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ABSTRACT 
In the last decade, the growth of website is very rapid. Users need to organize web documents in order to get information 
needed easier. Classification is one solution that can be used to organize web documents. In this paper, we proposed to 
use Version Space Vector Space Machine (VSSVM) as a classifier. The idea is to build version space containing 
hypothesis functions which are guaranteed to classify the data correctly. If the hypothesis function in the VS does not 
know the classification of new data, it will give zero value, rather than guessing the label for the new data. Here, SVM  is 
used to discover the hypotheses function. The experiment shows that the value of parameter C affects the volume of 
version space, and also affects the accuracy of the new data classification. However in the learning process, VSSVM gave 
100% accuracy 
Keywords: Reliable Classification, VSSVM, Webpage, Unanimous Voting Rule. 
 
1. Pendahuluan 
Seiring dengan melesatnya jumlah pertumbuhan situs internet, kebutuhan yang banyak muncul dari para pengguna 
internet adalah bagaimana mendapatkan informasi yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Ukuran web tersebut 
bukan hanya semakin besar, tetapi isi web itu juga cepat berubah-ubah, bersifat heterogen, terdiri dari berbagai bahasa, 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan atau pengorganisasian dokumen web agar 
memudahkan para pengguna untuk melakukan pencarian, pengolahan, dan mendapatkan informasi sesuai dengan 
kebutuhannya. Pengklasifikasian adalah salah satu bentuknya. 
 
Klasifikasi yang dimaksud di sini adalah bagian teknik dari Web Mining yaitu Web Content Mining yang berfokus pada 
analisa content informasi teks yang tersimpan pada dokumen web yaitu dengan menggunakan machine learning. Selama 
ini metoda machine learning yang sering dipakai adalah Support Vector Machine (SVM). Namun, salah satu  kelemahan 
dari SVM adalah tidak ada yang tahu apakah hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh classifier SVM itu merupakan suatu 
dugaan atau suatu jawaban yang pasti, sebab classifier yang dihasilkan SVM merupakan hasil belajar dari pengalaman 
dan ekstraksi pengetahuan yang ada dalam database bertujuan untuk bisa mengklasifikasikan data baru. Akan tetapi SVM 
tidak bisa membedakan apakah klasifikasi yang diberikan berdasarkan hasil pembelajaran merupakan suatu dugaan atau 
suatu jawaban yang pasti. 
 
Dalam paper ini akan diterapkan suatu pendekatan baru dalam mengklasifikasian dokumen web dengan SVM untuk 
mendapatkan hasil klasifikasi yang reliable yaitu dengan menerapkan version space (VS). Metoda ini sering juga disebut 
dengan VSSVM, yaitu SVM yang  dikombinasikan dengan version space untuk mendapatkan hasil klasifikasi SVM yang 
reliable. 
 
Version space adalah suatu pendekatan klasifikasi untuk menghasilkan klasifikasi yang handal. Ide utamanya adalah 
membangun version space yang mengandung sekumpulan fungsi hipotesis/classifier. Jika perkiraan dari fungsi hipotesis 
tersebut adalah benar, maka rule klasifikasi dari version space yang disebut dengan unanimous-voting rule, akan 
digunakan  untuk menjamin bahwa jika suatu data baru diklasifikasikan, maka data tersebut akan masuk dalam kelas yang 
benar. Adapun proses klasifikasi yang dilakukan saat ini adalah proses klasifikasi untuk binary class. 

 
2. Reliable Classification 
Disebut reliable classification, karena keterandalannya dalam mengklasifikasikan data. Dengan kata lain pengklasifikasi 
ini, tidak pernah salah mengklasifikasikan. Jadi classifier ini hanya akan memberikan  jawaban :“Saya tahu label kelas 
data ini” atau “Saya tidak tahu label kelas data ini”. 
 
Misalkan kita punya sebuah ruang data X dan beberapa kemungkinan klasifikasi Y. Sebuah data training disimbolkan 
sebagai (x,y) dimana x Є X adalah feature vector dan y Є Y , Y={+1,-1} adalah label kelas. Sebuah data  adalah positif 
(negatif), jika dan hanya jika = +1 ( = -1 ), sehingga semua data positif dan data negatif dapat dinotasikan dengan  
( ). 
 
Maka yang dimaksud dengan proses reliable classification adalah proses menemukan fungsi hipotesis  h: X -> Y , dimana  
h  mampu mengklasifikasikan data pada himpunan X dengan benar. Jika h tidak dapat mengklasifikasi data baru pada X 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010             KNS&I10-059 

352 

maka output dari fungsi h adalah 0 dan data tersebut tidak akan diklasikasikan[3,12,13,14,16]. Di sinilah kehandalan VSSVM, 
yaitu ia mengijinkan adanya data yang tidak diklasifikasikan. 

2.1 Aturan  Klasifikasi 
Aturan atau sering juga dikenal dengan rule klasifikasi dalam version space bersifat unanimous-voting rule (keputusan 
yang bulat). Rule tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Diberikan sebuah version space VS( , ), maka sebuah 
data x mempunyai klasifikasi  sebagai berikut:     
  

                                                                                                           (1) 

2.2 Version Space Support Vector Machine 
VSSVM adalah sebuah pendekatan yang tergolong reliable classfication[3,12,13,14,16]. VSSVM mengkombinasikan version 
space dengan SVM yaitu dengan cara menguji sebuah version space kosong (empty) dengan menggunakan SVM. Dalam 
hal ini ruang hipotesis dari VSSVM adalah ruang hipotesis H(p) dari SVM. VSSVM menjadi kosong (empty) ketika 
fungsi hypotesis/hyperplane h(p, C, ( , )) yang dihasilkan oleh SVM tidak konsisten dengan data training ( , ). 
 
Misalkan diberikan H(p), sebuah konstanta C dan data training  ( , ), maka version space support vector machine 

( , ) adalah: 

                                                                                           (2) 
 
Berdasarkan definisi VSSVM (2) di atas, dapat dikatakan proses yang dilakukan adalah menguji apakah sebuah VSSVM 
kosong (empty) atau tidak, dalam hal ini perlu penerapan SVM. Untuk menerapkan SVM kita membutuhkan data training 
( , ). Parameter SVM yaitu C dan parameter kernel P akan digunakan oleh SVM. Parameter kernel P berfungsi untuk 
mendefenisikan ruang hipotesis H(p) dari VSSVM dan parameter C menentukan kapan VSSVM kosong (empty) dalam 
H(p). Oleh sebab itu VSSVM ini akan dikontrol oleh 2 parameter tersebut. 
 
2.3 Algoritma Klasifikasi 
Algoritma klasifikasi dimulai dengan membangun sebuah hyperplane h(p,C, ( , )). Jika h(p, C, ( , )) tidak 
konsisten dengan ( , ), maka ( , ) adalah kosong (sesuai dengan defenisi sebelumnya). Maka berdasarkan 
unanimous-voting rule, algoritma akan mengembalikan nilai 0 untuk data x (kelas untuk data x tidak diketahui). Jika 
hyperplane h(p, C, ( , )) konsisten dengan ( , ), maka ( , ) tidak kosong (non-empty). Ketika ( , 

) tidak kosong, algoritma akan membangun hyperplane h(p, C, ( , )) dan h(p, C, ( , )). Jika h(p, 
C, ( , )) tidak konsisten dengan ( , ) dan h(p, C, ( , )) konsisten dengan ( , 

) maka ( , ) adalah kosong dan (  U {x}, ) tidak kosong. Itu artinya algoritma akan 
menentukan kelas +1 untuk data instance x. Begitu juga sebaliknya, jika kelas +1 tidak bisa ditentukan, algoritma akan 
memeriksa kesamaannya yang memungkinkan bisa menentukan kelas -1 untuk data x. Jika keduanya tidak bisa 
ditentukan, algoritma akan mengembalikan nilai 0 untuk data x (kelas dari data x tidak diketahui). Berikut adalah 
algoritmanya[2,9]: 
 
Input :  An instance x to be classified 
Training data sets  and  

Kernel and its parameter p (optional) 
The parameter C of SVM 

Output : classification of x 

Build a hyperplane h(p, C, ( , )); 
If  ¬cons (h(p, C, ( , )), ( , )) then return 0; 
Build a hyperplane h(p, C, ( , )) ; 
Build a hyperplane h(p, C, ( , )); 
If ¬cons (h(p, C, ( , )), ( , )) and 
cons (h(p, C, ( , )), ( , )) then return +1; 
If  cons (h(p, C, ( , )), ( , )) and 
¬cons (h(p, C, ( , )), ( , )) then return -1; 
Return 0; 
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3. Pengujian dan Analisis 
Data yang digunakan dalam eksperimen ini adalah data web yang berformat HTML yang di ambil dari CMU World Wide 
Knowledge Base (Web-KB) project dengan 2 domain yaitu data dengan kelas Financial dan Heath. Masing-masing 
kategori jumlahnya sama. Data ini melalui tahap preprocessing berupa feature selection menggunakan metoda top-n nilai 
IG, dengan asumsi bahwa feature dengan nilai IG yang tinggi merupakan feature atau atribut terbaik yang dapat 
memberikan informasi yang diperlukan dalam proses klasifikasi. Berikut adalah informasi mengenai data yang digunakan 
dalam percobaan. 

                                                          Tabel 1. Pengamatan Domain Dataset 
No Jumlah Data Masing-Masing Kelas Per Domain Total Jumlah Attribut 

1 @30 175 
2 @50 214 

 
3.1 Analisis Hasil Training 
Pada percobaan kali ini, data set yang ada dibagi menjadi 70% sebagai data training dan 30% sebagai data testing. 
Kemudian  nilai parameter yang digunakan adalah: 
a. 1≤ C≤ 1000 
b. 0.001 1≤ ≤ 1000  ( parameter kernel RBF) 
c. 0.01 ≤ E≤ 10 (parameter polinomial) 

3.1.1 Pengaruh Parameter C terhadap Proses Training 

 
Gambar 1. Pengaruh Parameter C terhadap Proses Training 

 
Ada 2 pengamatan yang dapat dilihat dari grafik di atas: 
1. Nilai  akurasi training selalu ada 2 pilihan jawaban yaitu 100% atau 0%. 100% berarti untuk nilai parameter tersebut 
sistem menghasilkan hyperplane SVM h(p, C, ( , )) yang konsisten dengan data training (yang dengan tepat 
mengklasifikasi semua data training). Jika tidak, berarti untuk nilai parameter tersebut, tidak ditemukan hyperplane SVM 
yang konsisten dengan data training. 
2. Dari grafik, dapat diperhatikan juga bahwa kekonsistenan jarang ditemukan saat nilai C kecil, tetapi kekonsistenan data 
banyak ditemukan pada saat nilai C semakin besar yaitu ketika nilai C ≥ 10. Hal ini disebabkan oleh karena parameter C 
mempengaruhi version space. Volume version space semakin besar saat C semakin besar. Semakin besar volume version 
space maka semakin banyak pula kemungkinan fungsi hyperplane yang konsisten dengan data training yang berada di 
dalam volume version space yang memungkinkan dan semakin banyak pula fungsi yang mampu menangani error 
training. Dengan kata lain, version space mempengaruhi error training. Semakin besar volume version space maka error 
training semakin berkurang sehingga memungkinkan untuk mendapatkan version space yang tidak kosong. 
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3.1.2 Pengaruh Parameter Kernel RBF pada Proses Training 

 
Gambar 2. Pengaruh Parameter Kernel RBF pada Proses Training 

 
Kekonsistenan suatu classifier diperoleh saat nilai gamma γ semakin besar. Ini dibuktikan saat penggunaan 60, 90, 120, 
dan 150 atribut, kekonsistenan ditemukan saat nilai gamma γ=0.01, bahkan sangat terlihat jelas saat menggunakan 175 
atribut bahwa kekonsistenan mulai ditemukan saat gamma γ ≥ 1. Hal ini disebabkan oleh fungsi dari parameter gamma γ 
itu sendiri dimana gamma γ menentukan level kedekatan antar 2 titik menjadi lebih berbeda saat gamma γ semakin besar 
sehingga memudahkan untuk menemukan pemisah hyperplane yang konsisten dengan data. Tetapi jika level kedekatan 
antar 2 titik terlalu tinggi bisa menyebabkan algoritma sulit untuk mencari kekonsistenan hyperplane. Hal ini bisa dilihat 
ketika pemakaian atribut 60, 90, dan 120 atribut, kekonsitenan hyperplane tidak ditemukan setelah nilai gamma > 0.01. 

 
3.1.3 Kernel Parameter Kernel Polinomial pada Proses Training 

 
Gambar 3. Pengaruh Parameter Kernel Polinomial pada Proses Training 

 
Kekonsistenan suatu classifier diperoleh saat nilai degree p semakin besar. Ini dibuktikan saat nilai degree p > 0.05 
(dimana nilai default p=1). Hal ini sesuai dengan fungsi dari parameter degree p itu sendiri yaitu  membantu  memetakan 
data dari input space ke dimensi space yang lebih tinggi pada feature space, sehingga dalam dimensi yang baru tersebut 
bisa ditemukan hyperplane yang konsisten. Semakin besar nilai degree p maka ruang dimensi data akan semakin tinggi 
dan ada kemungkinan akan mudah menemukan hyperplane yang konsisten pada dimensi yang tinggi itu. 
 
Tetapi degree p yang terlalu besar menyebabkan algoritma juga akan sulit menemukan classfier yang konsisten. Ini bisa 
diperhatikan saat nilai p > 5, classifier yang konsisten sulit ditemukan, sebab dimensi data yang terlalu besar bisa 
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mengakibatkan terjadinya sparse data atau menyebabkan data semakin renggang dan mengakibatkan data kehilangan 
informasinya. Sehingga algoritma sulit untuk menemukan hyperplane yang konsisten. 
 
3.2 Analsis Hasil Testing 
Proses testing ini tentunya menggunakan data testing yang telah dipersiapkan sebelumnya seperti hanya dengan proses 
training. Data testing diperoleh dari pembagian 30 % data hasil preprocessing. 

3.2.1 Pengaruh Parameter C pada Proses Testing 
Akurasi testing hanya diperoleh dari classifier yang konsisten dengan data training. Classifier yang tidak konsisten 
dengan data training (akurasi 0%) otomatis tidak akan mengklasifikasikan data testing (akurasi testing juga 0%). 
Bandingkan dengan grafik Gambar 1. 

 
Gambar 4. Pengaruh Parameter C terhadap Proses Testing 

 
Dari grafik Gambar 4. di atas menunjukkan akurasi testing semakin menurun ketika nilai C semakin besar yaitu saat C > 
10. Hal ini disebabkan karena C yang semakin besar membuat volume dari version space juga semakin besar yang 
membuat data baru yang harus diklasifikasikan kemungkinan berada pada wilayah volume version space yaitu wilayah 
dimana data tidak diketahui kelasnya. Semakin besar volume version space maka semakin banyak data yang tidak 
diketahui kelasnya sehingga akurasi data testing juga semakin kecil. 

3.2.2 Pengaruh Parameter Kernel RBF pada Proses Testing 
Dari grafik Gambar 5. (pada domain data pertama) dapat dilihat bahwa akurasi testing semakin kecil saat parameter 
gamma γ semakin besar. Akurasi testing semakin kecil saat nilai gamma γ ≥ 0.005. Hal ini disebabkan karena terjadinya 
overfitting pada hyperplane SVM saat SVM mentransformasikan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi untuk mencari 
hyperplane yang konsisten dengan data training. Yang dimaksud overfitting disini adalah hyperplane memiliki akurasi 
yang tinggi saat training tetapi memiliki akurasi yang rendah saat pengujian terhadap data baru (loss generalization 
power). 

 
Gambar 5. Pengaruh Parameter Kernel RBF terhadap Proses Testing 
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3.2.3 Pengaruh Parameter Kernel Polinomial terhadap Proses Testing 

 
Gambar 6. Pengaruh parameter Kernel Polinomial terhadap Proses Testing 

 
Semakin besar nilai parameter degree p menyebabkan akurasi dari data testing juga semakin kecil. Akurasi testing 
semakin kecil saat nilai degree p ≥ 0.5. Ini disebabkan juga karena terjadinya overfitting pada hyperplane SVM saat 
mentransformasikan data training ke dalam dimensi yang lebih tinggi. 
 
4.   Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk kasus data yang dipakai pada eksperimen ini, kekonsistenan classifier terhadap data banyak ditemukan pada 

saat nilai C semakin besar yaitu C ≥ 10. Hal ini disebabkan oleh karena parameter C mempengaruhi version space. 
Volume version space semakin besar saat C semakin besar. 

2. Akurasi testing semakin menurun ketika nilai C semakin besar yaitu saat C>10. Hal ini disebabkan karena C yang 
semakin besar membuat volume dari version space juga semakin besar yang membuat data baru yang harus 
diklasifikasikan kemungkinan berada pada wilayah volume version space yaitu wilayah dimana data tidak diketahui 
kelasnya sehingga akurasinya menurun. 

3. Nilai parameter Polinomial dan RBF yang terlalu besar menyebabkan algoritma sulit untuk menemukan kekonsistenan 
hyperplane yaitu γ > 0.01 (untuk domain 1) dan γ > 0.1 (untuk domain 2), p > 5 (untuk domain 1 dan 2). 

4. Terjadi overfitting saat nilai γ ≥ 0.005 (untuk domain 1) dan γ ≥ 0.01 (untuk domain 2),  p ≥ 0.5 (untuk domain 1) dan 
p > 5 (untuk domain 2). 

Sedangkan saran yang dapat kami berikan adalah:  
1. Rangkaian preprocessing yang berbeda (seperti sampling, feature extraction, normalisasi, dsb) mungkin dapat 

meningkatkan performasi VSSVM 
2. Metoda VSSVM dapat dikembangkan untuk klasifikasi multi class. 
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