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ABSTRACT 
Support Vector Machine (SVM) currently aroused great attention from machine learning community. It offers a new 
learning strategy to obtain optimal hyperplane and yields a high generalization to the unseen pattern. It also opens a 
possibility to incorporate prior knowledge of the domain by designing a specific kernel function to measure the similarity 
degree of the data. These features explained why in several studies, SVM generalized better than the conventional 
classification methods including the neural network trained by backpropagation algorithm. 
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1. Apakah Softcomputing itu? 
Softcomputing adalah salah satu teknologi komputasi, yang dewasa ini telah berhasil diaplikasikan dalam berbagai 
bidang, seperti misalnya analisa data meteorologi, pengenalan pola, dan sistem kontrol. Ada berbagai macam definisi 
softcomputing diberikan oleh para ahli. Salah satunya adalah sebagaimana disampaikan oleh pencetus softcomputing, 
yaitu Prof. Lotfi A. Zadeh, di homepage BISC[1], sebagai berikut:   

“Berbeda dengan pendekatan konvensional hardcomputing, softcomputing dapat bekerja dengan baik walaupun 
terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran parsial pada data yang diolah. Hal inilah yang 
melatarbelakangi fenomena dimana kebanyakan metode softcomputing mengambil human-mind sebagai model”.  

Mengapakah human-mind merupakan model yang menarik bagi pengembangan softcomputing? Kunci dari pertanyaan 
ini sebenarnya terletak pada struktur dan fungsi dari otak manusia. Otak manusia merupakan mesin molekuler, yang 
terdiri dari dua jenis sel: neuron dan glia. Dalam otak kita terdapat sekitar 1011 sel neuron, sedangkan sel glia sekitar 3 
sampai 4 kali lipatnya. Sel neuron berfungsi sebagai pemroses informasi yang diterima oleh otak. Sel neuron terhubung 
antara satu dengan yang lain dengan benang-benang panjang. Berat otak manusia saat lahir sekitar 400 gram, sedangkan 
saat dewasa sekitar 1500 gram. Pertambahan berat ini disebabkan oleh bertambahnya panjang benang-benang tersebut, 
disamping pertambahan sel glia. Pertambahan panjang ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang dialami oleh 
manusia. Hal ini merupakan ide awal bagi pengembangan salah satu metode softcomputing: artificial neural network, 
yang memiliki kemampuan pembelajaran terhadap informasi yang telah diterima. Selain kemampuan pembelajaran, otak 
manusia juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan walaupun informasi mengandung unsur ketakpastian 
dan kekurangtegasan, seperti “manis”, “pahit”, “tinggi”, “rendah”, dsb. Hal ini merupakan konsep yang mendasari 
pengembangan metode fuzzy, yang mencerminkan cara berfikir manusia. Selain neural network dan fuzzy, masih banyak 
lagi jenis-jenis metode softcomputing, yang ide awalnya bersumber dari otak manusia maupun mekanisme biologi yang 
terdapat di alam semesta. Berbasis teori yang dikembangkan Roger W. Sperry - salah seorang pemenang nobel 
kedokteran 1981 - mengenai fungsi spesial cerebral hemisphere pada otak manusia[2], Ovaska memandang bahwa 
softcomputing merupakan analogi yang tepat bagi fungsi otak kanan, sedangkan hardcomputing analogi bagi fungsi otak 
kiri[3].  
 
Mengacu pada definisi yang diberikan oleh Zadeh, metode-metode dalam softcomputing dapat dikategorikan ke dalam 
tiga kategori besar:  Fuzzy Logic (FL), Neural Network Theory (NN) dan Probabilistic Reasoning (PR). Metode-metode 
ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru diadakan setelah konsep softcomputing dirumuskan. Yang terjadi justru 
sebaliknya. Metode-metode Fuzzy Logic, Neural Network maupun Probabilistic Reasoning telah ada lebih dahulu. Fuzzy 
Logic telah berkembang sejak tahun 1965. Konsep-konsep dasar neural network telah digali sejak tahun 1940-an. 
Probabilistic Reasoning juga bukanlah hal yang sama sekali baru. Karena itu, Zadeh menyebut softcomputing sebagai 
reinkarnasi dari metode-metode di atas. Dewasa ini softcomputing berkembang dengan pesat, dimana diperkenalkan 
berbagai model dan metode pembelajaran baru, maupun aplikasinya pada berbagai bidang.  
 
Makalah ini membahas mengenai Support Vector Machine sebagai paradigma baru dalam softcomputing, yang akhir-
akhir ini menjadi salah satu topik penelitian yang hangat dan seolah merupakan rival utama neural network. Bab 2 
mengulas secara singkat neural network yang sejak akhir tahun 90-an menjadi salah satu metode “standar” dalam 
pengenalan pola, dikarenakan kemampuannya mempelajari pola non linear yang terdapat pada data. Bab 3 membahas 
konsep penting dalam Support Vector Machine (SVM) yang memiliki strategi berbeda dalam menemukan hyperplane, 
namun memiliki kemampuan generalisasi yang secara teori lebih memuaskan daripada metode neural network. Bab 4 
memperkenalkan salah satu aplikasi SVM di bidang biomedis, yaitu memprediksi keberhasilan terapi interferon bagi 
penderita penyakit Hepatitis C kronis. Makalah ini ditutup dengan kesimpulan pada Bab 5 dan referensi di bab terakhir. 
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2. Neural Networks Sebagai Metode “Standar” Dalam Pengenalan Pola 
Artificial neural network adalah model matematika yang idenya berasal dari keinginan meniru proses informasi yang 
berlangsung pada otak manusia. Sebuah neural network dapat dianalisa dari dua sisi: 
- bagaimana neuron-neuron tersebut dirangkaikan dalam suatu jaringan (arsitektur) 
- bagaimana jaringan tersebut dilatih agar memberikan output sesuai dengan yang dikehendaki (algoritma 

pembelajaran). Algoritma pembelajaran ini menentukan cara bagaimana nilai penguatan yang optimal diperoleh 
secara otomatis. 

Berdasarkan arsitekturnya, neural network1 dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, antara lain, single-layer neural 
network, multilayer neural network, dan recurrent neural network. Adapun algoritma pembelajaran neural network sangat 
beragam, antara lain Hebb’s law, Delta rule, Backpropagation, dan Self Organizing Feature Map. Sejak diperkenalkannya 
algoritma backpropagation oleh Rumelhart dan Mc Clelland[4], penelitian di bidang neural network berkembang dengan 
pesat. Dari sisi teori, Funahashi membuktikan secara matematis bahwa sebuah multilayer perceptron yang memiliki 3 
layer (input, hidden dan output) memiliki kemampuan memetakan sebarang data[5]. Hal ini menjelaskan mengapa MLP 
yang dilatih dengan algoritma backpropagation memiliki potensi besar untuk diterapkan pada berbagai aplikasi dari real-
world domain. Salah satu aplikasi pertama backpropagation adalah pengembangan model NETtalk oleh Sejnowski dan 
Rosenberg, yang mengkonversikan teks berbahasa Inggris menjadi suara[6]. Selain text to speech (TTS), aplikasi 
multilayer perceptron yang dilatih dengan backpropagation dapat ditemukan juga di bidang meteorologi, pengenalan 
huruf, analisa citra, pengenalan suara (speech recognition), hingga tema yang bersifat kolaboratif seperti prediksi struktur 
protein dalam bidang bioinformatika. Hingga pertengahan tahun 90-an, model neural network menempati posisi sebagai 
metode “standar” dalam pengenalan pola. Kelebihan neural network terletak pada kemampuan non linear mapping yang 
dimiliki, disamping kemudahannya dalam mendesain solusi bagi problema non linear. Model pemetaan didesain lewat 
pemakaian data pada training set dalam proses pembelajaran, tanpa harus mengasumsikan distribusi statistik data yang 
diolah.  
 
Disamping kelebihan tersebut, backpropagation memiliki berbagai kelemahan sebagai berikut[7]: 
- Sebelum proses pembelajaran dilakukan, arsitektur network harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang 

paling sulit adalah menentukan ukuran network yang ditentukan oleh jumlah hidden layer dan jumlah neuron pada 
hidden layer. Bila ukuran network yang dibangun terlampau kecil, akan berakibat network itu tidak mampu 
memetakan fungsi yang cukup kompleks. Tetapi bila ukuran network itu terlampau besar, akan beresiko tinggi 
terjadi overfitting, dimana noise akan dianggap sebagai informasi yang harus dipetakan dengan benar, sehingga 
tingkat generalisasi yang diperoleh akan rendah. Tingkat generalisasi maksudnya kemampuan network 
mengklasifikasikan dengan benar terhadap data baru yang tidak diikutsertakan dalam proses pembelajaran.   

- Analisa matematis terhadap hidden neuron sangat sulit dilakukan, sehingga neural network cenderung dipakai 
sebagai blackbox: mampu memberikan input output dengan baik, tetapi tidak dapat dipahami dengan baik, 
bagaimana hal itu dapat diwujudkan. 

- Umumnya backpropagation berhasil dipakai pada masalah klasifikasi yang berskala kecil, dan local minimal relatif 
jarang terjadi. Jika dipakai pada data yang berskala besar dan kompleks (misalnya jumlah class-nya ribuan),  
diperlukan network berukuran besar, dimana saat itu local minima merupakan masalah yang serius.  

- Proses pembelajaran memerlukan waktu yang cukup lama. 
 
Haykin merangkumkan berbagai strategi untuk memperbaiki kelemahan backpropagation, termasuk di antaranya 
pemakaian sequential mode dalam pelatihan, memaksimalkan konten informasi dan pemakaian fungsi aktifasi 
antisymmetric[12]. Sedangkan dalam masalah klasifikasi data dengan skala besar, Hotta et al. mengembangkan model 
gabungan antara competitive neural network dan multilayer perceptron, dimana masalah itu dibagi ke berbagai modul 
berskala kecil oleh sebuah vector quantization neural network, dan tiap modul kemudian akan diselesaikan oleh sebuah 
modul MLP[8]. 
 
Namun demikian, strategi-strategi di atas hanya bertujuan membuat proses pembelajaran algoritma backpropagation lebih 
efektif, tetapi sama sekali tidak menyentuh tujuan utama proses pembelajaran dalam machine learning, yaitu bagaimana 
mencari hyperplane2 yang memiliki tingkat generalisasi optimal. Yang dimaksud dengan generalisasi optimal adalah 
kemampuan mengklasifikasikan dengan benar data-data yang tidak diikutsertakan dalam proses pembelajaran. Masalah 
inilah yang menjadi titik tolak pengembangan strategi pembelajaran pada Support Vector Machine, dimana hyperplane 
dicari dengan memperhitungkan kemampuan generalisasinya terhadap data yang baru, yang disebut Structural Risk 
Minimization[9, 11, 10]. 
 
                                                 
1 Di antara berbagai arsitektur dan algoritma pembelajaran tersebut, arsitektur 3 layer multilayerperceptron (MLP) yang 
dilatih dengan algoritma backpropagation adalah model yang paling populer. Hal ini menyebabkan para peneliti sering 
memakai istilah “neural network” untuk MLP yang dilatih dengan backpropagation. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, 
karena arsitektur dan algoritma pembelajaran neural network tidak hanya kombinasi keduanya. 
2 hyperplane dalam ruang vector berdimensi d adalah affine subspace berdimensi d-1 yang membagi ruang vector 
tersebut ke dalam dua bagian, yang masing-masing berkorespondensi pada class yang berbeda 
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3. Strategi Pembelajaran Dalam Support Vector Machine 
Support Vector Machine (SVM) dikembangkan oleh Boser, Guyon, Vapnik,  dan pertama kali dipresentasikan pada 
tahun 1992 di Annual Workshop on Computational Learning Theory. Konsep dasar SVM sebenarnya merupakan 
kombinasi harmonis dari teori-teori komputasi yang telah ada puluhan tahun sebelumnya, seperti margin hyperplane yang 
dibahas oleh Duda & Hart tahun 1973, Cover tahun 1965 dan Vapnik 1964. Konsep kernel diperkenalkan oleh Aronszajn 
tahun 1950, dan demikian juga dengan konsep-konsep pendukung yang lain. Akan tetapi hingga tahun 1992, belum 
pernah ada upaya merangkaikan komponen-komponen tersebut[9]. Dalam proses pembelajarannya, SVM 
memperkenalkan strategi baru dengan menemukan hyperplane yang terbaik pada input space, lewat strategi yang disebut 
Structural Risk Minimization[10]. Prinsip dasar SVM adalah linear classifier, dan selanjutnya dikembangkan agar dapat 
bekerja pada problem non-linear dengan memasukkan konsep kernel trick pada ruang kerja berdimensi tinggi. Pertama-
tama akan dibahas mengenai konsep hyperplane optimal lewat pemaksimalan nilai margin, dilanjutkan dengan soft 
margin sebagai bentuk yang lebih fleksibel terhadap error, dan terakhir dibahas mengenai konsep kernel yang 
memungkinkan SVM diaplikasikan untuk kasus non linear. 
 
3.1 Linear SVM  
Konsep SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai 
pemisah dua buah class pada input space. Gambar 1a memperlihatkan beberapa pattern yang merupakan anggota dari 
dua buah class : positif (dinotasikan dengan +1) dan negatif (dinotasikan dengan –1). Pattern yang tergabung pada class 
negatif disimbolkan dengan kotak, sedangkan pattern pada class positif, disimbolkan dengan lingkaran. Proses 
pembelajaran dalam problem klasifikasi diterjemahkan sebagai upaya menemukan garis (hyperplane) yang memisahkan 
antara kedua kelompok tersebut. Berbagai alternatif garis pemisah (discrimination boundaries) ditunjukkan pada Gambar 
1a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                  (b) 

Gambar 1–  SVM Berusaha Menemukan Hyperplane Terbaik Yang Memisahkan Kedua Class Negatif Dan 
Positif 

Hyperplane pemisah terbaik antara kedua class dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tsb. dan mencari 
titik maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane tersebut dengan data terdekat dari masing-masing class. Subset 
data training set yang paling dekat ini disebut sebagai support vector. Garis solid pada Gambar 1b menunjukkan 
hyperplane yang terbaik, yaitu yang terletak tepat pada tengah-tengah kedua class, sedangkan titik kotak dan lingkaran 
yang berada dalam lingkaran hitam adalah support vector. Upaya mencari lokasi hyperplane optimal ini merupakan inti 
dari proses pembelajaran pada SVM 

Data yang tersedia dinotasikan sebagai d
ix ℜ∈
r  sedangkan label masing-masing dinotasikan { }1,1+−∈iy  untuk 

li ,,2,1 L= , yang mana l adalah banyaknya data. Diasumsikan kedua class –1 dan +1 dapat terpisah secara sempurna 
oleh hyperplane berdimensi d , yang didefinisikan:   

0. =+ bxw rr
                                                                                      (1) 

Sebuah pattern ixr yang termasuk class –1 (sampel negatif) dapat dirumuskan sebagai pattern yang memenuhi 
pertidaksamaan: 

1. −≤+ bxw i
rr

                                                                                   (2) 

sedangkan pattern ixr yang termasuk class +1 (sampel positif): 

1. +≥+ bxw i
rr

                                                                                 (3) 

Discrimination boundaries

Class −1 Class +1

Margin

Class −1 Class +1
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Margin terbesar dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya, yaitu 
wr/1 . Hal ini dapat dirumuskan sebagai Quadratic Programming (QP) problem, yaitu mencari titik minimal 

persamaan (4), dengan memperhatikan constraint persamaan (5). 
2

2
1)(min ww

w

r
r =τ                                                                          (4) 

ibwxy ii ∀≥−+ ,01).( rr
                                                                      (5) 

Problem ini dapat dipecahkan dengan berbagai teknik komputasi, di antaranya Lagrange Multiplier sebagaimana 
ditunjukkan pada persamaan (6). 

∑
=

−+−=
l

i
iii bwxywbwL

1

2 ))1).(((
2
1),,( rrrr αα                              ),,2,1( li L=           (6) 

iα adalah Lagrange multipliers, yang bernilai nol atau positif )0( ≥iα . Nilai optimal dari persamaan (6) dapat dihitung 

dengan meminimalkan L terhadap wr dan b , dan memaksimalkan L terhadap iα . Dengan memperhatikan sifat bahwa 

pada titik optimal gradient L =0, persamaan (6) dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi problem yang hanya 
mengandung saja iα , sebagaimana persamaan (7). 
Maximize: 
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Subject to: 

0≥iα ),,2,1( li L=   0
1
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=

l

i
iiyα                                                              (8) 

 

Dari hasil dari perhitungan ini diperoleh iα yang kebanyakan bernilai positif. Data yang berkorelasi dengan iα yang 
positif inilah yang disebut sebagai support vector. 
 
3.2 Soft Margin 
Penjelasan di atas berdasarkan asumsi bahwa kedua belah class dapat terpisah secara sempurna oleh hyperplane 
sebagaimana constraint pada persamaan (5). Akan tetapi, umumnya dua buah class pada input space tidak dapat terpisah 
secara sempurna. Hal ini menyebabkan constraint pada persamaan (5) tidak dapat terpenuhi, sehingga optimisasi tidak 
dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SVM dirumuskan ulang dengan memperkenalkan teknik soft margin. 
Dalam soft margin, persamaan (5) dimodifikasi dengan memasukkan slack variabel iξ  )0( >iξ  sebagai berikut: 

ibwxy iii ∀−≥+ ,1).( ξrr
                                                                    (9) 

Dengan demikian persamaan (4) diubah menjadi : 

∑
=

+=
l

i
iw

Cww
1

2

2
1),(min ξξτ rr

r                                                          (10) 

Paramater C dipilih untuk mengontrol tradeoff antara margin dan error klasifikasi ξ . Nilai C  yang besar berarti akan 
memberikan penalti yang lebih besar terhadap error klasifikasi tersebut. 
 
3.3 Non Linear SVM 
Pada umumnya masalah dalam domain dunia nyata (real world problem) jarang yang bersifat linearly separable. 
Kebanyakan masalah-masalah tsb. bersifat non linear. Untuk menyelesaikan kasus non linear, perhitungan SVM 
dimodifikasi menjadi dua tahap, dimana dalamnya dimanfaatkan konsep yang disebut Kernel trick.  

Dalam non linear SVM, pertama-tama data xr  dipetakan oleh fungsi )(xrΦ ke ruang vektor yang berdimensi lebih 
tinggi. Pada ruang vektor yang baru ini, hyperplane yang memisahkan kedua class tersebut secara linear dapat 
dikonstruksikan. Hal ini sejalan dengan teori Cover yang menyatakan“Jika suatu transformasi bersifat non linear dan 
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dimensi dari feature space cukup tinggi, maka data pada input space dapat dipetakan ke feature space yang baru, 
dimana pattern-pattern tersebut pada probabilitas tinggi dapat dipisahkan secara linear” [12]. 
 
Ilustrasi dari konsep ini dapat dilihat pada Gambar 2. Pada Gambar 2a diperlihatkan data pada class negatif dan data pada 
class positif yang berada pada input space berdimensi dua tidak dapat dipisahkan secara linear. Selanjutnya Gambar 2b 
menunjukkan bahwa fungsi Φ  memetakan tiap data pada input space tersebut ke ruang vektor baru yang berdimensi 
lebih tinggi (dimensi 3), dimana kedua class dapat dipisahkan secara linear oleh sebuah hyperplane. Notasi matematika 
dari mapping ini adalah sebagai berikut: 

qdqd <ℜ→ℜΦ :                                                                  (11) 

(a)                                                                                  (b) 

Gambar 2. Fungsi Φ  Memetakan Data Ke Ruang Vektor Yang Berdimensi Lebih Tinggi, Sehingga  Kedua Class 
Dapat Dipisahkan Secara Linear Oleh Sebuah Hyperplane 

 
Tabel 1. Kernel yang Umum Dipakai Dalam SVM 
Jenis Kernel Definisi 

Polynomial p
jiji xxxxK )1.(),( +=
rrrr

 

Gaussian )
2

exp(),( 2

2

σ
ji

ji

xx
xxK

rr
rr −

−=  

Sigmoid ).tanh(),( βα += jiji xxxxK rrrr
 

Pemetaan ini dilakukan dengan menjaga topologi data, dalam artian dua data yang berjarak dekat pada input space akan 
berjarak dekat juga pada feature space, sebaliknya dua data yang berjarak jauh pada input space akan juga berjarak jauh 
pada feature space. 
 
Selanjutnya proses pembelajaran pada SVM dalam menemukan titik-titik support vector, hanya bergantung pada dot 
product dari data yang sudah ditransformasikan pada ruang baru yang berdimensi lebih tinggi, yaitu 

)().( ji xx rr
ΦΦ .Karena umumnya transformasiΦ ini tidak diketahui, dan sangat sulit untuk difahami secara mudah, 

maka perhitungan dot product tersebut sesuai teori Mercer dapat digantikan dengan fungsi kernel ),( ji xxK rr
 yang 

mendefinisikan secara implisit transformasiΦ . Strategi ini disebut sebagai Kernel Trick, yang dirumuskan sebagai 
berikut: 

 )().(),( jiji xxxxK rrrr
ΦΦ=  (12) 

Input Space High-dimensional Feature Space

Hyperplane

X
)(XΦ
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Kernel trick memberikan berbagai kemudahan, karena dalam proses pembelajaran SVM, untuk menentukan support  
vector, kita hanya cukup mengetahui fungsi kernel yang dipakai, dan tidak perlu mengetahui wujud dari fungsi non 
linearΦ . Berbagai jenis fungsi kernel dikenal, sebagaimana dirangkumkan pada Tabel 1. 

Selanjutnya hasil klasifikasi dari data xr  diperoleh dari persamaan berikut: 

 bxwxf +Φ=Φ )(.))(( rrr
 (13) 

 ∑
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+ΦΦ=
n

SVxi
iii
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bxxy
r
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r
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SV pada persamaan di atas dimaksudkan dengan subset dari training set yang terpilih sebagai support vector, dengan 
kata lain data ixr  dengan nilai 0>iα . 
 
Dewasa ini, penelitian mengenai metode pembelajaran berbasis kernel telah berkembang dengan sangat luas, dan tidak 
terbatas pada SVM, melainkan juga diterapkan pada metode lain seperti misalnya Kernel Principal Component Analysis, 
dan Kernel Fisher Discriminant. Salah satu topik menarik dalam bidang ini adalah mendesain fungsi kernel untuk 
merepresentasikan pengetahuan spesifik mengenai domain masalah yang dipecahkan. Misalnya kernel yang 
memanfaatkan efektif informasi korelasi lokal antar pixel pada analisa citra, atau informasi lokal pada sekuens DNA 
untuk diaplikasikan pada pengenalan translation initiation sites (TIS) dalam bidang bioinformatika[13]. 
 
4. Aplikasi SVM di Bidang Medis: Prediksi Efektifitas Terapi Interferon bagi Pasien 
Hepatitis C Kronis 
Salah satu aplikasi SVM yang kami kerjakan adalah pengembangan metode cerdas untuk memprediksi efektifitas terapi 
interferon bagi pasien Hepatitis C kronis. Riset ini juga merupakan kolaborasi lintas bidang, antara tim komputasi 
Nagoya Inst. Of Technology, laboratorium softcomputing di Chukyo University dengan tim medis pada fakultas 
kedokteran, Nagoya University, Japan.  
 
Kasus Hepatitis C diawali dari laporan yang dimuat di Journal terkemuka “Science”, pada 1989, tentang ditemukannya 
virus oleh Chiron Co. yang deret genomenya berlainan dengan virus hepatitis A dan hepatitis B. Virus itu kemudian 
disebut Hepatitis C. Hepatitis C dewasa ini merupakan satu penyakit penting di dunia, yang menyerang sekitar 170 juta 
orang (tahun 2005). Hepatitis C kronis disebabkan oleh terkontaminasinya peredaran darah dengan virus, sehingga terjadi 
inflamasi pada lever selama lebih dari 6 bulan.Akibatnya terjadi kerusakan sel, yang menyebabkan fungsi lever menjadi 
tidak normal. Diperkirakan penderita penyakit ini di Indonesia berkisar 7 juta orang[14]. Hal ini merupakan masalah yang 
serius, sedangkan sebaran penularan dan jumlahnya belum diketahui. Karena itulah, Depkes dan PT.Roche Indonesia 
mengembangkan sistem surveilans untuk mengamati perkembangan penyebaran penyakit ini[15]. 
 
Salah satu metode pengobatan Hepatitis C adalah memakai terapi Interferon (IFN). Interferon dikenal cukup efektif 
dalam menghambat pertumbuhan virus hepatitis C. Tetapi, di sisi lain, pemakaian interferon ini diikuti oleh efek 
samping yang memberatkan pasien. Efek samping itu antara lain: Flu-like syndrome, menurunnya sel darah putih 
(leucocyte), rambut rontok, dan albuminuria. Terlebih lagi, berhasil tidaknya terapi interferon ini baru diketahui 6 bulan 
kemudian, dengan cara melakukan pemeriksaan HCV-RNA pasien. Bila hasilnya menunjukkan terjadi penurunan kadar 
HCV-RNA, berarti terapi itu efektif. Sebaliknya, jika kadar HCV-RNA pasien tidak turun, berarti interferon itu tidak 
efektif. 
 
Terapi Interferon cukup mahal, dan mengingat beratnya resiko efek samping yang ditimbulkan, terapi ini umumnya tidak 
dilakukan kepada pasien yang hasil terapinya diprediksi tidak berhasil. Kepada mereka lebih baik diberikan terapi selain 
interferon, yang memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi. Prediksi keberhasilan terapi interferon ini umumnya 
dilakukan secara manual oleh dokter yang menangani sang pasien berdasarkan data klinis seperti hepatobiopsy, gene-type 
virus, dan sebagainya. Salah satu kelemahan cara ini adalah akurasinya tergantung dari pengalaman dan jam terbang sang 
dokter. 
 
Sistem cerdas yang kami kembangkan mampu memperkirakan efektif tidaknya terapi interferon, sebelum diterapkan 
pada pasien[16]. Tujuan dari sistem ini adalah membantu tugas dokter untuk memilih terapi yang tepat bagi pasien. Jika 
ternyata hasil prediksi menunjukkan interferon tidak efektif, dokter dapat memberikan terapi lain yang mungkin lebih 
sesuai bagi pasien. Sistem yang dibangun memakai Support Vector Machine (SVM) sebagai classifier. Informasi yang 
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diolah oleh SVM berasal dari hasil diagnosa darah pasien meliputi Hepatobiopsy, HCV-RNA, HCV gene-type, dan 
berbagai faktor lain sebanyak 30 jenis. Tabel 2 memperlihatkan list clinical marker yang dipakai dalam eksperimen ini. 
 

Tabel 2 Clinical Marker yang Dipakai Dalam Eksperimen 
 

No. Clinical Marker No.  Clinical Marker No. Clinical Marker 
1 Sex 11 ALP 21 PT (hours) 
2 Age 12 γ-GTP 22 APTT (%) 
3 HCV-RNA 13 LAP 23 APTT (hours) 
4 HCV Gene type 14 CHE 24 RBC 
5 Hepatobiopsy 15 GOT/GPT 25 Hb 
6 Total Protein 16 Total Cholesterol 26 WBC 
7 A/G 17 Total Bilirubin 27 Lymphocyte 
8 GOT 18 HPT (%) 28 Platelet 
9 GPT 19 HPT (hours) 29 Treatment Interval (W) 
10 LDH 20 PT (%) 30 Ribavirin 

 
Data yang diolah berasal dari pasien yang berobat ke Nagoya University Hospital Jepang, dari tahun 1997-2004. Dari 
data awal sekitar 300 sampel, setelah diteliti, akhirnya diperoleh 112 sampel data yang dianggap cukup layak untuk 
dianalisa. Mengingat keterbatasan data yang ada, estimasi akurasi SVM dilakukan dengan leave-one-out cross 
validation. Gambar 3 memperlihatkan hasil eksperimen yang dilakukan untuk berbagai jumlah feature. Hasil terbaik oleh 
SVM adalah 84% pada saat memakai 5 feature yang paling informatif. Kecuali pada saat jumlah feature=10, SVM 
mencapai akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan k-nearest neighbor classifier. Hasil ini juga menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan akurasi SVM yang signifikan untuk berbagai jumlah feature. Dengan kata lain, SVM relatif lebih 
robust terhadap keberadaan informasi yang tak-relevan, dibandingkan k-nearest neighbor classifier. Hal ini disebabkan  
SVM memetakan data ke ruang berdimensi tinggi, sehingga hyperplane dapat diperoleh lebih mudah.  Evaluasi terhadap 
lima feature yang memiliki peringkat teratas pada bagian FSS menunjukkan bahwa HCV-RNA, hepatobiopsy, HCV 
gene-type, ALP dan CHE memiliki peran penting secara statistik, dalam memprediksi efektifitas terapi, yang sesuai 
dengan pendapat dari sisi klinis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 Hasil Eksperimen Prediksi Efektifitas Interferon Memakai K-Nearest Neighbor Classifier Dan SVM 

 
Studi yang dilakukan di atas masih pada taraf eksperimen, dan belum sampai tahap implementasi di praktek medis. 
Untuk mencapai tahap implementasi, diperlukan kajian yang lebih intensif, terutama pemakaian sampel pasien yang 
jumlahnya lebih banyak, agar sistem di atas mencapai akurasi yang layak pakai. Keunikan masalah medical engineering 
adalah ketatnya batas toleransi error: sedikit saja kesalahan yang terjadi akan beresiko cukup fatal bagi pasien. Akan 
tetapi penyediaan sampel yang lebih banyak akan terbentur kendala, bahwa tidak mudah mencari pasien penyakit tertentu 
untuk memenuhi jumlah yang diperlukan, di samping mahalnya biaya untuk menganalisa data pasien. Di sisi lain, 
seorang ahli komputasi hanya mampu mendesain suatu solusi berdasarkan data yang diolah, sehingga hasilnya sangat 
tergantung kualitas dan kuantitas data tersebut. Baik dokter maupun ahli komputasi menawarkan syarat yang cukup 
berat, agar sistem yang dikembangkan bisa dipakai. Ini yang menyebabkan hasil riset pada kategori ini memerlukan 
waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai pada tahap implementasi. Dewasa ini terobosan-terobosan baru di bidang 
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teknologi komputasi maupun medis terus dilakukan, agar waktu tunggu di atas dapat diperpendek, sehingga hasil riset 
dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
 
5. Kesimpulan 
Makalah ini membahas dasar teori Support Vector Machine (SVM) yang merupakan contoh utama metode pembelajaran 
berbasis Kernel. SVM merupakan kombinasi harmonis berbagai teori statistika yang telah dikembangkan sebelumnya, 
meliputi margin hyperplane, konsep kernel, teori generalisasi dan teori optimisasi. Dalam berbagai kasus, SVM 
menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih baik daripada multilayer perceptron neural network yang dilatih dengan 
backpropagation. Proses pembelajaran pada SVM umumnya jauh lebih cepat daripada neural network, tetapi tidak 
demikian halnya dalam proses testing (recognition). Hal ini dikarenakan kecepatan proses testing tergantung oleh skala 
subset training set yang dipilih sebagai support vector. Open problem lain dalam SVM adalah pemakaiannya pada kasus 
multiclass, karena SVM memerlukan kombinasi berbagai modul yang mengakibatkan tingginya kebutuhan komputasi 
dalam pembelajaran maupun testing. Salah satu contoh aplikasi SVM yang dibahas dalam makalah ini adalah pada 
analisa data biomedis untuk memprediksi keberhasilan terapi bagi pasien hepatitis C kronis. SVM mencapai hasil yang 
relatif lebih baik daripada k-nearest neighbor, dan relatif lebih stabil terhadap keberadaan informasi yang tidak relevan. 
Akurasi SVM dapat ditingkatkan lewat upaya mendesain fungsi kernel tersendiri untuk merepresentasikan pengetahuan 
spesifik mengenai domain masalah yang dipecahkan. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Zadeh L.A. (1994). What is BISC. WWW page. http://www-bisc.cs.berkeley.edu/bisc/bisc.memo.html diakses 

terakhir tanggal 30 September 2008. 
[2] The Nobel Assembly at the Karolinska Institute, Press Release: The 1981 Nobel Prize in Physiology or Medicine, 

Oct 1981, Stockholm, Sweden. http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1981/press.html diakses 
terakhir tanggal 3 Nopember 2008. 

[3] Ovaska S.J. (2005) Computationally Intelligent Hybrid Systems: The Fusion of Soft Computing and Hard 
Computing, Wiley IEEE Press. 

[4] Rumelhart D.E, Mc Clelland J.L. et al. (1987).  Parallel Distributed Processing, Vol.1 and 2, MIT Press, 1986 
[5] Funahashi K (1989). On the approximate realization of continuous mapping by neural networks, Neural Networks, 

Vol.2, pp.183-192. 
[6] Sejnowski, T. J. and Rosenberg, C. R. (1987). Parallel networks that learn to. pronounce English text, Complex 

Systems 1, 145-168. 
[7] Ishikawa M. Neural network no gakushuu no suuri. (2002).  Special Issue of Meteorological Society of Japan on 

Mathematical Perspective of Neural Network and its Application to Meteorological Problem, Meteorological 
Research Note, No.203, pp.29-70 (Japanese Edition). 

[8] Hotta K., Iwata A., Matsuo H., Suzumura N. (1992). Large Scale Neural Network CombNET-II. IEICE Trans. Inf. & 
Syst. Vol.J75 D-II, No.3, pp.545-553 (in Japanese) 

[9] Vapnik V.N. (1999) The Nature of Statistical Learning Theory 2nd edition, Springer-Verlag, New York Berlin Heidelberg 
[10] Tsuda K. (2000). Overview of Support Vector Machine, Journal of IEICE, Vol.83, No.6, pp.460-466  (in Japanese) 
[11] Cristianini N., Taylor J.S. (2000). An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-Based Learning 

Methods.  Cambridge Press University. 
[12] Haykin, S. (1998).  Neural Networks: A Comprehensive Foundation 2nd Ed., Prentice Hall. 
[13] Schölkopf B. and Smola A. (2002). J. Learning with Kernels, MIT Press. 
[14] Depkes: 7 juta orang idap Hepatitis C     

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/07/tgl/10/time/124024/idnews/632535/idkanal/1
0  diakses terakhir tanggal 30 September 2008. 

[15] Depkes Petakan Hepatitis C   
http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/t
gl/07/time/172549/idnews/827132/idkanal/10 diakses terakhir tanggal 30 September 2008. 

[16] Yang J., Nugroho A.S., Yamauchi K., Yoshioka K., Zheng J., Wang K., Sato K., Kuroyanagi S.  and Iwata A 
(2007). Efficacy of Interferon Treatment for Chronic Hepatitis C Predicted by Feature Subset Selection and 
Support Vector Machine. Journal of Medical Systems, 31(2), pp.117-123, Springer US (1st author and 2nd author 
contributed equally to this study), PMID: 17489504. 

 


