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ABSTRACT 

In a classification process, the original feature in a data used is often incorrect and has a high dimension to be used as a 
classifier. PCA is an unsupervised feature extraction technique that can be used for producing a more compact and 
smaller data representation. This method uses a linier combination of feature for representing data. However, this linier 
combination cannot model data with a high complexity. In this case, the Kernel PCA method can solve this problem. 
Different from PCA, this method creates a data representation using a non-linier function. However, this method will 
also have a problem, or even cannot be implemented, in creating a large Kernel matric. The greedy KPCA algorithm 
with incomplete Cholesky Decomposition provides an alternative solution to this problem. In increasing the performance 
of this algorithm, modification is made in the data used to produce Kernel matric. This research will also compare the 
result of extra feature from the three methods. 
Keywords: Feature Extraction, PCA, KPCA, Greedy KPCA, Incomplete Cholesky Decomposition. 
 
1. Pendahuluan 
Pada proses klasifikasi, seringkali fitur asli dari data yang dipakai tidak tepat dan berdimensi terlalu besar untuk 
digunakan oleh classifier. Teknik subspace adalah salah satu teknik dalam ekstraksi fitur tak terawasi yang dapat 
menghasilkan representasi data yang efisien dengan dimensi yang lebih kecil. Salah satu metode subspace yang banyak 
digunakan adalah Principal Component Analysis. Metode PCA menggunakan kombinasi liner dari fitur untuk 
merepresentasikan suatu data. Namun, kombinasi linier ini tidak dapat memodelkan data yang kompleksitasnya tinggi. 
Metode kernel PCA (KPCA) dapat memecahkan masalah ini. Berbeda dengan PCA, metode ini membuat representasi 
data dengan menggunakan fungsi non-linier. Namun, metode ini akan mengalami masalah bahkan mungkin tidak dapat 
diterapkan untuk membuat matriks kernel dari data yang berukuran besar. Hal ini dikarenakan metode KPCA 
membutuhkan O(N3) operasi dan O(N2) kapasitas penyimpanan, dimana N adalah jumlah data points. Metode greedy 
KPCA memberikan solusi alternatif untuk kasus ini. Metode ini dibangun berdasarkan pengamatan bahwa untuk setiap 

matriks kernel full rank K NxN dapat diaproksimasikan dengan matriks kernel low-rank K~ MxN dimana M<N dengan 
menggunakan incomplete cholesky decomposition.  
 
1.1 Principal Component Analysis 
PCA adalah suatu teknik analisis statistik yang berfungsi mereduksi dimensi suatu data. Tujuannya adalah membangun 
representasi data baru yang dimensinya lebih rendah dan efisien dari data asli dengan mempertahankan sebanyak 
mungkin informasi yang terkandung dalam data lama, sehingga karakterisik data tetap dipertahankan. Teknik ini 
menghitung eigenvalue dan eigenvector dari matrik kovarian dari data. Untuk data set dengan data berdimensi N akan 
terbentuk matriks kovarian N x N. Selanjutnya dipilih sejumlah eigenvector dengan eigenvalue terbesar. Data lama 
kemudian akan diproyeksikan terhadap sejumlah eigenvector yang dipilih tersebut. Hasil proyeksi ini disebut fitur. PCA 
menggunakan kombinasi linear dari fitur ini untuk membentuk representasi data yang baru dari data lama. Jumlah 
eigenvector yang dipilih akan menentukan jumlah dimensi representasi data yang baru. Semakin banyak eigenvector 
yang dipilih, jumlah dimensi dan karakteristik reperesentasi data yang baru semakin mendekati data lama. Sebaliknya 
semakin sedikit eigenvector yang dipilih, jumlah dimensi representasi data yang baru akan semakin kecil. Akibatnya kita 
akan kehilangan sejumlah informasi yang terkandung dalam data lama. Secara umum, eigenvalue dengan nilai yang kecil 
diasumsikan sebagai representasi noise. Jadi dengan mengabaikan eigenvector yang eigenvaluenya kecil, tidak hanya 
dimensi tapi juga noise dari data bisa dikurangi. Agar PCA dapat berfungsi dengan baik, data asli yang akan dibuat 
representasi data barunya harus dalam keadaan terpusat. Misalkan data asli memiliki n point seperti disajikan dalam 

matrik X=[X1,X2,…,Xn], maka  
n

i
X

1 1 0
. Caranya adalah mengurangi nilai setiap dimensi dari tiap data point 

dengan nilai rata-rata dimensi tersebut dari seluruh data point yang ada pada data. 
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2. Kernel PCA (KPCA) 
Representasi linear data pada PCA seringkali mengalami kesulitan untuk memodelkan data yang sangat kompleks. 
KPCA merupakan pengembangan non-linear dari PCA. Dengan menggunakan representasi non-linearnya data lebih 
mudah dimodelkan. Pada metode ini, PCA dihitung di feature space dimana, data x dipetakan melalui sebuah fungsi non-
linear )(x dan dekomposisi eigenvalue dilakukan terhadap matriks kovarian dari data yang telah dipetakan sesuai 
dengan persamaan: 
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Namun seringkali fungsi pemetaan non-linier mengakibatkan penambahan jumlah dimensi yang cukup besar 
(kadangkala menjadi tak terhingga) pada data yang telah dipetakan. Untungnya perkalian titik pada feature space ini 

dapat digantikan dengan fungsi kernel ),( ii xxk   Tii xx yang dapat dievaluasi di input space. Cara ini disebut 
kernel trick dan dapat dipakai untuk semua algoritma yang dapat diformulasikan dengan perkalian titik di feature space. 
Fungsi kernel ini digunakan untuk membentuk matriks kernel.  


















),(),(

),(),(

1

111

nnn

n

xxkxxk

xxkxxk
K







 
 

yang merupakan pengganti matriks kovarian pada PCA. Dekomposisi eigenvalue akan dilakukan terhadap matriks kernel 

ini sehingga menghasilkan
Tk

n
k

i ],,[ )()(
1   (k=1,… ,n) yang merupakan eigenvector dari egienvalue hasil 

dekompisisi tersebut. Kemudian representasi data baru untuk setiap data point dapat dicari dengan rumus.  
 

3. Incomplete Cholesky Decomposition  
Dengan cholesky decomposition suatu matriks kernel K berukuran n x n dapat difaktorkan sebagai GGT, dimana G 
adalah matriks segitiga bawah. Incomplete cholesky decomposistion adalah salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk membuat low-rank approximation K~ dari suatu matriks kernel K. Caranya adalah dengan membentuk low-rank 
approximation G~ berukuran n x k dari G dimana k<n. Matriks G~ ini dibentuk dengan melakukan perulangan dimana pada 
setiap perulangannya dihitung satu kolom pembentuk matriks G~ . Setelah k perulangan, akan terbentuk matriks G~  
berukuran n x i untuk kemudian dihitung low-rank approximation dari matriks kernel 

TGGK ~~~
 . 

 
4. Algoritma Greedy KPCA 
Algoritma greedy KPCA awalnya menerima data masukan berupa data yang akan diekstraksi fiturnya, dimensi dari 
representasi data baru yang diinginkan, width parameter untuk fungsi kernel, jumlah data training yang akan digunakan, 
dan threshold untuk stopping criterion pada proses incomplete cholesky decomposition. Kemudian dengan mengunakan 
metode incomplete cholesky decomposition dan stopping criterion yang telah ditentukan, dari data training akan 
didapatkan matriks G dan P dimana P’*matriks kernel’P=G*G’. P berisi indeks-indeks dari data training yang dipilih 
sebagai subset untuk mewakili data training secara keseluruhan. Dari subset tersebut dibuat matriks kernel yang elemen-
elemennya hasil dari fungsi kernel dengan menggunakan width parameter yang telah ditentukan. Jadi, akan terbentuk 
matriks kernel berukuran R x R dimana R adalah jumlah subset dari data training tersebut. Kemudian dilakukan eigen 
decomposition dari matriks kernel tersebut. Dari eigenvector-eigenvektor yang dihasilkan, dipilih eigenvector-eigenvektor 
yang memiliki eigenvalue tertinggi sejumlah dimensi dari representasi data baru yang diinginkan. Data training dan data 
test kemudian diproyeksikan terhadap hasil bagi antara eigenvector yang telah dipilih dengan akar eigenvaluenya, 
sehingga menjadi data baru dengan jumlah dimensi yang diinginkan. Data baru ini kemudian digunakan sebagai masukan 
bagi classifier.  
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Gambar 1. Modifikasi Algoritma Greedy KPCA 
 

5. Uji Coba 
Dalam uji kali ini, terdapat dua skenario, pertama adalah membandingkan hasil ekstraksi fitur dengan PCA dan KPCA 
dengan menggunakan data input yang sama. Kedua adalah membandingkan hasil ekstraksi fitur yang diekstraksi dengan 
menggunakan metode KPCA dan greedy KPCA dengan menggunakan data input yang sama. Hasil ekstraksi fitur yang 
dihasilkan dengan metode di atas dibandingkan dengan melihat hasil klasifikasi dengan metode nearest neighbour yang 
menggunakan fitur-fitur tersebut sebagai inputnya. Data yang digunakan pada uji coba ini adalah USPS Handwritten 
Digit Dataset. Dataset ini terdiri atas data pixel dari 9298 gambar angka tulisan tangan beserta labelnya. Data dan label 
dari gambar tersebut tersimpan dalam dua variabel yaitu:  
1. Fea, berdimensi 9298*256 yang menyimpan dari gambar. 
2. Gnd, berdimensi 9298*1 yang berisi label kelas tiap gambar yang ada pada fea. 
Gambar yang tersimpan dalam USPS dataset ini berukuran16*16 pixel yang mana pixel-pixel pada baris pertama menjadi 
16 data pertama pada fea, dan seterusnya. Dalam uji coba pertama  PCA dan KPCA digunakan untuk mengekstraksi fitur 
dan kemudian hasilnya digunakan sebagai data masukan pada nearest neighbor classifier. Width parameter yang 
digunakan pada KPCA adalah 5, 8, dan, 10. Dikarenakan KPCA memiliki kelemahan yaitu tidak dapat diterapkan untuk 
membuat matriks kernel dari data yang berukuran besar, maka percobaan ini hanya menggunakan 729 image pertama 
dari USPS dataset sebagai data training, dan 2007 image terakhir dari USPS dataset sebagai data test. Perbandingan 
kedua metode ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Perbandingan PCA dan KPCA 

 
Dari hasil klasifikasi dengan metode PCA dan KPCA diketahui bahwa dengan menggunakan width parameter yang tepat, 
KPCA yang merupakan pengembangan non-linear dari PCA dapat memodelkan data dengan lebih baik. Hal ini terbukti 
dengan hasil klasifikasi dengan menggunakan fitur yang diekstraksi dengan metode KPCA lebih baik daripada yang 
menggunakan metode PCA. Selain itu, dengan menggunakan KPCA fitur yang dihasilkan lebih banyak daripada 
menggunakan PCA. Sehingga, untuk data yang lebih kompleks, KPCA lebih mampu untuk memodelkan data tersebut. 
Pada uji coba kedua KPCA dan greedy KPCA digunakan untuk mengekstraksi fitur dan kemudian hasilnya digunakan 
sebagai data masukan pada nearest neighbor classifier. Width parameter yang digunakan baik pada KPCA maupun 
greedy KPCA adalah 5, 8, dan 10. Sedangkan threshold untuk stopping criterion pada metode incomplete cholesky 
decomposition yang berfungsi mendapatkan subset dari data training adalah 0.01*N. Perbandingan dari kedua metode ini 
untuk setiap width parameter dapat dilihat pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5. 

 
Gambar 3. Perbandingan KPCA dan Greedy KPCA Dengan Width Parameter = 5 

 

 
Gambar 4. Perbandingan KPCA dan Greedy KPCA Dengan Width Parameter = 8 

 

 
Gambar 5. Perbandingan KPCA dan Greedy KPCA Dengan Width Parameter = 10 
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Dari ketiga Gambar ini bisa dilihat bahwa width parameter mempengaruhi jumlah subset data training yang dihasilkan 
oleh metode incomplete cholesky decomposition. Jumlah subset ini nantinya akan mempengaruhi kualitas fitur yang 
dihasilkan. Semakin besar jumlah subsetnya, semakin bagus hasil klasifikasi dengan menggunakan fitur yang dihasilkan 
subset tersebut. Diketahui juga dengan membandingkan hasil terbaik dari masing-masing metode, hasil klasifikasi dengan 
menggunakan fitur yang diekstraksi melalui metode KPCA selalu lebih baik daripada greedy KPCA baik untuk width 
parameter 5, 8, maupun 10. Hal ini dikarenakan greedy KPCA hanya menggunakan subset dari data training yang 
digunakan KPCA. 
 
Pada percobaan menggunakan seluruh data yang tidak bisa dilakukan oleh KPCA, greedy KPCA dapat melakukannnya. 
Hanya saja greedy KPCA tidak bisa menghitung subset dari data menggunakan width parameter = 5 yang memang 
menghasilkan subset paling besar dibandingkan menggunakan width parameter 8 dan 10. Hasil klasifikasi dengan metode 
greedy KPCA menggunakan 7291 data training dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Klasifikasi Greedy KPCA N=7291 
Jumlah PC          Error 

Width=8 
R=2879 

10 
1886 

  50 0.0917 0.1290 
100 0.0887 0.1176 
150 0.0862 0.1166 
200 0.0832 0.1171 
250 0.0807 0.1181 
300 0.0817 0.1186 

 
7. Kesimpulan 
Berdasarkan sistem yang telah dibuat beserta uji coba yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. USPS data set sudah mengandung cukup informasi sehingga tanpa pemetaan non-linier hasil klasifikasi 

menggunakan fitur yang diekstraksi memakai metode PCA sudah cukup bagus.  
2. Pemetaan non-linier terhadap data yang dilakukan metode KPCA membuat fitur yang dihasilkannya lebih baik dari 

PCA.  
3. KPCA mampu menghasilkan fitur lebih banyak dari PCA, sehingga lebih mampu memodelkan data yang kompleks.  
4. Semakin kecil width parameter yang digunakan pada incomplete cholesky decomposition, semakin besar jumlah 

subset dari data training yang dihasilkan.  
5. Semakin besar jumlah subset yang dipakai, semakin mendekati hasil klasifikasi greedy KPCA dengan KPCA. 
6. Dengan menggunakan metode incomplete cholesky decomposition untuk mendapatkan subset dari data, greedy 

KPCA bisa mengekstraksi fitur dari data berukuran besar yang tidak dapat dilakukan KPCA. 
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