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Abstrak—Bootstrap Aggregating adalah metodeuntuk menghasilkan sebuah nilai 

prediksi dari  hasil agregasi beberapa prediktor. Agregasi prediktor ini merupakan 

rata-rataagregasi pada kasus non pengklasifikasian dan merupakan modus dari 

prediktor pada kasus pengklasifikasian. Proses agregasi didapat dari  sekumpulan data 

set yang diambil secara acak melalui metode Bootsrap. Proses Bootstrap sendiri 

dilakukan bebeberapa  kali terhadap data set yang akan dianalisis, dari data set hasil 

Bootstrap akan dibentuk beberapa model prediktor, model predikstor inilah yang 

nantinya akan diagregasi. Pada makalah ini dilakukan pemodelan klasifikasi 

Bootstrap Aggregating  pada kasus pengklasifikasian penyakit Cardiovascular, 

dimana metodeini diharapkan dapat memberikan hasil pengklasifikasian dengan 

tingkat akurasi yang lebih baik . 

Kata kunci:  Aggregating, Bootstrap,  Ensamble. 

I. PENDAHULUAN 

Bootstrap Aggregating (Bagging)[1],  merupakan salah satu metode ensemble yang bertujuan 

untuk memperbaiki stability dan accuracy dari suatu model pembelajaran. Andaikan terdapat suatu  set 

data L  Nnxy nn ...,1),,(  yang mana y merupakan suatu label klas atau respon numerik pada kasus 

model logistik nilai respon y didefinisikan  

. Asumsikan bahwa dari sekumpulan set  data L dapat dibangun suatu prosedur untuk 

memprediksi nilai y berdasarkan input vektor x  untuk memprediksi  y  oleh  ),( Lx .Jika suatu suatu 

set data }{ kL
 yang terdiri atas N independent observasi  underlying distribution L . 

  
Maka {Lk} dapat dipergunakan sebagai prediktor yang lebih baik dalam memprediksi y dengan 

menggunakan ),( kLx . Pada kasus y yang numerik  ),( Lx
 
dapat diestimasi dengan merata-ratakan 

nilai ),( Lx  atas k yang dinotasikan sebagai ),()( LELA xx   yang mana simbol A berarti 

agregasi. Sedangkan  pada kasus y merupakan suatu klas, metode untuk membuat agregasi dari ),( kLx  

dengan mengunakan voting. Prinsi dasar dari metode bagging ini dengan mengambil secara berulang 

sample bootstrap efron dan Tibshirani  [2], penggunaan metode bootstrap ini diperluas oleh Breiman [3] 

dan Diamond [4] serta  Hastie [8] dalam model ensamble.  }{ )(BL  dari  L dalam bentuk ),( )(BLx . 

Untuk y yang numerik maka  

 

         
),()( )(B

BB Lav xx  
                                                                                        (1)

 

 

Dan mengunakan metode voting jika y adalah kategori  

 

        
),()( )(B

BB Lvot xx  
                                                                                        (2) 

 

Faktor yang sangat penting dalam memperbaiki tingkat akurasi pada metode bagging ini adalah 

stabilitas pada  waktu membangun φ. Unstabilitas dapat terjadi ketika.  
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II. METODE PENELITIAN 

 

Misalkan untuk setiap ),( xy pada L dapat diambil secara independent dari distribusi peluang P. 

Andaikan y adalah nilai numerik dan ),( Lx sebagai prediktor. Agregat prediktor pada L dapat 

dinyatakan sbg : 

 

 ),()( LELA xx                                                                                                                            (3) 

 

Dengan mengambil x sebagai nilai input dan y sebagai output maka 

 

),(),(2)),(( 22 LELyEyLyE LLL xxx                                                                  (4) 

 

Dengan pemisalan )(),( xx AL LE    serta menggunakan kesamaan 
22 )(EZEZ   maka 

persamaan 4 dapat menjadi 

 

 
22 ))(()),(( xx AL yLyE                                                                                                  (5) 

 

Pada persamaan (5) didapat bahwa MSE (mean square error) )(xA akan lebih kecil jika 

dibandingkan MSE ),( Lx  pada L, Seberapa besar perbedaan tersebut bergantung pada 

 

),(),( 22
LELE LL xx                                                                                                             (6) 

 

Pada persamaan (6) pengaruh ketidastabilan terjadi jika ),( Lx  tidak berubah secara signifikan 

yang menyebabkan aggregasi yang dilakukan pada )(xA tidak berpengaruh. Secara teori )(xA selain 

bergantung pada nilai x juga bergantung pada distribusi P pada L ),( PAA x  . Sedangkan estimasi 

bagging dapat dinyatakan sbg: 

 

),( LBB Px                                                                                                                                (7) 

 

yang mana LP merupakan distribusi untuk setiap titik pengamatan Ly nn ),( x ( LP  disebut juga 

sebagai pendekatan bootstrap pada P). 

Kualitas dari B  bergantung pada persamaan (7) jika tidak stabil maka estimator B  dapat 

memperbaiki tingkat akurasi dari nilai prediksi yang dilakukan, sebaliknya jika tidak stabil maka proses 

aggregasi tidak terlalu berpengaruh dalam memperbaiki tingkat akurasi yang dibuat. Secara umum 

algoritma bagging [5] ,dijelaskan oleh  Friedman [6] serta dibahas oleh Hastie [7] pada pengklasifikasian 

dapat ditulis sbb: 

 

1. Lakukan secara berulang untuk Bb ,...2,1  

a. Set  replikasi bootsrap bT  dari data training nT  

b. Bangung fungsi klasifikasi },...,2,1{)( kC ib x  pada bT  

2. Kombinasikan fungsi },...,2,1{)( kC ib x  dengan menghitung voting mayoritas (modus) ,        

))((maxarg)(
1

jCIyxC ib

B

b

jif  


xx  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai ilustrasi dalam penggunaan algoritma bagging dengan fungsi classifier regression tree ini akan 

dipergunakan data penelitian penyakit cardiovascular yang berusumber pada penelitian Reinis Z[9]. 

Objek penelitian adalah 1841  pekerja pria, yang mana setiap individu  diukur berkenaan dengan variabel  

Smoking, M. Work (strenuous mental work), P. Work (strenuous physical work), Pressure (systolic 

blood pressure), Proteins (ratio of beta and alpha lipoproteins)   dan  Family (family anamnesis of 

coronary heart disease). Adapun yang menjadi response atau variabel dependent dari penelitian ini 

adalah. Pressure yang merupakan gejala awal dari penyakit cardiovascular. Selanjutnya tahapan analisis 

dalam membuat model klasifikasinya adalah sbb : 

1. Membagi data yang dipergunakan menjadi dua bagian yang terdiri atas data training dan data 

testing dengan perbandingan 80% dan 20% 

2. Mengevaluasi besarnya kesalahan klasifikasi dari data training dan data testing 

3. Membuat model prediksi 

Dengan bantuan  software R didapat model klasifikasi dengan  tingkat kepentingan variabel prediktor dan 

akurasi klasifikasi sbb: 

 

A) Tingkat Kepentingan Variabel 

 

         Tabel 1 Tingkat Kepentingan Variabel Prediktor 

Variabel Prediktor Impotance 

MWork 42.82674 

Pro 20.90282 

Smoking 19.54629 

PWork 11.92663 

Familiy 4.797518 

 

Berdasrakan Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa variable M. Work (strenuous mental work), 

merupakan variabel prediktor terpenting dalam menentukan  variable Pressure,  sedangkan variabel 

Familiy merupakan variabel yang memiliki tingkat kepentingan terkecil dalam mempengaruhi variabel 

pressure. Hal ini mengisyaratkan bahwa tekanan darah pria yang bekerja (pressure)  sangat 

dipengaruhi oleh ada tidaknya tekanan mental di tempat bekerja dan hanya sedikit dipengaruhi oleh 

factor keturunan (Familiy).  

 

B) Tingkat Akurasi Klasifikasi   dengan  Bagging 

         Tabel 2 Tabel Klasifikasi Data Training 

  <140 >140 Total 

<140 721 505 1226 

>140 119 128 247 

Total 840 633 1473 
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Pada Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 624 individu yang diklasifikasikan slah oleh 

model Bagging atau sekitar 42.36% tingkat misklasifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara 

langsung factor-faktor   Smoking, M. Work (strenuous mental work), P. Work (strenuous physical 

work), Pressure (systolic blood pressure), Proteins (ratio of beta and alpha lipoproteins)   dan  Family 

(family anamnesis of coronary heart disease) memiliki pengaruh yang kecil dalam menentukan tingkat 

pressure dari pekerja pria.  

 

         Tabel 3 Tabel Klasifikasi Data Testing 

  Benign Malignant Total 

Benign 185 125 310 

Malignant 29 29 58 

Total 214 154 368 

 

Sejalan dengan hasil pada tabel 2, data testing  pada tabel 3 memiliki tingkat misklasifikasi yang tidak 

terlalu berbeda dengan data trainingnya yaitu sebesar  41.84%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu 

indikasi over fiitng pada model bagging yang dapat berpotensi menyebabkan model memberikan false 

signal dalam memprediksi nilai klasifkasinya,  

C) Model Bagging 

 

 

1GAMBAR 1. MODEL BAGGING CHART 

MWork = no

Smoking = no863

388 222

yes no

Group

>=140

<140
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Pada Gambar 1 dari hasil plot bagging yang didapat, dapat disimpulkankan bahwa split variabel pertama 

dari  proses bagging terjadi pada variabel M. Work (strenuous mental work) dengan jumlah pria yang 

mengalami tekanan darah diatas 140 berjumlah 863 orang sisanya yang berjumlah 610 terbagi lagi 

menjadi dua kelompok berdasarkan riwayat merokok tidaknya yang terdiri atas  388 pria perokok yang 

mmeiliki  tekanan darah diatas 140 sedangkan sisanya yang berjumlah 222 pria tidak merokok yang 

memiliki tekanan darah dibawah 140. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Hasil analisis menunjukkan adanya kekurang akuratan hasil klasifikasi pada data testing yang 

berpotensi meyebabkan over fiitng dari model klasifikasi yang dibentuk. 

 Pemodelan klasifikasi dengan metode ini perlu diuji lagi berkenaan dengan mempertimbangkan 

banyaknya sample bootstrap 

 Pereduksian jumlah varabel prediktor menjadi hal yang dapat dipertimbangkan untuk 

mengurangi kesalahan dari  model klasisfikasi yang dibuat. 
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