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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Studi literatur 

Penelitian yang berkaitan dengan klasifikasi motif batik telah di lakukan 

oleh Yaltha Rullist dengan hasil tingkat akurasi sebesar 81% dengan 

menggunakan metode GLCM. Fitur GLCM yang digunakan pada penelitian 

tersebut sebayak 5 fitur yaitu Energy, Contrast, Homogenity, Entropy, dan 

Dissimilarity  serta pada sudut 0o ,45 o ,90 o dan 135o [5]. Namun Yaltha Rullist 

belum melakukan penelitian untuk kombinasi fitur GLCM yang lainya serta 

belum melakukan penelitian untuk menggunakan semua sudut di atas menjadi 

masukan pada proses klasifikasi. 

Pada penelitian Hum Yan Chai, at al. Dengan judul Gray-Level Co-

occurrence Matrix Bone Fracture Detection, dari hasil penelitian yang sudah 

mereka lakukan didapatkan akurasi sebesar 86,67%[6]. 

Selain itu, Nitish Zulpe and Vrushsen Pawar dalam GLCM Textural 

Features for Brain Tumor Classification. Menunjukkan bahwa penggunaan 

metode GLCM degan neural network with Levenberg Marquart (LM) 

memberikan hasil tingkat klasifikasi sebesar 97,5%[7].  

Toni Wijanarko Adi Putra dalam Pengenalan Wajah dengan Matriks 

Kookurensi Aras Keabuan dan Jaringan Syaraf Tiruan Probabilistik. 

Menunjukkan bahwa penggunaan jarak 1 piksel dan penggabungan lebih dari 

satu sudut pada GLCM menghasilkan akurasi sebesar 93,33%[8]. 

Tabel 2.1 Hasil pengujian jarak piksel tidak langsung [8] 

Sudut Jarak 1 piksel Jarak 2 piksel Jarak 3 piksel 

 Akurasi (%) Akurasi (%) Akurasi (%) 

00 48 64,67 64,67 

450 58 66,77 66,67 

900 54,67 70,67 57,33 

1350 64 68,67 66 

00+450+900+1350 93,33 86,67 86 



6 

 

2.2 Batik 

Indonesia terkenal akan seni dan budayanya yang tersebar ke seluruh 

wilayah Indonesia, setiap daerah memiliki seni dan budaya yang berbeda – beda 

hal ini disebabkan karena setiap wilayah memiliki situasi, kondisi, dan 

lingkungan yang berbeda. Salah satu karya seni yang terkenal yang berasal dari 

Indonesia yaitu batik. Batik di kenal sebagai ornamen indah yang merupakan 

sarana busana para bangsawan di nusantara [1]. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia batik/ba·tik/ adalah kain bergambar 

yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam 

pada kain, kemudian pengolahannya di proses dengan cara tertentu. Batik yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki ciri khas kedaerahan, seperti 

batik Madura, batik Tuban, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Yogyakarta, 

dan sebagainya. Tiap batik yang bernafaskan kedaerahan memiliki motif, warna, 

kegunaan maupun makna yang berbeda [2]. Para pencipta motif batik pada 

zaman dahulu tidak sekedar menciptakan motif-motif yang indah dipandang 

saja tetapi motif yang di ciptakan memiliki arti yang erat hubungannya dengan 

filsafat hidup, serta beberapa motif tersebut juga mengandung pesan dan 

harapan yang tulus dan luhur [2]. 

2.3 Pengolahan citra 

Citra digital adalah sebuah larik atau array yang berisi nilai-nilai real 

maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu[9]. 

Citra digital adalah sebuah fungsi dua dimensi, f(x, y), di mana x, y dan f 

berhingga (finite) dan bernilai diskrit dan harga fungsi f di setiap pasang 

koordinat (x, y) disebut level intensitas atau level ke abuan dari gambar titik 

itu[10]. 

Pengolahan citra digital adalah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan perbaikan kualitas citra, transformasi citra, pemilihan ciri citra 

(feature images) yang optimal untuk tujuan analisis, proses penarikan informasi 

atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terdapat pada citra, dan 

kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan 

waktu proses data [11]. 
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Pengolahan citra dapat di bagi dalam tiga katagori [9]  yaitu: 

a. Rendah   

Pengolahan citra digital yang termasuk dalam katagori rendah seperti 

prapengolahan citra untuk mengurangi derau, pengaturan kontras, dan 

pengaturan penajaman citra. Masukan pada pengolahan citra digital pada 

katagori rendah berupa citra dan keluaran berupa citra juga. 

b. Menengah 

Pengolahan citra digital yang termasuk dalam katagori menengah seperti 

operasi segmentasi citra dan operasi klasifikasi citra. Masukan pada 

pengolahan citra digital pada katagori menengah berupa citra dan 

keluarannya berupa atribut atau fitur citra yang terpisah dari citra masukan. 

c. Tinggi 

Pengolahan citra digital yang termasuk dalam katagori tinggi melibatkan 

pengenalan dan deskripsi citra. 

2.4 Citra warna 

Citra warna memiliki 3 jenis yaitu citra warna 8 bit ,citra warna 16 bit, dan 

citra warna 24 bit, yang membedakan terdapat pada bit nya, dengan kata lain 

pada citra warna 8bit setiap pikselnya hanya di wakili 8 bit dengan jumlah 

variasi warna yang dapat di gunakan adalah 256 warna, pada citra 16 bit setiap 

piksel di wakili oleh 2byte (16 bit) dengan jumlah variasi warna yang dapat di 

gunakan 65.536 warna, dan pada citra warna 24 bit tiap piksel di wakili oleh 24 

bit dengan jumlah variasi warna yang dapat di gunakan 16.777.216 warna [9].  

Citra warna 24 bit di anggap sudah lebih dari cukup untuk 

memvisualisasikan seluruh warna yang dapat di lihat oleh mata manusia, mata 

manusia di percaya hanya dapat melihat 10 juta warna [9]. Pada citra 24 bit tiap 

bagian warna Red, Green, dan Blue disimpan dalam 1 byte data atau dengan 

kata lain 8bit pertama menyimpan nilai untuk warna biru, kemudian 8 bit 

selanjutnya menyimpan nilai hijau, dan 8 bit terakhir menyimpan nilai merah. 
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Gambar 2.1 Citra warna 24bit 

2.5 Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra yang hanya memiliki satu nilai kanal di 

setiap pikselnya,  maksudnya adalah nilai pada bagian Red, Green, dan Blue 

memiliki nilai yang sama. Pada citra grayscale terdapat warna dari hitam, abu-

abu, dan putih. Warna abu-abu di sini memiliki berbagai tingkatan keabuan dari 

hitam hingga mendekati putih, dengan nilai piksel antara 0(hitam) sampai 

dengan 255(putih) [9]. Berikut adalah contoh citra grayscale: 

Gambar 2.2 Citra grayscale 

2.6 Kuantisasi 

Kuantisasi adalah proses transformasi intensitas analog yang bersifat 

kontinu ke daerah intensitas diskrit [11].. Proses kuantisasi dihasilkan oleh 

peralatan digital seperti scanner, foto digital, dan kamera digital. 

2.7 Histogram 

Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap 

nilai gradasi warna. Jika histogram di gambar pada koordinat kartesian maka 

sumbu x menunjukkan tingkat warna dan sumbu y menujukan frekuensi 
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kemunculan [11]. Jumlah piksel pada citra umumnya sangat besar(sampai 

ribuan) sehingga bila di tampilkan dalam histogram, histogram yang tampil bisa 

melebihi batas layar, agar histogram yang tampil pada layar tidak melebihi batas 

layar biasanya di lakukan proses normalisasi terlebih dahulu pada frekuensi 

kemunculan tingkat warna sebelum di tampilkan pada histogram [11].  

2.8 Gray Level Co-occurence Matrix  

Gray level co-occurence matrix adalah pasangan piksel antara piksel 

referensi dan piksel tetangga. GLCM adalah matriks persegi dengan Ng dimensi, 

di mana Ng sama dengan jumlah tingkat abu-abu dalam gambar, setiap elemen 

dari matriks GLCM adalah jumlah pasangan piksel dengan nilai i dan piksel 

dengan nilai j [12].  

Gray Level Co-occurence matrix menurut Putra, Toni Wijanarko Adi 

adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan jumlah pasangan 

piksel yang memiliki tingkat kecerahan tertentu, di mana pasangan piksel itu 

terpisah dengan jarak d, dan dengan suatu sudut θ [8].  Jarak  dalam perhitungan 

GLCM dinyatakan dalam satuan piksel sedangkan sudut pada perhitungan 

GLCM dinyatakan dalam derajat, sudut yang sering di gunakan dalam 

perhitungan GLCM antar lain sudut 0o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o, 270o, dan 315o 

[13]. GLCM merupakan metode yang paling umum berdasarkan pendekatan 

statisik untuk ekstraksi tekstur [13], dalam pendekatan GLCM matriks yang di 

gunakan biasanya merupakan matriks simetris, penggunaan matriks simetris 

pada pendekatan GLCM meningkatkan waktu komputasi yang di perlukan [14]. 

GLCM dapat di hitung dengan matriks simetris atau tidak simetris [15]. Berikut 

tahapan-tahapan metode GLCM: 

 

Gambar 2.3 Tahapan GLCM 
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Ekstraksi fitur GLCM dilakukan untuk mendapatkan nilai dari Energi, Entropi, 

Kontras, Korelasi. Langkah - langkah dalam ekstraksi fitur GLCM sebagai 

berikut: 

Sebagai gambaran awal nilai tiap piksel dari hasil kuantisasi pada Gambar 2.4 

adalah: 

 

Gambar 2.4 Hasil kuantisasi 

a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat matriks 

kosong misal matriks A dengan ukuran yang sama dengan ukuran citra hasil 

kuantisasi, seperti pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Matriks kosong 

b. Langkah berikutnya menentukan hubungan spasial antara piksel referensi 

dengan piksel tetangga dengan jarak d dan sudut θ, Gambar 2.6 adalah 

contoh hubungan spasial pada jarak 1 piksel dan pada sudut 135o. 

 

Gambar 2.6 hubungan spasial pada sudut 135o dan jarak 1 piksel 

c. Langkah berikutnya menghitung jumlah pasangan piksel yang terdapat pada 

citra hasil kuantisasi dan mengisikannya pada matriks A yang sebelumnya 

di buat. 
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Gambar 2.7 Matriks GLCM sudut 135o. 

d. Langkah berikutnya melakukan normalisasi pada matriks A dengan cara 

menjumlahkan tiap nilai yang terdapat pada matriks A, selanjutnya membagi 

tiap nilai yang terdapat pada matriks A dengan hasil penjumlahan tersebut. 

 

Gambar 2.8 Normalisasi Matriks GLCM sudut 135o. 

e. Langkah berikutnya selanjutnya melakukan ekstraksi fitur pada matriks 

GLCM yang sudah di normalisasi, beberapa fitur yang sering di gunakan 

dalam metode ekstraksi GLCM yaitu : 

1. Energi dengan persamaan  

∑ 𝑃𝑖,𝑗
2

𝑁−1

𝑖,𝑗=0

 (2.1) 

2. Entropi dengan persamaan 

∑ 𝑃𝑖,𝑗. 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖,𝑗

𝑁−1

𝑖,𝑗=0

 (2.2) 

3. Kontras dengan persamaan 

∑ 𝑃𝑖,𝑗

𝑁−1

𝑖,𝑗=0

(𝑖 − 𝑗)2 (2.3) 
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4. Korelasi dengan persamaan 

∑
(𝑖 − 𝜇𝑥)(𝑗 − 𝜇𝑦)𝑝𝑖,𝑗

𝜎𝑥
2𝜎𝑦

2

𝑁−1

𝑖,𝑗=0

 (2.4) 

 Dengan P i, j= Nilai piksel yang sudah di normalisasi, i = komposisi piksel i, j 

= komposisi piksel j,  𝜇𝑥  = ∑ 𝑖. 𝑃𝑖,𝑗
𝑁−1
𝐼,𝐽=0 , 𝜇𝑦  = ∑ 𝑗. 𝑃𝑖,𝑗

𝑁−1
𝐼,𝐽=0 , 𝜎𝑥

2  = ∑ (𝑖 −𝑁−1
𝐼,𝐽=0

𝜇𝑥)2. 𝑃𝑖,𝑗,dan  𝜎𝑦
2 = ∑ (𝑖 − 𝜇𝑦)2. 𝑃𝑖,𝑗

𝑁−1
𝐼,𝐽=0 . 

2.9 Klasifikasi  

 Klasifikasi adalah proses untuk mencari model atau fungsi yang 

menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, model ini di dapat 

dengan melakukan analisis dari set data latih dengan label kelas yang sudah 

diketahui, dengan tujuan untuk memprediksi kelas dari objek yang belum 

diketahui labelnya [16].  

Dalam klasifikasi Terdapat dua langkah proses, proses pertama yaitu  tahap 

pelatihan di mana pada tahap ini model klasifikasi di bangun dengan 

menganalisis set data latih, pada proses kedua model yang sudah di bangun pada 

proses pertama di gunakan untuk klasifikasi data uji untuk mengukur akurasi 

dari model klasifikasi yang sudah dua bangun. Terdapat banyak metode untuk 

membangun model klasifikasi di antaranya Decision tree, Naive bayes, Support 

vector machines, dan K-nearest-neighbor. Dalam klasifikasi terdapat dua jenis 

permodelan, yaitu [17]: 

a. Permodelan Deskriptif (descriptive modelling), yaitu model klasifikasi 

yang dapat berfungsi sebagai suatu alat penjelas untuk membedakan 

objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. 

b. Permodelan Prediktif (predictive modelling), yaitu model klasifikasi 

yang dapat di gunakan untuk memprediksi label kelas record yang tidak 

diketahui. 

2.10 K-nearest-neighbor 

Algoritma K-nearest-neighbor adalah algoritma yang melakukan klasifikasi 

berdasarkan kedekatan jarak antara satu data dengan data lain [18]. Algoritma 

K-nearest-neighbor termasuk salah satu dari teknik lazy learning [16]. Untuk 
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mendefinisikan jarak antara dua titik yaitu pada titik data latih (x) dan pada titik 

data uji (y) maka digunakan perhitungan jarak Euclidean distance, seperti di 

tunjukan pada persamaan 2.5. 

𝐷(𝑥, 𝑦) =  √∑ (𝑥𝑘 − 𝑦𝑘)2𝑛
𝑘−1   (2.5) 

Di mana  D adalah jarak antara titik pada data latih x dan titik data uji y yang 

akan di klasifikasi, x = x1, x2, ..., xi dan y = y1, y2, ..., yi dan I 

merepresentasikan nilai atribut, dan n merupakan dimensi atribut [19]. 

Berikut langkah-langkah melakukan klasifikasi menggunakan metode K-

NN: 

a. Tentukan parameter K (banyaknya tetangga yang paling dekat dengan data 

uji). 

b. Hitung jarak antara data latih dengan data uji pada data latih. 

c. Urutkan data latih dari yang memiliki jarak terdekat dengan data tes. 

d. Tentukan data latih terdekat berdasarkan parameter k 

e. Tentukan katagori dari data latih terdekat. 

f. Simpulkan katagori data uji berdasarkan mayoritas katagori dari data latih 

terdekat.  

Nilai K pada K-NN berarti K-data terdekat dari data uji, salah satu hal yang 

harus di perhatikan pada algoritma K-NN adalah pemilihan nilai K, jika nilai 

K terlalu besar maka akan mengakibatkan distorsi data yang besar, misal jika 

K bernilai 13 dan dalam 13 data tersebut terdiri dari 7 data dengan kelas A, dan 

6 data dengan kelas B sedangkan jarak antara data uji dengan kelas A lebih 

jauh di banding dengan kelas B maka data uji akan tergabung pada kelas A. 

Sedangkan jika nilai K terlalu kecil maka algoritma akan terlalu sensitif 

terhadap noise. Untuk menangani masalah voting mayoritas biasanya di 

lakukan pembobotan pada K-tetangga terdekat untuk menentukan kelas yang 

sebaiknya di ambil [18]. Algoritma K-NN adalah algoritma yang paling 

sederhana dari semua algoritma machine learning, karena dalam melakukan 

klasifikasi objek hanya dengan mayoritas vote dari tetangganya [20]. 
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2.11 Support vector machines 

Support vector machine (SVM) adalah sebuah sistem pembelajaran yang 

menggunakan raung hipotesis berupa fungsi-fungsi linier dalam sebuah ruang 

fitur (feature space) berdimensi tinggi yang di latih dengan algoritma 

pembelajaran berdasarkan teori optimasi dengan mengimplementasikan 

learning bias yang berasal dari teori statistik [21].  

Secara konsptual, SVM adalah mesin linear yang di bekali degan fitur-fitur 

khusus dan berdasarkan metode structural risk-minimization (SRM) dan 

pembelajaran teori statistik. Sehingga SVM dapat memberikan kinerja 

generalisasi yang baik dalam masalah pengenalan pola [20]. 

Konsep klasifikasi SVM secara sederhana adalah sebuah usaha untuk 

mencari hyperplane (bidang pemisah) terbaik yang berfungsi sebagai pemisah 

dua buah kelas data pada ruang input.  Hyperplane terbaik antara dua buah 

kelas dapat di temukan dengan mengukur margin hyperplane dan mencari titik 

maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat dari 

masing-masing kelas, sedangkan data terdekat dengan hyperplane disebut 

support vector [18]. 

2.11.1 SVM linearly separable data 

Linearly separable data merupakan data yang dapat di pisahkan secara linier. 

Pada Gambar 2.9 sebelah kiri merupakan berbagai alternatif hyperplane yang 

dapat memisahkan semua data set sesuai dengan kelasnya, namun hyperplane 

terbaik selain dapat memisahkan data sesuai dengan kelasnya tetapi juga 

memiliki margin yang paling besar. Gambar 2.9 sebelah kanan merupakan 

hyperplane yang miliki margin yang paling besar. 

 

Gambar 2.9 Margin Hyperplane 
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Pada gambar 2.9 data set dua kelas dapat di pisahkan oleh sepasang bidang 

pembatas (garis putus-putus) yang sejajar. Bidang pembatas pertama 

membatasi kelas pertama dan bidang pembatas kedua membatasi kelas kedua, 

sehingga di perolah konstrain 

𝑥𝑖 . 𝑤 + 𝑏 ≥ +1 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑖 = +1 

(2.6) 𝑥𝑖 . 𝑤 + 𝑏 ≤ −1 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑖 = −1 

  Dengan w adalah normal bidang dan b adalah posisi bidang relatif terhadap 

pusat koordinat. Nilai margin antara bidang pembatas (berdasarkan rumus 

jarak garis ke titik pusat) adalah 
1−𝑏(−1−𝑏)

𝑤
=  

2

|𝑤|
. Nilai margin ini 

dimaksimalkan dengan tetap memenuhi konstrain (2.6), degan mengalikan b 

dan w dengan sebuah konstanta maka akan dihasilkan nilai margin yang  

dikalikan dengan konstanta yang sama. Oleh karena itu konstrain (2.6) 

merupakan scaling constraint yang dapat di penuhi dengan rescaling b dan 

w. Selain itu, karena memaksimalkan 1/|w| sama dengan meminimumkan |w|2 

dan jika kedua bidang pembatas pada (2.6)  direpresentasikan dalam  

𝑦𝑖(𝑥𝑖. 𝑤 + 𝑏) − 1 ≥ 0 (2.7) 

Maka pencarian bidang pemisah (hyperplan) terbaik dengan nilai margin 

terbesar dapat di rumuskan dengan masalah optimasi konstrain 

𝑚𝑖𝑛
1

2
|𝑤|2  (2.8) 

𝑠. 𝑡 𝑦𝑖(𝑥𝑖. 𝑤 + 𝑏) − 1 ≥ 0  

Persoalan ini lebih mudah di selesaikan jika di ubah ke dalam formula 

lagrangian dengan menggunakan lagrang multiplier. Sehingga permasalahan 

optimasi konstrain (2.8) di ubah menjadi: 

min
𝑤,𝑏

𝐿𝑝 (𝑤, 𝑏, 𝑎) ≡
1

2
|𝑤|2 − ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖(𝑥𝑖. 𝑤 + 𝑏)𝑛

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1   (2.9) 

dengan tambahan konstrain, 𝜶𝒊 ≥ 𝟎 (nilai dari koefisien lagrange). Dengan 

meminimumkan Lp terhadap w dan b, maka dari 
𝜕

𝜕𝑏
𝑙𝑝(𝑤, 𝑏, 𝛼) = 0 diperoleh  

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = 0𝑛
𝑖=1   (2.10) 

dan dari 
𝜕

𝜕𝑤
𝑙𝑝(𝑤, 𝑏, 𝛼) = 0 diperoleh  

𝑤 =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖 = 0𝑛
𝑖=1   (2.11) 
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2.11.2 SVM non-linearly separable data 

Untuk dapat mengklasifikasikan data yang tidak bisa di pisahkan secara 

linier formula SVM harus di modifikasi karena tidak akan ada solusi yang 

ditemukan. Sehingga bidang pembatas (2.6) diubah sehingga lebih fleksibel 

(untuk kondisi tertentu) dengan penambahan variabel ξ𝑖  (ξ𝑖  ≥ 0, ∀𝑖∶ ξ𝑖 =

0 jika x𝑖 diklasifikasikan dengan benar) menjadi  

𝑥𝑖. 𝑤 + 𝑏 ≥ 1 − ξ𝑖  

  𝑥𝑖 . 𝑤 + 𝑏 ≤ −1 + ξ𝑖 (2.12) 

Pencarian bidang pemisah dengan penambahan variabel 𝛏𝒊 sering juga di 

sebut soft margin hyperplane (Gambar2.). Sehingga formula untuk pencarian 

bidang pemisah (hyperplane) terbaik menjadi: 

                         𝑚𝑖𝑛
1

2
|𝑤|2 + 𝐶(∑ ξ𝑖

𝑛
𝑖=1 )  (2.13) 

                                     𝑠. 𝑡 𝑦𝑖(𝑥𝑖. 𝑤 + 𝑏) ≥ 1 − ξ𝑖  

                                    ξ𝑖 ≥ 0  

C (cost) adalah parameter yang menentukan besar penalti akibat kesalahan 

dalam klasifikasi data dan nilainya di tentukan oleh pengguna.  

 

Gambar 2.2 soft margin hyperplane 

Metode lain untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat di pisahkan 

secara linier adalah dengan mentransformasikan data ke dalam dimensi ruang 

fitur (feature space) sehingga data dapat di pisahkan secara linier pada feature 

space.  

 

Gambar 2.3 transformasi vector input ke feature space 
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Gambar 2.3 Merupakan ilustrasi transformasi data ke dalam dimensi ruang 

fitur (feature space), caranya adalah data di petakan dengan menggunakan 

fungsi pemetaan (transformasi) 𝑥𝑘 → ∅(𝑥𝑘) ke dalam feature space sehingga 

didapat bidang pemisah (hyperplane) yang dapat memisahkan data sesuai 

kelasnya. Dengan menggunakan fungsi transformasi maka nilai 𝑤 =

 ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖∅(𝑥𝑖)
𝑛𝑠
𝑖=1  dan fungsi hasil pembelajaran yang dihasilkan adalah  

𝑓(𝑥𝑑) =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖∅(𝑥𝑖)∅(𝑥𝑑) + 𝑏𝑛𝑠
𝑖=1   (2.14) 

Dalam prakteknya feature space biasanya memiliki dimensi yang lebih 

tinggi dari vektor input (input space). Hal ini berakibat komputasi pada 

feature space mungkin sangat besar karena kemungkinan feature space 

memiliki jumlah feature yang tidak terhingga, sehingga untuk mengatasi hal 

tersebut di gunakan “kernel trick” pada SVM. Jika sebuah fungsi kernel K 

sehingga 𝑘(𝑥𝑖, 𝑥𝑑) = ∅(𝑥𝑖)∅(𝑥𝑑) , maka fungsi transformasi ∅(𝑥𝑘)  tidek 

perlu di ketahui secara persis. Sehingga fungsi yang di hasilkan dari pelatihan 

adalah 

𝑓(𝑥𝑑) =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑑) + 𝑏 (𝑥𝑖 = 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)𝑛𝑠
𝑖=1   (2.15) 

dengan ns = jumlah support vector,  𝒙𝒊 = support vector, dan 𝒙𝒅 = data yang 

akan di klasifikasikan. Fungsi kernel yang umum di gunakan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Linier 

b. Polinomial 

𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥) = (𝑦. 𝑥𝑖
𝑇𝑥 + 𝑟)𝑃, 𝑦 > 0 (2.17) 

c.  Radian Basis Function (RBF) 

𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) = exp(−𝑦|𝑥𝑖 − 𝑥|2) , 𝑦 > 0 (2.18) 

2.11.3 Multi class SVM  

Saat pertama kali di perkenalkan Support vector machine pada awalnya 

hanya dapat mengklasifikasikan data dalam dua kelas (klasifikasi biner). 

Namun dalam penelitian lebih lanjut SVM dikembangkan sehingga dapat 

mengklasifikasikan data yang memiliki lebih dari dua kelas. Metode one 

againts one dan one againts all adalah dua metode yang umum di gunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan data yang lebih dari dua kelas. 

𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) = 𝑥𝑖
𝑇𝑥 (2.16) 
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a. SVM one against one 

Pada metode one against one, dibangun k(k-1)/2 buah model klasifikasi 

biner (k adalah jumlah kelas). Setiap model dilatih menggunakan data dari 

dua kelas. Untuk data pelatihan dari kelas ke-i dan kelas ke-j, di lakukan 

pencarian untuk mendapatkan fungsi klasifikasi (fyperplane). Dalam 

melakukan klasifikasi data baru, data baru tersebut di masukan ke dalam 

fungsi hasil pelatihan, jika hasil dari klasifikasi data baru tersebut 

menyatakan bahwa data terebut adalah kelas i maka vote untuk kelas i di 

tambah satu. Kelas dari data baru tersebut di tentukan dari jumlah vote hasil 

klasifikasi semua model yang di bangun. 

b. SVM one against all/rest 

Pada metode one against all, dibangun k buah model SVM biner (k 

adalah jumlah kelas). Setiap model klasifikasi ke-i di latih dengan 

menggunakan keseluruhan data, kemudian di lakukan pencarian untuk 

mendapatkan fungsi klasifikasi (fyperplane). Dalam melakukan klasifikasi 

data baru, data baru tersebut di masukan ke dalam fungsi hasil pelatihan, 

jika hasil dari klasifikasi data baru tersebut menyatakan bahwa data terebut 

bukan kelas i maka data baru tersebut di masukan ke dalam fungsi hasil 

pelatihan berikutnya, sampai hasil dari klasifikasi menyatakan bahwa data 

baru tersebut adalah kelas i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


