2, 

S3 (Tinggi) 

Status Perkawinan  Nominal 

0: Belum Kawin 

1: Kawin 

2: Cerai Hidup/Mati 

Pelatihan Kerja  Nominal 
0: Pernah 

1: Tidak Pernah 

Pengalaman Bekerja 

atau Usaha (PBUS) 
Nominal 

0: Pernah 

1: Tidak Pernah 

Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Melakukan pengumpulan data dari BPS. 

2. Membuat deskripsi data Sakernas Kota Batam. 

3. Melakukan normalisasi data. 

4. Melakukan pembagian data menjadi 2 bagian yaitu data latih dan data uji. 

5. Menghitung jarak antara data latih dan data uji menggunakan jarak euclidean. 

6. Mengurutkan hasil jarak euclidean dari nilai terkecil hingga nilai terbesar.  

7. Menentukan nilai K dan memberi nilai keanggotaan pada data tetangga dalam 

himpunan K tetangga terdekat. 

8. Menghitung nilai keanggotaan pada data uji di setiap kelas. 

9. Mengklasifikasikan data uji berdasarkan kelas yang mempunyai nilai 

keanggotaan data uji terbesar. 

10. Mengevaluasi hasil klasifikasi melalui confusion matrix. 

11. Interpretasi hasil dan kesimpulan. 

4. PENERAPAN FUZZY K-NEAREST NEIGHBOR PADA KASUS 

PENGANGGURAN KOTA BATAM 

  Sebagai langkah awal dilakukan analisis deskriptif terhadap data yang 

memberikan informasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 3. Deskripsi data sakernas 

Umur JK Pendidikan Perkawinan 
Pelatihan 

Kerja 
PBUS Kelas 

Min  15 0: 955 0:   262 0:   557 0:   305 0: 927 0:   268 

Median 37 1: 959 1: 1367 1: 1268 1: 1609 1: 987 1: 1646 

Mean 36,34  2:   285 2:     89 

Max 90 

 Tabel 3 memberikan informasi bahwa dari 1914 responden rata-rata 

berumur 36 tahun, umur yang paling muda adalah 15 tahun dan tertua adalah 90 

tahun. Dari penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih terdapat 268 pengangguran 

dan sisanya bukan pengangguran. Jumlah kelas pengangguran jauh lebih sedikit 

dibanding jumlah kelas bukan pengangguran, tetapi dalam angka pengangguran 
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jumlah kelas pengangguran tersebut sudah tinggi terbukti dengan Tingkat 

Pengangguran Terbuka Kota Batam adalah tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. 

 Mayoritas responden adalah berjenis kelamin perempuan, berpendidikan 

kategori sekolah menengah, berstatus kawin dan tidak pernah mengikuti pelatihan 

kerja dan tidak pernah berkerja atau usaha sebelumnya. Tabel 4 menyajikan 

deskripsi lebih detail dari kelas pengangguran: 

Tabel 4. Deskripsi data kelas pengangguran 

JK Pendidikan Perkawinan 
Pelatihan 

Kerja 
PBUS 

0: 158 0:   46 0: 111 0:   40 0: 166  

1: 110 1: 187 1: 139 1: 228 1: 102  

2:   35 2:   18 

 Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas dari pengangguran di Kota 

Batam adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 158 orang, berpendidikan 

kategori sekolah menengah sebanyak 187 orang, berstatus kawin sebanyak 139 

orang, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja sebanyak 228 orang dan pernah 

bekerja atau usaha sebelumnya, yaitu sebanyak 166 orang. 

 Pembagian jumlah data menggunakan metode holdout yaitu data latih 

sebanyak 70% dan data uji sebanyak 30%. Jumlah data latih dan data uji dalam 

penelitian ini adalah 1340 data latih dan 574 uji. Dari 574 data uji, kelas 

pengangguran sebanyak 72 dan kelas bukan pengangguran sebanyak 502. Pada 

penelitian ini dilakukan percobaan dengan nilai K tetangga terdekat adalah 10 

sampai 500 dan nilai m (bobot pangkat) yang digunakan adalah 2. Pengujian nilai 

K dalam metode Fuzzy K-NN diperlukan karena jumlah K digunakan dalam 

memperoleh nilai keanggotaan data uji disetiap kelas dan penentuan label kelas 

dipilih berdasarkan nilai keanggotaaan terbesar sehingga berpengaruh terhadap 

keakuratan klasifikasi (Maruti et al, 2018).  

 Gambar 1 menampilkan visualisasi dari hasil pengujian nilai K adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Akurasi pengujian nilai K 

 Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa semakin besar nilai K maka akurasi 

semakin tinggi dan setelah mengalami kenaikan akurasi cenderung stabil. Hasil 

pengujian nilai K pada 70% data latih dan 30% data uji, akurasi tertinggi berada 
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saat nilai K mulai dari 356 sampai 500, yaitu sebesar 0,8293 atau 82,93%, 

sehingga dipilih salah satu nilai K yaitu K = 500.   

 Dari 500 data tetangga terdekat sebanyak 65 data merupakan kelas 

pengangguran dan sisanya 435 data merupakan kelas bukan pengangguran. 

Berdasarkan jumlah kelas tersebut terdapat perbedaan nilai yang jauh berbeda. 

Dalam proses klasifikasi Fuzzy K-NN jika terdapat ketidakseimbangan jumlah 

kelas yang cukup signifikan dapat mempengaruhi keakuratan klasifikasi serta 

ukuran klasifikasi lainnya (Maruti et al, 2018).  

 Sebelum melakukan proses klasifikasi Fuzzy K-NN dengan 70% data latih dan 

30% data uji, K = 500, m = 2 pada kasus pengangguran terlebih dahulu dilakukan 

normalisasi data, menghitung dan mengurutkan jarak euclidean dari nilai terkecil, 

memberi nilai keanggotaan tetangga dalam 500 tetangga terdekat dan menghitung 

nilai keanggotaan data uji di setiap dalam 500 tetangga terdekat.  

 Nilai keanggotaan data uji disetiap kelas dapat dihitung menggunakan 

persamaan (3) disajikan pada Tabel 5: 

Tabel 5. Nilai keanggotaan beserta hasil klasifikasi 

No 
Nilai keanggotaan Hasil 

Klasifikasi Kelas 0 Kelas 1 

1 0,4995 0,5004 1 

2 0,1657 0,8342 1 

3 0,0007 0,9992 1 

4 0,0901 0,9098 1 

5 0,0261 0,9738 1 

        

574 0,1489 0,8510 1 

 Berdasarkan hasil Tabel 5, nilai keanggotaan data uji pertama pada kelas 

pengangguran diperoleh sebesar 0,4995 dan nilai keanggotaan pada kelas bukan 

pengangguran sebesar 0,5004. Data uji pertama diklasifikasi ke kelas bukan 

pengangguran karena memiliki nilai keanggotaan terbesar pada kelas tersebut. 

Oleh karena itu, kelas dari data uji kedua, ketiga, dan seterusnya dapat 

diklasifikasi ke kelas yang memiliki nilai keanggotaan terbesar.  

 Hasil klasifikasi diperoleh sebanyak 42 data uji diklasifikasi ke kelas 

pengangguran dan 532 diklasifikasi ke kelas bukan pengangguran. Tabel 6 

menyajikan deskripsi lebih detail dari 42 data uji yang diprediksi sebagai kelas 

pengangguran: 

Tabel 6. Deskripsi kelas prediksi pengangguran pada data uji 

JK Pendidikan Perkawinan 
Pelatihan 

Kerja 
PBUS 

0: 23 0: 14 0: 25 0:  4 0: 19 

1: 19 1: 19 1: 15 1: 38 1: 23  

 2:   9   2:   2 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas kelas prediksi pengangguran pada 

data uji adalah berjenis kelamin perempuan, berpendidikan kategori sekolah 

menengah, berstatus belum kawin, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja dan 

tidak pernah bekerja atau usaha sebelumnya.  
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 Berdasarkan informasi kelas prediksi pengangguran, pemerintah Kota 

Batam dapat melakukan upaya untuk mengurangi angka pengangguran.  Adapun 

upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga 

kerja baik yang belum pernah maupun sudah pernah bekerja serta mendukung 

para pelaku usaha dalam membuka lowongan perkerjaan bagi masyarakat. 

Peningkatan kualitas terhadap tenaga kerja juga perlu dilakukan pemerintah Kota 

Batam melalui kegiatan magang atau pelatihan agar dapat meningkatkan keahlian 

dan pengetahuan tenaga kerja atau dapat membuka suatu usaha. 

 Selanjutnya evaluasi kinerja klasifikasi Fuzzy K-NN dapat dilihat melalui 

confusion matrix yang disajikan pada Tabel 7 berikut: 

Tabel 7. Hasil confusion matrix 

 Prediksi 

Aktual 0 1 

0 8  64 

1 34 468 

 Tabel 7 menunjukkan hasil klasifikasi Fuzzy K-NN dengan 70% data latih 

dan 30% data uji yang masuk ke kelas 0 (kelas pengangguran) berjumlah 42, dari 

42 data uji tersebut sebanyak 8 data uji yang diprediksi secara tepat dan 34 data 

uji diprediksi tidak tepat. Terdapat sebanyak 532 data uji yang diklasifikasikan ke 

kelas 1 (kelas bukan pengangguran), 468 dari 532 data uji tersebut diprediksi 

secara tepat dan sisanya sebanyak 64 data uji diprediksi tidak tepat. 

 Nilai akurasi, sensitivitas dan spesifisitas dapat dihitung dengan 

menggunakan nilai yang tertera pada Tabel 6. Hasil perhitungan nilai akurasi, 

sensitivitas dan spesifisitas yang disajikan Tabel 8, diperoleh dengan 

menggunakan persamaan (4), persamaan (5) dan persamaan (6). 

Tabel 8. Ukuran evaluasi klasifikasi Fuzzy K-NN 

No Ukuran Performa Klasifikasi  

1 Akurasi 82,93% 

2 Sensitivitas 11,11% 

3 Spesifisitas 93,23% 

 Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan hasil ukuran evaluasi klasifikasi dari  

metode Fuzzy K-NN. Hasil prediksi kelas data uji ke kelas positif (pengangguran) 

yang tepat diprediksi hanya sebanyak 8 dari 72 kelas aktual pengangguran 

sehingga sensitivitas sebesar 11,11%. Hasil prediksi kelas data uji ke kelas negatif 

(bukan pengangguran) yang tepat diprediksi sebanyak 468 dari 502 kelas aktual 

bukan pengangguran sehingga diperoleh spesifisitas sebesar 93,23%. Akurasi atau 

ketepatan klasifikasi kelas positif dan negatif (pengangguran dan bukan 

pengangguran) adalah sebesar 82,93%. 

 Nilai sensitivitas adalah nilai yang paling rendah diantara ukuran evaluasi 

klasifikasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah kelas pengangguran pada 500 

tetangga terdekat jauh lebih sedikit dibanding jumlah kelas bukan pengangguran. 

Metode Fuzzy K-NN dalam penentuan kelas juga memerlukan kelas tetangga 

terdekat yang dijadikan sebagai nilai keanggotaan data tetangga dan digunakan 

dalam perhitungan nilai keangggotaan data uji. Semakin sedikit jumlah kelas 
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pengangguran pada data tetangga terdekat maka semakin kecil peluang data uji 

diklasifikasikan ke dalam kelas pengangguran. Selain itu, dari 574 kelas aktual 

data uji hanya terdiri 72 kelas pengangguran, dimana data uji digunakan untuk 

mengevaluasi hasil klasifikasi Fuzzy K-NN. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil klasifikasi kasus pengangguran Kota Batam menggunakan 

Fuzzy K-NN dengan 70% data latih - 30% data uji, K = 500 dan m = 2 diperoleh 

42 dari 574 data uji diklasifikasikan ke kelas pengangguran. Mayoritas kelas 

prediksi pengangguran adalah berjenis kelamin perempuan, berpendidikan 

kategori sekolah menengah, berstatus belum kawin, tidak pernah mengikuti 

pelatihan kerja dan tidak pernah bekerja atau usaha sebelumnya. Ukuran evaluasi 

klasifikasi yaitu akurasi sebesar 82,93% dengan spesifisitas sebesar 93,23% dan 

sensitivitas sebesar 11,11%. Sensitivitas yang diperoleh cukup rendah diantara 

ukuran evaluasi klasifikasi lainnya dikarenakan ketidakseimbangan jumlah kelas 

yaitu dari 500 tetangga terdekat hanya memiliki 65 kelas pengangguran, dimana 

metode Fuzzy K-NN dalam penentuan kelas juga memerlukan kelas tetangganya 

yang dijadikan sebagai nilai keanggotaan. Jika  jumlah kelas pengangguran hanya 

sedikit pada data tetangga terdekat maka semakin kecil peluang data uji 

diklasifikasikan ke kelas pengangguran. Pada proses klasifikasi Fuzzy K-NN, 

ketidakseimbangan jumlah kelas yang cukup signifikan dapat mempengaruhi 

keakuratan klasifikasi serta ukuran klasifikasi lainnya.  
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