
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Data mining merupakan teknik untuk mengekstrak informasi dari data 

berskala besar. Salah satu topik utama dalam data mining adalah masalah 

klasifikasi. Pada kehidupan nyata  analisis klasifikasi banyak melibatkan data 

berdimensi tinggi, dimana peubah penjelas (𝑝) jauh lebih banyak daripada 

jumlah contoh (𝑛), 𝑝 ≫ 𝑛. Contohnya adalah microarray (data eskpresi gen) 

pada penelitian biologi dan bioinformatika yang meneliti ribuan/miliyaran gen, 

tapi jumlah contoh hanya sedikit. Salah satu metode klasifikasi yang paling 

banyak digunakan adalah regresi logistik (Liang et al. 2013).  

Pada data dimensi tinggi seperti data ekspresi gen sering terjadi 

multikolinieritas yang membuat model prediksi kurang akurat, sehingga, 

regresi logistik klasik tidak dapat digunakan untuk analisis klasifikasi. Selain 

itu pada data dimensi tinggi peubah respon hanya terkait dengan sebagian kecil 

peubah penjelas dari sekian banyak peubah yang mungkin. Maka dari itu 

seleksi peubah penting dilakukan untuk menentukan gen-gen yang relevan 

pada data ekspresi gen. Salah satu metode yang tepat untuk analisis ekspresi 

gen dengan peubah respon biner yang bisa mengatasi masalah multikolinieritas 

adalah regresi logistik terpenalti. Teknik penalti yang umum digunakan 

diantaranya penalti gulud, lasso  dan elastic net.  

Lasso adaptif merupakan perkembangan dari penalti lasso yang 

dikenalkan oleh Zou (2006). Metode lasso adaptif memiliki kemampuan 

menyusutkan beberapa koefisien mendekati nol hingga tepat nol, sehingga 

terjadi penyeleksian peubah secara langsung. Bobot adaptif ini memberikan 

nilai penalti yang berbeda untuk setiap koefisien, yang menyebabkan 

keakuratan prediksi untuk estimasi koefisien. Hal ini disebabkan karena nilai 

penalti yang besar diberikan untuk peubah yang tidak signifikan dan nilai 

penalti yang kecil diberikan untuk peubah yang signifikan dan menghasilkan 

model akhir yang mudah untuk diinterpretasi.  

Lasso adaptif pada klasifikasi data dimensi tinggi menghadapi masalah 

praktis dalam memilih tipe bobot awal. Bühlmann dan Van De Geer (2011) 

memperkenalkan bobot awal pada lasso adaptif menggunakan penduga lasso. 

Faktanya penduga lasso sebagai bobot awal dalam lasso  adaptif bukan pilihan 

yang bagus saat kondisi 𝑝 ≫ 𝑛. Lasso hanya memilih paling banyak 𝑛 peubah 

yang dimasukkan dalam model, sehingga menghasilkan prediksi yang bias. 

Algamal dan Lee (2015a) memperkenalkan metode dalam memilih bobot awal 

pada lasso adaptif yaitu dengan menggunakan korelasi antar peubah atau lebih 

dikenal dengan correlation based penalized logistic regression (CBPLR). 

Penalti yang berbasis korelasi antar peubah juga dapat mendorong efek 

pengelompokan yaitu memilih peubah-peubah yang berkorelasi secara 

bersamaan untuk dimasukkan ke dalam model, karena dalam banyak aplikasi 

seperti mengidentifikasi gen yang terkait dengan suatu penyakit, orang ingin 

menemukan semua peubah penjelas terkait dengan suatu penyakit, daripada 

memilih hanya satu dari setiap set peubah penjelas yang berkorelasi kuat, 

seperti yang sering dilakukan oleh lasso. 
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Elastic net adaptif merupakan salah satu penalti yang dikembangkan dari 

penalti elastic net dengan penambahan bobot pada bagian penalti lasso (𝐿1) 

untuk mengatasi kekurangan elastic net yaitu kurang konsisten dalam memilih 

peubah. Elastic net adaptif  dapat mendorong efek pengelompokan.  

Sama halnya dengan lasso adaptif, pemilihan bobot awal pada elastic net 

adaptif menjadi masalah yang penting. Zou dan Zhang (2009) membangun 

bobot awal elastic net adaptif dengan menggunakan penduga elastic net. 

Namun, El Anbari dan Mkhadri (2014) menyatakan bahwa jika nilai korelasi 

mutlak antar peubah kurang dari 0.95, penalti elastic net adaptif dengan bobot 

penduga elastic net kurang dapat diandalkan. Algamal dan Lee (2015b) 

memperkenalkan penalti adaptif elastic net dengan bobot penalti dari hasil 

rasio antara simpangan baku regresi gulud dengan penduga regresi gulud, 

metode ini dikenal dengan Adjusted adaptive elastic net (AAElastic). 

Keuntungan menggunakan simpangan baku pada regresi gulud (𝑺�̂�𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑) 

adalah untuk menyesuaikan (adjust) metode regresi logistik terpenalti dengan 

penalti adaptif elastic net ketika tetap menggunakan penduga elastic net atau 

gulud sebagai bobotnya. 

Metode CBPLR maupun AAElastic merupakan metode penalti yang 

dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan dari lasso dan 

elastic net. Kedua metode tersebut unggul dalam analisis klasifikasi pada data 

dimensi tinggi. Maka dari itu, pada penelitian ini metode CBPLR dan 

AAElastic akan dibandingkan kinerjanya dalam analisis klasifikasi dengan 

metode  regresi logistik terpenalti pada data dimensi tinggi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengkaji metode regresi logistik terpenalti dengan AAElastic dan CBPLR 

menggunakan data simulasi. 

2. Mengkaji penerapan metode regresi logistik terpenalti AAElastic dan 

CBPLR menggunakan data ekspresi gen. 

  

 

II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Microarray  

Microarray adalah suatu chip atau slide mikroskop yang berisikan 

serangkaian contoh berupa DNA, RNA, protein, dan jaringan. Chip gen dari 

microarray terbuat dari suatu silikon atau kaca dimana bahan genetik akan 

ditempatkan dan memiliki struktur seperti grid, setiap spot yang mengandung 

rangkaian nukleotide tunggal yang berbeda disebut sebagai probe dan setiap 

spot akan mempunyai jutaan salinan probe. Data microarray pada awalnya 

adalah sebuah gambar, dimana untuk mendapatkan tingkat ekspresi data, 

gambar tersebut akan dianalisis terlebih dahulu dengan cara setiap titik pada 

gambar akan diidentifikasi,diukur intensitas kemudian dibandingkan dengan 

latar belakang yang disebut dengan kuantitas gambar. Hasil dari data tersebut 

akan berbentuk matriks ekspresi gen (Brazma et al. 2001). Ekspresi  gen akan 
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terlihat apabila DNA yang mengandung informasi molekul akan direkam untuk 

menampilkan RNA-nya (Noviani dan Putra 2010).  

 

Menurut Cherkas (2010) teknologi microarray memiliki dua pendekatan yaitu: 

1. cDNA Array  

cDNA dapat disebut dual channel atau microarray dengan dua 

warna mRNA dari dua contoh biologis yang bebeda ditranskrpsi 

ulang menjadi cDNA dan diberi label dengan warna hijau (Cy3) atau 

merah (Cy5). 

2. Oligonucleotide Array 

Oligonucleotide array adalah suatu platform yang digunakan untuk 

mengukur ekspresi gen yang memiliki kepadatan tinggi. Susunan 

chip silikon mengandung probe dari untaian oligonucleotide yang 

pendek yang terdiri atas 11-20 pasang oligonucleotide yang masing-

masig memiliki panjang 25 pasang basah. 

 

Oligonukleotida dan cDNA tersedia secara luas dan merupakan alat 

yang kuat untuk menganalisis perubahan ekspresi gen global pada 

jaringan kanker yang dibandingkan dengan jaringan normal. 

Kemungkinan aplikasi teknologi ini dalam penelitian kanker meliputi 

mengklasifikasikan subtipe kanker; memprediksi prognosis, 

memprediksi respons kanker terhadap intervensi terapeutik, 

menemukan penanda untuk deteksi dini kanker; dan menemukan 

TSG atau onkogen baru yang terlibat dalam patogenesis kanker.  

 

2.2 Affymetrix 

Affymetrix adalah merek produk microarray DNA yang dijual oleh 

Thermo Fisher Scientific yang berasal dari perusahaan riset dan pengembangan 

bioteknologi Amerika dengan nama yang sama. Affymetrix, Inc yang berbasis 

di Santa Clara, California didirikan oleh Stephen Fodor dan kelompoknya. 

Affymetrix genechip merupakan chip yang hanya memiliki satu target yang 

dimasukkan pada setiap chip. Suatu tingkatan intensitas tertentu akan dibaca 

dari setiap spot atau sel dalam chip, dimana setiap gen akan disajikan dengan 

beberapa bagian DNA (probe) yang pendek dan sesuai dengan gen pada setiap 

spot.  Kumpulan dari probe disebut juga sebagai probe set. Chip sekali pakai 

ini dapat digunakan untuk menganalisis ribuan gen dalam uji tunggal.  

 

2.3 Ekspresi gen 

Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. 

Suatu sifat yang dimiliki oleh organisme merupakan hasil metabolisme yang 

terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya 

enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Enzim dan 

protein lainnya diterjemahkan dari urutan nukleotida yang ada pada molekul 

mRNA, dan molekul mRNA itu sendiri disintesis berdasarkan utas cetakan 

DNA. Gen tersusun dari molekul DNA, sehingga gen menentukan sifat suatu 

organisme. 
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Proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, dan RNA menjadi 

protein disebut dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi terbagi atas 3 

tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahapan ini 

memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Ekspresi gen 

merupakan informasi kompleks yang dikodekan dalam gen dan digunakan 

untuk menghasilkan produk fungsional seperti protein sebagai penentu fungsi 

sel.  

Menurut dogma sentral biologi, setiap gen akan menghasilkan satu 

mRNA yang kemudian menghasilkan satu protein, maka level ekspresi gen 

satu gen dengan gen yang lain akan berbeda-beda. Teknologi microarray dapat 

mengukur ekspresi gen dalam jumlah besar secara simultan. Fragmen DNA 

ditempatkan dalam slide, lalu RNA yang telah diekstrak dari jaringan dan 

diberi label fluorescent akan menyebar dalam microarray. Selanjutnya 

mengubah scan data image menjadi bentuk ekspresi gen. Data mentah pada 

eksperimen microarray berbentuk gambar. Untuk mendapatkan data mengenai 

tingkat ekspresi gen, gambar tersebut harus dianalisa. Masing-masing titik 

diidentifikasi diukur intensitasnya dan dibandingkan dengan latar belakangnya. 

Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah hasil akhir berupa 

matriks ekspesi gen. Matrik pada ekspresi gen terdiri atas baris dan kolom 

dimana setiap baris akan mewakili jumlah gen dan kolom akan mewakili 

kondisi contoh. Angka pada baris dan kolom yang bersesuaian 

merepresentasikan tingkat ekspresi gen tertentu pada contoh tertentu. Setiap 

satuan matrik atau sel adalah suatu bilangan real tidak negatif dan mewakili 

tingkat ekspresi gen di bawah suatu kondisi percobaan (Chekouo 2012).  

 

2.4 Kanker paru-paru  

Kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas 

adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Bila 

tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebar ke luar dari paru-paru 

melalui suatu proses yang disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau 

bagian tubuh yang lainnya. Sebagian besar kanker yang mulai di paru-paru, 

dikenal sebagai kanker paru primer, adalah karsinoma berasal dari 

sel epitelium. Kanker paru-paru diklasifikasikan berdasarkan tipe histologi. 

Kanker paru-paru dikategorikan menurut ukuran dan tampakan sel-sel ganas 

yang dilihat oleh ahli histopatologi melalui mikroskop. Dua kelas besarnya 

adalah non-small cell lung cancer (NSCLC)  dan small cell lung cancer 

(SCLC). Tiga subtipe utama NSCLC adalah adenocarcinomas, squamous cell 

carcinomas dan large cellcarcinomas. Tipe NSCLC biasanya berasal dari sel-

sel kelenjar di bagian luar paru-paru. Tipe SCLC berasal dari sel-sel yang 

melapisi bronkus di pusat paru-paru.  

Tipe kanker NSCLC merupakan  kanker paru-paru yang paling umum 

terjadi, yaitu terhitung sekitar 80% dari seluruh kasus kanker paru-paru. 

Kanker paru-paru juga merupakan penyebab utama kematian terkait kanker di 

seluruh dunia. Gejala paling umum adalah batuk (termasuk batuk darah), berat 

badan turun dan sesak napas. 

Kanker paru-paru adalah salah satu kanker paling mematikan di dunia di 

antara kanker lainnya. Menurut data Globocan 2018, sejumlah 26.095 orang di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Replikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Transkripsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Translasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan_sel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_(biologis)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
https://id.wikipedia.org/wiki/Metastasis
https://id.wikipedia.org/wiki/Karsinoma
https://id.wikipedia.org/wiki/Epitelium
https://id.wikipedia.org/wiki/Gejala
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemoptisis&action=edit&redlink=1
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Indonesia meninggal karena kanker paru-paru setiap tahunnya, dengan 30.023 

kasus baru, tertinggi di Asia Tenggara. Kanker paru-paru adalah salah satu 

kanker dengan penderita terbanyak di dunia. Kematian akibat kanker ini di 

dunia lebih banyak daripada gabungan kematian akibat kanker payudara, 

kanker kolon dan kanker prostat. Berdasarkan data dari Global Burden 

Cancer (Globocan) 2018, 19,4% dari pasien kanker paru-paru di Indonesia 

adalah pria. Merokok adalah penyebab tertingginya, yaitu sebesar 80% dari 

keseluruhan kasus di 2018. 
 

2.5 Regresi Logistik Terpenalti 

Regresi logistik adalah salah satu metode statistik untuk memodelkan 

masalah klasifikasi kelas. Model regresi logistik biner merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mencari hubungan antara peubah respon 

yang bersifat dikotomus dengan satu atau lebih peubah penjelas yang bersifat 

kontinu atau kategorik (Agresti 2002). Regresi logistik umumnya digunakan 

pada masalah klasifikasi model biner, dimana peubah respons dapat 

mengambil 1 dari 2 hasil, biasanya dilambangkan dengan 0 dan 1 (Agresti 

2002). Pada klasifikasi kanker, peubah respon dari regresi logistik memiliki 2 

nilai, yaitu 1 untuk kanker dan 0 untuk normal atau sebaliknya. Secara umum, 

peubah respon 𝑦 merupakan peubah acak Bernoulli. Peubah respon y (pasien) 

merupakan vektor berukuran n x1. Peluang bersyarat bahwa 𝑃(𝑦 = 1) 
dilambangkan dengan 𝜋(𝑥), dimana x, vektor yang berisi peubah penjelas. 

Peluang bersyarat bahwa 𝑦 sama dengan 1 diberikan x,  dinotasikan sebagai 

𝜋(𝑥) adalah, 

 

𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖𝑗) = 𝜋(𝑥𝑗) =
exp(𝑥𝑗

′𝜷)

1+exp(𝑥𝑗
′𝜷)
, 𝑗 = 1,2,3, … 𝑝   (1) 

 

Fungsi 𝜋(𝑥) merupakan fungsi nonlinier sehingga perlu dilakukan 

transformasi logit untuk memperoleh fungsi linier yang dapat menggambarkan 

hubungan antara peubah respon dan peubah penjelas yaitu dengan log odds.   

logit[𝜋(𝑥)] = log [
𝜋(𝑥)

1−𝜋(𝑥)
] = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝  (2) 

Pendugaan parameter dalam regresi logistik dilakukan dengan cara 

metode kemungkinan maksimum. Metode tersebut menduga koefisien 𝛽 

dengan memaksimumkan log fungsi kemungkinan dan mensyaratkan bahwa 

data harus mengikuti suatu distribusi tertentu. Pada regresi logistik biner, setiap 

pengamatan mengikuti distribusi Bernoulli sehingga dapat ditentukan fungsi 

kemungkinannya. Jika 𝑥𝑖 dan 𝑦𝑖 adalah pasangan peubah penjelas dan respon 

pada pengamatan ke-i dan diasumsikan bahwa setiap pasangan pengamatan 

saling bebas dengan pasangan pengamatan lainnya, 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛 maka fungsi 

peluang untuk setiap pasangan adalah sebagai berikut: 

 

𝑓(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)

1−𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2, … . , 𝑛   (3) 
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Setiap pasangan pengamatan diasumsikan bebas sehingga fungsi 

kemungkinannya merupakan gabungan dari fungsi distribusi masing-masing 

pasangan yaitu sebagai berikut: 

𝑙(𝛽, 𝑦𝑖) = ∏ 𝑓(𝑦𝑖) = ∏ 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)

𝑖−𝑦𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   (4) 

 

Fungsi kemungkinan di atas lebih mudah dimaksimukan dalam bentuk log 

𝑙(𝛽, 𝑦𝑖), maka diperoleh fungsi log kemungkinan sebagai berikut:  

𝐿(𝛽, 𝑦𝑖) = ln 𝑙(𝛽, 𝑦𝑖) = ln∏ 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)

𝑖−𝑦𝑖𝑛
𝑖=1   (5) 

 

𝐿(𝛽, 𝑦𝑖) = ∑ {𝑦𝑖 ln[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖)ln [1 − 𝜋(𝑥𝑖)]}
𝑛
𝑖=1   (6) 

 

Estimasi koefisien �̂� diperoleh dengan menurunkan persamaan (6) 

terhadap 𝜷 dan menetapkan turunan ke 0 (Agresti 2002).  Metode regresi 

logistik terpenalti diperoleh dengan menambahkan penalti ke fungsi  log 

kemungkinan negatif: Beberapa bentuk penalti yang umum digunakan seperti 

penalti 𝐿1 yang diperkenalkan oleh Tibshirani (1996) merupakan salah satu 

penalti yang populer. Penalti 𝐿1 melakukan seleksi peubah secara bersamaan 

dengan membatasi fungsi log kemungkinan dari koefisien regresi.  

 

𝑃𝐿𝑅 = −∑ 𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − 𝜋(𝑥𝑖)] + λ𝑃(𝜷)
𝑛
𝑖=1  (7) 

 

Estimasi koefisien �̂� diperoleh dengan meminimumkan persamaan (7) 

 

�̂�𝑃𝐿𝑅 = argmin
𝛽
[−∑ 𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − 𝜋(𝑥𝑖)] + λ𝑃(𝜷)

𝑛
𝑖=1 ]

 (8) 

 

λ𝑃(𝜷) adalah bentuk penalti pada penduga, penalti tersebut bergantung pada 

parameter regularisasi λ,  yang mengatur jumlah penyusutan. Saat  λ = 0 

diperoleh solusi metode kemungkinan maksimum, sedangkan untuk nilai λ 

yang besar, pengaruh penalti terhadap estimasi koefisien meningkat. Dengan 

demikian, parameter penalti λ secara langsung mengatur bias dan ragam serta 

mengatur kekuatan penyusutan pada peubah penjelas, ketika λ bernilai besar, 

bobot yang lebih besar akan diberikan pada penalti. Dikarenakan λ bergantung 

pada data sehingga dapat dihitung menggunakan validasi silang (James et al. 

2013). Memilih parameter penalti adalah bagian penting dari pemasangan 

model. Jika kita tertarik dalam klasifikasi, parameter penalti harus menemukan 

keseimbangan yang tepat antara bias dan ragam untuk mengurangi kesalahan 

klasifikasi. Tanpa kehilangan sifat umum, diasumsikan bahwa peubah asal 

harus terstandarisasi dan bahwa penalti tidak diterapkan pada intersep (β0). 

 

2.6 Correlation Based Penalty Logistic Regression (CBPLR) 

 

2.6.1 Lasso Adaptif 

Menurut Fan dan Li (2001), penalti yang baik harus menghasilkan 

penduga dengan tiga sifat: unbiasedness, sparsitas, dan kontinuitas. 

unbiasedness berarti menghasilkan penduga yang tidak memiliki over 
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penalization pada parameter besar untuk menghindari bias pemodelan yang 

tidak perlu. Sparsitas adalah penduga yang dihasilkan secara otomatis 

menetapkan parameter signifikan ke nol. Terakhir, kontinuitas adalah sifat 

ketiga, yang berarti bahwa penduga yang dihasilkan kontinu dalam data untuk 

menghindari stabilitas dalam prediksi model. 

Salah satu alasan utama lasso tidak konsisten, yaitu, tidak memiliki 

properti oracle (Fan dan Li 2001)  bahwa lasso memberikan penalti yang sama 

setiap koefisien sehingga menjadikannya sebagai penduga yang bias. Untuk 

mengatasi kelemahan ini, Zou (2006) mengusulkan lasso adaptif di mana bobot 

adaptif digunakan untuk mempenalti berbagai koefisien dalam penalti 𝐿1. 

Gagasan dasar dibalik lasso adaptif adalah dengan menetapkan bobot yang 

lebih tinggi ke koefisien kecil dan bobot lebih rendah untuk koefisien besar, 

dimungkinkan untuk mengurangi bias seleksi. Oleh karena itu, secara konsisten 

dapat memilih model. Estimasi parameter 𝜷 dengan penalti adaptif lasso 

didefinisikan sebagai berikut :  

�̂�𝐴𝑙𝑎𝑠𝑠𝑜 = argmin
𝛽

[−∑{𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − π(𝑥𝑖)]} + 𝜆∑𝑤𝑗|𝛽𝑗|

𝑝

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]  

           (9) 

 
 

Dimana  𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑝)
𝑇adalah vektor bobot dan 𝑤𝑗 = (|�̂�𝑗|)

−𝛾
, dimana 

𝜸 adalah konstanta positif. 

 

2.6.2 CBPLR 

 

Lasso adaptif murni menggunakan penduga kemungkinan maksimum 

sebagai bobot awal (Zou 2006). Hal ini tidak valid dalam data dimensi tinggi. 

Beberapa peneliti telah menggunakan penduga Lasso sebagai bobot awal 

alternatif  (Buhlmann dan Van De Geer 2011). Namun, menggunakan penduga 

Lasso dalam Lasso adaptif  ketika 𝑝 ≫ 𝑛 mungkin tidak lebih baik karena 

keterbatasan dari Lasso itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, bobot 

awal yang digunakan pada Lasso adaptif berdasarkan korelasi antar peubah 

diperkenalkan sebagai Correlation Based Penalized Logistic Regression 

(CBPLR) yang diusulkan oleh Algamal dan Lee (2015a). Gagasan dibalik 

penggunaan penduga berbasis korelasi sebagai bobot awal adalah bahwa ia 

dapat memberikan nilai penalti yang berbeda untuk setiap koefisien, yang 

menyebabkan keakuratan prediksi dalam estimasi. Penalti yang berbasis 

korelasi ini juga dapat menangani efek pengelompokan (Tutz dan Ulbricht 

2009). Estimasi parameter 𝜷 dengan CBPLR didefiniskan sebagai berikut: 

�̂�𝐶𝐵𝑃𝐿𝑅 = argmin
𝛽
[−∑{𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − 𝜋(𝑥𝑖)]} + 𝜆∑𝑤𝑗(𝐶𝐵)|𝛽𝑗|

𝑝

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

] (10) 
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�̂�𝐶𝐵= argmin
𝛽
[−∑ {𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − 𝜋(𝑥𝑖)]}

𝑛
𝑖=1 +

𝜆∑ ∑ {
(𝛽𝑖−𝛽𝑗)

2

1−𝜌𝑖𝑗
+
(𝛽𝑖+𝛽𝑗)

2

1+𝜌𝑖𝑗
}𝑗>1

𝑝−1
𝑖=1 ] (11) 

Dimana 𝑤𝐶𝐵 = (𝑤1(𝐶𝐵), 𝑤2(𝐶𝐵),…,𝑤𝑝(𝐶𝐵))
𝑇
menjadi vektor bobot  CB dan 𝑤𝑗 =

[|�̂�𝑗(𝐶𝐵)|]
−𝛾
, 𝑗 = 1,2, … . , 𝑝. �̂�𝑗(𝐶𝐵) dihitung berdasarkan korelasi dan 

diperkenalkan oleh Tutz dan Ulbricht (2009). Persamaan (10) diselesaikan 

dengan algoritma coordinate descent. 𝜌𝑖𝑗 merepresentasikan korelasi 

berpasangan antara peubah ke-i dan peubah ke-j. Teknik penalti lasso dan 

adaptif lasso cenderung memilih lebih banyak peubah yang tidak relevan ketika 

metode cross validation (CV) digunakan dalam menentukan parameter penalti 

(Lin et al. 2009). Menariknya, penalti berdasarkan korelasi bekerja baik ketika 

menggunakan metode validasi silang dalam memperkirakan parameter penalti. 

Pada persamaan (10) dalam vektor bobot 𝒘𝒋, γ = 1 dengan alasan untuk 

perhitungan yang lebih sederhana.  

2.7 Adjusted Adaptive Elastic Net (AAElastic) 

2.7.1 Elastic net Adaptif 

 

Elastic net adalah metode penalti untuk seleksi peubah, yang mana 

diperkenalkan oleh Zou dan Hastie (2005) untuk menangani kekurangan lasso. 

Elastic net  menggabungkan penalti lasso (𝐿1) dan gulud (𝐿2). Bagian penalti 

lasso (𝐿1) bertanggung jawab dalam hal penyusutan koefisien menuju nol, 

sedangkan bagian penalti gulud (𝐿2) memiliki kemampuan untuk memilih 

kelompok peubah yang berkorelasi. Penalti elastic net mendorong efek 

pengelompokan yaitu menghilangkan peubah penjelas yang kurang berarti, 

tetapi memasukkan seluruh kelompok peubah penjelas yang berkorelasi tinggi 

(Zhou 2013). Zou dan Zhang (2009) memperkenalkan elastic net adaptif 

dimana penalti elastic net  yang ditambahkan bobot pada bagian penalti 

lasso(𝐿1).  Estimasi parameter 𝜷 dengan penalti  elastic net adaptif 

didefiniskan sebagai berikut: 

�̂�𝐴𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 = argmin
𝛽
[−∑ {𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − 𝜋(𝑥𝑖)]}

𝑛
𝑖=1 +

λ1∑ 𝑤𝑗|𝛽𝑗| + λ2
𝑝
𝑗=1 ∑ 𝛽𝑗

2𝑝
𝑗=1 ]   (12) 

Dimana 𝑤𝑗 = [|�̂�𝑗|]
−𝛾
, 𝑗 = 1,2,3, …𝑝 adalah bobot adaptif berdasarkan 

penduga dari OLS.  Pemilihan bobot yang akan digunakan pada penalti elastic 

net adaptif menjadi hal yang penting. Ghosh (2011) mempelajari efek 

pengelompokan dalam elastic net adaptif dengan bobot dari penduga metode 

kuadrat terkecil. Pada regresi logistik terpenalti klasik umumnya menggunakan 

bobot dari metode kemungkinan maksimum. Pada data dimensi tinggi 

penggunaan metode kemungkinan maksimum tidak mungkin dan karenanya 

tidak digunakan lagi. Zou dan Zhang (2009) memperkenalkan elastic net  

adaptif dengan bobot dari elastic net pada data dimensi tinggi. Secara umum, 
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penduga elastic net tidak konsisten dengan kata lain bobot ini berbias dalam 

seleksi peubah. Namun, elastic net memiliki kinerja yang baik ketika korelasi 

berpasangan antar peubah sangat tinggi. El Anbari dan Mkhadri (2014) 

menyatakan bahwa jika absolut korelasi antara peubah kurang dari 0.95 maka 

elastic net kurang handal digunakan.  

2.7.2 AAElastic 

 

Berdasarkan keterbatasan dari penggunaan bobot elastic net Algamal dan 

Lee (2015b) memperkenalkan modifikasi bobot pada penalti elastic net  

adaptif . Bobot tersebut dihitung dari hasil rasio antara simpangan baku regresi 

gulud(𝑺�̂�𝒈𝒖𝒍𝒖𝒅) dengan koefisien regresi gulud (�̂�𝒈𝒖𝒍𝒖𝒅). Simpangan baku 

regresi gulud didapat dari analisis komponen utama (Cule dan Iorio 2013). 

Keuntungan menggunakan bobot ini agar dapat menyesuaikan regresi logistik 

terpenalti dengan elastic net adaptif meskipun korelasi berpasangan antara 

peubah tidak tinggi. Estimasi parameter 𝜷 dengan penalti  AAElastic:  

 

�̂�∗∗
𝐴𝐴𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 

= argmin
𝛽
[−∑ {𝑦𝑖 log[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖) log[1 − 𝜋(𝑥𝑖)]}

𝑛
𝑖=1 +

λ1∑ 𝑤𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑗|𝛽𝑗| + λ2
𝑝
𝑗=1 ∑ 𝛽𝑗

2𝑝
𝑗=1 ] (13) 

Dimana 𝑤𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = [
𝑆𝑗(�̂�𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑)

|�̂�𝑗(𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑)|
⁄ ]

−𝛾

, 𝑗 = 1,2,3, … 𝑝.  (14) 

�̂�𝑗(𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑) merupakan  vektor dari estimasi regresi gulud dan 𝑆𝑗(�̂�𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑) adalah 

simpangan baku dari regresi gulud. Setelah memperoleh 𝒘𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐  kemudian 

dihitung parameter  

�̂�𝐴𝐴𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 =
(1+λ2)�̂�

∗∗
𝐴𝐴𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 

𝑤𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜,𝑗
 , 𝑗 = 1,2,3, …𝑝.   (15) 

 

2.8 K-fold Cross Validation 

Pada saat membangun model AAElastic dan CBPLR terlebih dahulu 

ditentukan komponen parameter penalti 𝜆 optimum. Nilai 𝜆 diperoleh dari 

Validasi Silang (Cross Validation/CV). K-fold cross validation adalah salah 

satu metode untuk mengevaluasi kinerja classifier, metode ini dapat digunakan 

apabila memiliki jumlah data yang terbatas. K-fold cross validation merupakan 

salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dari 

suatu sistem dengan cara melakukan perulangan dengan mengacak atribut 

masukan sehingga sistem tersebut teruji untuk beberapa atribut input yang 

acak. K-fold cross validation diawali dengan membagi data sejumlah K-fold 

yang diinginkan. Dalam proses cross validation data akan dibagi dalam K buah 

partisi dengan ukuran yang sama 𝐷1, 𝐷2, …,𝐷𝑘. Selanjutnya proses training 

dan testing dilakukan sebanyak K kali. Dalam iterasi ke-i partisi 𝐷𝑖 akan 

menjadi data testing dan sisanya akan menjadi data training. Untuk 

penggunaan jumlah fold terbaik untuk cross validation, dianjurkan 

menggunakan 10-fold dalam model (Kohavi 2014).  
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2.9 Evaluasi Model 

Model klasifikasi yang dihasilkan dari berbagai metode diharapkan 

mampu mengklasifikasikan semua data dengan benar, namun hampir tidak 

mungkin suatu sistem klasifikasi memiliki kinerja 100% benar dan akurat. 

Pengukuran terhadap kinerja suatu sistem klasifikasi perlu dilakukan agar 

dapat memberikan gambaran seberapa baik kinerja sistem dalam 

mengklasifikasikan data dengan benar. Pada tahap simulasi kriteria yang 

digunakan untuk menentukan metode klasifikasi terbaik antara AAElastic dan 

CBPLR diukur berdasarkan kriteria di bawah ini:  

1. Persentase beta tidak nol yang diprediksi benar 

2. Persentase beta nol yang diprediksi salah 

3. Nilai akurasi untuk mengukur ketepatan prediksi y 

Tabel 1 Tabel pengukur ketepatan estimasi beta 

%𝛽≠0(𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟)                                    %𝛽=0(𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ) 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ%𝛽≠0(𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ%𝛽≠0
                             

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ%𝛽=0(𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ%𝛽=0
 

 

Pada tahap kajian terapan kriteria yang digunakan untuk menentukan metode 

klasifikasi terbaik menggunakan nilai akurasi , sensitifitas dan spesifisitas.   

Tabel 2 Confusion matrix 

Prediksi Kelas 

                                                          Positive                             Negative 

Kelas 

Sebenarnya 

Positive       A:True Positive              B: False Negative 

Negative     C: False Positive             D: True Negative 

 

Berdasarkan nilai pada Tabel 2 dapat dihitung nilai akurasi, sensitifitas, 

spesifisitas. Berikut adalah formula yang digunakan dalam melihat ukuran 

kebaikan model klasifikasi: 

Sensitifitas  = 
𝐴

𝐴+𝐵 
𝑥 100%   Spesifisitas = 

𝐷

𝐷+𝐶
 𝑥 100% 

 

Akurasi  = 
𝐴+𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 𝑥 100%    

 



 

 

III METODE 

 

3.1 Data  

Pada penelitian ini digunakan data simulasi dan data aktual. Data 

simulasi dalam penelitian ini dirancang berdasarkan model regresi logistik 

biner. Data simulasi ini memiliki 9 skenario yang akan dianalisis oleh metode 

CBPLR dan AAElastic kemudian akan dilihat ketepatan estimasi, kemampuan 

memilih peubah yang signifikan dan ketepatan klasifikasi. Pada data simulasi  

yang digunakan adalah data dimensi tinggi, dimana 𝑝 ≫ 𝑛 dengan 𝑝 =  100 

terdiri atas 9 peubah yang informatif dan 91 merupakan peubah yang bernilai 

nol. Kemudian, jumlah contoh 𝑛 =  30, 50, 70 dan tingkat korelasi 𝜌 =
0,1;   0,5;  0,98. Sedangkan, data aktual pada penelitian ini diperoleh dari NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE10072) yang 

merupakan suatu server yang memuat informasi bioteknologi. Kode akses data 

adalah GSE10072 (Landi et al. 2008).  Data tersebut merupakan data ekspresi 

gen dari pasien kanker paru-paru non small cell lung cancer dengan tipe 

adenosarcinoma. Data terdiri atas 107 contoh, yaitu 58 contoh pasien kanker 

dan 49 contoh dari pasien normal dengan jumlah gen bervariasi setiap contoh 

dengan 190 gen yang sudah melalui tahap preprocessing. 

Pada penelitian ini peubah penjelas (X) adalah data ekspresi gen dan 

peubah respon (Y) adalah status pasien normal dan kanker. Kemudian, dalam 

data tersebut juga memiliki informasi tambahan terkait kondisi pasien seperti 

umur, jenis kelamin, status merokok namun tidak dimasukkan ke dalam 

analisis penelitian.  
 

3.2 Analisis Data 

3.2.1 Kajian Simulasi 

 

Simulasi dilakukan untuk mengkaji pengaruh jumlah observasi, tingkat 

korelasi dengan penambahan efek pengelompokan terhadap ketepatan 

klasifikasi dan kemampuan memilih peubah yang signifikan. Koefisien yang 

tidak nol digunakan untuk membangun peubah respon pada model. Peubah 

respon pada semua simulasi dibangun berdasarkan model regresi logistik. Pada 

data microarray sering terdapat pengelompokan antar gen atau antar gen saling 

berkorelasi. Sehingga pada kajian simulasi ini dalam membangun peubah 

penjelas (X) dari 100 peubah (X), 9 diantaranya ditambahkan efek 

pengelompokan sesuai skenario  yang sudah ditentukan sebagai berikut : 

Kelompok 1: 𝑤1 = 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3  
Kelompok 2: 𝑤2 = 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6   
Kelompok 3: 𝑤3 = 𝑥7, 𝑥8, 𝑥9   
Kemudian untuk 91 peubah (X) lainnya dibuat tidak ada korelasi . 

Untuk setiap peubah (X) dibangkitkan berdasarkan distribusi normal 

multivariat (𝜇, ∑) sebagai berikut: 

𝑓(𝑥) =
1

(2𝜋)𝑝/2|∑|1/2
exp {−

1

2
(𝑥 − 𝜇)𝑇∑−1(𝑥 − 𝜇)} 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE10072
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Dimana  𝜇 = 0 dan ∑ =  

(

 
 

𝜎1
2 𝜎12 … 𝜎1𝑝

𝜎21 𝜎2
2 … 𝜎2𝑝

.

..
𝜎𝑝1

.

..
𝜎𝑝2

…
……
…

.

..
𝜎𝑝
2
)

 
 

 

 

Selanjutnya peubah penjelas lainnya dibangkitkan berdasarkan: 

𝑥𝑖~𝑁(0,1), 𝑖 = 10,… . ,100 

Kemudian, parameter 𝛽𝑎𝑤𝑎𝑙 = {3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,0, ……… . .0} 
 

 

Parameter 𝛽𝑎𝑤𝑎𝑙 dibangkitkan sebanyak 9 paramater yang ditetapkan dengan 

nilai 3 dan 91 parameter bernilai nol. Pemilihan nilai 3 untuk parameter 𝛽𝑎𝑤𝑎𝑙 
adalah hasil dari observasi dari penelitian sebelumnya. Proses simulasi 

dilakukan pengulangan sebanyak 20 kali. Penentuan 20 kali pengulangan 

dilakukan dengan alasan karena waktu komputasi dari dua metode untuk setiap 

skenario cukup lama. Berikut  9 kombinasi yang akan diterapkan dan dianalisis 

oleh metode CBPLR dan AAElastic: 

 

Tabel 3 Kombinasi jumlah contoh dan korelasi 

Jumlah contoh Tingkat korelasi 

30 

0,10 

0,50 

0,98 

50 

0,10 

0,50 

0,98 

70 

0,10 

0,50 

0,98 

 

 

Tahapan yang dilakukan dalam kajian simulasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah contoh (𝑛) dan tingkat korelasi yang sesuai dengan 

skenario. 

2. Membangkitkan parameter 𝜷𝒂𝒘𝒂𝒍 berukuran  100 x 1  sesuai banyaknya 

koefisien 𝜷  awal yang tidak sama dengan 0 dan sama dengan 0. 

3. Membangkitkan peubah penjelas X berukuran 30 x 100;  50 x 100;  
70 x 100 sesuai dengan karakteristik peubah yaitu terdapat efek 

pengelompokan pada peubah penjelas. 

4. Menentukan �̂� menggunakan persamaan 

�̂� =  
exp (𝑿𝜷)

1 + exp (𝑿𝜷)
 

 

911 
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5. Membangkitkan nilai peubah respon Y berukuran 30 x 1;  50 x 1;  70 x 1 

menggunakan sebaran Bernoulli dengan nilai peluang yang diperoleh dari 

poin 4.  

6. Mengulang tahapan 5 sebanyak 20 kali 

7. Menerapkan metode CBPLR dan AAElastic pada data hasil bangkitan 

untuk masing-masing ulangan. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:  

I. Metode CBPLR 

a. Menentukan nilai 𝜆 awal yang akan dianalisis 

b. Melakukan analisis CBPLR dengan menggunakan data 

training dengan menghitung nilai �̂�𝑪𝑩  pada persamaan (10), 

kemudian dihitung nilai  𝑤𝑗 = [|�̂�𝑗(𝐶𝐵)|]
−𝛾
, 𝑗 =

1,2, … . , 𝑝 dengan  𝛾 = 1 dan selanjutnya, dilakukan analisis 

untuk menduga koefisien �̂�𝑪𝑩𝑷𝑳𝑹 pada persamaan (10) dengan 

bantuan glmnet package di software R. 

c. Menghitung nilai akurasi 

d. Mengulang langkah (b) – (c) dengan data training lipatan 

kedua. Kemudian dilakukan seterusnya sampai data training 

lipatan ke-10. Sehingga akan menghasilkan 10 nilai akurasi 

untuk nilai 𝜆 yang sama. Kemudian merata-ratakan 10 nilai 

akurasi. 

e. Menyimpan nilai akurasi dari 𝜆 tersebut. 

f. Mengulang langkah (a) sampai (f)  dengan nilai 𝜆 yang berbeda.  

g. Memilih nilai 𝜆 yang memiliki nilai akurasi terbesar. 

h. Membangun model CBPLR dengan 𝜆 optimal/terpilih. 

i. Menghitung nilai akurasi, persentase beta tidak nol yang 

diprediksi benar, persentase beta nol yang diprediksi salah. 

II. Metode AAElastic 

a. Menentukan parameter penalti 𝜆1 dan 𝜆2  

b. Melakukan analisis regresi gulud dengan bantuan ridge package 

dengan training lipatan pertama untuk mendapatkan nilai 

simpangan baku dan koefisien regresi.  

c. Setelah mendapatkan nilai simpangan baku dan koefisien 

regresi gulud maka dapat dihitung vektor bobot 𝑤𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

[
𝑆𝑗(�̂�𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑)

|�̂�𝑗(𝑔𝑢𝑙𝑢𝑑)|
⁄ ]

−𝛾

. 

d. Setelah memperoleh vektor bobot, selanjutnya vektor bobot 

dimasukkan ke dalam model AAElastic berdasarkan persamaan 

(12) untuk dianalisis dengan bantuan gcdnet package. 

e. Mengulang langkah (b) - (e) dengan data training lipatan kedua. 

Kemudian dilakukan seterusnya sampai data training lipatan ke 

sepuluh. Sehingga akan menghasilkan 10 nilai akurasi untuk 𝜆1 

dan 𝜆2 tertentu. Kemudian merata-ratakan 10 nilai akurasi.  

f. Menyimpan nilai akurasi dari 𝜆1 dan 𝜆2 tersebut. 

g. Mengulang langkah (a) sampai (g)  dengan pasangan 𝜆1 dan 𝜆2 

yang berbeda  

h. Memilih 𝜆1 dan 𝜆2yang memiliki nilai akurasi terbesar. 
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i. Membangun model AAElastic dengan pasangan nilai 𝜆1 dan 

𝜆2optimal  

j. Menghitung nilai akurasi, persentase beta tidak nol yang 

diprediksi benar, persentase beta nol yang diprediksi salah. 

8. Menghitung nilai akurasi dari metode CBPLR dan AAElastic dengan 20 

kali ulangan kemudian dicari mediannya.   

 

3.2.2 Kajian Terapan 

 

Berikut merupakan tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Melakukan persiapan data 

2. Mengunduh data dari NCBI pada 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE10072. Data 

terdiri atas 107  contoh, yaitu 58 contoh pasien kanker dan 49 contoh 

pasien normal dengan jumlah gen 190 dari hasil preprocessing 

3. Mendefinisikan peubah respon pasien kanker sebagai 1 dan contoh 

pasien normal sebagai 0. 

4. Membakuan peubah penjelas, sehingga memiliki nilai tengah 0 dan 

ragam 1. 

5. Membagi data menjadi 70% data training dan 30% data testing. 

6. Mengulang tahapan 5 sebanyak 20 kali ulangan. 

7. Menerapkan metode AAElastic dan CBPLR menggunakan perangkat 

lunak R. Metode AAElastic  menggunakan  gcdnet package dan metode 

CBPLR menggunakan glmnet package. Berikut langkah-langkah analisis 

dengan metode AAElastic dan CBPLR: 

a. Menentukan nilai 𝜆 terbaik dengan validasi silang 10-fold 

berdasarkan nilai AUC yang terbesar. 

b. Menduga koefisien �̂� menggunakan data training. 

c. Melakukan analisis pada gen-gen hasil estimasi. 

d. Melakukan prediksi menggunakan data testing  

8. Menghitung rataan nilai akurasi, sensitifitas dan spesifisitas dari 20 

ulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE10072
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Gambar 1 Diagram alir tahapan kajian simulasi 

 

Mulai 

Menentukan Jumlah Contoh (𝑛) 
dan Tingkat Korelasi (𝜌) 

Membangkitkan 𝛽𝑎𝑤𝑎𝑙 

Membangkitkan Peubah X 

Membangkitkan Peubah Y 

dilakukan pengulangan 20 kali 

Analisis Klasifikasi CBPLR 

dan AAElastic 

Menghitung nilai 

Akurasi 

%𝛽≠0(diprediksi benar) 
%𝛽=0(diprediksi salah) 

Evaluasi Metode terbaik antara 

CBPLR dan AAElastic 

Selesai 
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Gambar 2 Diagram alir tahapan kajian terapan 

Mengunduh data NCBI 

Mendefinisikan pasien 

kanker dan normal  

Membakukan Peubah X 

Membagi data menjadi 70% 

data training dan 30% data 

testing dengan diulang 20 kali 

Analisis Klasifikasi CBPLR 

dan AAElastic 

Menghitung nilai 

Akurasi 

Sensitifitas 

Spesifisitas 

Selesai 

Mulai 



 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dibahas hasil kajian simulasi dan kajian terapan. Kajian 

simulasi dilakukan untuk mengevaluasi penduga koefisien yang diperoleh dari 

2 metode, yaitu AAElastic dan CBPLR. Evaluasi dilakukan dengan melihat 

akurasi, persentase beta tidak nol yang diprediksi benar dan persentase beta nol 

yang diprediksi salah. Nilai akurasi prediksi 𝑦, persentase beta tidak nol yang 

diprediksi benar dan persentase beta nol yang diprediksi salah yang diperoleh 

dari hasil simulasi sebanyak 20 kali ulangan dihitung mediannya pada masing-

masing metode. Setelah itu, dilakukan kajian terapan pada data ekspresi gen 

pasien kanker paru-paru dari pangkalan data NCBI menggunakan dua metode 

yang sama seperti simulasi. 

 

4.1 Kajian Simulasi 

Kajian simulasi dilakukan untuk mengkaji pengaruh jumlah contoh, 

tingkat korelasi dengan penambahan efek pengelompokan terhadap ketepatan 

klasifikasi dan kemampuan memilih peubah yang informatif. Banyaknya 

peubah penjelas yang digunakan pada simulasi ini adalah 100. Banyaknya 

koefisien 𝜷 awal yang tidak nol ditetapkan sebanyak 9 dengan nilai 𝜷 awal 

adalah 3. Penentuan nilai 3 berdasarkan observasi dari penelitian sebelumnya. 

Kemudian  sebanyak 91 parameter 𝜷 ditetapkan nol. Banyaknya jumlah contoh 

adalah 30; 50; 70. Kemudian variasi tingkat korelasi adalah 0,1; 0,5; 0,98. 

Pada kajian simulasi terdapat 9 skenario simulasi yang masing-masing 

diulang sebanyak 20 kali. Masing-masing skenario dianalisis menggunakan 

metode CBPLR dan AAElastic. Kedua metode tersebut menghasilkan masing-

masing 20 nilai akurasi, persentase beta tidak yang diprediksi benar dan 

persentase beta nol yang diprediksi salah.  Kemudian, dihitung mediannya dan 

dibandingkan untuk melihat kinerja dari kedua metode. Akurasi dihitung untuk 

mengukur keakuratan klasifikasi peubah respon 𝑦 dan persentase beta tidak nol 

yang diprediksi benar untuk mengukur kesuksesan dalam memilih peubah yang 

informatif atau signifikan. Persentase beta nol yang diprediksi salah untuk 

mengukur kesalahan dalam memilih peubah yang non informatif atau tidak 

signifikan.  Gambar 3 menampilkan boxplot dari nilai akurasi kedua metode 

dengan 9 skenario. Pada Gambar 3 terlihat bahwa nilai akurasi prediksi 𝑦 dari 

metode CBPLR lebih beragam hampir di semua skenario dibandingkan 

AAElastic. Kemudian, pada beberapa skenario dari metode CBPLR dan 

AAElastic terdapat data pencilan. Nilai akurasi untuk 20 kali ulangan dari 

metode CBPLR berkisar antara 68,8% sampai 88,8%. Sedangkan nilai akurasi 

dari AAElastic berkisar antara 20% sampai 26%.  
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Gambar 3 Perbandingan median akurasi dari metode CBPLR dan AAElastic 
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Pada Tabel 4 disajikan median akurasi dari kedua metode. Kemudian, 

pada Tabel 4 juga dilaporkan persentase beta tidak nol yang diprediksi benar 

dan persentase beta nol yang diprediksi salah. Tabel 4 memperlihatkan bahwa 

metode CBPLR menghasilkan median akurasi yang lebih besar dari AAElastic 

untuk semua skenario. Sebagai contoh, ketika  𝑛 = 30 dan 𝜌 = 0,98 nilai 

median akurasi CBPLR 0,842 sedangkan median akurasi AAElastic adalah 0,2. 

Pada metode CBPLR ketika nilai korelasi dan jumlah contoh meningkat  

mempengaruhi nilai akurasi yang juga meningkat.  

Untuk evaluasi pemilihan peubah informatif, metode penalti seharusnya 

memasukkan semua peubah informatif (peubah tidak nol) ke dalam model, 

persentase beta tidak nol yang diprediksi benar harus memiliki nilai yang besar 

dan persentase beta nol yang diprediksi salah harus memiliki nilai yang kecil 

untuk dapat memilih metode tersebut adalah yang terbaik. 

Dari Tabel 4, CBPLR sukses menduga peubah yang tidak nol/informatif 

dengan benar hampir di semua skenario dengan nilai tertinggi 88,8%.  

Kemudian CBPLR juga sukses menduga peubah non informatif yang terlihat 

dari persentase beta nol yang diprediksi salah memiliki nilai paling kecil. Pada 

CBPLR jumlah contoh meningkatkan persentase beta tidak nol yang diprediksi 

benar. Pada saat 𝜌 = 0,98 metode AAElastic memperoleh persentase koefisien 

beta tidak nol yang diprediksi benar lebih tinggi dibandingkan CBPLR. 

Berdasarkan hasil simulasi secara umum dari nilai akurasi, persentase 

beta tidak nol yang diprediksi benar dan persentase beta nol yang diprediksi 

salah metode CBPLR unggul dibandingkan AAElastic hampir di semua 

skenario.  

 

4.2 Kajian Terapan 

Pada kajian terapan dibahas tentang penerapan AAElastic dan CBPLR 

pada data ekspresi gen pasien kanker paru-paru. Pada proses analisis klasifikasi 

ekspresi gen pasien kanker paru-paru menggunakan 190 gen dan 107 contoh. 

Analisis ekspresi gen dengan metode CBPLR dan AAElastic dilakukan 

pengulangan sebanyak 20 kali untuk melihat kekonsistenan. Penentuan jumlah 

ulangan yang hanya 20 kali dikarenakan waktu komputasi dari kedua metode 

cukup lama.  
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Tabel 4 Perbandingan median akurasi , persentase beta bernilai tidak nol yang 

diprediksi benar dan persentase beta bernilai nol yang diprediksi salah 

metode CBPLR dan AAElastic untuk 20 ulangan 

  
Akurasi 

Persentase beta 

bernilai tidak nol yang 

diprediksi benar 

Persentase beta bernilai 

nol yang diprediksi salah 

 Skenario 1 

 AAElastic 0.26 41,1 28,5 

 CBPLR 0.68 42 14,2 
     

 Skenario 2 

 AAElastic 0.25 36,1 27,6 

 CBPLR 0.72 40,5 11,6 
     

 Skenario 3 

 AAElastic 0.20 37,7 32,8 

 CBPLR 0.842 33,8 7,8 
     

 Skenario 4 

 AAElastic 0.25 57,7 43,6 

 CBPLR 0.73 68,3 19 
     

 Skenario 5 

 AAElastic 0.26 56,6 45 

 CBPLR 0.78 68,3 14,8 
     

 Skenario 6 

 AAElastic 0.26 42,7 41 

 CBPLR 0.88 36,6 10 
     

 Skenario 7 

 AAElastic 0.26 67,2 53,3 

 CBPLR 0.78 88,8 19,8 
     

 Skenario 8 

 AAElastic 0.26 51,6 43 

 CBPLR 0.84 77,7 16 
     

 Skenario 9 

 AAElastic 0.23 48.8 50,4 

 CBPLR 0.88 36,6 14,3 
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4.3 Deskripsi Data 

 

Pada data pasien kanker paru-paru terdapat  22.283 gen dengan 107 

pengamatan yang terdiri atas 58 pasien kanker dan 49 pasien normal. Sebanyak 

22.283 gen merupakan gen hasil preprocessing dimana tahapan untuk 

menghilangkan efek non biologi pada data. Sementara itu, dari 22.283 gen 

tersebut dilakukan proses filtering yaitu dengan membuang gen yang duplikat 

atau yang tidak terdeteksi. Maka dari 22.283 gen didapatkan hanya 190 gen 

yang akan digunakan untuk proses feature selection. Oleh karena itu, pada data 

rill kanker paru-paru peubah respons yang digunakan sebanyak 107 dan peubah 

penjelas yang digunakan sebanyak 190 gen. Peubah respon dan peubah 

penjelas tersebut dianalisis menggunakan metode CBPLR dan AAElastic. Nilai 

pada matriks ekspresi gennya bernilai bilangan real tak negatif. Berdasarkan 

Gambar 4 dan 3 tampak bahwa data sebelum filtering dan sesudah proses 

filtering dapat dilihat dengan menggunakan box plot. Box plot raw data ini tidak 

beraturan dan rentang yang berbeda menyatakan data belum dilakukan proses 

filtering. 

Gambar 4  Box plot raw data GSE10072 

Gambar 5  Box plot hasil filtering data GSE10072 

  

Informasi tambahan dari data pasien kanker paru-paru yaitu peubah umur, jenis 

kelamin dan status riwayat merokok. Namun, peubah-peubah tersebut tidak 

dimasukkan dalam analisis klasifikasi kanker. Berdasarkan Tabel 5 data 
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ekspresi gen persentase pasien kanker paru-paru jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan kebiasaan merokok 

pada laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan. Sehingga 

resiko terkena kanker paru-paru pada laki-laki lebih tinggi. Berdasarkan variasi 

umur pasien kanker maupun normal antara 45 tahun sampai 81 tahun seperti 

pada Tabel 5. Kemudian jumlah pasien kanker paru-paru dengan status 

perokok dan pernah merokok lebih banyak dibandingkan tidak merokok. Hal 

ini dikarenakan merokok merupakan salah satu faktor resiko yang paling besar 

mempengaruhi tingkat seseorang terkena kanker paru-paru.  

 

Tabel 5 Jumlah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan status merokok 

dan umur 

Jenis Kelamin 
Status Merokok 

Umur 
Aktif    Tidak         Pernah 

Laki-laki             28           7                34 

45 - 81 

Perempuan           12         24                  2 

   

 

4.4 Hasil Klasifikasi 

Pada proses feature seletion dan analisis klasifikasi dengan metode 

AAElastic dan CBPLR menggunakan 190 gen dan 107 contoh pasien kanker 

paru-paru. Langkah pertama dalam seleksi gen adalah menentukan nilai 

lambda 𝜆 sebagai pengontrol penyusutan koefisien regresi. Pada penelitian ini 

digunakan kriteria lambda optimum berupa lambda.mean artinya nilai 𝜆  

berdasarkan nilai rata-rata AUC terbesar untuk membangun model CBPLR dan 

AAElastic. Nilai  𝜆 ditentukan secara terpisah menggunakan metode validasi 

silang 10-fold/lipatan. Prosedur ini diulang sebanyak 10 kali. Satu 𝜆 diperoleh 

10 nilai AUC, kemudian data 10 AUC dapat dihitung nilai rata-rata AUC. Pada 

package glmnet secara otomatis memanggil 100 𝜆  (Hastie dan Qian 2016), 

sehingga pada setiap satu kali ulangan pada proses validasi silang 10 lipatan 

menghasilkan 100 𝜆  dan 100 nilai AUC. Pada metode CBPLR dari 20 kali 

ulangan nilai lambda.mean berada pada kisaran antara 0.004 sampai 0.3. Nilai  

lambda.mean dari CBPLR untuk 20 kali ulangan dapat dilihat pada Lampiran 

1. Nilai Akurasi dari CBPLR untuk data training dan testing dengan 20 kali 

ulangan dapat dilihat pada Lampiran 3, sehingga diperoleh rataan dan median 

dari akurasi, sensitifitas dan spesifisitas metode CBPLR terlihat pada Tabel 6.   

Persentase nilai rataan akurasi dari data training adalah  92.3% tidak berbeda 

jauh dengan data testing adalah 94.9% sehingga dapat dikatakan model yang 

dibentuk stabil dan dapat digunakan untuk analisis klasifikasi pasien kanker 

paru-paru, begitupun dengan sensitifitas dan spesifisitas.  Tabel 6 menunjukkan 

bahwa dengan metode CBPLR menghasilkan 15 gen dengan koefisien �̂� tidak 

sama dengan 0 dan tidak termasuk intersep.  
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Pada metode AAElastic dari 20 kali ulangan dengan kriteria 

lambda.mean, nilai 𝜆1 berkisar antara 0.03 sampai 0.21 dan 𝜆2 berkisar antara 

0.15 sampai 0.56. Nilai lambda.mean untuk metode AAElastic dari 20 kali 

ulangan dapat dilihat pada Lampiran 2. Nilai Akurasi untuk AAElastic pada 

data training dan testing dengan 20 kali ulangan dapat dilihat pada Lampiran 

4, sehingga diperoleh rataan dan median dari akurasi, sensitifitas dan 

spesifisitas metode AAElastic terlihat pada Tabel 6.  Persentase nilai rataan 

akurasi dari data training adalah  75.5% tidak berbeda jauh dengan data testing 

sebesar 78.1%, begitupun dengan nilai sensitifitas dan spesifisitas sehingga 

dapat dikatakan model yang dibentuk stabil dan dapat digunakan untuk analisis 

klasifikasi pasien kanker paru-paru. Pada Tabel 6 terlihat bahwa dengan 

metode AAElastic dihasilkan 176 gen dengan koefisien �̂� tidak sama dengan 0 

dan tidak termasuk intersep. Kedua metode tersebut memilih gen-gen yang 

berkontribusi dalam penyakit kanker paru-paru.  

Berdasarkan hasil akurasi, sensitifitas dan spesifisitas baik untuk data 

training maupun data testing yang terlihat pada Tabel 6, metode CBPLR 

memiliki hasil terbaik dibandingkan AAElastic. Hal ini mengindikasikan 

bahwa metode CBPLR secara signifikan sukses mengidentifikasi pasien 

kanker paru-paru. 

 

 

Tabel 6 Perbandingan hasil prediksi berdasarkan nilai akurasi, sensitifitas  

dan spesifisitas 

Metode Kriteria Data Training Data Testing Jumlah  

  Kebaikan model Rataan Median Rataan Median 
Gen 

terpilih 

CBPLR Akurasi 0.923 0.9375 0.949 0.954 

15  Sensitifitas 0.918 0.925 0.938 0.94 

  Spesifisitas 0.932 0.955 0.962 0.965 

AAElastic Akurasi 0.755 0.755 0.781 0.81 

176  Sensitifitas 0.731 0.7375 0.756 0.745 

  Spesifisitas 0.789 0.835 0.812 0.863 

 

 

Selain melihat nilai akurasi, sensitifitas dan spesifisitas dari metode 

CBPLR dan AAElastic, kekonsistenan dalam memilih gen juga menjadi hal 

yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan Gambar 6 dan 7 memperlihatkan 

frekuensi dari 5 top gen hasil dari pemilihan gen dengan CBPLR dan AAElastic 

yang diulang sebanyak 20 kali. Metode CBPLR menunjukkan bahwa metode 

tersebut lebih konsisten dalam pemilihan top gen ini terlihat dari diagram 

batang pada Gambar 7. Dengan melihat korelasi antara 5 top gen dari Gambar 

8, korelasi antara 1007_s_at dengan 200655_s_at adalah -0.06, nilai korelasi 

ini sangat kecil, tapi CBPLR mampu memilih kedua gen  tersebut 100% secara 

bersama-sama dari 20 kali pengulangan. 
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Gambar 6  Gen yang paling sering dipilih oleh metode CBPLR 

 

 

   

Gambar 7  Gen yang paling sering dipilih oleh metode AAElastic 

Gambar 8  Matriks Korelasi antara 5 top gen 
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Setelah diperoleh gen-gen hasil dugaan menggunakan AAElastic dan 

CBPLR, deskripsi dari 5 top gen dapat dilihat pada Tabel 7. Adapun peubah 

yang paling berpengaruh dari klasifikasi CBPLR yang pertama adalah gen 

1007_s_at adalah protein Dicoidin domain receptors (DDR1). Berdasarkan 

penelitian Miao L et al. (2013) bahwa kolagen tipe I dapat menginduksi 

ekspresi DDR1 dan DDR1 teraktivasi mempromosikan migrasi dan invasi sel 

NSCLC. Peningkatan regulasi DDR1 yang dinduksi oleh kolagen 1 dapat 

berkontribusi pada perkembangan NSCLC dan efek ini dapat dikaitkan dengan 

peningkatan invasi.  

Kedua, gen 200601_at dengan simbol actinin, alpha 4 adalah protein 

yang dikodekan oleh gen ACTN4. Berdasarkan penelitian Miura N et al. 

(2016) bahwa ACTN4 adalah biomarker prediktif yang potensial untuk 

kemanjuran kemoterapi adjuvant (ADJ) pada pasien NSCLC stadium IB/II 

dengan mencerminkan potensi metastatis sel tumor.  

Kemudian, gen yang ketiga adalah gen 200650_s_at dengan simbol 

Lactate dehydrogenase A. Lactate dehydrogenase A (LDHA) adalah enzim 

yang pada manusia dikodekan oleh gen LDHA. Kayser et al. (2010) 

menemukan bahwa hampir 90% pasien NSCLC positif untuk LDHA, 

sementara semua jaringan paru non-tumor menunjukkan ekspresi LDHA 

negatif.  

Gen yang berpengaruh keempat adalah 200654_at dengan simbol P4HB. 

Gen ini mengkodekan subunit beta prolyl 4-hydroxylase, enzim multifungsi 

yang sangat melimpah dan termasuk dalam keluarga protein disulfide 

isomerase. Berdasarkan penelitian dari Wang SM et al. (2015) bahwa P4HB 

diekspresikan secara berlebihan pada NSCLC dan penurunan ekspresi P4HB 

setelah terapi obat memprediksi hasil klinis yang lebih baik.  

Terakhir, gen 200655_s_at disimbolkan dengan calmodulin (CaM) 

adalah protein pengikat kalsium menengah multifungsi yang diekspresikan 

dalam semua sel eukariotik. Berdasarkan penelitian dari Saito N et al. (2017) 

bahwa inhibitor calmodulin telah digunakan tidak hanya untuk memahami 

fungsi dari banyak jalur pensinyalan dalam sel normal dan tumor, tetapi juga 

untuk menghambat fungsi-fungsi tumor kritis dengan harapan dapat 

menggunakannya sebagai agen-agen terapi.  

 

Tabel 7  Anotasi dari 5 top gen 

Probe Symbol Entrezid Genename 

1007_s_at DDR1/MIR4640 
780/10061623

7 

Discodin domain receptor 

tyrosine kinase1 

200601_at ACTN4 81 Actinin, alpha 4 

200650_s_at LDHA 3939 Lactate dehydrogenase A 

200654_at P4HB 5034 
Proly 4-hydroxylase beta 

polypeptide 

200655_s_at 
CALM1/CALM2/CALM

3 
801/805/808 

Calmodulin1 

(phosphorylase)/Calmoduli

n2, Calmodulin3 





 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil simulasi pada 9 skenario, kenaikan tingkat korelasi 

mempengaruhi kenaikan nilai akurasi dan persentase beta nol yang diprediksi 

salah pada metode CBPLR. Sedangkan penambahan jumlah contoh 

mempengaruhi nilai akurasi dan persentase beta tidak nol yang diprediksi 

benar. Persentase beta tidak nol yang diprediksi benar  bernilai besar pada 

korelasi tinggi untuk AAElastic. Sedangkan, untuk semua skenario persentase 

beta nol yang diprediksi salah oleh CBPLR memliki nilai paling kecil. 

Berdasarkan  nilai akurasi, persentase beta tidak nol yang diprediksi benar dan 

persentase beta nol yang diprediksi salah secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa metode CBPLR lebih tepat digunakan pada data yang memiliki 

karakteristik seperti yang telah dijelaskan pada awal simulasi.  

Seleksi gen menggunakan metode  CBPLR dan AAElastic pada data 

kanker paru-paru memperoleh secara berturut-turut 15 dan 176 gen.  Ada 5 top 

gen yang diperoleh dari kedua metode tersebut yaitu DDR1/MIR4640, 

ACTN4, LDHA, P4HB dan CALM1/CALM2/CALM3. Kemudian 

berdasarkan hasil prediksi menggunakan data training maupun testing  pada 

pasien kanker paru-paru dapat disimpulkan bahwa metode terbaik yang dapat 

diterapkan adalah CBPLR. 

 

5.2 Saran 

 

Penelitian selanjutnya dapat melakukan simulasi dengan menambahkan 

variasi dari jumlah koefisien 𝛽 awal dengan nilai koefisiennya yang juga 

berbeda-beda. Kemudian menggunakan peubah penjelas yang lebih beragam 

dan menambahkan jumlah ulangannya. Selain itu, dapat digunakan metode dan 

kriteria pemilihan model terbaik lainnya. 
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