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Abstrak—  Software R merupakan software Statistika yang pertama kali diuncurkan pada tahun 1993, dari 

University of Auckland, New Zealand, telah berhasil mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan baik profesional 

maupun akademisi. Peningkatanpenggunaan R sendiridisebabkankarena R berbasis open source dan memiiki tingkat 

fleksibilitas yang tinggi sehingga dalam waktu yang singkat memiliki komunitas pengguna yang besar. Akan tetapi 

dalam aspek penyebaran penggunaannya dikalangan pengguna pemula, secara statistik belum berkembang secara 

signifikan, hal ini salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya GUI yang mendukung progam R itu 

sendiri.Namun, situasi ini telah berubah dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini ada beberapa proyek yang telah 

menambahkan GUI untuk R, salah satunya adalah dengan menggunakan Basic Excel R Toolkit (BERT). BERT 

merupakan tool yang memungkinkan para user membuat GUI dalam Excel dengan memanfaatkan berbagai fungsi 

statistika didalam R,pemanfaatan fungsi R dan pengintergrasiannya dilakukan dengan menggunakan bahasa Visual 

Basic yang ada dalam MS Excel. Artikel ini akan membahas pembuatan GUI. Pemodelan Penyakit di  Excel, GUI 

pemodelan penyakit dipilih dikarenakan masih terbatasnya GUI yang tersedia untuk permasalahan pemodelan 

penyakit, disamping itu juga penelitian ini juga harus sejalan dengan pilar penelilitian yang ada di institusi penulis 

yang salah satunya adalah bidang teknologi infromasi. GUI R pada excel dibuat dengan menfaatkan fungsi statistik 

yang ada dalam R.  

 

Kata kunci:, BERT, Pemodelan Penyakit, R Statistics Software 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Penggunaan GUI [1] ini juga sudah sangat umum dipergunakan pada aplikasi software statistika, yang 

mana GUI ini memanjakan para user untuk dapat menganalisis data dengan mudah dan cepat.  Namun, 

Pada berbagai software statistika tidak semua terdapat GUI terutama software yang berbasis open source 

eperti R. R sendiri pada dasarnya merupakan software statistika berbasis command line interface (CLI), 

yang mengharuskan user mengetikan command syntax pada R consolenya. Popularitas R sendiri sebagai 

salah satu software statistika yang berbasisi open source dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini 

disebabkan karena tingkat fleksibilitas yang tinggi dari software ini yang tercermin dari banyaknya 

jumlah paket atau library yang tersedia di web sitenya. Software R sendiri bukan tanpa kelemahan, salah 

satu kelemahan dalam software R adalah masalah pada GUI, dijawab oleh para pengembang dengan 

mengembangkan bebagai packages untuk membuat GUI dalam R, GUI yang sangat terkenal dan populer 

dalam R salah satunya adalah Rcommander [4], RKWard oleh Rodiger, Friedrichsmeier, Kapat, and 

Michalke, R Deduceroleh Fellows [3] serta Rcmdr Fox and Carvalho [5]. Perkembangan GUI di R sendiri 

pada dasarnya berbasis pemograman Java di R  oleh Cheng and Peng [2] yang dikenaldenganTcl/Tk, 

Tcl/Tk sendiri merupakan paket khusus yang dibuat untuk membangun GUI pada analisis reliabilitas 

dengan tujuan untuk mempermudah user dalam mengakses fungsi-fungsi pada analisis reliabilitas.   

Selanjutnya perkembangan GUI  lebih difokuskan pada subjek-subjek khusus dalam pemodelan statistika 

seperti Snellenburg [7] pada area Exploration Data Analysis  danHuang et al. [8] dalam visualizing 

multivariate data. Perkembangan selanjutnya dari GUI R adalah dengan mengkolaborasikannya dengan 

salah satu software pengolah data berbasis spreadsheet dari Microsoft excel pada tahun1997 

olehNeuwirth [9],  Basic Excel R Toolkit atau disingkatdengan BERT merupakan connector yang 

menghubungkan antara Software Statistics R dengan Microsoft Excel sehingga pertukaran object diantara 

kedua software ini dapat dilakukan dengan mudah.  Pada makalah ini akan dijelaskan penggunaan BERT 

dalam membangun GUI di R  untuk pemodelan Penyakit. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan pendekatanmodel 

bayesian proporsi  pada prevalansi penyakit HIV di Indonesia pada populasi usia diantara 15-49 tahun 

dengan menggunakan aplikasi BERT pada Excel.Prevalensi sendiri adalah seberapa sering suatu penyakit 

atau kondisi terjadi pada sekelompok orang. Prevalensi dihitung dengan membagi jumlah orang yang 

memiliki penyakit atau kondisi dengan jumlah total orang dalam kelompok. Pada penelitian ini berarti 

bahwa seberaba banyak proporsi individu yang terjangkiti penyakit HIV pada keopmpok usis 15-49. 

Model bayesian proporsi dipilih sebagai model posterior dalam  menentukan tingkat resiko seorang 

indncviud p[ada le;p,[ok usis 15-49  yang terjankit penyaki t HIV.. Data yang akan dipergunakan adalah 

data yang bersifat open free yang bersumber pada data World Bank di 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS. 

 

A. Pengolahan Data 

 

Dalam mempersiapkan analisis data harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Memeriksa dokumen data sekunder secara fisik. 

2. Membuat pengkodean secara numerik. 

3. Melakukan screening data. 

4. Memasukan data kedalam file komputer. 

5. Melakukan validasi file data 

6. Analisis Data. 

B. Metode Analisis Data 

  

 Metode analisis yang dipergunakan adalah model bayesianproporsi [10], hasil yang diperoleh adalah 

model posterior prevalansipenyakit HIV padausia 15-49 tahun berdasarkan asumsi untuk distribusi 

priornya mengikuti ditribusi beta seperti pada persamaan sbb: 
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Padapersamaan 1 diatas merupakan model poterior untuk prevalansi HIV, yang diketahui juga mengikuti 

distribusi beta dengan rata-rata  
n

y
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, model ini juga dikenal sebagai model conjugate 

binomial proporsion.  

 

C. Rancangan GUI  R Excel 

 

Proses awal pembuatan GUI di Excel ini dilakukan dengan menginstall connector yang 

menghubungkan antara software R dengan Excel, conector ini dapat diunduhdi  https://bert-toolkit.com/. 

Langkah selanjutnya adalah membuat GUI di excel dengan menggunakan bahas Visual Basic seperti 

terlihat pada gambar sbb: 

 

 
Gambar 1 GUI Excel 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoLq0qYHPAhULv48KHZukDSwQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fdata.humdata.org%2Fdataset%2Fprevalence_of_hiv_total_of_population_aged_15-49&usg=AFQjCNEqMONnF9Hnv0ZLAHFrYAS6wXFuVw&sig2=6IumHZAhRM0yh2k_Pxdwdg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoLq0qYHPAhULv48KHZukDSwQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fdata.humdata.org%2Fdataset%2Fprevalence_of_hiv_total_of_population_aged_15-49&usg=AFQjCNEqMONnF9Hnv0ZLAHFrYAS6wXFuVw&sig2=6IumHZAhRM0yh2k_Pxdwdg
http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS
https://bert-toolkit.com/
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Langkah selanjutnya memanggil fungsi  R dari  Excel Visual Basic, Adapun fungsi  yang akan dipanggil 

adalah fungsi distribusi beta. Fungsi ini ditulis kembali dalam sebuah module dalam Excel Visual Basic 

sbb: 

 

 Private Sub CommandButton1_Click() 

   Dim n As Variant, y As Variant, b1 As Variant, b2 As Variant 

    

   Dim m As Range 

   Dim i As Long 

   Dim sim As Long 

   Dim q1 As Variant, q3 As Variant 

   n = Val(TextBox1.Value) 

   y = Val(TextBox2.Value) 

   b1 = Val(TextBox3.Value) 

   b2 = Val(TextBox4.Value) 

   sim = 10000 

   ReDim x(sim) As Double 

   For i = 1 To sim 

    x(i) = Application.Run("BERT.Call", "rbeta", 1, b1 + y, b2 + n - y) 

   Next 

   q1 = WorksheetFunction.Quartile(x, 1) 

   q3 = WorksheetFunction.Quartile(x, 3) 

   

   Set m = Range("a1") 

   m(1) = q1 

   m(2) = q3 

    

   Dim m1 As Range 

   Set m1 = Range("d1") 

   For i = 1 To sim 

    m1(i) = x(i) 

   Next 

   

End Sub 

 

Tahapan akhir dari proses pembuatan GUI ini adalah dengan mengkompilasi program yang telah dibuat 

untuk melacak kesalahan yang mungkin terjad,hasil akhirnya dapat dilihat sbb: 

 

 
 

Gambar 2  Form input untuk pemodelan Bayes 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Angka prevalensi penyakit  HIV di Indonesia berdasarkan data UNICEF pada thaun 2014 ada pada 

kisaran 0,2 persen, provinsi Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan angka prevalensi di atas 
2%, kalangan orang dewasa di papua yang terjangkit HIV adalah 2,4 persen,sedangkan kalangan muda 
(usia 15-24 tahun) memiiki angka prevalensi yang jauh lebih besar yaitu sekitar 3.0 persen. Risiko tertinggi 
penularan HIV diketahui berasal dari perilaku — termasuk penggunaan jarum suntik (penasun) dan seks 
yang tidak terlindungi — dan dari ibu yang terjangkit ke anak mereka dan selama persalinan. Jumlah 
perempuan yang terinfeksi saat ini cenderung meningkat HIV di Indonesia, membuat kemungkinan 
penularan seperti itu bahkan semakin besar. UNICEF bekerja dengan Komisi Penanggulangan AIDS 
Nasional, Kementerian Kesehatan, dinas pendidikan dan kesehatan di daerah, serta masyarakat dan 
jaringan-jaringan pemuda untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko HIV dan 
bagaimana warga dapat melindungi diri sendiri. Perhitungan prevalansi penyakit HIV di Indonesia 
menggunakan data awal yang bersumber pada data dalam buku Proyeksi Penduduk  Indoensia [23]. 
Berdasarkan data Bapennas didapat bahwa dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah  255 
461,7 jt jiwa pada tahun 2015, 67,3% adalah kelompok usia 15-64  dengan menggunakan data prevelanasi 
HIV dari world Bank sebesar 0.5% pada tahun 2014, maka dapat ditentukan input parameter dari model 
bayesian proporsi nya adalah sbb:             

 

Gambar 3  Input parameter untuk pemodelan Bayes 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan proses simulasi yang dilakukan sebanyak 10000  kali. Nilai 
prediksi dari prevalansi penyakit HIV adalah 0.5%  dengan selang kepercayaan 95% diyakini tingkat 
prevalansi HIV ini berada pada kisaran   0.499712%   dan 0.500304% . Hasil tersebut mengindikasikan 
bahwa ankka pevevlansi penyakit HIV memilki selang kepercayaan yang cukup sempit yaitu sebesar 
0.000591dengan selang kepercayan yang cukup sempit ini, dapat disimpulkan bawah paling banyak 
individu yang teinfeksi HIV  di kelommpok usia  15-64 paling banyak  6390 orang dan  paling sedikit 
berjumlah 6382 orang.  Hasil simulai selengkapnya dapat dilihat pada histogram sbb: 

 

 

Gambar 4 Hasil Simulasi Prevalansi HIV 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasna pada bgian III dapat disimpulkan hal-hal sbb: 

1. Proses perhitungan angka prevalansi HIV dengan GUI excel menghasilkan nilai pediksi 
sebesar 0.5% dan ada  pada ineteval konfidensi diantara   0.499712%    dan 0.500304% pada 
taraf  kepercayaan  95%. 

2. Perhitungan menggunakan   GUI R Excel dengaa connector BERT menghasilkan hasil yang 
cukup memuaskan dari segi lama waktu perhitungan,  pada spesifikasi komputer yang sedang. 

3. Perlu dikembangkan lagi penggunaan fungsi-fungsi yang lebih kompleks dalam pemodelan 
pemyakit didalam GUI  R  Excel. 

4. Adanya keterbaatasan jumlah baris pada objek matrix di MS Excel yang membaatsi jumlah 
simulasi pada pemodelan penyakit dengan metode bayes di  Excel. 
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