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Abstrak
Pendugaan bobot badan domba dimaksudkan untuk mengetahui pertambahan bobot badan
domba pada hari berikutnya. Pendugaan ini memerlukan aplikasi teknologi informasi yang tepat.
Dengan mengetahui pertambahan bobot badan domba yang dapat dihasilkan, dapat mengurangi
resiko akibat kekurangan daging di pasaran. Apabila mampu memprediksi tingkat pertambahan
bobot badan domba sejak dini, maka dapat dilakukan beberapa antisipasi sebelumnya. Data yang
digunakan adalah data kandungan bahan kering dari bahan makanan rumput,jagung,onggok,
bungkil kelapa, CaCO3, garam, premix, dan urea dan pertambahan bobot domba dari bulan
Februari 2010 sampai Mei 2010. Hasil pendugaan memberikan pohon optimum dengan
Resubstitution Cost sebesar 0,677 dan diketahui bahwa kandungan bahan kering dari jagung
merupakan peubah dominan.
Kata Kunci: PohonKlasifikasi, Konsumsi, BahanKering, BahanMakanan, Bobot Badan Domba.
Abstract
Estimation of sheep body weight is intended to determine the weight gain of the sheep the
next day. This estimation requires the application of appropriate information technology. By
knowing the weight gain of sheep that can be produced, can reduce the risk due to lack of meat on
the market. If you are able to predict the level of sheep body weight gain early on, then some
anticipation can be done beforehand. The data used are data on dry matter content of foodstuffs
Grass, Corn, Cassava, Coconut Oil Meal, CaCO3, Salt, Premix, and Urea and sheep weight gain
from February 2010 to May 2010. Estimation results provide optimum trees with a Resubstitution
Cost of 0.677 and it is known that the dry matter content of corn is the dominant variable.
Keywords: Tree Classification, Consumption, Dry Material, Food Material, Weight of Sheep Body.
PENDAHULUAN
LatarBelakang
Permasalahan yang timbul saat ini sering sekali mengandung kecurangan dan
ketidakpastian. Pada saat ini hampir semua peternakan domba dihadapkan pada masalah
pertambahan bobot domba. Hal ini menuntut peternakan untuk dapat menduga pertambahan bobot
domba dan menentukan pemberian konsumsi makanan domba serta memaksimalkan hasil produksi
yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai agar
keuntungan peternakan meningkat. Pada dasarnya pendugaan pertambahan bobot domba ini
direncanakan untuk memenuhi tingkat produksi daging guna memenuhi kebutuhan permintaan
pasar yang semakin meningkat.Dalam pendugaan pertambahan bobot domba yang berbasis
komputer, pohon klasifikasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang misalnya bidang perkiraan
cuaca, pohon keputusan dapat digunakan dalam penentuan bermain tenis dan dalam bidang bisnis
atau peternakan dapat digunakan dalam pendugaan pertambahan bobot domba untuk meningkatkan
produktifitas. Dalam penggunaan metode pohon klasifikasi banyak metode yang dapat
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dikembangkan untuk pendugaan pertambahan bobot domba, misalnya yang dapat dipakai dalam
pembentukan pohon klasifikasi, antara lain ID3, CART, dan C45 (Larose, 2005). Namun demikian,
dengan adanya berbagai macam metode yang dapat dilakukan dalam pendugaan bobot domba,
tingkat kebenaran yang dihasilkan masing-masing metode tersebut tidak sama. Hal ini dikarenakan
masing-masing studi kasus yang dijadikan acuan mempunyai tingkat akurasi kesalahan (error) yang
berbeda-beda.
Untuk menduga pertambahan bobot bada domba diperlukan suatu aplikasi teknologi
informasi.Penulis mencoba untuk melakukan hal ini dengan cara pencatatan perubahan yang
diperlukan setiap hari dan setiap periode. Proses selanjutnya akan diolah menggunakan pohon
klasifikasi.Mengingat efektifitas dan efisiensi sangatlah penting, penulis mencoba menganalisis
permasalahan dan pendugaan pertambahan bobot badan domba, serta menerapkan metode pohon
klasifikasi dengan CART (Classification and Regression Tree) untuk melengkapi informasi dari
hasil pengolahan yang selama ini telah dilakukan.
Beberapa kelebihan dari metode yang gunakan adalah :
a.
Mencatat dan penelitian setiap hari dan data pertambahan bobot badan domba secara
periodik secara terstruktur.
b.
Melakukan pendugaan pertambahan bobot badan domba secara cepat.
c.
Data yang dihasilkan lebih valid, akurat dan terkontrol.
Perumusan Masalah
a.
Melakukan pendugaan pertambahan bobot domba menggunakan metode pohon klasifikasi ?
b.
Menentukan perubah dominan terhadap pertambahan bobot badan domba ?
Tujuan Penelitian
a.
Melakukan pendugaan pertambahan bobot badan domba menggunakan klasifikasi pohon.
b.
Mengetahui sumber bahan makanan yang merupakan peubah paling dominan kontribusi
terhadap pertambahan bobot badan domba.
TINJAUAN TEORI
PertambahanBobot Badan
Domba merupakan ternak penghasil daging yang sangat potensial karena: mampu
mengkonversi bahan pakan berkualitas tendah menjadi produk bergizi tinggi; memiliki kemampuan
produksi yang tinggi dan produk sampingan berupa kulit dan wol (Abidin dan Sodiq,2002). Banyak
sifat penting bernilai ekonomi pada domba seperti laju pertumbuhan, komposisi atau ukuran tubuh,
ketahan penyakit dan karakteristik wol adalah multigenic atau dikontrol oleh beberapa gen di alam
(Zaid et al., 1999).Perkembangan peternakan domba relatif jalan ditempat baik produksi maupun
produktivitasnya. Domba lokal merupakan domba asli Indonesia yang mempunyai daya adaptasi
yang baik terhadap iklim tropis, makanan yang kualitasnya rendah, penyakit dan gangguan caplak,
sumber gen yang khas, produktif dipelihara dengan biaya rendah serta dampak beranak sepanjang
tahun (FAO, 2002). Domba Garut merupakan salah satu domba lokal memiliki potensi yang baik
untuk dikembangkan sebagai sumber daging dibandingkan domba lokal atau bangsa domba lain
yang ada di Indonesia dan memiliki keunggulan unik yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata
daerah (Heriyadi et al., 2002).Peluang pasar utama domba didalam negeri sangat terbuka lebar hal
ini terlihat dari permintaan akan domba cukup tinggi. Potensi pasar ini akan terus berkembang
sejalan dengan pesatnya pertambahan penduduk. Penduduk di Indonesia telah mencapai 225 juta
orang dan diproyeksikan akan mencapai 234 juta orang pada tahun 2010 disamping itu peningkatan
pendapatan, pengingkatan kesadaran akan gizi asal protein hewani, dan kesadaran masyarakat akan
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pentingnya lamb untuk meningkatkan kecerdasan balita ini berdampak pada peningkatan
permintaan akan domba didalam negeri(Santi, 2011).
Konsumsi Pakan
Konsumsi merupakan sutau faktor terpenting untuk menentukan kebutuhan hidup pokok
untuk produksi. Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hewan,
faktor makanan, faktor makan, faktor lingkungan (suhu dan kelembaban). Domba bunting
mengalami berbagai macam perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan status fisologis.
Hal tersebut akan berpengaruh terhadap konsumsi karena pada induk bunting akan mengalami
keterbatasan dalam menapung pakan yang dikonsumsi. Induk domba dengan status bunting,
terutama bunting kembar mempunyai kapasitas rongga perut yang lebih kecil untuk dapat
mempunyai pakan yang dikonsumsi (Orret al., 1983).
Konversi Ransum
Kebutuhan nutrisi seekor domba dengan bobot badan 20 kg dan kenaikan 100 gram perhari
yaitu 400 gram bahan kering, 68,33 gram protein kasar, 1,16 Mkal ME dan 0,31 kg TDN (NRC,
1985). Sedangkan menurut Kearl (1992) membutuhkan 410 gram bahan kering, 71,88 gram protein
kasar dan 7,08 MJ EM. Jumlah zat pakan yang diperlukan domba tergantung pada umur, jenis dan
tujuan pemeliharaan. Zat pakan adalah komponen bahan pakan yang dapat dicerna dan diserap serta
bermanfaat bagi tubuh ternak. Domba bunting atau yang sedang laktasi membutuhkan nutrisi yang
lebih banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan induk domba yang tidak bunting atau tidak
laktasi (Robinson, 1986).
Konsentrat
Bahan makanan ternak berupa biji-bijian, umbi-umbian dan limbahnya yang mengandung
zat-zat makanan utama (protein, lemak, karbohidrat) dengan kandungan serat kasar didalamnya
(terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin) kurang dari sama dengan 18%. Unggas tidak mampu
mencerna serat kasar yang tinggi tetapi pada ruminansi mampu mencerna serat kasar yang tinggi.
Serat kasar pada unggas lebih rendah dari pada ruminansia karena pada ruminansia terdapat
mikroba rumen. Dimana mikroba ini mencapai pH 6-7 dan terdapat pada rumen, retikulum, omase,
abomasum, jejenum. Dari abomasum ke jejenum ada perubahan kelenjar tiroid (pH 2-5) yaitu lipase
(Santi, 2011).
Onggok
Onggok adalah salah satu hasil dari pengolahan ubi kayu (Manihot utilissima) menjadi
tapioka. Dalam proses pengolahan ubi kayu menjadi tapioka dihasilkan limbah padat yaitu onggok
dan menhhasilkan limbah buangan berupa cairan yaitu sludge. Dari setiap ton ubi kayu dapat
menghasilkan 114 kg onggok. Data statistik dari BPS (2000) produksi ubi kayu mencapai
15.351.200 ton diolah menjadi tapioka, onggok yang dihasilkan mencapai 828.965 ton. Jumlah
tersebut cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan.Onggok bisa sebagai sumber
energi dengan kandungan karbohidrat 97,29%, sedangkan gross energi 3558 kkal/kg. Menurut
(Nuraini et al., 2008) diperlukan tambahan lain sebagai sumber nitrogen yang sangat diperlukan
untuk pertumbuhan pakan, namun kandungan cair cukup tinggi 81-85% tetapi kaya akan
karbohidrat yang mudah dicerna (BETN) bagi ternak serta penggunaannya dalam ransum maupun
menurunkan biaya ransum (Risyid, 1996) karena harganya murah, tersedia cukup, mudah didapat,
dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia.
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Tabel 1. Komposisi Kimia Onggok
Sumber

Darmawan (2001)

Lubis (2007)

1,03
1,17
0,33
8,42
79,21

0,85
2,21
0,33
11,16
11,16

Abu
PK
Lemak
SK
BETN

(Sumber :NRC (1994))
Jagung
Jagung adalah bahan makanan yang disukai dan sesuai untuk semua jenis ternak. Jagung
kaya energi dan rendah dalam serat kasar dan mineral. Pati merupakan komponen terbesar yang
terdapat dalam biji jagung yang terdiri atas amilosa dan amilopektin (Rubatzky dan Yamaguchi,
1998). Meskipun jagung merupakan sumber energi yang unggul tetapi jagung rendah protein dan
proteinnya berkualitas rendah (defisien lisin). Protein jagung sekitar 8,5% (NRC, 1994). Isi protein
kasar jagung sangat berubah-ubah dan secara umum berkisar dari 90 sampai 140 g/kg(McDonaldet
al., 2002).Jagung kuning mengandung pigmen sryptoxanyhin, yang merupakan prekusor vitamin A
(McDonald et al., 2002). Penggunaan jagung untuk ruminansia khususnya domba tanpa batasan,
tetapi kandungan protein jagung rendah, sehingga perlu ditambahkan sumber protein lain untuk
memenuhi kebutuhan dalam ransum(Amrullah, 2003)
Tabel 2. Komposisi Zat Makan pada Jagung (Asfed)
Komponen
BK (%)
P (%)
L (%)
SK (%)
Ca (%)
P Non Phytat (%)
Metionin (%)
(Sumber : NRC (1994))

Jumlah
89
8,5
3,8
2,2
0,02
0,08
0,18

Bobot Lahir
Bobot lahir adalah bobot yang didapat pada saat awal dilahirkan, yaitu bobot hasil
penimbangan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam sesudah lahir (Hardjosubruto, 1994). Anak
domba jantan selalu lebih berat saat lahir dibandingkan dengan domba betina, dan bobot lahir
tersebut akan berkorelasi positif dengan bobot sapih dan pertambahan bobot badan (Ramseyet al.,
1994). Faktor-faktor yang menentukan bobot lahir adalah jenis kelamin, bangsa, tipe kelahiran,
umur domba, kondisi induk dan ransum tambahan untuk induk saat bunting(Santi, 2011).Tipe
kelahiran mempengaruhi bobot lahir. Bobot lahir pada kelahiran tunggal lebih besar dibandingkan
kelahiran kembar. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya volume uterus induk, sehingga bila
dalam uterus terdapat lebih dari satu fetus maka calon anak tersebut pertumbuhanya akan terganggu
karena harus berdesak-sesakan dalam uterus yang sempit, dibandingkan jika anak tersebut
dilahirkan tunggal (Triwulaningsih, 1986). Selain itu, bobot lahir anak domba juga dipengaruhi oleh
umur induk (Inounu, 1996). Induk domba muda menghasilkan bobot lahir anak yang lebih ringan
bila dibandingkan dengan induk domba yang lebih tua. Jumlah anak sekelahiran dan jenis kelamin
berpengaruh terhadap bobot lahir, pertambahan bobot badan prasapih, dan bobot sapih anak domba
ekor gemuk (Suryadi, 2006).
Mortalitas
Kemampuan hidup anak domba sebesar 90% pada kelahiran tunggal, 68% pada kelahiran
kembar dua, dan 60 – 65% pada kelahiran kembar tiga (Inounu, 1996). Pengamatan Gatenby et al.
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(1997) menyatakan bahwa mortalitas pada anak kelahiran tunggal 5,5%, kembar dua 9,8%, dan
kembar tiga atau lebih adalah 27,8%. Tingkat kematian anak kembar lebih tinggi dibandingkan
anak tunggal. Hal ini berhubungan dengan gangguan sifat keindukan pada saat kelahiran yang
dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan pada sepertiga akhir kebuntingan. Faktor yang
mempengaruhi daya hidup anak adalah interaksi genotip dan sistem manajemen dan pertambahan
bobot badan induk (Inounu, 1996).
Analisis Pohon Keputusan
Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling popular karena mudah
untuk diinterpretasi oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur
pohon atau struktur berhirarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon
keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah
kemampuannya untuk mem-break down proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi
lebih simple sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari
permasalahan (Fairuz, 2009).Sering terjadi tawar-menawar antara keakuratan model dengan
transparansi model. Dalam beberapa aplikasi, keakuratan dari sebuah klasifikasi atau prediksi
adalah satu-satunya hal yang ditonjolkan, misalnya sebuah perusahaan direct mail membuatsebuah
model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi untuk merespon permintaan,
tanpa memperhatikan bagaimana atau mengapa model tersebut bekerja (Kusrini, 2009).
Kelebihandarimetodepohonkeputusanadalah (Fairuz, 2009) :
a.
Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global, dapat diubah
menjadi lebih simpel dan spesifik.
b.
Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan
metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan criteria atau kelastertentu.
c.
Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih akan
membedakan suatu criteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama.
Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang
dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode penghitungan satu tahap yang
lebih konvensional
d.
Dalam analisisa multivariat, dengan kriteria dan kelas yang jumlah yang sangat banyak,
seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi
ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat
menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan criteria yang jumlahnya
lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang
dihasilkan.
Kekuranganpohonkeputusan (Fairuz, 2009) :
a.
Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan criteria yang digunakan jumlahnya sangat
banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya pengambilan keputusan dan
jumlah memori yang diperlukan.
b.
Pengakumulasian jumlah eror dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar.
c.
Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal.
d.
Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusansangat tergantung
pada bagaimana pohon tersebut didesain.
Metode Klasifikasi
Pohon keputusana dalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur
berhirarki (Fairuz, 2009). Contoh dari pohon keputusan dapat dilihat pada Gambar 1.Struktur
Model Pohon Keputusan,berikut ini:
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Gambar 1. Struktur Model Pohon Keputusan (Pramudiono, 2008)
Setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon
menyatakan kelas data. Contoh di Gambar 1 adalah identifikasi pembeli komputer,dari pohon
keputusan tersebut diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli computer adalah
orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar.Setelah sebuah pohon keputusan dibangun
maka dapat digunakan untuk mengklasifikasikan record yang belum ada kelasnya. Dimulai dari
node root, menggunakan tes terhadap atribut dari record yang belum ada kelasnya tersebut lalu
mengikuti cabang yang sesuai dengan hasil dari tes tersebut, yang akan membawa kepada internal
node (node yang memiliki satu cabang masuk dan dua atau lebih cabang yang keluar), dengan cara
harus melakukan tes lagi terhadap atribut atau node daun. Record yang kelasnya tidak diketahui
kemudian diberikan kelas yang sesuai dengan kelas yang ada pada node daun. Pada pohon
keputusan setiap simpul daun menandai label kelas. Proses dalam pohon keputusan yaitu mengubah
bentuk data menjadi model pohon kemudian mengubah model pohon (tree) tersebut menjadi aturan
(rule).
Algoritma Klasifikasi CART (Classification and Regression Trees)
Sani & Dedy (2010) mengemukakan bahwa algoritma CART adalah noktah keputusan yang
selalu bercabang dua atau bercabang biner. Algoritma ini pertama kali digagaskan oleh Leo
Breiman, Jerome Friedman, Richard Olshen, dan Charles Stone (Larose, 2005). Algoritma ini juga
masuk dalamThe Top Ten Algorithms in Data Mining (Wu dan Kumar, 2009).
Langkah-langkah pada algoritma CART adalah sebagai berikut (Sani & Dedy, 2010)adalah :
a.
Langkah pertama adalah susunlah calon cabang (Candidate split). Penyusunan ini dilakukan
terhadap seluruh variabel prediktor secara lengkap (exhaustive). Daftar yang berisi calon
cabang disebut daftar calon cabang mutakhir.
b.
Langkah kedua adalah menilai kinerja keseluruhan calon cabang yang ada pada daftar calon
cabang mutakhir dengan jalan menghitung nilai besaran kesesuaian, θ(s|t), yang akan
diterangkan kemudian.
c.
Langkah ketiga adalah menentukan calon cabang manakah yang akan benar-benar dijadikan
cabang dengan memilih calon cabang yang memiliki nilai kesesuaian θ(s|t) terbesar. Setelah
itu gambarkanlah percabangan. Jika tidak ada lagi noktah keputusan, pelaksanaan algoritma
CART akan dihentikan. Namun, jika masih terdapat noktah keputusan, pelaksanaan
algoritme dilanjutkan dengan kembali ke langkah kedua, dengan terlebih dahulu membuang
calon cabang yang telah berhasil menjadi cabang sehingga mendapatkan daftar calon cabang
mutakir yang baru.
METODE PENELITIAN
Analisa Permasalahan
Model yang dihasilkan dapat menduga pertambahan bobot badan domba. Data yang
dijadikan bahan masukan adalah data penelitian dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulai Mei
2010.
Pembentukan pohon klasifikasi
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Pada metode pohon klasifikasi baik peubah input maupun peubah outputdibagi menjadi satu
atau lebih klasifikasi.
Penegasan (classification tree)
Proses penegasan (classification tree) menggunakan bantuan software MatLAB dengan
menggunakan fasilitas yang disediakan pada toolbox classification tree. Metode pohon klasifikasi
adalah salah satu yang digunkaan dari teori algoritma CART. Pohon keputusan juga berguna untuk
mengekplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon peubah input dengan
sebuah peubah target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data pemodelan, sangat bagus
sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari
beberapa teknik lain. Pohon keputusan adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk
membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan
menerapkan serangkaian aturan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian pembagian, anggota
himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lain (Berry & Lionff, 2004).
Alat dan Bahan Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam Pengerjaan, antara lain:
a. Laptop Dell Vostro 1400 dan Asus A43S Series.
b. Microsoft Windows 7 dan Microsoft Windows XP
c. Microsoft Office
d. USB
e. Modem
Tempat dan Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Bagian Ruminansia kecil,
Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian
Bogor, dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2010 (Sitepu, 2010).
Materi Penelitian
Ternak
Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah dara domba lokal sebanyak 15 ekor
dengan rata-rata bobot awal 𝑥̅ = 16,1 kg, simpangbaku s=1,19 dan CV (𝑥̅ /𝑠)= 7,43%. Domba
tersebut diperoleh dari UP3J Fakultas Peternakan IPB yang berbeda di daerah Jonggol, Jawa barat.
Pada akhir periode penelitian, diperoleh rata-rata bobot akhir 𝑥̅ = 20,47 kg, simpangan baku s=1,71
dan CV = 8,33%.
Kandang dan peralatan
Kandang yang digunakan dalam penelitian adalah kandang individu sebanyak 15. Masingmasing kandang berukuran 125cm x 55cm x 110cm. Setiap kandang dilengkapi dengan tempat
pakan konsentrat, tempat pakan hijauan dan tempat minum. (Sitepu, 2010).
Pakan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Susunan Ransum Yang Diberikan Pada Pemeliharaan Domba
Tabel 3. Susunan Ransum yang digunakan
Bahan Pakan
Rumput
Jagung
Onggok
Bungkil Kelapa
CaCO3
Garam
Premix
Urea

Perlakuan 1
38,500
39,138
0,000
54,780
4,699
0,472
0,309
0,602

Jumlah (%)
Perlakuan 2
38,500
0,000
46,087
46,087
4,664
0,468
0,307
2,388

Perlakuan 3
38,287
22,362
22,362
48,452
4,473
0,603
0,297
1,450

(Sumber: Sitepu, (2010))
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Input Output Data Metode Pohon Klasifikasi.
Input DataUntuk Membuat Metode Pohon Klasifikasi Yang Didapat Dari Penelitian:

Gambar 2. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Rumput (r)

Gambar 3. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Jagung (j)

Gambar 4. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Onggok (o)

Gambar 5. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Bungkil Kelapa (b)
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Gambar 6. Input Peubah Kandungan Bahan Kering CaCO3 (c)

Gambar 7. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Garam (g)

Gambar 8. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Premix (p)

Gambar 9. Input Peubah Kandungan Bahan Kering Urea (u)
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Gambar 10. Input Peubah Klasifikasi Pertambahan Bobot Badan (y)

Gambar 11. Input Peubah Perlakuan

Gambar 12. Klasifikasi data
Gambar 12 di atas merupakan hasil tampilan pohon keputusan untuk klasifikasi data yang
telah dimasukkan kedalam peubah. Dari hasil tampilan tersebut diketahui tingkat error yang
dihasilkan dari data peubah yang telah proses pohon klasifikasi. Dapat dilihat pada Gambar 13.
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Gambar13. Data Error
Output Data Metode Pohon Klasifikasi
Output data metode pohon klasifikasi yang dihasilkan dari peubah yang telah di input
sebelumnya dengan hasil akhir keseluruhan seperti pada gambar 14.

Gambar 14. Hasil Pohon Klasifikasi
Prune Tree
Untuk menentukan pohon optimum dilakukan plot antara Resubstituion Cost dengan Jumlah
nod terminal seperti pada Gambar 15:

Gambar 15. Plot antara Resubstituion Cost dengan Jumlah node terminal

Gambar 16. Pohon Optimum
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Pohon ini memiliki Resubstituion Cost sebesar 0.6377.
Terlihat banhwa peubah, variable kandungan bahan kering yang berasal dari jagung (j)
merupakan variable dominan, yang pertama kali memilah data disusul selanjutnya oleh variablevariabel kandungan bahan kering yang berasal dari rumput (r).
Berdasarkan pohon klasifikasi yang dihasilkan di atas, maka kita bias melakukan pendugaan
nilai variabel target pertambahan bobot badan domba dengan menelusuri pohon optimum
berdasarkan nilai-nilai variable indikator yang diketahui.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkanuraian yang telahdikemukakan, dapatdiambilkesimpulanyaitu:
a.
Metode pohon klasifikasi dapat digunakan dalam pendugaan pertambahan bobot badan
domba dengan tingkat resubstution cost dari pohon optimum sebesar 0.6377.
b.
Kandungan bahan kering dari bahan makanan jagung merupakan peubah yang paling
dominan kontribusinya terhadap pertambahan bobot badan domba.
c.
Upaya manusia dalam melakukan pendugaan menggunakan aplikasi teknologi informasi
diharapkan memberikan kemudahan dan manfaat yang baik untuk digunakan oleh
masyarakat pada umumnya.
Saran
a.
Untuk menambah tingkat ketelitian dan akurasi data dalam melakukan pendugaan,
sebaiknya dilakukan pengukuran indikator lain dengan lebih valid dan akurat.
b.
Perlu pengkajian lebih lanjut menggunakan metode yang lain untuk membandingkan
kehandalan metode CART.
c.
Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan menyediakan interface pada masukan,
pengolahan, analisis dan keluaran sehingga sesuai dengan kebutuhan.
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