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ABSTRACT 
Data mining is a process of extracting data to get knowledge from large data repositories. One of data mining methods 
called classification, seeks classification model that is able to differentiate classes labels. Bayesian Network method is 
one of them. Bayesian Network consists of two components: the DAG structure depicting causality relationships among 
data attributes and a containing tables of conditional probability based on previous attributes which is called CPT. CB* 
algorithm, which combines the two approaches, dependency analysis and search scoring, is one algorithm for 
constructing Bayesian Network structure from incomplete databases with missing values. This algorithm consists of two 
phases with phase one is to produce node ordering and phase two is to construct DAG structure of Bayesian Network. 
The objective of this research is to analyse CB* algorithm from its function point of view which is reported to able to 
generate node ordering for producing structure which is Markov equivalent to the 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 includes the analysis of the capability of the algorithm to construct Bayesian 
Network structure without prior information. Based on the result, it is proven that the algorithm is capable to complete 
the three tasks mentioned above. 
Keyword: Data Mining, Classification, Bayesian Network, Missing Value, Node Ordering 
 
1. Pendahuluan 
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi media penyimpanan elektronik, setiap organisasi dapat 
menyimpan datanya secara elektronik dan bersifat permanen dengan terus menerus yang mengakibatkan basis data akan 
memiliki volume data yang semakin besar dan terus bertambah. Bertambahnya volume data ini, tidak diikuti oleh 
kemampuan manusia melakukan analisis terhadap data untuk mengambil intisari informasi yang terkandung didalamnya. 
Fenomena ini disebut dengan situasi  “data rich but poor information”[4]. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan 
menganalisa data dalam basis data secara ‘otomatis’ untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkan. Teknologi yang 
dapat menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi data mining, yaitu suatu teknologi untuk mengekstraksi 
pengetahuan yang diinginkan dari sebuah basis data[8]. 
 
Salah satu tugas dari data mining adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah salah satu metode data mining, yakni sebuah 
proses pencarian sekumpulan model (fungsi) yang dapat membedakan kelas-kelas data[4]. Model ini dapat digunakan 
untuk memprediksikan objek kelas yang labelnya tidak diketahui atau dapat memprediksikan data yang akan muncul di 
masa depan. Sebagai contoh, model klasifikasi dapat dibangun untuk memprediksi suatu item barang tertentu akan laku 
dijual atau tidak berdasarkan atribut-atribut yang terdapat pada barang tersebut, ataupun berdasarkan fakta-fakta lain 
yang ada pada saat klasifikasi dilakukan 
 
Permasalahan yang muncul pada klasifikasi adalah membangun classifier. Ada beberapa teknik yang dapat dipakai untuk 
membangun sebuah model klasifikasi, antara lain decision tree, neural networks, backpropagration. Salah satu teknik 
yang dapat digunakan untuk membangun model klassifikasi adalah Bayesian Network. Bayesian Network menyatakan 
representasi grafis hubungan kausalitas yang berada dalam himpunan variabel acak[8]. Terdapat 2 (dua) eleman kunci dari 
Bayesian Network yang dapat dijadikan sebagai definisi 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 tabel probabilitas bersyarat (CPT) untuk masing-masing node ke node parent-nya. 
 

Ketika membangun model klasifikasi berdasarkan Bayesian Network, terdapat 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan, 
yaitu pembelajaran dalam membangun struktur DAG (directed acyclic graph) dan pembelajaran untuk menghitung CPT 
(Conditional Probability Table). Ada dua pendekatan “learning” (pembelajaran) yang dapat dilakukan untuk 
membangun struktur Bayesian Network dari suatu basis data yaitu:  
1. Scored Based: menggunakan metode pencarian untuk mendapatkan struktur yang cocok dengan data, dimana proses 

kontruksi 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. Constraint Based (Dependency Analysis): yaitu mengidentifikasi/menganalisa hubungan bebas bersyarat 
(conditional independence-CI)” antar atribut, dimana CI menjadi “constraint” dalam membangun struktur Bayesian 
Network.  
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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). 
 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi penggunaan Bayesian Network sebagai representasi model dan klasifikasi dalam data mining. 
2. Studi Algoritma CB* (yang merupakan pengembangan dari Algoritma CB) untuk konstruksi struktur Bayesian 

Network. 
3. Menganalisis 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 informasi sebelumnya. 

 
2. Algoritma CB* 
Algoritma CB* terdiri dari dua fase [7]:  
1. Fase pertama disusun dari tujuh langkah (langkah 1 sampai 7) 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 langkah (langkah 8 sampai 10). Tiga langkah 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. 

Di bawah ini akan diberikan susunan yang lengkap dari Algoritma CB*[7] : 

Let abAG be the set of vertices adjacent to a  or b  in graph G  not including a  and b . Also, let µ  

be a bound on the degree of the undirected graph generated by step ord is the order of CI relations being 

tested. Let iπ  be the set of parents of node i , ni ≤≤1 . 

1. Start with the complete graph 1G  on the set of vertices Z . //Langkah 1 
0←ord . 

ooboldiiold i ←≤≤∀← Pr_and,ni1,}{_  

2. based on [SAG91] //Langkah 2 
Modify 1G  as follows : 

For each pair of vertices a ,b  that are adjacent in 1G , abAG1
 has a cardinality greater than 

or equal to ord , and ),,( bSaI ab where abAS Gab 1
⊆ of cardinality ord , remove the edge 

ba− , and store abS . 

If for all pairs of adjacent vertices a , b  in 1G , abAG1
 has cardinality < ord , go to step 

10. 

If degree of 1G >µ , then  

 1+← ordord  
 Goto beginning of step 2 

3. Let G  be the copy of 1G . //Langkah 3 

For each pair of non adjacent variables a , b  in G , if there is a node c  that is not in abS  

and is adjacent to both a , b , then orient the edges from ca →  and cb → (see[5,6]) unless 
such an orientation leads to the introduction of directed cycle in the graph. 
If an edge has already been oriented in the reserve direction, make that edge bidirected. 

4. Try to assign directions to the yet undirected edges in G  by applying the following four rules if 
this can be done without introducing directed cycles in the graph : 
//Langkah 4 
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Rule 1 : if ba →  and cb −  are not adjacent, then direct cb →   

Rule 2 : if ba → , cb →  and ca − , then direct ca →  

Rule 3 : if  dcdadbcbba →→−−− and,,, , then  direct db →  

Rule 4 : if  addccacbba −−−−− and,,, ,  then  direct bcba →→ and  

Moreover, if cacacbba →↔→→ then,and,  

5. Let ni1,}{ ≤≤∀← iiπ . //Langkah 5 

For each node i , add to iπ  the set of vertices j  such that for each such j , there is an edge ij −  

in the pdag G . 

6. For each undirected of bidirected edge in the pdag G  choose an orientation as described below. 
//Langkah 6 

If ji −  in a directed edge, and iπ  and jπ  are the corresponding parent sets in G , then 

calculate the following products. 

}){,(),(

}){,(),(

jigxjgj

ijgxigi

ijval

jival

∪=

∪=

ππ

ππ
 

If valval ji > , then }{iij ∪←ππ  unless the addition of this edge, i.e. ji −  leads to a 

cycle in the pdag. In that case, choose the reverse orientation, and change iπ (instead of jπ ). 

Do similar thing in case valval ij > . 

7. The sets iπ , ni1 ≤≤  obtained by step 6 define a DAG since for each node i , iπ  consits of those 

nodes that have a directed edge to a node i . //Langkah 7 
Generate a total order on the nodes from this DAG by performing a topological sort in it. 

8. Apply bound and collapse phases of BC method to fine a unique point estimate for all possible pairs of 
node based on the node ordering in step 7. Then, find the set of parents of each node using the order 

in step 7. Let iπ  be the set of parents, found by BC, of node i , i∀  ni1 ≤≤  //Langkah 8 

   Let ),(
1

_ iin

i
gprobnew π∏ −

=  

9. If ,Pr_Pr_ oboldobnew >  then //Langkah 9 

ni1,_
1

Pr_Pr_

1 ≤≤∀←
+←
←

iold
ordord

obnewobold

iππ
 

Discard G  
Goto Step 2 

Else goto Step 10 

10. Output iold i ∀π_  ni1 ≤≤  //Langkah 10 

Output obold Pr_  

Gambar 1. Algoritma CB*[7] 

Secara umum langkah-langkah pembentukan himpunan parent dapat digambarkan dalam bentuk algoritma berikut 
(diperoleh dari Algoritma BC): 

For each node iX , ni1 ≤≤ , find i∏  as follows 

i∏ ←φ  

)|(ˆ)(P iiXg ∏← φ  

 For each node ),Pred(XP,P iii ∈  do 

  )P|(ˆP inew iXg←  

  If )P(Pnew φ> then 

   }P{ i∪∏←∏ ii  

  end {if} 
 end {for} 
end {for} 
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(2) 
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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]. 

∑= )()(
),(log),(),(
bPaP

baPbaPBAI
 

 

∑= )|()|(
)|,(log)|,()|,(

cbPcaP
cbaPcbaPCBAI

 
 
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 mungkin 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]: 
 
 Untuk nilai probabilitas minimum, dinotasikan dengan pmin (j|i) 

iiji

ijij

mn
n

ijp
++

+
=

+α
α

)|(min
 

 
 Untuk nilai probabilitas minimum, dinotasikan dengan pmax (j|i)  

iiji

iijij

mn
mn

ijp
++

++
=

+α
α

)|(max
 

 
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]:  

 
 
 
 
 
 
Penanganan Missing Value Menggunakan Algoritma CB* 
Penanganan Missing Value dilakukan pada fase kedua dari Algoritma CB* atau dengan kata lain penanganan ini akan 
dilakukan oleh Algoritma BC yang merupakan bagian dari Algoritma CB*.  
 
Fase kedua kedua dari Algoritma CB* adalah menggunakan node ordering sebagai masukan dan melakukan langkah 8 
(dari Algoritma BC) dan diikuti oleh langkah 9 dan 10 untuk membangun struktur Bayesian Network. Langkah 
Algoritma BC yang sudah dimodifikasi ini dimasukkan supaya analisa untuk data yang tidak lengkap (memiliki missing 
value) dapat dilakukan. Penjelasan tentang penanganan missing value yang dilakukan oleh Algoritma BC yang 
merupakan bagian dari Algoritma CB* akan dijabarkan di bawah ini. 
 
Satu-satunya tahap yang langsung mengakses nilai-nilai atribut (record) dalam basis data masukan adalah tahap Bound. 
Seluruh operasi terhadap nilai-nilai dalam basis data dilakukan di tahap Bound. Tahap Collapse hanya menggunakan 
hasil perhitungan yang diperoleh di tahap Bound. Kemudian tahap konstruksi struktur akan menggunakan hasil dari tahap 
Collapse. Baik tahap Collapse maupun tahap konstruksi struktur tidak mengakses nilai-nilai atribut dalam basis data 
secara langsung. Informasi yang diperoleh dari basis data hanya sebatas nama atribut (mewakili nama variabel). 
Sedangkan informasi tentang kombinasi nilai atribut diperoleh dari tahap Bound. Perilaku yang sama terjadi pada saat BC 
menerima masukan sebuah basis data yang tidak lengkap. Untuk menangani missing data yang terdapat dalam basis data 
sepenuhnya dilakukan di tahap Bound. Dalam kedua tahap berikutnya, tidak dilakukan proses apapun terhadap missing 
value. 

(1) 
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Pada saat BC menerima masukan sebuah basis data yang tidak lengkap, maka tahap pertama dilakukan untuk 
membangun struktur Bayesian Network dari basis data tersebut adalah tahap Bound. BC langsung melakukan perhitungan 
berdasarkan data yang tersedia untuk membentuk nilai interval estimasi. Sama sekali tidak dilakukan perubahan atau 
manipulasi apapun terhadap missing value. Jika missing value direpresentasikan dengan NULL, maka seluruh nilai 
NULL yang terdapat dalam basis data akan dibiarkan. BC tidak mengestimasi apa nilai yang seharusnya muncul 
menggantikan nilai NULL tersebut. Satu-satunya operasi yang dilakukan terhadap nilai-nilai NULL tersebut adalah 
menghitung jumlah kemunculan nilai NULL. Operasi perhitungan ini dilakukan untuk berbagai kondisi pasangan 
variabel yang diperiksa. Jadi untuk setiap pemeriksaan pasangan variabel, yang harus dipertimbangkan hanyalah berapa 
banyak nilai NULL yang ditemukan. BC tidak memperdulikan apa kira-kira nilai-nilai yang hilang tersebut. 
 
3. Analisis Hipotesis Terhadap Ekspektasi Algoritma CB*[7] 
Berdasarkan paper Benhard Sitohang dan G.A Putri Saptawati dijelaskan bahwa empat kelebihan utama dari Algoritma 
CB* yang diperoleh dari beberapa keuntungan terhadap pendahulunya (khususnya Algoritma CB dan BC) yaitu: 
1. Membangkitkan node ordering yang menghasilkan struktur yang Markov ekivalen ke struktur original. 
2. Mengkonstruksi struktur Bayesian Network dari data yang tidak lengkap (dapat digunakan bila ada missing value) 
3. Jumlah missing value tidak mempengaruhi Bayesian Network. 
4. Mengkonstruksi struktur Bayesian Network tanpa prior information (informasi sebelumnya). 
 
3.1 Apakah Algoritma CB* dapat Membangkitkan Node Ordering yang Menghasilkan Struktur yang Markov 
Ekuivalen Dengan Struktur Original 
Algoritma CB* dapat membangkitkan node ordering yang mampu menghasilkan struktur Bayesian Network yang 
Markov ekuivalen dengan struktur original (mendekati struktur asal). 
 Node ordering adalah urutan node-node pada graf yang merepresentasikan salah satu dari dua kemungkinan 

berikut[2]: 
1. Hubungan sebab akibat (causal) 

Node yang muncul lebih awal adalah node yang merupakan penyebab dari node yang muncul berikutnya. 
2. Urutan sementara (temporal ordering) 

Node yang muncul lebih awal menyatakan event yang terjadi lebih dahulu dibanding node yang muncul 
berikutnya. 

 Markov condition (Kondisi Markov) 
Markov condition merupakan hubungan antara graf dan distribusi probabilitas yang menjadi hal mendasar dalam 
Bayesian Network. Markov condition mendefinisikan hubungan kebebasan yang terdapat pada graf dan kebebasan 
yang terdapat pada distribusi probabilitas dari data.  

Kebutuhan akan node ordering dapat dipenuhi oleh Algoritma CB* dengan memanfaatkan pendekatan dependency 
analysis. Arah edge pada DAG yang dianggap sebagai hubungan parent mempengaruhi child adalah pada collider yang 
terdapat dalam DAG tersebut. Adanya edge berarah yang lain hanya dapat diinterpretasikan sebagai kebergantungan 
langsung antara dua node yang dihubungkan tanpa dapat diketahui node mana yang berpengaruh terhadap node yang 
lain. Hasil Algoritma CB* yang merupakan DAG yang Markov equivalence terhadap struktur asal masih dapat 
dimanfaatkan dengan diinterpretasikan sebagaimana interpretasi yang dapat dilakukan terhadap DAG pattern. 
 
3.2 Apakah Algoritma CB* dapat Mengkonstruksi Struktur Bayesian Network dari Data yang Tidak Lengkap 
Dengan adanya Algoritma BC yang merupakan bagian dari Algoritma CB* konstruksi struktur Bayesian Network dari 
data yang tidak lengkap dapat dilakukan. Pada fase/tahap pertama dari Algoritma CB* akan dijalankan untuk 
memperoleh node ordering yang dibangkitkan sendiri oleh Algoritma CB*, yang mana di sini akan dilakukan ignore 
tuple untuk data yang memiliki missing value. Ignore tuple dilakukan disini karena pada tahap pertama yang dijalankan 
adalah algoritma yang cara kerjanya sama dengan Algoritma CB yang hanya bisa bekerja pada data lengkap, sehingga 
pada fase pertama ini data dianggap seolah-olah lengkap dengan tujuan mendapatkan node ordering. Algoritma BC yang 
merupakan bagian dari Algoritma CB* akan dijalankan pada fase kedua merupakan algoritma yang dibangun 
berdasarkan pendekatan search and scoring mampu menghasilkan struktur Bayesian Network dari basis data yang tidak 
lengkap, dengan syarat atribut basis data bernilai diskret dan informasi node ordering tersedia. Informasi node ordering 
diperoleh dari tahap pertama dan digunakan untuk memberi arah dalam pembangunan struktur dan membatasi ruang 
pencarian. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ruang pencarian adalah pasangan variabel yang terbentuk.  
 
3.3 Apakah Jumlah Missing Value Tidak Mempengaruhi Struktur Bayesian Network 
Berapapun jumlah missing value Algoritma CB* tetap dapat menghasilkan struktur Bayesian Network. Ini dikarenakan 
keterlibatan Algoritma BC yang merupakan bagian dari Algoritma CB*. Algoritma BC langsung melakukan perhitungan 
berdasarkan data yang tersedia untuk membentuk nilai interval estimasi, sama sekali tidak dilakukan perubahan atau 
manipulasi apapun terhadap missing value. Jika missing value direpresentasikan dengan NULL, maka seluruh nilai 
NULL yang terdapat dalam basis data akan dibiarkan. BC tidak mengestimasi apa nilai yang seharusnya muncul 
menggantikan nilai-nilai NULL tersebut. Satu-satunya operasi yang dilakukan terhadap nilai-nilai NULL tersebut adalah 
menghitung jumlah kemunculan nilai NULL. Sehingga dapat dipastikan bahwa berapapun jumlah missing value 
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Algoritma CB* pasti dapat mengkonstruksi Bayesian Network, namun dari segi keakuratan struktur harus diuji dari 
jumlah missing value yang ada. Semakin besar jumlah data yang hilang, maka semakin sedikit pula data yang akan 
digunakan dalam membangun struktur, dikarenakan dalam fase pertama (Algoritma CB) dilibatkan ignore tuple untuk 
membangkitkan node ordering sehingga data yang dikonstruksi dianggap seolah-olah lengkap dan hal tersebut 
mengurangi jumlah data yang diproses. Demikian juga pada fase kedua (Algoritma BC) tidak diestimasi nilai-nilai yang 
hilang, data tetap dibiarkan atau tidak dimanipulasi, hanya dihitung jumlahnya dan tidak perlu mengestimasi nilainya. 
Perhitungan dilakukan untuk setiap kombinasi nilai pasangan variabel, namun tetap lebih sederhana dibandingkan 
dengan mengestimasi nilai masing-masing missing value. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan terhadap Algoritma 
CB*, akan menggunakan beberapa jumlah (persentase) missing value. Dalam penelitian ini ditekankan berapapun jumlah 
missing value, Algoritma CB* tetap dapat mengkonstruksi struktur Bayesian Network, namun untuk kebenaran struktur 
tidak dibahas dalam penelitian ini. Berapapun jumlah missing value dalam basis data Algoritma CB* tetap dapat 
memperlihatkan keterhubungan antar node-node yang ada dalam basis data. 
 
3.4 Algoritma CB* dapat Mengkonstruksi Struktur Bayesian Network Tanpa Prior Information 
Dengan adanya fase pertama dari Algoritma CB*, yang cara kerjanya sama dengan Algoritma CB maka prior 
information (informasi sebelumnya) yaitu node ordering dapat dibangkitkan sendiri dengan menggunakan pendekatan 
dependency analysis yaitu melalui CI-test yang dilakukan. Sehingga Algoritma CB* tidak membutuhkan informasi 
pendahulu untuk mengetahui parent dari suatu node, karena telah diperoleh sendiri berdasarkan node ordering yang 
dihasilkan. Node ordering tersebut akan dimanfaatkan sebagai masukan pada fase kedua Algoritma CB* untuk 
membangun struktur Bayesian Network.  
 
4. Kesimpulan dan Penelitian Berikutnya 
Algoritma CB* adalah algoritma yang menggabungkan kelebihan-kelebihan dari dua pendekatan yang dikombinasikan 
(constraint based dan scoring based) sehingga dapat membangkitkan sendiri node ordering, mengurangi area pencarian 
pada saat menggunakan pendekatan search and scoring karena node ordering yang dibangkitkan sendiri tersebut, dan 
jumlah missing value tidak terlalu mempengaruhi struktur. Selain itu Algoritma CB* juga memiliki kemampuan untuk 
mempelajari struktur Bayesian Network dari database yang tidak lengkap tanpa prior information. Algoritma CB* ini 
merupakan urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah, yang menjadi inputannya adalah graph lengkap, 
prosesnya adalah melaksanakan pengkonstruksian struktur Bayesian Network dan outputnya merupakan struktur 
Bayesian Network. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari segi fungsinya (keempat hipotesa 
yang dikemukakan pada [7], algoritma tersebut memang benar suatu algoritma yang bisa digunakan untuk membangun 
struktur Bayesian Network.  
 
Saran untuk penelitian berikutnya mencoba menganalisis Algoritma CB* dari sisi performansinya kemudian memeriksa 
kebenaran struktur Bayesian Network yang dihasilkan dan melakukan perbandingan dengan algoritma lain yang juga 
mengkombinasikan dua pendekatan seperti Algoritma CB*. 
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