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ABSTRACT 

Premature birth is a birth that can occur before the 37th week of pregnancy. Infants 

who are born prematurely may suffer more serious health problems than those born on 

schedule. This is because the immaturity of the organs in the baby's body is 

malfunctioning. This research aims to implement an algorithm K-Nearest Neighbor for 

prediction the birth of premature babies at the RSIA Budhi Mulia Pekanbaru. The 

stages in this research are in accordance with the stages in data mining. This research 

uses 100 datasets which are then divided into training and testing data by dividing the 

data using k-fold cross validation as much as 10 folds. So that training data is obtained 

for each fold total of 90 data and testing data total of 10 data. Based on the results of 

calculations using the KNN method on the medical record data of patients giving birth 

to RSIA Budhi Mulia Pekanbaru, it produced the highest levels of accuracy in fold 1, 

which is 90%, with precision is 87.5% and recall is 100%. 

Keywords : Premature Baby, Cross Validation, Data Mining, K-Nearest Neighbor, 

Prediction 

 

ABSTRAK 

Kelahiran  prematur adalah kelahiran yang dapat terjadi ketika kehamilan belum 

memasuki minggu ke 37. Bayi yang dilahirkan secara prematur dapat menderita 

berbagai masalah kesehatan yang lebih serius dibandingkan bayi-bayi yang dilahirkan 

sesuai jadwal kelahirannya. Hal ini disebabkan ketidakmatangan organ-organ pada 

tubuh bayi sehingga tidak berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

penerapan algoritma K-Nearest Neighbor untuk prediksi kelahiran bayi prematur pada 

Instansi RSIA Budhi Mulia Pekanbaru. Tahapan pada penelitian ini sesuai dengan 

tahapan pada data mining. Penelitian ini menggunakan 100 dataset yang kemudian 

dibagi menjadi data training dan testing dengan pembagian data menggunakan k-fold 

cross validation sebanyak 10 fold. Sehingga didapatkan data training pada tiap-tiap fold 

dengan jumlah 90 data dan data testing dengan jumlah 10 data. Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan metode KNN pada data rekam medis pasien melahirkan 

RSIA Budhi Mulia Pekanbaru menghasilkan tingkat akurasi terbaik pada fold 1 yakni 

sebesar 90%, dengan presisi 87.5% dan recall 100%. 

Kata Kunci : Bayi Prematur, Cross Validation, Data Mining, K-Nearest Neighbor, 

Prediksi 
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PENDAHULUAN 

 

Kelahiran  prematur adalah kelahiran yang dapat terjadi ketika kehamilan belum 

memasuki minggu ke 37, atau tiga minggu atau lebih sebelum hari perkiraan lahir (hpl). 

Bayi yang dilahirkan secara prematur disebut bayi prematur. Bayi prematur dapat 

menderita berbagai masalah kesehatan yang lebih serius dibandingkan bayi-bayi yang 

dilahirkan sesuai jadwal kelahirannya. Hal ini disebabkan ketidakmatangan organ-organ 

pada tubuh bayi sehingga tidak berfungsi dengan baik. Lemahnya sistem organ dan 

fungsinya menjadi suatu masalah bagi bayi yang dilahirkan secara prematur untuk 

beradaptasi dengan lingkungan di luar Rahim (Puspita and Wahyudi, 2015). Untuk itu 

perlu dibuat suatu sistem informasi yang  mampu meramalkan atau memprediksi 

kelahiran bayi prematur sehingga dapat ditangani dengan tepat. 

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor. K-Nearest Neighbor adalah suatu 

metode algoritma data mining yang melakukan pendekatan untuk mencari kasus dengan 

cara menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama berdasarkan pada data 

pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek baru (Indahsari and Kurniawan, 

2019). 

Dalam hal ini peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi instansi untuk 

dapat meprediksi kelahiran bayi secara tepat dan akurat sehingga dengan penanganan 

yang tepat dapat mengurangi atau mencegah resiko kematian bayi akibat kelahiran 

prematur. 

METODE PENELITIAN 

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terdiri dari wawancara dan pengumpulan data terkait 

penelitian. Pengambilan data dilakukan secara langsung pada bagian rekam medis RSIA 

Budhi Mulia. 

 

b. Peralatan yang Digunakan 

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, 

yaitu hardware dan software. Peralatan hardware dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

software pada Tabel 2.  

Tabel 1. Hardware yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Laptop  Pengolahan data ACER 

2 Printer Mencetak laporan EPSON 

 

Tabel 2. Software yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Microsoft Office  Membuat laporan Versi 2010 

2 XAMPP Web server Versi 7.3.11 

3 Sublime Text 3  Text Editor  

4 Draw.io Membuat UML Versi  16.2.7 
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c. Metode Algoritma K-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode pengklasifikasian data 

berdasarkan similaritas dengan label data. Algoritma ini bekerja dengan mencari 

kelompok k objek dalam data training yang paling dekat (mirip) dengan objek pada data 

baru atau data testing (Badrul, 2015) . 

Perhitungan jarak ketetanggaan menggunakan algoritma euclidean seperti yang 

ditunjukkan pada persamaan berikut (Admojo, 2020): 

𝑒𝑢𝑐(𝑥, 𝑦) = √(∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1  (1) 

Atau dapat disederhanakan menjadi: 

𝑒𝑢𝑐 = √((𝑥1 − 𝑦1)2 +  (𝑥2 − 𝑦2)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝑦𝑛)2).. (2) 

Keterangan : 

xi = data training 

yi = data testing 

i  = variabel data 

n = dimensi data 

Adapun langkah-langkah metode K-Nearest Neighbor antara lain (Admojo, 2020): 

1. Menentukan parameter k 

2. Menghitung jarak antara data training dan data testing. Perhitungan  jarak yang  

paling  umum  dipakai  pada  perhitungan  pada  algoritma  KNN  adalah 

menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Rumus Euclidean dapat dilihat pada 

persamaan 1 dan 2. 

3. Mengurutkan jarak yang terbentuk 

4. Menentukan jarak terdekat berdasarkan nilai k. 

5. Memasangkan kelas yang bersesuaian. 

6. Mencari jumlah kelas mayoritas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas 

tersebut sebagai kelas data yang diprediksi. 

 

d. Cross validation 

Cross validation adalah pengujian standar yang dilakukan untuk memprediksi 

error rate. Data training dibagi secara random ke dalam beberapa bagian dengan 

perbandingan yang sama kemudian error rate dihitung bagian demi bagian, selanjutnya 

hitung rata-rata seluruh error rate untuk mendapatkan error rate secara keseluruhan 

(Leidiyana, 2013) . 

e. Confusion Matrix 

Confusion Matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menghitung akurasi pada data mining. Evaluasi menggunakan confusion matrix akan 

menghasilkan nilai akurasi, presisi, dan recall. Akurasi merupakan persentase ketepatan 

pada record data yang telah diklasifikasikan secara benar, kemudian dilakukan 

pengujian terhadap hasil klasifikasi. Presisi merupakan proporsi pada data yang 

diprediksi positif, dimana data sebenarnya juga positif. Recall merupakan proporsi data 

positif yang diprediksi dengan benar (Ginting, Kusrini and Taufiq, 2020) . Berikut 

merupakan persamaan yang digunakan pada confusion matrix : 
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Akurasi =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
× 100% (3) 

Presisi =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 × 100%  (4) 

Recall =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 × 100%  (5) 

Dimana : 

TP  = True Positives 

FP  = False Positives 

FN = False Negatives 

TN  = True Negatives 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Cross Validation 

Pada tahap ini data akan dibagi menjadi data training dan data testing. Pembagian 

data dalam penelitian ini menggunakan metode k-fold cross validation sebanyak 10 

fold. Pembagian data menggunakan rasio 90% untuk data training dan 10% untuk data 

testing. Sehingga diperoleh sebanyak 10 data testing dan 90 data training pada tiap-tiap 

fold. Dimana untuk fold pertama yang menjadi testing adalah data sepuluh pertama 

berdasarkan urutan, dan sisanya sebanyak 90 data menjadi data training. Untuk fold 

kedua, yang menjadi data testing adalah 10 data kedua berdasarkan urutan, dan 90 data 

sisanya menjadi data training fold kedua, begitu seterusnya hinga fold kesepuluh. 

Tabel 3. Skema Pengujian Cross Validation 

No. ID Pengujian 
ID Data 

Testing 

Jumlah data 

Testing 

ID Data 

Training 

Jumlah Data 

Training 

1. Percobaan-1 K-1 10 Data DTR-1 90 Data 

2. Percobaan-2 K-2 10 Data DTR -2 90 Data 

3. Percobaan-3 K-3 10 Data DTR -3 90 Data 

4. Percobaan-4 K-4 10 Data DTR -4 90 Data 

5. Percobaan-5 K-5 10 Data DTR -5 90 Data 

6. Percobaan-6 K-6 10 Data DTR -6 90 Data 

7. Percobaan-7 K-7 10 Data DTR -7 90 Data 

8. Percobaan-8 K-8 10 Data DTR -8 90 Data 

9. Percobaan-9 K-9 10 Data DTR -9 90 Data 

10. Percobaan-10   K-10 10 Data DTR -10 90 Data 

 

b. Perhitungan K-Nearest Neighbor 

Sebelum melakukan perhitungan K-Nearest Neighbor perlu melewati tahapan 

yang ada dalam data mining yaitu tahap pembersihan data dan transformasi data. Pada 

tahap pembersihan data, dataset yang digunakan melewati pembersihan agar nantinya 

data yang digunakan terhindar dari duplikat data, data yang tidak konsisten, data tidak 

valid dan kesalahan penulisan. Data yang telah melewati pembersihan data kemudian 

disimpan dalam dataset baru. Data tersebut kemudian dibagi menjadi data training  dan 

data testing.  

Dataset yang telah melewati tahapan pemrosesan data kemudian dilakukan 

transformasi. Transformasi bertujuan untuk mengubah data kedalam format yang sesuai 
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untuk proses data mining. 

Setelah melakukan tahapan pembersihan dan transformasi data, dilanjutkan 

dengan tahapan perhitungan algoritma K-Nearest Neighbor. Dalam proses pengolahan 

data menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor terdapat beberapa langkah yaitu 

menentukan nilai k, perhitungan nilai jarak, mengurutkan nilai jarak, menentukan jarak 

terdekat berdasarkan nilai k, memasangkan kelas dan mencari jumlah kelas mayoritas. 

1. Menentukan parameter k 

Pada penelitian ini dilakukan eksperimen untuk mendapatkan nilai k terbaik 

dengan akurasi terbaik. Eksperimen pengujian nilai k pada algoritma knn dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Eksperimen Pengujian Nilai k pada Algoritma KNN 
Eksperimen Nilai k 

1 3 

2 5 

3 7 

4 9 

2. Menghitung nilai jarak antara data training dan data testing 

Tabel 5. Data Testing Pasien Y1 
Jenis Data ID Data Atribut Nilai Transformasi 

Data Testing 1 Usia Ibu 38 3 

  

Paritas 2 3 

Riwayat Abortus Tidak 2 

Hamil Pertama Tidak 2 

Status Gizi Baik 2 

Pre-Eklampsia Tidak 3 

Cairan Ketuban Normal 2 

Tekanan Darah Normal 2 

Gemeli Tidak 2 

Plasenta Previa Tidak 2 

Jarak Persalinan Sebelumnya 9 2 

Kontraksi Prematur Tidak 2 

Anemia Tidak 2 

Asma Tidak 2 

Tabel 6. Data Training Pertama pada Fold 1 
Jenis Data ID Data Atribut Nilai Transformasi 

Data Training 11 Usia Ibu 34 2 

  

Paritas 2 3 

Riwayat Abortus Ya 1 

Hamil Pertama Tidak 2 

Status Gizi Baik 2 

Pre-Eklampsia Tidak 3 

Cairan Ketuban Normal 2 

Tekanan Darah Normal 2 

Gemeli Ya 1 

Plasenta Previa Tidak 2 

Jarak Persalinan Sebelumnya 10 3 

Kontraksi Prematur Tidak 2 

Anemia Tidak 2 

Asma Tidak 2 
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Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, maka dapat dihitung  nilai jarak antara data 

testing 1 dengan data training pertama pada fold 1. Perhitungan nilai jarak 

menggunakan persamaan (2)  sehingga didapat hasil:   

𝑑1.1

= √
(2 − 3)2 + (3 − 3)2 + (1 − 2)2 + (2 − 2)2 + (2 − 2)2 + (3 − 3)2 + (2 − 2)2 +

(2 − 2)2 + (1 − 2)2 + (2 − 2)2 + (3 − 2)2 + (2 − 2)2 + (2 − 2)2 + (2 − 2)2  

𝑑1.1 = √4           

𝑑1.1 = 2,00  

 

Cara yang sama diterapkan pada semua data, sehingga didapatkan hasil nilai 

jarak yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Nilai jarak antara Data Training dan Data Testing  

ID Data 

Training 

ID Data 

Testing 

Nilai 

Jarak  

11 1 2,00 

12 1 1,41 

13 1 1,00 
. . . 

. . . 
. . . 

100 1 1,73 

 

3. Mengurutkan nilai jarak yang terbentuk 

Nilai jarak yang telah diperoleh kemudian diurutkan dari yang terkecil ke paling 

besar.  

Tabel 8. Hasil Perhitungan Nilai Jarak Data Training dan Data Testing Setelah 

diurutkan  

No. 
ID Data 

Training 

ID Data 

Testing 
Nilai Jarak  

1. 15 1 0,00 

2. 75 1 0,00 

3. 87 1 0,00 

4. 13 1 1,00 

5. 24 1 1,00 

6. 26 1 1,00 

7. 29 1 1,00 

8. 37 1 1,00 

9. 65 1 1,00 

10. 76 1 1,00 
. . . 

. . . 
. . . 

. . . 
90. 88 1 3,00 

4. Menentukan jarak terdekat berdasarkan nilai k 

Setelah nilai jarak pada masing-masing data testing diurutkan, selanjutnya 

menentukan nilai jarak terdekat berdasarkan nilai k yang sudah ditetapkan diawal. 
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Tabel 9. Nilai Jarak Terdekat dengan Nilai k adalah 3 

ID Data 
ID Data 

Testing 

Nilai 

Jarak  

15 1 0,00 

75 1 0,00 

87 1 0,00 

 

5. Memasangkan kelas yang bersesuaian 

Langkah selanjutnya adalah memasangkan kelas aktual dari nilai jarak yang sudah 

diurutkan  pada tahap sebelumnya. 

Tabel 10. Kelas Aktual Nilai Jarak Terdekat dengan Nilai k adalah 3 

ID 

Data 

ID Data 

Testing 

Nilai 

Jarak  

Kelas 

Aktual 

15 1 0,00 Aterm 

75 1 0,00 Prematur 

87 1 0,00 Aterm 

 

6. Mencari jumlah kelas mayoritas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas 

tersebut sebagai kelas data yang diprediksi. 

 Dari hasil perhitungan langkah sebelumnya didapatkan kelas aterm berjumlah 2 

dan prematur berjumlah 1. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasien 

dengan data testing 1 diprediksi persalinan aterm.  

c. Evaluasi 

 Tahapan ini mengevaluasi model yang terbentuk oleh algoritma K-Nearest 

Neighbor. Cara yang digunakan untuk mengetahui nilai dari penerapan algoritma K-

Nearest Neighbor menggunakan merode confusion matrix. Metode perhitungan 

confusion matrix digunakan untuk melakukan pengukuran akurasi dari keputusan yang 

sudah ada terhadap keputusan yang didapatkan. Tabel pengujian  menggunakan 

confusion matrix dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengujian Confusion Matrix 

Predicted Value 
Actual Value 

Positive Negative 

Positive 7 1 

Negative 0 2 

Dari Tabel 9 dapat dihitung nilai akurasi, presisi dan recall untuk k=3 menggunakan 

persamaan (3), (4) dan (5), sehingga didapat hasil  : 

Akurasi = 
7+2

7+1+0+2
× 100% 

    = 90 % 

 

Presisi    =  
7

7+1
× 100% 

    =87,5 % 
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Recall    = 
7

7+0
× 100% 

    = 100 % 

Metode perhitungan tersebut diterapkan pada tiap-tiap fold yang telah ditetapkan. 

Sehingga didapatkan nilai akurasi tertinggi pada fold 1 dengan k=3 yakni sebesar 90%, 

dengan nilai presisi sebesar 87.5 % dan nilai recall sebesar 100 %. 

 

d. Desain Sistem 

Dalam pembuatan sistem ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu 

mencakup perancangan use case diagram, activity diagram, sequence diagram  dan 

class diagram. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram pada 

klasifikasi teknik persalinan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Use Case Diagram 

Class diagram menggambarkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-

tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan 

dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class diagram dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Class Diagram  
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e. Implementasi Sistem 

 

 
Gambar 3. Tampilan Halaman Login Page 

 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Prediksi Pasien 
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Gambar 5. Tampilan Halaman Riwayat Prediksi 

 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Dataset 

 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman K-fold 
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Gambar 8. Tampilan Halaman KNN 

 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Akurasi 

 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Users 
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Gambar 11. Tampilan Halaman Profile 

 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Logout 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan algoritma K-Nearest Neighbor, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang sekiranya nanti dapat berguna bagi pembaca, sehingga 

penulisan skripsi ini lebih bermanfaat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Algoritma K-Nearest Neighbor dapat diimplementasikan untuk memprediksi 

kelahiran bayi prematur dengan tahapan : penentuan nilai k, perhitungan nilai jarak, 

mengurutkan jarak terbentuk, menentukan jarak terdekat berdasarkan nilai k, 

memasangkan kelas yang bersesuaian, dan mencari kelas mayoritas sebagai kelas 

prediksi. 

2. Dari pengujian yang dilakukan sebanyak sepuluh kali dengan masing-masing 

percobaan terdapat sepuluh data, didapatkan nilai akurasi, presisi dan recall 
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terbesar pada fold 1 dengan nilai k=3 yakni, akurasi sebesar 90%, presisi 87.5% dan 

recall 100%. 

 

SARAN 

 

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan jumlah data yang lebih 

besar agar didapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

2. Menambahkan variabel atau atribut yang sesuai agar hasil yang prediksi dapat lebih 

baik lagi. Seperti riwayat persalinan prematur, faktor yang terjadi pada janin, serta 

faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi persalinan prematur. 

3. Untuk melihat metode data mining yang paling akurat dalam prediksi kelahiran 

bayi prematur, maka dapat dilakukan perbandingan metode dengan metode data 

mining yang lain. 
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