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Abstrak – Penelitian ini mencoba merancang sistem yang membantu pihak kampus dan mahasiswa dalam
menentukan tema apakah yang harus diambil oleh seorang mahasiswa untuk skripsinya. Sistem yang
diusulkan menggunakan Support Vector Machine (SVM) dalam pengklasifikasian topik skripsi berdasarkan
nilai-nilai mata kuliah penentu. Setelah proses pembelajaran dilakukan, sistem akan mampu
mengklasifikasikan outline skripsi mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliahnya. Proses pembelajaran serta
Graphic User Interface (GUI) pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Matlab 7. Kami
menggunakan data yang sama dengan data pada penelitian terdahulu agar dapat digunakan sebagai
pembanding.Penelitian terdahulu menggunakan algoritma Fuzzy C-means (FCM) untuk pengklasteran. Hasil
testing menunjukkan sistem mampu mengklasifikasikan topik yang harus diambil oleh mahasiswa untuk
skripsinya.
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1. PENDAHULUAN
Telah banyak riset mencoba membangun sistem
penunjang keputusan dengan algoritma soft
computing seperti Fuzzy Inference System (FIS),
Jaringan Syaraf Tiruan (JST), Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference System (ANFIS) dan sejenisnya. Berbeda
dengan algoritma soft computing yang lain, Support
Vector Machine (SVM) menggunakan basis statistik
dan kernel dalam prosesnya. Berbeda dengan JST
yang berkarakter local optima, SVM menghasilkan
hasil pembelajaran yang global optima, dimana hasil
tidak berubah tiap kali proses pembelajaran
dilaksanakan [2]. Oleh karena itu kami mencoba
untuk menerapkan algoritma tersebut ke dalam sistem
penunjang keputusan tentang outline apa yang harus
diambil oleh seorang siswa untuk skripsi berdasarkan
nilai-nilai mata kuliah yang telah diambil.
Berbeda dengan rancangan sistem terdahulu yang
menggunakan algoritma Fuzzy C-means (FCM)yang
termasuk kategori pembelajaran tak terpandu
(unsupervised learning), pada penelitian ini kami
menggunakan
SVM
yang
memiliki
sifat
pembelajaran terpandu (supervised learning) [1].
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa
Matlab disertai Graphic User Interface (GUI) dan
toolbox yang tersedia.
Studi kasus dilakukan pada jurusan Sistem Informasi
di STMIK Nusa Mandiri Jakarta. Untuk
memudahkan perbandingan, data yang digunakan
untuk pembelajaran sama antara SVM dengan
sistem yang lama (FCM).
Untuk membandingkan antara sistem dengan FCM
dan SVM, kami menggunakan data yang
dibangkitkan secara acak oleh Matlab dan kemudian
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diuji ke sistem apakah sesuai dengan hitungan
matematisnya.
2. DASAR TEORI
SVM merupakan machine learning yang berbasis
statistik. Algoritma ini banyak digunakan untuk
klasifikasi dan regresi dari sekumpulan data. Antar
kelas dipisahkan oleh sebuah fungsi pemisah (linear
atau nonlinear). Saat ini banyak riset dilakukan yang
melibatkan algoritma ini [6].
2.1.Support Vector Machine
SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada
tahun 1979 yang kemudian dilanjutkan dengan
diterbitkan lewat buku karyanya (1995 dan 1998).
Metode ini digunakan untuk klasifikasi dan regresi.
Berbeda dengan FCM yang mencari titik pusat tiap
kluster, SVM mencari fungsi pemisah antar kelas.
Bukan hanya menghasilkan fungsi pemisah, SVM
juga menentukan jarak pemisah (margin) antara satu
kelas dengan kelas lainnya (dihitung dari elemen
terdekat antara dua kelas yang berbeda) [3]. Margin
dibuat semaksimal mungkin tetapi tidak boleh ada
elemen suatu kelas yang diakui oleh kelas lainnya.
Elemen terluar itulah yang disebut dengan istilah
Support Vector.
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dijumpai dalam literatur-literatur, misalnya K-Fold
Cross Validationyang menyisakan satu data sebagai
data testing sedangkan K-1 data dilakukan training, K
disini adalah jumlah sampel. Matlab menyediakan
beragam metode seperti K-Fold, HoldOut,
LeaveMOut, Resubstitution, dan metode lainnya [7].

Gambar 1. Fungsi Pemisah SVM (Sumber: Hamel
(2009), hal 79)
Selain berbentuk garis lurus yang linear, fungs SVM
bisa juga berupa garis nonlinear. Bahkan untuk data
yang tidak dapat dipisah secara linear dapat
dilakukan dengan fungsi pemisah nonlinear yang
dikonversi ke hyperplane lewat sistem kernel.
Karena data pada penelitian ini bersifat linear, maka
SVM yang diterapkan bersifat linear.Jika margin
yang digunakan adalah 1, maka:
(w.x+)+b=+1
(w.x-)+b= -1
Untuk menghitung margin kita harus menormalkan
w. Fungsi geometrik margin γ kemudian dikatakan
margin fungsional dari hasil pengklasifikasi.

3. GAMBARAN SISTEM
Sistem tidak jauh berbeda dengan sistem pada
penelitian yang lalu, hanya saja di sini kami
menggunakan algoritma SVM. Bahasa yang
digunakan bahasa yang sama dengan penelitian
sebelumnya yaitu Matlab.
Sistem dibuat dengan dua tahap yaitu tahap
pembentukan fungsi pemisah SVM dan dilanjutkan
dengan menentukan kelas berdasarkan fungsi
tersebut.
3.1. Pelatihan SVM
Pertama
kali
ditemukan,
SVM
hanya
membandingkan dua kelas. Saat ini telah banyak
dibuat aplikasi untuk SVM yang bersifat multi kelas
seperti libsvm, WEKA, liblinear, flssvm, shark, dlib,
dan sebagainya [2].
Untuk menentukan suatu mahasiswa cocok untuk
mengambil tema pemrograman web, harus memiliki
nilai yang baik pada mata kuliah: Rekayasa
Perangkat Lunak, Analisa Perancangan Sistem
Informasi dan E-Commerce. Untuk Tema Sistem
Pakar harus baik pada mata kuliah: Rekayasa
Perangkat lunak, Analisa Perancangan Sistem
Informasi, Sistem Pakar, dan Sistem Penunjang
Keputusan. Sedangkan untuk mahasiswa yang ingin
mengambil tema Studi Penelitian, harus baik nilai
mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dan
Analisa Penelitian Sistem Informasi (Gambar 2).

Jika diketahui data training yang dapat terpisah
secara linear:
Hyperplane (w,b) harus dioptimasi:
Minimisew,b
(w.w),
Subject to
yi ((w.xi)+b) ≥ 1,
i = 1, ... , l.
Realisasi maksimum margin adalah dengan
geometrik margin:

Problem dapat diselesaikan dengan beragam teknik
komputasi, yang terkenal adalah Lagrange Multiplier
[6].

2.2. Cross Validation
Ada baiknya data sebelum dilakukan training,
dilakukan validasi silang (cross validation) untuk
memastikan akurasi dari sistem pembelajaran
terpandu.Beberapa metode cross validation banyak

Gambar 2. Hubungan Tema Skripsi dengan Nilai
Mata Kuliah Pendukung
Pertama kali diperkenalkan, SVM hanya digunakan
untuk melakukan klasifikasi antara dua kelas yang
berbeda. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak
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riset yang dilakukan untuk SVM multi kelas [5].
Karena Matlab yang kami gunakan hanya sanggup
menangani dua grup kelas dalam satu waktu, maka
dibuatlah dua tahap klasifikas, yaitu klasifikas
terhadap kelas Pemrograman Web dan Sistem Pakar,
dilanjutkan dengan klasifikasi terhadap kelas Studi
Penelitian.
Gambar 3 memperlihatkan diagram alir pelatihan
SVM yang dibagi menjadi tiga tahap karena tiap kali
pelatihan hanya bisa menangani dua kelas.

Fungsi yang digunakan antara lain “svmtrain” untuk
pelatihan dan “svmclassify” untuk proses klasifikasi
data uji. Sedangkan sebelum dilakukan training, data
divalidasi dengan fungsi “crosvalind” yang sudah
tersedia.

Gambar 4. Diagram Alir Proses Klasifikasi
Gambar 3. Diagram Alir Pelatihan SVM
3.2. Klasifikasi Data
Setelah menentukan tiga fungsi pemisah SVM
(svmStruct, svmStruct2, dan svmStruct3) maka data
yang ingin dicara kelasnya dilakukan klasifikasi.
Karena data ada tiga kelas, maka dilakukan terlebih
dahulu klasifikasi kelas pertama dan kedua
(pemrograman web dan sistem pakar) dengan fungsi
svmStruct. Pemenangnya kemudian diuji dengan
kelas ketiga, menggunakan fungsi svmStruct dua atau
svmStruct3, tergantung dengan pemenangnya. Jika
pemenangnya kelas pertama maka digunakan
svmStruct2 untuk menguji dengan kelas ketiga,
sebaliknya jika yang menang kelas kedua, digunakan
svmStruct3 untuk mengujinya, hingga diperoleh kelas
pemenang dari klasifikasi dengan SVM tersebut.
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Diagram alir pada gambar dimulai dengan
memasukan nilai mata kuliah pendukung tema
skripsi. Kemudian, berdasarkan kebijakan kampus
tentang mata kuliah mana saja yang mempengaruhi
outline yang haus diambil oleh mahasiswa, diperoleh
nilai tiap outline. Sebenarnya sistem sudah dapat
menentukan tema apa yang harus diambil oleh
mahasiswa untuk penyusunan skripsinya, tetapi di
sini kami meneliti kemampuan algoritma-algoritma
soft computing dalam hal ini SVM dalam melakukan
klasifikasi tanpa bantuan hitungan matematika.
Klasifikasi
pertama
kali
dilakukan
antara
Pemrograman Web (PW) dan Sistem Pakar (SP)
karena toolbox matlab 7 yang digunakan tidak bisa
mengklasifikasikan kelas lebih dari dua. Hasilnya
adalah siapa pemenangnya akan diuji lagi dengan
kelas ketiga yaitu Studi Penelitian (SPL) dan
pemenangnya adalah kelas dari data uji tersebut.
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Berbeda dengan FCM yang pengujiannya
menghasilkan sebaran data jarak yang kontinyu
terhadap pusat kluster, pada SVM hasilnya berupa
bilangan diskrit antara 0 dan 1 (beberapa literatur
berupa bilangan -1 dan +1).
Setelah menekan tombol “SVM” pada GUI,
dihasilkan hasil klasifikasi pertama dan kedua disertai

jendela pesan yang berisi outline apa yang harus
diambil oleh mahasiswa tersebut.

Gambar 5.Graphic User Interface (GUI) Sistem
Gambar 5 memperlihatkan tampilan sistem yang
telah dibuat dengan memadukan antara SVM dengan
FCM guna memudahkan untuk melakukan pengujian.
Setelah data mata kuliah dimasukkan (RPL, APSI, Ecommerce, Sistem Pakar, DSS, dan PSI) sistem akan
menghitung bobot untuk outline Pemrograman Web,
Sistem Pakar, dan Studi Penelitian.Nilai yang
dimasukkan merupakan konversi dari nilai huruf
menjadi angka dimana A, B, C, D, dan E adalah
berturut-turut berharga 4,3,2,1, dan 0.
Gambar 7. Hasil Tahapan Klasifikasi

Gambar 6. Hasil Klasifikasi
4. Hasil Eksperimen
Gambar 7 memperlihatkan hasil klasifikasi salah satu
data uji. Klasifikasi dilakukan dua tahap karena tiap
klasifikasi hanya dilakukan untuk dua kelas/grup
saja.

Untuk mempermudah proses pengujian, kami hanya
menggunakan data kelas langsung (PW, SP dan SPL)
yang dihasilkan secara acak oleh Matlab dengan
fungsi “rand”. Dikalikan empat karena skala
maksimal yang digunakan adalah sekala empat.
>> datatest=rand(30,3)*4.
Testing dilakukan dengan membangkitkan bilangan
random pada aplikasi Matlab sebanyak 30 data
uji.Setelah data diinput, tombol klasifikasi baik SVM
dan FCM ditekan, sehingga menghasilkan jawaban
kelas dari data uji. Jika jawaban sesuai dengan
hitungan, maka sistem berhasil mengklasifikasikan
data, sebaliknya jika salah, sistem gagal
mengklasifikasikan.
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Kedua sistem, baik SVM maupun FCM memiliki
hasil yang baik, berturut-turut 100% dan 90%. FCM
memiliki sedikit kesalahan pada komposisi PW, SP,
dan SPL beruturut-turut (1.114, 2.78, 2.189), (0.5675,
1.9591, 1.3999), dan (1.687, 1.7823, 0.7864), lebih
lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

DAFTAR REFERENSI:

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem

No

PW

SP

SPL

1

3.2589

2.8242

2

3.6232

3

0.5079

4
5

Hasil Testing
SVM

FCM

3.0051

Benar

Benar

0.1273

1.0204

Benar

Benar

1.1077

2.0238

Benar

Benar

3.6535

0.1847

2.7963

Benar

Benar

2.5294

0.3885

3.5636

Benar

Benar

6

0.3902

3.2938

3.8372

Benar

Benar

7

1.114

2.7793

2.1889

Benar

Salah

8

2.1875

1.2684

0.5545

Benar

Benar

9

3.83

3.8009

0.5972

Benar

Benar

10

3.8596

0.1378

1.03

Benar

Benar

11

0.6305

1.755

3.3629

Benar

Benar

12

3.8824

1.5262

1.0171

Benar

Benar

13

3.8287

3.0621

3.2571

Benar

Benar

14

1.9415

3.1808

0.9741

Benar

Benar

15

3.2011

0.7475

3.7171

Benar

Benar

16

0.5675

1.9591

1.3999

Benar

Salah

17

1.687

1.7823

0.7864

Benar

Salah

18

3.6629

2.5853

1.0043

Benar

Benar

19

3.1688

2.8375

2.4642

Benar

Benar

20

3.838

3.0187

1.8932

Benar

Benar

21

2.623

1.1041

1.4066

Benar

Benar

22

0.1428

2.7188

3.3233

Benar

Benar

23

3.3965

2.6204

2.3411

Benar

Benar

24

3.736

0.6504

2.1989

Benar

Benar

25

2.7149

0.476

3.6688

Benar

Benar

26

3.031

1.9935

1.1434

Benar

Benar

27

2.9725

3.839

3.0288

Benar

Benar

28

1.5689

1.3615

3.0149

Benar

Benar

29

2.6219

2.3411

1.5218

Benar

Benar

30 0.6847
0.8952 2.2713 Benar Benar
Keterangan: PW= Pemrograman Web, SP=Sistem Pakar,
dan SPL=Studi Penelitian

6. KESIMPULAN
Pengujian menunjukkan algoritma SVM dan FCM
memiliki kemampuan yang cukup akurat dalam
mengklasifikasikan sebaran data. SVM memiliki
akurasi sedikit lebih baik dari pada FCM. Selanjutnya
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sistem dapat diterapkan pada kondisi yang tidak
dapat dilakukan perhitungan matematika misalnya
keputusan yang bersifat empiris, kemiripan pada
citra/pola, dan hal-hal lain yang sulit jika diputuskan
dengan perhitungan matematis.
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