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Abstrak 
 
Algoritma klasifikasi yang sangat populer adalah K-Nearest Neighbor (K-NN), keunggulannya 

adalah kesederhanaan dalam algoritma prediksi, sedangkan kelemahannya adalah lambatnya dalam 
proses prediksi. Hal ini dikarenakan K-NN memproses semua data yang sebenarnya hanya beberapa saja 
yang berpengaruh pada keputusan hasil prediksi. Berbagai perbaikan sudah diusulkan oleh para peneliti 
baik untuk meningkatkan akurasi prediksinya maupun untuk mengurangi waktu komputasi pada saat 
proses prediksi. Dalam makalah ini dipaparkan hasil penelitian berupa metode K-Support Vector Nearest 
Neighbor (K-SVNN) untuk mendapatkan sejumlah support vector, dimana support vector inilah yang 
punya pengaruh besar pada hyperplane fungsi tujuan. K-SVNN tidak menggunakan metode  Support 
Vector Machine (SVM) untuk mendapatkan support vector-nya, melainkan menggunakan algoritma 
khusus yang dikembangkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan support vector-nya. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa kinerja prediksi K-SVNN relatif lebih baik dibandingkan metode-metode berbasis K-
NN sebelumnya. 
 
Kata kunci: K-Nearest Neighbor, Support Vector, reduksi data, skor, derajat signifikansi 
 

1. PENDAHULUAN 

Algoritma Nearest Neighbor (kadang disebut 
juga K-Nearest Neighbor / K-NN) merupakan 
algoritma yang melakukan klasifikasi 
berdasarkan kemiripan (kedekatan lokasi / 
jarak) suatu data dengan data yang lain [1]. 
Kesederhanaan prinsip itulah yang menjadikan 
K-NN sebagai pilihan metode klasifikasi yang 
paling popular [2]. Kelebihannya adalah mampu 
memodelkan fungsi tujuan yang kompleks 
dengan sejumlah perkiraan kompleks local, 
selain itu informasi yang tersimpan data data 
latih tidak pernah hilang. 
 
Kelemahan utama pada K-NN adalah harus 
menyimpan dalam jumlah dan karakteristik 
yang sangat besar pada data latih. Karena K-NN 
mendasarkan pada perhitungan jarak antara data 
uji dengan data latih maka K-NN membutuhkan 
waktu yang sangat besar pada saat proses 
prediksi. Disamping itu, data latih juga 
memberikan pengaruh yang besar pada target 
keluaran. Noise pada data juga dapat 
mengurangi kinerja K-NN, sehingga data dan 
noise yang tidak penting harus dieleminasi 
sehingga waktu komputasi dan error dapat 
dikurangi. 
 
Makalah ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian 1 
menyajikan pendahuluan yang melatar 

belakangi penulis melakukan penelitian. Bagian 
2 menyajikan penelitian-penelitian terkait yang 
menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan 
penelitian. Bagian 3 menyajikan kerangka kerja 
metode yang diteliti oleh penulis. Bagian 4 
menyajikan pengujian dan analisis yang 
dilakukan untuk mengukur kinerja metode. Dan 
bagian 5 menyajikan simpulan dari hasil 
penelitian dan saran untuk penelitian 
berikutnya. 
 
2. PENELITIAN TERKAIT 

Banyak peneliti yang mengusulkan perbaikan 
pada metode K-NN baik untuk meningkatkan 
akurasinya maupun untuk mengurangi waktu 
komputasi pada saat proses prediksi. Gowda 
dan Krishna [3] mengusulkan reduksi data latih 
K-NN untuk mendapatkan data latih yang 
mempunyai kontribuasi pada fungsi tujuan. Ada 
2 fase yang digunakan dengan tujuan untuk 
mendapatkan tetangga terdekat bersama antara 2 
data dari kelas berbeda.  
 
Srisawat et al. [4] mengusulkan SV-KNN 
dengan melakukan reduksi jumlah data latih 
untuk mempercepat kinerja K-NN, ada 3 
langkah utama yang dilakukan yaitu 
menerapkan SVM untuk mendapatkan data latih 
yang mempunyai pengaruh signifikan pada 
fungsi tujuan, menggunakan K-Means 
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Clustering untuk mempartisi data latih yang 
signifikan tersebut menjadi sejumlah centroid 
dengan bobot centroid berdasarkan prosentasi 
komposisi data dari masing-masing kelas, 
kemudian menggunakan prototype tersebut 
sebagai template K-NN yang baru untuk proses 
prediksi dengan bobot setiap data (centroid) 
pada setiap kelas. Meskipun dalam hasil uji 
cobanya, SV-KNN memberikan akurasi 
prediksi yang cukup siginifikan dan reduksi data 
latih yang sangat tinggi, tetapi harus dibayar 
dengan komputasi yang lama untuk proses 
mendapat support vector dan proses clustering 
menggunakan K-Means. Hal ini dikarenakan 
SV-KNN menggantungkan hasil SVM yang 
bisa memberikan support vector yang 
mempunyai pengaruh besar pada fungsi tujuan, 
sedangkan K-Means itu sendiri juga 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
melakukan partisi data. 
 
Fayed dan Atiya [5] mengusulkan condensing 
approach dengan nama Template Reduction K-
Nearest Neighbor (TRKNN) yang berusaha 
mengurangi data latih yang tidak berpengaruh 
siginifikan pada saat proses prediksi. Data latih 
yang tidak signifikan ini adalah data latih yang 
posisinya tidak berada diposisi data didekat 
hyperplane fungsi tujuan. Data ini tidak punya 
pengaruh apa-apa pada saat proses prediksi 
sehingga harus dibuang dari template utama. 
Selanjutnya data latih yang tersisa merupakan 
data latih yang punya pengaruh signifikan, yang 
kemudian digunakan sebagai data latih 
(template) baru K-NN. Untuk proses 
prediksinya menggunakan template yang 
dihasilkan tersebut. TRKNN berhasil 
mengurangi data latih secara signifikan 
dibandingkan dengan metode sebelumnya, 
tetapi akurasi yang didapatkan secara umum 
tidak lebih tinggi dari lain [5]. 
 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada 
kelebihan dan kekurangan hasil penelitian yang 
diusulkan Fayed dan Atiya [5] dan Srisawat et 
al. [4] yang memberikan konsep template 
reduction, maka penulis mengusulkan varian 
metode reduksi data latih dengan prinsip K 
tetangga tetangga pada setiap data latih. Tidak 
ada proses clustering yang dilakukan pada sisa 
data latih yang dihasilkan, juga belum ada 
pembobotan pada data latih yang didapatkan 
sebagai support vector, sehingga komputasi 
pada saat pelatihan menjadi lebih cepat. Dengan 
berkurangnya data latih yang didapat untuk 
menjadi support vector, maka proses prediksi 
juga diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat. 
 
 
 

3. KERANGKA KERJA METODE 

Jika metode K-NN klasik dikategorikan 
kedalam lazy learning [1], maka metode yang 
diusulkan oleh penulis yaitu K-Support Vector 
Nearest Neighbor (K-SVNN) dan metode 
sebelumnya yaitu SV-KNN dan TRKNN dapat 
dikategorikan dalam semi eiger learning, hal ini 
dikarenakan secara eksplisit ada proses 
pelatihan yang dilakukan sebelum proses 
prediksi untuk mendapat sejumlah data yang 
latih yang berpengaruh sebagai fungsi tujuan, 
tetapi masih harus menyimpan data latih 
tersebut dalam memori. 
 
3.1 Properti-properti K-SVNN 

K-SVNN berusaha mengurangi data latih 
berdasarkan properti skor (score) dan properti 
relevansi / derajat signifikansi (significant 
degree) pada setiap data latih berdasarkan 
prinsip K tetangga terdekat. Setiap data latih 
mempunyai kedua properti tersebut. Properti 
skor untuk setiap data latih ada 2 nilai: nilai kiri 
(Left Value / LV) dan nilai kanan (Right Value / 
RV), nilai yang kiri untuk kelas yang sama, 
sedangkan nilai yang kanan untuk kelas yang 
berbeda. Jumlah LV dan RV dari semua data 
latih sama dengan N×K, seperti dinyatakan oleh 
persamaan (1). 

KNRVLV
N

i
i

N

i
i ×=+ ∑∑

== 11
 (1) 

 
Properti relevansi / derajat signifikansi adalah 
nilai yang menyatakan tingkat signifikansi 
(relevansi) data latih tersebut pada fungsi tujuan 
(daerah hyperplane). Nilainya dalam rentang 0 
sampai 1 [0,1], semakin tinggi nilainya maka 
relevansinya untuk menjadi support vector (data 
latih yang digunakan pada saat prediksi) juga 
semakin tinggi. Dalam penelitian ini digunakan 
batas ambang T (threshold) > 0, yang artinya 
sekecil apapun nilai relevansi akan tetap 
digunakan sebagai support vector. Nilai 0 pada 
derajat signifikansi sebuah data latih berarti data 
latih tersebut harus dibuang  (tidak digunakan 
sebagai support vector). Nilai derajat 
signifikansi (Significant Degree / SD) 
didapatkan dengan membagi LV terhadap RV 
atau RV terhadap LV sesuai syarat yang 
terpenuhi seperti pada persamaan (2). 
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Gambar 1. K-SVNN dengan K=3
 
Ilustrasi proses untuk mendapatkan properti 
skor disajikan pada gambar 1. Pada 
tersebut, digunakan K=3. Data latih d1 
mempunyai 3 tetangga terdekat d11, d12, d13, 
karena kelas dari 3 tetangga tersebut sama 
dengan d1 maka nilai LV untuk data tetangga 
d11, d12, dan d13 masing-masing bertambah 1. 
Sedangkan data latih d2 mempunyai
terdekat d21, d22, d23, untuk data tetangga d22 
dan d23 kelasnya sama dengan d2 maka nilai 
LV pada data tetangga d22 dan d23 bertambah 
1, sedangkan data tetangga d21 nilai RV 
bertambah 1. Dari data latih d1 dan d2 saja, 
maka untuk data A1 nilai LV=1 dan RV=0, 
untuk data A2 nilai LV=1 dan RV=1, sedangkan 
data A3 nilai LV=1 dan RV=0. Hal tersebut 
dilakukan pada semua data latih.
 
Properti lain yang juga menentukan kinerja K
SVNN baik pada saat pelatihan maupun pada 
saat prediksi adalah nilai K. Secara umum, nilai 
K yang disarankan untuk digunakan adalah 
K>1. Pengaruh besarnya nilai K yang 
digunakan pada saat pelatihan adalah semakin 
kecil nilai K maka semakin sedikit jumlah 
support vector (semakin besar reduksinya), 
semakin cepat waktu kerjanya saa
semakin kecil pula akurasi yang didapatkan, 
demikian pula sebaliknya. Tetapi nilai K yang 
besar tidak menjamin akurasi kinerja yang 
semakin baik, analisis trade-off antara nilai K, 
akurasi, waktu eksekusi, dan reduksi disajikan 
pada bagian 4. 
 
3.2 Pelatihan K-SVNN 

Proses untuk mendapatkan support vector
dalam K-SVNN merupakan bagian utama 
dalam proses pelatihan yang dilakukan. 
Selanjutnya support vector tersebut disimpan 
dalam memori untuk digunakan pada saat 
prediksi. 
Algoritma pelatihan K-SVNN dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Inisialisasi: D adalah set data latih, K 

adalah jumlah tetangga terdekat, T adalah 
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SVNN dengan K=3 

Ilustrasi proses untuk mendapatkan properti 
skor disajikan pada gambar 1. Pada gambar 
tersebut, digunakan K=3. Data latih d1 
mempunyai 3 tetangga terdekat d11, d12, d13, 
karena kelas dari 3 tetangga tersebut sama 
dengan d1 maka nilai LV untuk data tetangga 

masing bertambah 1. 
Sedangkan data latih d2 mempunyai 3 tetangga 
terdekat d21, d22, d23, untuk data tetangga d22 
dan d23 kelasnya sama dengan d2 maka nilai 
LV pada data tetangga d22 dan d23 bertambah 
1, sedangkan data tetangga d21 nilai RV 
bertambah 1. Dari data latih d1 dan d2 saja, 

LV=1 dan RV=0, 
untuk data A2 nilai LV=1 dan RV=1, sedangkan 
data A3 nilai LV=1 dan RV=0. Hal tersebut 
dilakukan pada semua data latih. 

Properti lain yang juga menentukan kinerja K-
SVNN baik pada saat pelatihan maupun pada 

cara umum, nilai 
K yang disarankan untuk digunakan adalah 
K>1. Pengaruh besarnya nilai K yang 
digunakan pada saat pelatihan adalah semakin 
kecil nilai K maka semakin sedikit jumlah 
support vector (semakin besar reduksinya), 
semakin cepat waktu kerjanya saat prediksi, dan 
semakin kecil pula akurasi yang didapatkan, 
demikian pula sebaliknya. Tetapi nilai K yang 
besar tidak menjamin akurasi kinerja yang 

off antara nilai K, 
akurasi, waktu eksekusi, dan reduksi disajikan 

support vector 
SVNN merupakan bagian utama 

dalam proses pelatihan yang dilakukan. 
tersebut disimpan 

dalam memori untuk digunakan pada saat 

SVNN dapat dijelaskan 

Inisialisasi: D adalah set data latih, K 
adalah jumlah tetangga terdekat, T adalah 

threshold SD yang dipilih, LV dan RV 
untuk semua data latih = 0.

2. Untuk setiap data latih 
langkah 3 sampai 5 

3. Hitung ketidakmiripan (jarak) dari 
data latih yang lain. 

4. Pilih dt sebagai K data latih tetangga 
terdekat (tidak termasuk 

5. Untuk setiap data latih dalam dt, jika label 
kelas sama dengan di

nilai 1 pada LVi, jika tidak sama maka 
tambahkan nilai 1 pada 

6. Untuk setiap data latih 
menggunakan persamaan (2)

7. Pilih data latih dengan SD 
dalam memori (variabel) sebagai template 
untuk prediksi. 

 
4. PENGUJIAN DAN ANALISIS
Uji coba pendahuluan untuk mendapatkan 
support vector pada metode K
pada data set seperti pada gambar 1. Untuk data 
set ini, digunakan K=5, dengan parameter jarak 
adalah Euclidean. Skor LV, RV, dan SD yang 
didapatkan, disajikan pada tabel 1. Gambar 2 
menyajikan data latih dari kedua kelas (kela
dan kelas x) yang menjadi support vector, untuk 
data latih yang menjadi support vector, ditandai 
dengan simbol lingkaran (o).

Gambar 2. Hasil uji coba pendahuluan untuk mendapatkan 
support vector

 
Tabel 1.  Hasil uji coba untuk mendapatkan skor dan 
derajat signifikansi 

No 
Fitur  Skor

X Y  LV 
1 1 1  5 
2 2 1  5 
3 3 1  3 
4 3 2  6 
5 7 2  1 
6 1 3  7 
7 2 3  7 
8 5 3  4 
9 3 4  4 
10 4 4  7 
11 5 4  6 
12 1 5  2 
13 6 5  4 

0 2 4
0

2

4

6

8

Sistem Informasi ITS 

threshold SD yang dipilih, LV dan RV 
untuk semua data latih = 0. 
Untuk setiap data latih di∈D, lakukan 

akmiripan (jarak) dari di ke 

sebagai K data latih tetangga 
terdekat (tidak termasuk di). 
Untuk setiap data latih dalam dt, jika label 

i, maka tambahkan 
, jika tidak sama maka 

1 pada RVi. 
Untuk setiap data latih di, hitung SDi 
menggunakan persamaan (2) 
Pilih data latih dengan SD ≥ T, simpan 
dalam memori (variabel) sebagai template 

4. PENGUJIAN DAN ANALISIS  
Uji coba pendahuluan untuk mendapatkan 

pada metode K-SVNN dilakukan 
pada data set seperti pada gambar 1. Untuk data 
set ini, digunakan K=5, dengan parameter jarak 
adalah Euclidean. Skor LV, RV, dan SD yang 
didapatkan, disajikan pada tabel 1. Gambar 2 
menyajikan data latih dari kedua kelas (kelas + 
dan kelas x) yang menjadi support vector, untuk 
data latih yang menjadi support vector, ditandai 
dengan simbol lingkaran (o). 

 
Gambar 2. Hasil uji coba pendahuluan untuk mendapatkan 

support vector 

Tabel 1.  Hasil uji coba untuk mendapatkan skor dan 

Skor 
SD 

RV 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0.5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0.8 
1 0.1429 
1 0.1667 
1 0.5 
0 0 

6 8
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14 1 6  1 1 1 
15 4 6  5 1 0.2 
16 5 6  4 0 0 
17 2 7  1 2 0.5 
18 4 7  3 0 0 

 
Pengujian kinerja metode K-SVNN dilakukan 
pada 4 data set utama yang diambil data set 
publik [6], yaitu Iris (150 record), Vertebral 
Column (310 record), Wine (178 record), dan 
Glass (214 record). Sistem pengujian 
menggunakan 5 fold, dimana 80% digunakan 
sebagai data latih dan 20% digunakan sebagai 
data uji. Karena metode K-SVNN hanya 
memproses 2 kelas pada sebuah pekerjaan 
klasifikasi maka untuk data set yang berisi lebih 
dari satu kelas akan dilakukan penggabungan 
beberapa kelas hingga didapatkan dua kelas. 
 
4.1 Pengujian dan Analisis Kinerja K-SVNN 
secara lokal 
Pengujian kinerja metode K-SVNN secara lokal 
dilakukan dengan melakukan pelatihan dan 
prediksi pada K-SVNN secara penuh pada 4 
data set utama. Parameter yang sangat 
menentukan kinerja K-SVNN adalah nilai K 
yang digunakan. Nilai K menentukan jumlah 
tetangga terdekat yang akan diperhitungkan 
dalam mendapatkan properti skor dan derajat 
signifikansi. Parameter K akan mempengaruhi 
kinerja dalam 3 hal: akurasi prediksi, waktu 
eksekusi ketika prediksi, dan jumlah data latih 
yang berhasil direduksi. Nilai K yang diujikan 
adalah: 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. 

 
Gambar 3. Perbandingan penggunaan nilai K dengan 

prosentase akurasi dan jumlah reduksi data latih pada data 
set Iris 

 
Gambar 4. Perbandingan penggunaan nilai K dengan 
waktu eksekusi ketika proses prediksi pada data set Iris 

Hasil pengujian kinerja secara lokal pada 
dataset Iris disajikan pada gambar 3 dan 4. Dari 
grafik yang ditampilkan pada gambar 3, dapat 
diamati bahwa akurasi prediksi berkisar dari 
angka 76.77% sampai 87% (simbol bujur 
sangkar). Untuk jumlah data latih yang berhasil 
direduksi (tidak menjadi support vector) akan 
semakin menurun dari sekitar 75.4% menjadi 
39.76% (simbol lingkaran) ketika nilai K 
dinaikkan, hal ini diakibatkan semakin 
banyaknya jumlah tetangga terdekat yang 
dilibatkan sebagai calon support vector dengan 
menaikkan skor (LV maupun RV). Ini 
membuktikan bahwa dengan semakin 
banyaknya jumlah support vector tidak 
menjamin bahwa akurasi semakin meningkat. 
Kondisi terjelek adalah ketika semua data latih 
akhirnya menjadi support vector, dimana 
kondisi ini akan memberikan akurasi prediksi 
yang sama dengan K-NN. Penurunan jumlah 
data latih yang tereduksi akan berpengaruh pada 
waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi 
data uji ketika proses prediksi, seperti disajikan 
pada gambar 4. Pada gambar tersebut, dapat 
diamati bahwa untuk mengeksekusi 20% data 
uji dari data set Iris dibutuhkan waktu paling 
cepat 4.39 milidetik untuk K=3 dan paling lama 
7.45 milidetik untuk K=15. Semakin besar nilai 
K yang digunakan, pengaruhnya pada semakin 
besarnya jumlah support vector yang dihasilkan, 
sehingga semakin lambat pula waktu eksekusi 
yang dibutuhkan untuk melakukan prediksi. 
Perbandingan secara lokal dengan 3 dataset 
yang lain disajikan pada gambar 5.  
 
Jika diperhatikan pola fluktuasi grafik waktu 
eksekusi prediksi dari keempat dataset, dapat 
diamati bahwa waktu eksekusi yang dibutuhkan 
cenderung meningkat ketika nilai K yang 
digunakan semakin besar. Kecuali pada saat 
nilai K tertentu, seperti pada gambar 4 untuk 
dataset Iris, ketika menggunakan K=7, ternyata 
waktu ekekusi yang digunakan menurun sekitar 
16% (sekitar 1 mili detik). Tanpa memandang 
pengaruhnya pada akurasi, secara tidak 
langsung, hal ini mengindikasikan nilai K yang 
optimal untuk digunakan dalam K-SVNN 
kaitannya dengan mengurangi waktu eksekusi 
ketika proses prediksi. Meskipun tidak tampak 
berlaku untuk semua data set pengujian, tetapi 
hal ini juga terjadi untuk dataset Vertebral 
Column dan Glass, seperti disajikan pada 
gambar 5 sebelah kanan. 
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a. Perbandingan akurasi dan jumlah reduksi pada 
data set Vertebral Column 

b. Perbandingan waktu eksekusi ketika proses prediksi pada data 
set Vertebral Column 

 
 

c. Perbandingan akurasi dan jumlah reduksi pada 
data set Wine 

d. Perbandingan waktu eksekusi ketika proses prediksi pada data 
set Wine 

 
4.2 Perbandingan Kinerja K-SVNN dengan 
metode yang lain secara global 
Hasil pengujian secara global pada 4 dataset 
utama untuk semua nilai K yang digunakan, 
disajikan pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Pada 
tabel 2, dapat diamati bahwa akurasi prediksi 
yang diberikan oleh K-SVNN relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan 3 metode sebelumnya 
sebagai pembanding, yaitu 95.33%, lebih tinggi 
1% dari metode pembanding terbaik. Kecuali 
untuk data set Glass yang didapatkan akurasi 
prediksi 89.52%, lebih rendah sekitar 3% dari 
akurasi terbaik metode pembanding. 
 
Perbandingan waktu eksekusi yang disajikan 
pada tabel 3 dapat diamati bahwa untuk 
komposisi data latih dan data uji yang sama dari 
sebuah data set, K-SVNN membutuhkan waktu 
yang tidak lama dan juga tidak cepat. Hal ini 
terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 
mengeksekusi prediksi pada data uji yang sama, 
K-SVNN membutuhkan waktu sekitar 2.29 
milidetik hingga 8.91 milidetik, yang terletak 
dalam rentang 2.20 milidetik hingga 12.46 
milidetik dari keseluruhan metode yang 
diperbandingkan. 
 
Tabel 2. Perbandingan akurasi prediksi 

Data set K-NN 
TR-
KNN 

SV-
KNN 

K-
SVNN 

Iris 82.90% 64.52% 80.00% 84.19% 
Vertebral 
Column 

94.67% 48.67% 92.00% 95.33% 

Wine 77.14% 56.57% 77.14% 80.57% 
Glass 92.86% 83.81% 90.00% 89.52% 

 
Tabel 3. Perbandingan waktu eksekusi prediksi 
(dalam satuan milidetik) 

Data set K-NN 
TR-
KNN 

SV-
KNN 

K-
SVNN 

Iris 8.95  4.49   12.46  4.80  
Vertebral 
Column 

4.31  2.20  10.75  2.29  

Wine 3.49  2.77  4.34  8.91  
Glass 4.10  2.99  5.08  3.16  

 
Tabel 4. Perbandingan reduksi data latih 

Data set K-NN 
TR-
KNN 

SV-
KNN 

K-
SVNN 

Iris 0.00% 73.55% 60.00% 56.69% 
Vertebral 
Column 

0.00% 89.67% 82.17% 83.67% 

Wine 0.00% 69.79% 80.00% 49.37% 
Glass 0.00% 88.49% 86.05% 80.58% 
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Untuk perbandingan prosentase reduksi data 
latih, dapat dilihat pada tabel 4. Nilai K yang 
digunakan dalam sajian tabel tersebut untuk K-
SVNN adalah K=7. Dari tabel tersebut dapat 
diamati bahwa prosentase reduksinya relatif 
sedikit lebih rendah dibanding SV-KNN, 
sedangkan SV-KNN masih dibawah TR-KNN. 
Hal ini cukup beralasan karena pada TR-KNN 
sebenarnya sedikit mirip dengan K-SVNN 
tetapi dengan K=1 dan harus kelas yang berbeda 
sebagai tetangga terdekat (sedangkan K-SVNN 
tidak), sedangkan K yang digunakan disini 
untuk K-SVNN adalah K=7. Untuk SV-KNN 
juga cukup beralasan jika lebih besar reduksinya 
karena jumlah support vector yang dihitung 
adalah jumlah centroid hasil clustering (bukan 
support vector hasil SVM). 
 
Secara umum, meskipun dalam K-SVNN 
dilakukan reduksi data latih, ternyata tidak 
mempengaruhi dan bahkan meningkatkan 
akurasi prediksi data uji, meskipun harus 
dibayar dengan waktu prediksi yang masih lebih 
lambat dibanding metode-metode berbasis K-
NN sebelumnya. Akurasi prediksi yang lebih 
baik ini juga menjadi nilai lebih bagi K-SVNN, 
mengingat pada saat prediksi metode ini masih 
menggunakan algoritma yang sama dengan K-
NN versi klasik. 
 
5. SIMPULAN 

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Metode K-SVNN dapat digunakan untuk 

pekerjaan klasifikasi dengan akurasi 
prediksi yang lebih baik disbanding 
metode-metode sebelumnya. 

2. K-SVNN menggunakan basis K-NN 
sehingga algoritma prediksi juga 
sederhana, samadengan K-NN. 

3. Karena K-SVNN menggunakan sebuah 
proses untuk mendapatkan support vector 
untuk keperluan prediksi maka K-SVNN 
dapat dikategorikan kedalam semi eiger 
learning. 

Saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian 
yang sudah dilakukan sebagai berikut: 
1. K-SVNN masih bekerja hanya untuk dua 

kelas, belum bisa bekerja untuk kelas lebih 
dari dua, sehingga perlu penelitian lebih 
lanjut untuk dapat mengakomodasi K-

SVNN yang dapat bekerja pada kelas 
lebih dari dua. 

2. K-SVNN mempunyai kinerja waktu 
prediksi yang belum lebih baik bahkan 
dibandingkan dengan TR-KNN yang 
sama-sama mereduksi data latih tanpa 
melakukan clustering seperti pada SV-
KNN, sehingga masih terbuka 
kemungkinan untuk meningkatkan kinerja 
dari sisi waktu eksekusi prediksi dan 
jumlah data latih yang tereduksi. 

3. K-SVNN masih menggunakan prediksi 
pada K-NN klasik sehingga masih 
dimungkinkan adanya penurunan akurasi 
kinerja akibat jumlah data latih yang 
berkontribusi pada saat prediksi semakin 
berkurang. 
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