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ABSTRAK 
Data mining is a core process in KDD (Knowledge Discovery in Databases) that extracts the knowledge from a large 
databases. One of the methods in data mining is called classification. The method searches for model classification that 
can differentiate classes’ labels. Bayesian Networks is one technique that can be used to build classification model. 
Bayesian Network component consists of two DAG structures that describe the causality between data attribute and a 
table fill with condition probability base on the previous attribute. Many algorithms have been expanded to construct 
Bayesian Network structure, either for complete databases or incomplete databases (missing value is existed). CB* 
Algorithm which combines two approaches: dependency analysis and search-scoring, is one algorithm to construct 
Bayesian Network  structure from incomplete databases. This algorithm consists of two phases with phase one is to 
produce node ordering and phase two is to construct DAG structure from Bayesian Network. The objective of this 
research is to evaluate CB* Algorithm from its function point of view that is able to generate node ordering for 
producing structure which is Markov equivalent to original structure, and able to construct Bayesian Network from 
incomplete databases. The amount of missing values has no influence to the Bayesian Network structure. The research 
also included the analysis of the capability of the algorithm to construct Bayesian Network structure without prior 
information. Base on the experiment, it is shown that the algorithm works well for the tasks. The main point of this 
research is no matter how many missing value occured in database, CB* Algorithm can still produce Bayesian Network 
structure. 
Keywords: Data Mining, Classification, Bayesian Network, Missing Value, Node Ordering 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi dalam bidang basis data pada masa sekarang ini meningkat dengan sangat cepat. Kemajuan 
teknologi tersebut memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber 
dengan mudah dan cepat. Kemudahan dalam mengumpulkan data ini membuat volume data menjadi semakin besar dan 
terus bertambah. Dengan semakin besarnya volume data, muncul kebutuhan untuk menganalisis data tersebut sehingga 
diperoleh informasi dan pengetahuan yang bermanfaat.  Pada dasarnya data dapat dianalisis dan diinterpretasi secara 
manual untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, namun analisis data manual 
bersifat lambat, mahal dan sangat subjektif. Teknik manual atau dapat juga disebut teknik tradisional ini tidak mungkin 
digunakan untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang terkandung pada sekumpulan data dalam ukuran yang 
sangat besar. Kebutuhan analisis data tersebut dapat dijawab dengan adanya teknologi data mining, yaitu suatu teknologi 
untuk mengekstraksi atau menambang pengetahuan dari data skala besar [4]. Proses yang dilakukan dalam data mining 
adalah proses secara otomatis menemukan informasi yang berguna yang tersimpan pada data dengan ukuran besar [8]. 
 
Tujuan utama penggunaan data mining adalah deskripsi dan prediksi. Deskripsi berarti menemukan pola yang mudah 
dipahami oleh pengguna dalam menggambarkan data, sedangkan prediksi berarti menemukan pola untuk memprediksi 
nilai dari suatu variabel dalam basis data dengan melibatkan penggunaan beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui 
[3]. Berdasarkan kedua tujuan tersebut, didefinisikan beberapa data mining task, yaitu klasifikasi, regresi, clustering, 
peringkasan, pemodelan kebergantungan dan deteksi perubahan dan deviasi.  
 
Klasifikasi merupakan proses untuk mencari suatu himpunan models atau fungsi yang dapat mendeskripsikan dan 
membedakan kelas-kelas data atau konsep-konsep, dengan tujuan dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi 
kelas dari suatu objek yang mana kelasnya belum diketahui [4]. Klasifikasi merupakan data mining dengan tugas prediksi. 
Beberapa teknik atau metode yang digunakan dalam membangun model klasifikasi data adalah Decision Tree, Artificial 
Neural Network, Backpropagation, Bayesian Network dan lain sebagainya. Masing-masing metode ini memiliki 
algoritma pembelajaran masing-masing. Bayesian Network menyatakan representasi grafis hubungan kausalitas yang 
berada dalam himpunan variabel acak[1]. Terdapat 2 (dua) elemen kunci dari Bayesian Network yaitu:  
1. Merupakan sebuah directed acyclic graph dimana masing-masing node merepresentasikan sebuah variabel acak, dan 

masing-masing garis menggambarkan probabilitas ketergantungan dari node sebelumnya (node parent-nya). 
2. Memiliki sebuah conditional probability table (CPT) untuk masing-masing node ke node parent-nya.  
Proses membangun klasifikasi dengan teknik Bayesian Network disusun dari dua sub proses, yaitu : proses pembelajaran 
dalam membangun struktur DAG (directed acyclic graph) dan proses pembelajaran untuk menghitung CPT.  
 
Dalam proses membangun struktur Bayesian Network dari basis data pada umumnya digunakan asumsi bahwa basis 
datanya lengkap. Tetapi basis data yang digunakan di dunia nyata, seringkali ditemukan basis data yang tidak lengkap di 
mana terdapat data yang hilang (missing data) atau (missing value). Data lengkap atau data tidak lengkap akan 
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(2) 

mempengaruhi konstruksi struktur Bayesian Network. Pada saat ini, beberapa algoritma pengkonstruksi struktur Bayesian 
Network dari data tidak lengkap yang sudah berkembang adalah Algoritma BC, BSEM, dan EMCMC. Algoritma CB* 
merupakan salah satu algoritma yang dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network dari data yang tidak lengkap. 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak menggunakan Algoritma 
CB* sebagai uji coba sehingga dapat dilihat apakah Algoritma CB* dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network. 
Kemudian akan mengevaluasi Algoritma CB* dari sisi fungsinya me-refer ke hipotesa yang dikemukakan pada [7] yaitu 
Algoritma CB* dapat membangkitkan node ordering yang menghasilkan struktur yang markov ekivalen ke struktur 
original, Algoritma CB* dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network dari database yang tidak lengkap, jumlah 
missing value tidak mempengaruhi struktur Bayesian Network dan Algoritma CB* dapat mengkonstruksi struktur 
Bayesian Network tanpa prior information. 
 
2. Algoritma CB* 
Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengkonstruksi struktur Bayesian Network yaitu [2]: 
1. Metode Search and Scoring (Scored Based): menggunakan metode pencarian untuk mendapatkan struktur yang 

cocok dengan data, di mana proses konstruksi dilakukan secara iteratif, dimulai dari sebuah graf tanpa edge 
kemudian menggunakan metode pencarian untuk menambahkan sebuah edge pada graf dan berhenti ketika tidak ada 
struktur baru yang lebih baik daripada struktur sebelumnya.  

2. Metode Dependency Analysis (Constraint Based): mengidentifikasi/menganalisa hubungan bebas bersyarat 
(conditional independence test) atau disebut juga CI-test antar atribut, dimana CI menjadi “constraint” dalam 
membangun struktur Bayesian Network.  

Algoritma CB* mengadopsi kedua pendekatan di atas dalam mengkonstruksi struktur Bayesian Network dari basis data 
yang tidak lengkap (memiliki missing value). Basis data tidak lengkap yang ditangani oleh algoritma ini adalah basis data 
yang hilang secara acak (Missing at Random). Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma yang telah ada 
sebelumnya yaitu Algoritma CB (constraint based) dan Algoritma BC (scored based).  
 
Algoritma CB* terdiri dari dua fase [7]:  
1. Fase pertama disusun dari sebagai bagian dari Algoritma CB dan hasilnya adalah node ordering untuk database yang 

lengkap. Data yang diberikan sebenarnya data yang tidak lengkap dalam artian memiliki missing value, namun 
karena Algoritma CB hanya dapat bekerja pada data yang lengkap dalam membangkitkan node ordering, maka data 
yang diberikan atau diproses seolah-olah dianggap lengkap dengan cara mengabaikan tuple/record (ignore tuple) 
yang memiliki missing value. Fase pertama ini sebagian besar digunakan untuk mengkonstruksi DAG dari Bayesian 
Network . 

2. Fase kedua disusun dari tiga bagian. Tiga bagian dalam fase ini dirancang untuk mempelajari struktur Bayesian 
Network  dari data yang memiliki missing value, sama dengan yang diaplikasikan oleh Algoritma BC. Algoritma BC 
sendiri terdiri dari tiga bagian utama yaitu :  
 Bagian yang pertama adalah pencarian interval estimasi probabilitas disebut tahap bound (penanganan missing 

value). 
 Bagian yang kedua adalah mencari nilai estimasi tunggal dari interval yang telah diperoleh disebut tahap 

collapse. 
 Sedangkan bagian terakhir adalah pembangunan struktur Bayesian Network itu sendiri. 

 
Formula yang digunakan untuk menentukan dua node mempunyai hubungan (diterapkan pada fase pertama) adalah 
dengan menghitung nilai mutual information menggunakan (1) dan nilai mutual conditional information menggunakan 
(2) [1][2]. 
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Dua node akan saling bebas (tidak berhubungan) jika nilai I(A,B) ≈ 0[1][2]. Pada fase kedua di bagian/tahap Bound 
bertujuan untuk menghasilkan interval nilai estimasi yang memungkinkan untuk setiap pasangan variabel yang terdefinisi 
berdasarkan node ordering yang diperoleh dari fase pertama. Di sini pula akan dilakukan penanganan terhadap missing 
value. Pada bagian ini akan dilakukan perhitungan berdasarkan data yang tersedia untuk membentuk nilai interval 
estimasi. Sama sekali tidak dilakukan perubahan atau manipulasi apapun terhadap missing value. Adapun persamaan 
untuk menghitung nilai minimum dan nilai maksimum probabilitas kondisional p(j|i) adalah sebagai berikut[6]: 
 
 
 
 

(1) 
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Bagian/tahap collapse akan memanfaatkan hasil yang diperoleh pada tahap bound untuk mencari satu nilai estimasi 
tunggal dari probabilitas kondisional yang bersesuaian. Melalui persamaan berikut[6]: 

 
 

 
 
Selanjutnya pada fase kedua, bagian yang  terakhir adalah pembangunan struktur. Pada bagian ini digunakan scoring 
function dalam menentukan hubungan ketergantungan antar variabel, apakah sebuah variabel atau node dapat 
ditambahkan sebagai parent atau tidak. Fungsi yang digunakan adalah [6]:  

 
 
 
 
 
3. Perangkat Lunak Menggunakan Algoritma CB* 
Perangkat lunak yang dikembangkan dalam penelitian ini diberi nama Perangkat Lunak CBStar. Perangkat lunak ini 
merupakan perangkat lunak yang mengimplementasikan Algoritma CB* dengan tujuan untuk mengkonstruksi struktur 
Bayesian Network dari data tidak lengkap.  
 
Untuk mengetahui apakah Algoritma CB* dapat melakukan fungsinya digunakan sebuah kasus bernama Visit to Asia 
dari Lauritzen dan Spiegelhalter [5]. Visit to Asia memiliki 5000 tuple yang merupakan kasus umum di rumah sakit ketika 
dokter melakukan diagnosis penyakit kesulitan bernapas (dyspnoea) dari setiap pasien. Diagnosis dilakukan dengan 
berdasarkan 8 variabel bernilai biner seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Variabel-Variabel dalam Visit to Asia 

 
 
Hasil implementasi perangkat lunak CBStar dalam mengkonstruksi struktur Bayesian Network menggunakan Algoritma 
CB* dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1.  Antarmuka Hasil Konstruksi Struktur Bayesian Network (Data Lengkap) 
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Antarmuka terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu menyediakan fasilitas kepada user untuk memilih basis data yang 
digunakan, bagian untuk menampilkan hasil konstruksi struktur Bayesian Network hasil proses dari basis data yang 
dipilih kemudian menyediakan tampilan yang memberikan informasi kepada user yaitu informasi mengenai basis data 
dan informasi mengenai struktur yang terbentuk (menampilkan nilai CPT dari masing-masing node). 

 
4. Evaluasi Hasil 
Pada bagian ini dilakukan evaluasi terhadap fungsi Algoritma CB* dalam mengkonstruksi struktur Bayesian Network.  
4.1     Evaluasi Terhadap Variasi Kuantitas Missing Value. 
Evaluasi pada bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kuantitas  missing  value terhadap struktur yang 
dihasilkan. Karena yang ingin dievaluasi adalah pengaruh kuantitas missing value, maka hasil konstruksi strukturnya 
harus  dibandingkan  dengan struktur yang diperoleh dari  data  lengkap (Gambar 1) yang telah ditunjukkan di atas. 
Sebelumnya akan diberikan cuplikan data Visit to Asia yang memiliki kuantitas missing value sebesar 5%, yang dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2.  Cuplikan  Data  Visit to  Asia  dengan  Kuantitas  Missing  Value 5% 

 
Kemudian dari jumlah missing value yang dimiliki tabel data tersebut, dibangun struktur Bayesian Network. Hasilnya 
dapat dilihat pada Gambar 3.  

 
Gambar 3.  Hasil Konstruksi Akhir Struktur Bayesian Network dari Data Tidak Lengkap 5% 

 
Kemudian dilakukan pula konstruksi struktur Bayesian Network dari data tidak lengkap sebesar 10%, 15%, 20% dan 
50%. Untuk variasi kuantitas missing value sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% tidak ditemukan perbedaan dengan struktur 
Bayesian Network yang diperoleh dari data lengkap. Namun untuk variasi kuantitas missing value 50%, struktur Bayesian 
Network yang dihasilkan berbeda dengan struktur Bayesian Network dari data lengkap. Pengurangan arc dan 
penambahan arc tidak terjadi, namun perubahan arah arc terjadi pada node X_Ray dan TubOrLung. Pada data lengkap 
arah arc adalah dari TubOrLung ke X_Ray, namun pada data yang memiliki missing value 50%, arah arc berubah 
menjadi X_Ray ke TubOrLung. Hal ini diakibatkan oleh nilai peluang TubOrLung lebih kecil dibandingkan dengan 
TubOrLung diberikan X_Ray ([TubOrLung,X_Ray]). Nilai peluang TubOrLung = 0.9357798165137615 sedangkan nilai 
peluang untuk TubOrLung diberikan X_Ray = 0.9375917326705618, sehingga X_Ray dijadikan sebagai parent dari 
TubOrLung.  
 
Untuk memastikan bahwa Algoritma CB* dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network dari data yang tidak lengkap 
maka di bawah ini dilakukan evaluasi berdasarkan data yang lain yaitu data Chest Clinic dan data Fire. Tujuannya adalah 
untuk mengetahui apakah dengan basis data yang lain dan berapapun jumlah missing value yang terdapat pada basis data 
tersebut, Algoritma CB* tetap dapat menghasilkan struktur Bayesian Network.  
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Data Chest Clinic terdiri dari 1000 (seribu) record dengan 8 (delapan) atribut yaitu: VisitAsia, Tuberculosis, Smoking, 
Cancer, TbOrCa, XRay, Bronchitis dan Dyspnea. Sedangkan data Fire terdiri dari 10000 (sepuluh ribu) record dengan 5 
(lima) atribut yaitu : Tampering, Fire, Alarm, Leaving, Smoke dan Report. Berikut akan ditunjukkan hasil konstruksi 
struktur Bayesian Network  dari data Chest_Clinic yang lengkap (Gambar 4). 

 
Gambar 4.  Hasil Konstruksi Struktur Bayesian Network dari Data Lengkap (Chest Clinic) 

 
Kemudian dibangun pula struktur Bayesian Network dari data tidak lengkap dengan variasi kuantitas missing value yang 
sama dengan data Visit to Asia yaitu 5%, 10%, 15%, 20% dan 50%. Dari variasi jumlah missing value 5% dan 10% tidak 
ditemukan perbedaan struktur Bayesian Network dengan struktur yang dihasilkan dari data lengkap, melainkan untuk 
variasi kuantitas missing value 15%, 20% dan 50% ditemukan perbedaan. Akan diberikan contoh hasil konstruksi 
struktur Bayesian Network dengan kuantitas missing value 15% (Gambar 5). 

 
Gambar 5.  Hasil Konstruksi Struktur Bayesian Network dari Data Chest Clinic dengan Missing Value 15% 

 
Di bawah ini akan diberikan kasus lain yaitu kasus Fire yang memiliki jumlah record sebesar 10000, sebagai data yang 
digunakan untuk mengkonstruksi struktur Bayesian Network menggunakan Algoritma CB*. Hal yang sama akan 
dilakukan juga untuk kasus ini, yaitu mengkonstruksi struktur Bayesian Network dengan data lengkap dan dengan variasi 
kuantitas missing value 5%, 10%, 15%, 20% dan 50%. Hasil konstruksi struktur Bayesian Network untuk data Fire yang 
lengkap dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6.  Hasil Konstruksi Struktur Bayesian Network dari Data Lengkap (Fire) 
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Setelah dilakukan konstruksi struktur Bayesian Network dengan variasi kuantitas missing value yang telah disebutkan di 
atas, tidak ditemukan perbedaan antara struktur Bayesian Network dengan struktur yang dihasilkan dari data yang 
lengkap. Hal ini dikarenakan jumlah sampel data Fire lebih besar dari jumlah sample data Visit to Asia dan Chest_Clinic. 
Meskipun missing value yang dimiliki data Fire adalah 50%, data yang ada tetap merepresentasikan data yang lengkap 
sehingga tetap menghasilkan struktur Bayesian Network yang sama dengan struktur Bayesian Network dari data yang 
lengkap. Berikut ini akan ditunjukkan hasil konstruksi struktur Bayesian Network dari data Fire dengan kuantitas missing 
value sebesar 50% (Gambar 7). 

 
Gambar 7.  Hasil Konstruksi Struktur Bayesian Network Data Fire dengan Kuantitas Missing Value 50% 

 
4.2 Evaluasi Algoritma CB* 
Evaluasi dari sisi fungsi Algoritma CB* me-refer ke hipotesa yang dikemukakan pada [7] yaitu:  
1. Algoritma CB* dapat membangkitkan node ordering yang menghasilkan struktur yang markov ekivalen ke struktur 

original. Node ordering dapat dibangkitkan pada fase pertama dari Algoritma CB*, sehingga pembangunan struktur 
dapat dilakukan pada fase kedua dengan mempergunakan node ordering tersebut sebagai masukan. Disini node 
ordering berfungsi untuk memberikan parent ke setiap node-node sehingga pada fase kedua pengecekan tidak 
dilakukan bolak-balik (mengurangi pengecekan kombinasi antar atribut/node). 

2. Algoritma CB* dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network dari database yang tidak lengkap. Berapapun data 
yang hilang pada basis data, Algoritma CB tetap dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network, disamping dapat 
mengkonstruksi struktur dari basis data yang lengkap tentunya. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan implementasi 
dan uji coba menggunakan data Visit to Asia, Chest Clinic dan Fire dengan variasi kuantitas missing value 5%, 10%, 
15%, 20% dan 50%. Meskipun data yang hilang cukup besar, yaitu 50%, Algoritma CB* tetap dapat mengkonstruksi 
struktur Bayesian Network. Konstruksi struktur Bayesian Network dari database yang tidak lengkap dapat dilakukan 
dikarenakan cara kerja fase kedua dari Algoritma CB* yang dapat menangani missing value. 

3. Jumlah missing value tidak berpengaruh secara mutlak terhadap struktur Bayesian Network yang dihasilkan. 
Kuantitas missing value tidak menjadi faktor penentu dari struktur yang dihasilkan. Data dengan jumlah missing 
value yang besar dapat menghasilkan struktur Bayesian Network yang sama dengan struktur Bayesian Network dari 
data yang lengkap. Hal ini dapat dilihat pada kasus Fire yang memiliki 10000 record. Meskipun jumlah missing 
value yang dimiliki basis data adalah 50%, struktur yang dihasilkan masih sama dengan struktur data yang lengkap. 
Namun untuk kasus Chest Clinic, jumlah missing value yang kecil (15%), menghasilkan struktur Bayesian Network 
yang berbeda dengan struktur Bayesian Network dari data lengkap. Jadi jumlah data yang besar atau kecil dapat 
menghasilkan struktur Bayesian Network yang sama atau berbeda dengan struktur Bayesian Network dari data 
lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur yang dihasilkan tergantung dari jumlah sampel data yang 
digunakan dan tergantung dari kombinasi atau pola dari data tersebut. Sampel data dan kombinasi data sangat 
mempengaruhi nilai peluang yang diperoleh dari CI test pada fase pertama dan nilai scoring function yang dihasilkan 
pada fase kedua. Namun dalam penelitian ini, hal yang ditekankan adalah berapapun jumlah missing value yang 
dimiliki oleh suatu basis data, Algoritma CB* tetap dapat menghasilkan struktur Bayesian Network, untuk kebenaran 
struktur yang dihasilkan tidak diperhatikan atau tidak dibahas dalam penelitian ini.  

4. Algoritma CB* dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network tanpa informasi sebelumnya (prior information).  
Prior information maksudnya disini adalah node-node sudah memiliki parent-nya masing-masing. Seperti yang 
sudah dijelaskan di point 1, bahwa cara kerja Algoritma CB* adalah membangkitkan sendiri node ordering melalui 
CI-test yang dilakukan pada fase pertama, artinya algoritma ini dapat memperoleh sendiri prior information 
(informasi sebelumnya) dengan adanya node ordering tersebut. Meskipun di fase kedua akan diperiksa kembali 
apakah suatu node memiliki parent yaitu node lain, seperti yang diinformasikan di fase pertama, namun yang pasti 
Algoritma CB* tidak membutuhkan prior information karena dibangkitkan sendiri. Kemudian dalam menangani 
missing value, Algoritma CB* tidak bekerja dengan mengisi data yang hilang, artinya algoritma ini tidak 
membutuhkan informasi mengenai data yang hilang tersebut, melainkan secara langsung mengkonstruksi struktur 
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Bayesian Network berdasarkan data dengan kondisi yang ada, yang mana algoritma akan mengabaikan data yang 
hilang tersebut seperti yang dilakukan pada fase kedua sehingga menghasilkan struktur Bayesian Network. 

 
5. Kesimpulan dan Penelitian Berikutnya 
1. Algoritma CB* adalah algoritma yang dibangun berdasarkan dua pendekatan yaitu analisis dependensi (constraint 

based) dan search and scoring (scoring based) mampu menghasilkan struktur Bayesian Network dari data yang tidak 
lengkap (terdapat missing value), dengan syarat data diskret dan atribut yang bernilai biner. 

2. Dari hasil uji pada kasus Visit to Asia dan Chest Clinic terdapat perubahan pada struktur yang dihasilkan. Perubahan 
struktur ini dapat terjadi akibat pengaruh data yang digunakan. Data yang digunakan dalam pengujian ini jumlahnya 
sangat terbatas dan tidak ada jaminan bahwa data tersebut sudah mencukupi sebagai data uji untuk menghasilkan 
struktur yang baik. Namun hasil uji pada kasus Fire, perubahan struktur tidak ditemukan walaupun data yang hilang 
adalah sebanyak 50%, hal ini disebabkan karena sampel data yang dimiliki oleh Fire berjumlah lebih besar dari dua 
kasus yang lain. Sehingga meskipun data yang hilang adalah 50% namun sudah cukup mewakili data yang lengkap.  

3. Kuantitas missing value dalam basis data yang menjadi masukan bagi Algoritma CB* tidak berpengaruh secara 
mutlak terhadap struktur Bayesian Network yang dihasilkan. Kuantitas missing value tidak menjadi faktor penentu 
dari struktur yang dihasilkan. Jumlah missing value yang besar atau kecil dari suatu basis data dapat menghasilkan 
struktur Bayesian Network yang sama atau berbeda dengan struktur Bayesian Network dari data yang lengkap. Hal 
ini disebabkan oleh pengaruh jumlah sampel data dan kombinasi atau pola data dalam basis data. 

4. Berapapun jumlah missing value pada basis data, Algoritma CB* tetap menghasilkan struktur Bayesian Network. 
Saran untuk penelitian berikutnya adalah perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana distribusi missing value 
mempengaruhi struktur Bayesian Network yang dihasilkan oleh Algoritma CB*. 
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