
Seminar Nasional Teknik Informatika (SANTIKA 2012) 

Teknik Informatika-Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 

10 Maret 2012. pp 57-60 

 

 

57 

ISSN 2252-3081 

 

 

FUZZY K-NEAREST NEIGHBOR IN EVERY CLASS 

UNTUK KLASIFIKASI DATA 
 

Eko Prasetyo 

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 

60294 

ekoxprasetyo@yahoo.com 

 

Abstrak: K-Nearest Neighbor (K-NN) merupakan teknik klasifikasi yang melakukan prediksi secara 

tegas pada data uji berdasarkan perbandingan K tetangga terdekat. Sedangkan Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-

NN) melakukan prediksi data uji menggunakan basis nilai keanggotaan data uji pada setiap kelas, kemudian 

diambil kelas dengan nilai keangotaan terbesar dari data uji sebagai kelas hasil prediksi. Kedua metode tersebut 

memberikan cara klasifikasi yang sederhana, mudah dan cepat, tetapi akurasi prediksi yang diberikan masih 

kurang dari harapan. Perbaikan yang dilakukan dalam kerangka kerja Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class 

(FK-NNC) adalah dengan memodifikasi konsep K tetangga terdekat, dari asalnya hanya K tetangga terdekat dari 

C kelas, menjadi K tetangga terdekat untuk setiap kelas, sehingga ada CK tetangga yang ditemukan. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai keanggotaan data uji pada setiap kelas dengan basis akumulasi jarak K 

tetangga terdekat yang ditemukan. Kelas dengan nilai keangotaan terbesar akan dipilih sebagai kelas hasil 

prediksi. Akurasi yang didapatkan dari pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

akurasi prediksi yang diberikan FK-NNC relatif lebih tinggi dari pada K-NN atau FK-NN, yaitu berkisar 82% - 

97%. Nilai akurasi tertinggi yang didapatkan ini selisih 1% lebih tinggi dibandingkan dengan dua metode 

pembanding. 

 

Kata kunci: Fuzzy, K-Nearest Neighbor, Class, klasifikasi. 

 

1. PENDAHULUAN 
Algoritma Nearest Neighbor (kadang disebut juga 

K-Nearest Neighbor / K-NN) merupakan algoritma 

yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan 

lokasi (jarak) suatu data dengan data yang lain [1]. 

Prinsip sederhana yang diadopsi oleh algortima K-

NN adalah: “Jika suatu hewan berjalan seperti 

bebek, bersuara kwek-kwek seperti bebek, dan 

penampilannya seperti bebek, maka hewan itu 

mungkin bebek”. K-NN merupakan algoritma yang 

algoritma yang menggunakan seluruh data latih 

untuk melakukan proses klasifikasi (complete 

storage). Hal ini mengakibatkan untuk data dalam 

jumlah yang sangat besar, proses prediksi menjadi 

sangat lama. 

Jika K-NN melakukan prediksi secara tegas 

pada data uji berdasarkan perbandingan K tetangga 

terdekat, maka ada pendekatan lain yang dalam 

melakukan prediksi juga berdasarkan K tetangga 

terdekat tapi tidak secara tegas memprediksi kelas 

yang harus dikuti oleh data uji, pemberian label 

kelas data uji pada setiap kelas dengan memberikan 

nilai keanggotaan seperti halnya teori himpunan 

fuzzy. Algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-

NN) diperkenalkan oleh Keller [2] dengan 

mengembangkan K-NN yang digabungkan dengan 

teori fuzzy dalam memberikan definisi pemberian 

label kelas pada data uji yang diprediksi. 

K-NN juga mempunyai banyak variasi, 

Kernel-based Fuzzy K-Nearest Neighbor (KFK-

NN) [4] yang melakukan transformasi pada data 

latih dan data uji dari dimensi lama yang lebih 

rendah ke dimensi baru yang relatif lebih tinggi 

dengan suatu fungsi kernel. Hasil transformasi 

tersebut kemudian digunakan sebagai data set yang 

diproses dengan FK-NN. Sedangkan Weinberger 

[5] mengusulkan penggunaan metrik jarak 

Mahalanobis untuk digunakan sebagai basis 

pelatihan K-NN dengan data latih untuk menuju K 

tetangga terdekat yang sama kelasnya dengan 

meminimalkan fungsi obyektif. 

Berdasarkan konsep dasar K-NN yang 

memberikan teknik klasifikasi yang sederhana 

tetapi mempunyai hasil kerja yang cukup bagus 

maka dalam makalah ini diusulkan suatu modifikasi 

paradigma FK-NN dengan memberikan modifikasi 

konsep K tetangga yang digunakan untuk 

menghitung nilai keanggotaan data pada setiap 

kelas hasil prediksi yang disediakan. Jika pada K-

NN dan FK-NN menggunakan K tetangga terdekat 

(tanpa memandang K tetangga tersebut pada kelas 

yang mana), maka usulan yang diberikan dalam 

makalah ini adalah adanya K tetangga pada setiap 
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kelas. Dengan paradigma seperti ini, diharapkan 

memberikan hasil yang lebih baik pada prediksi 

yang diberikan karena dipastikan bahwa setiap 

kelas ada K tetangga yang berkontribusi untuk 

membentuk nilai keanggotaan. 

Sistematika dalam makalah ini terbagi 

menjadi 7, bagian 1 membahas latar belakang, 

bagian 2 membahas ringkasan metode terkait, 

bagian 3 membahas kerangka kerja metode, bagian 

4 membahas pengujian dan analisis, bagian 5 

membahas simpulan, bagian 6 membahas saran, 

dan bagian 7 daftar pustaka. 

 

2. METODE TERKAIT 

2.1. K-Nearest Neighbor 
Pada algoritma K-NN [1], data berdimensi N, dapat 

dihitung jara dari data tersebut ke data yang lain, 

nilai jarak ini yang digunakan sebagai nilai 

kedekatan/ketidakmiripan antara data uji dengan 

data latih. Nilai K pada K-NN berarti K-data 

terdekat dari data uji. 

Pada algoritma K-NN, sebuah data uji z = 

(x’,y’), dimana x’ ada vektor/atribut data uji, 

sedangkan y’ adalah label kelas data uji yang belum 

diketahui, kemudian menghitung jarak (atau 

kemiripan) data uji ke setiap data latih d(x’,x), 

kemudian mengambil K tetangga terdekat pertama 

dalam Dz. Setelah itu dihitung jumlah data yang 

mengikuti kelas yang ada dari K tetangga tersebut. 

Kelas dengan data terbanyak yang mengikutinya 

menjadi kelas pemenang yang diberikan sebagai 

label kelas pada data uji y’. 

Algoritma Prediksi dengan K-NN 

1. z = (x’,y’), adalah data uji dengan vektor x’ 

dan label kelas y’ yang belum diketahui 

2. Hitung jarak d(x’,x), jarak diantara data uji z 

ke setiap vektor data latih, simpan dalam D 

3. Pilih Dz  D, yaitu K tetangga terdekat dari 

z 

4.    zii Dyx i
v

yvIy ),( )(maxarg'  

Salah satu masalah yang dihadapi K-NN 

adalah pemilihan nilai K yang sulit, cara voting 

mayoritas dari K-tetangga untuk nilai K yang besar 

bisa mengakibatkan distorsi data yang besar, jika K 

terlalu kecil bisa menyebabkan algoritma terlalu 

sensitif terhadap noise. Meskipun begitu, 

sebenarnya penentuan nilai K yang terbaik juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknik cross-

validation [1]. 

 

2.2. Fuzzy K-Nearest Neighbor 
Seperti halnya pada teori fuzzy, sebuah data 

mempunyai nilai keanggotaan pada setiap kelas 

[2][3], yang artinya sebuah data bisa dimiliki oleh 

kelas yang berbeda dengan nilai derajat 

keanggotaan dalam interval [0,1]. Teori himpunan 

fuzzy men-generalisasi teori K-NN klasik dengan 

mendefinisikan nilai keanggotaan sebuah data pada 

masing-masing kelas. Formula yang digunakan 

[2][3]: 
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Dimana u(x,yi) adalah nilai keanggotaan data x 

ke kelas ci, K adalah jumlah tetangga terdekat yang 

digunakan, u(xk,yi) adalah nilai keanggotaan data 

tetangga dalam K tetangga pada kelas yi, nilainya 1 

jika data latih xk milik kelas ci atau 0 jika bukan 

milik kelas ci, untuk d(x, xk) adalah jarak dari data x 

ke data xk dalam K tetangga terdekat, m adalah 

bobot pangkat (weight exponent) yang besarnya m 

> 1. 

Nilai keanggotaan suatu data pada kelas 

sangat dipengaruhi oleh jarak data itu ke tetangga 

terdekatnya, semakin dekat ke tetangganya maka 

semakin besar nilai keanggotaan data tersebut pada 

kelas tetangganya, begitu pula sebaliknya. Jarak 

tersebut diukur dengan N dimensi (fitur) data. 

Pengukuran jarak (ketidakmiripan) dua data 

yang digunakan dalam FK-NN digeneralisasi 

dengan [2][3]: 
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Dimana N adalah dimensi (jumlah fitur) data. 

Untuk p adalah penentu jarak yang digunakan, jika 

p=1 maka jarak yang digunakan adalah Manhattan, 

jika p=2 maka jarak yang digunakan adalah 

Euclidean, jika p= maka jarak yang digunakan 

adalah Chebyshev. 

Meskipun FK-NN menggunakan nilai 

keanggotaan untuk menyatakan keanggotaan data 

pada setiap kelas, tetapi untuk memberikan 

keluaran akhir, FK-NN tetap harus memberikan 

kelas akhir hasil prediksi, untuk keperluan ini, FK-

NN memilih kelas dengan nilai keanggotaan 

terbesar pada data tersebut. 

Algoritma Prediksi dengan FK-NN 

1. Normalisasikan data menggunakan nilai 

terbesar dan terkecil data pada setiap fitur. 

2. Cari K tetangga terdekat untuk data uji x 

menggunakan persamaan (2). 

3. Hitung nilai keanggotaan u(x, yi) 

menggunakan persamaan (1) untuk setiap i, 

dimana 1  i  C. 
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4. Ambil nilai terbesar v = u(x, yi) untuk semua 

1  i  C, C adalah jumlah kelas. 

5. Berikan label kelas v ke data uji x yaitu yi. 

 

3. KERANGKA KERJA METODE 
Metode Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class 

(FK-NNC) menggunakan sejumlah K tetangga 

terdekat pada setiap kelas dari sebuah data uji, 

bukan K tetangga terdekat seperti pada K-NN dan 

FK-NN. Gambar 1 memberikan gambaran K 

tetangga terdekat dari setiap kelas pada sebuah data 

uji pada metode FK-NNC. Pada gambar tersebut, 

untuk K=3, tiga tetangga terdekat dikelas + dan tiga 

tetangga dikelas x yang ditemukan oleh FK-NNC. 

0 2 4 6 8
0

2

4

6

8

 
a. Tanda dot hitam (solid) adalah data uji 

 
b. Tiga tetangga dikelas + dan tiga tetangga 

dikelas x 

Gambar 1. Konsep K tetangga terdekat dari setiap 

kelas, untuk K = 3 

 

Kerangka kerja FK-NNC menggunakan FK-

NN sebagai basis kerangka kerja, dimana sebuah 

data uji mempunyai nilai keanggotaan pada setiap 

kelas dalam interval [0.1]. Jumlah nilai 

keanggotaan sebuah data pada semua kelas sama 

dengan 1, seperti pada persamaan (3). 

1     0   , 1
1
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Dimana uij adalah nilai keanggotaan data uji xi 

ke kelas ke-j. 

Setiap data uji xi, harus dicarikan K tetangga 

terdekat pada setiap kelas menggunakan formula 

(2), sehingga untuk 2 kelas akan ada 2K tetangga 

yang didapat, untuk 3 kelas akan ada 3K tetangga 

yang didapat, begitu seterusnya. Selanjutnya jarak 

data uji xi ke semua K tetangga dari setiap kelas ke-

j dijumlahkan, formula yang digunakan: 




K

r
riij xxdS

1
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Nilai d sebagai akumulasi jarak data uji xi ke 

K tetangga dalam kelas ke-j dilakukan sebanyak C 

kelas. 

Selanjutnya, akumulasi jarak data uji xi ke 

setiap kelas digabungkan, disimbolkan D, formula 

yang digunakan: 

 




C
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 (5) 

Nilai m disini merupakan pangkat bobot 

(weight exponent) seperti pada FK-NN, nilai m > 1. 

Untuk mendapatkan nilai keanggotaan data uji xi 

pada setiap kelas ke-j (ada C kelas), menggunakan 

formula: 

i

ij

ij
D

S
u   (6) 

Untuk menentukan kelas hasil prediksi data 

uji xi, dipilih kelas dengan nilai keanggotaan 

terbesar dari data xi. Formula yang digunakan: 

)( maxarg'
1

ij

C

j

uy


  (7) 

Algoritma FK-NNC untuk sebuah data uji, 

disajikan sebagai berikut: 

1. Cari K tetangga terdekat pada setiap kelas, 

menggunakan formula (2) 

2. Hitung S sebagai akumulasi jarak K 

tetangga pada setiap kelas, menggunakan 

formula (4) 

3. Hitung J sebagai akumulasi semua jarak dari 

CK tetangga, menggunakan formula (5) 

4. Hitung u sebagai nilai keanggotaan data 

pada setiap kelas, menggunakan formula (6) 

5. Pilih nilai keanggoaatn terbesar 

menggunakan formula (7), kelas dengan 

nilai keanggotaan terbesar menjadi kelas 

hasil prediksi untuk data uji tersebut. 

 

4. PENGUJIAN DAN ANALISIS 
Pengujian metode FK-NNC dalam makalah ini 

dilakukan terhadap data set Iris dan Vertebral 

Column [http://archive.ics.uci.edu/ml], kemudian 

dibandingkan hasilnya dengan K-NN dan FK-NN. 

Nilai m yang digunakan dalam pengujian ini adalah 
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2, sedangkan nilai K berturut-turut adalah 3, 5, 7, 

dan 9. Untuk metrik jarak yang digunakan adalah 

Euclidean. Pada data set Iris, pengujian dilakukan 

untuk kasus 3 kelas, sedangkan data set Vertebral 

Column dilakukan untuk kasus 2 kelas. 

Tabel 1. Perbandingan hasil kerja K-NN, FK-NN, 

dan FK-NNC 

Data set K 

Akurasi 

K-NN FK-NN FK-NNC 

Iris 

3 0.96 0.96 0.96 

5 0.94 0.94 0.94 

7 0.94 0.96 0.97 

9 0.93 0.93 0.94 

Vertebral 

Column 

3 0.79 0.82 0.85 

5 0.80 0.78 0.82 

7 0.83 0.89 0.90 

9 0.83 0.85 0.85 

 

Hasil pengujian ketiga metode disajikan pada 

tabel 1. Pada tabel tersebut dapat diamati bahwa 

FK-NNC memberikan akurasi hasil yang lebih baik 

dibandingkan dua metode sebelumnya. Hasil 

prediksi untuk data set Iris pada ketiga metode bisa 

dikatakan hampir sama untuk K bernilai 3, 5, 7, dan 

9 karena perbedaan yang tipis. Sedangkan untuk 

data set Vertebral Column, untuk FK-NNC 

memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi 

daripada K-NN dan FK-NN. 

 

5. SIMPULAN 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. FK-NNC dapat menjadi alternatif metode K-

NN, FK-NN dan varian-varian yang lain 

untuk melakukan pekerjaan klasifikasi data. 

2. Akurasi yang diberikan oleh FK-NNC terbukti 

lebih tinggi dari pada K-NN atau FK-NN 

sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

6. SARAN 
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

berikutnya adalah sebagai berikut: 

 Meskipun akurasi FK-NNC lebih tinggi dari 

dua metode lain sebagai pembanding, tetapi 

akurasi yang diberikan oleh FK-NN masih 

kurang dari yang diharapkan yaitu diatas 95%. 

Maka dengan hasil seperti dalam makalah ini, 

FK-NN masih perlu dikaji lebih lanjut untuk 

memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. 

 Penentuan nilai K yang digunakan menjadi hal 

yang kritis seperti pada K-NN dan FK-NN 

sehingga perlu dilakukan analisis seperti 

cross-validation untuk memilih K yang 

terbaik agar memberikan akurasi yang tinggi. 
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