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Abstrak 
Terdapat banyak informasi yang bisa diolah dalam tumpukan email.  Pengklasifikasian merupakan salah 
satu cara untuk mengorganisasikan informasi yang terdapat pada tumpukan email tersebut. Support 

Vector Machine (SVM) adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk klasifikasi.  Pada makalah 
ini akan dianalisis performansi SVM  untuk melakukan pengklasifikasian terhadap email.  Beberapa hal 
harus diperhatikan pada proses klasifikasi agar mendapatkan performansi yang baik yaitu  pre-

processing, mekanisme pembobotan, penggunaan kernel dan parameter yang tepat pada SVM sesuai 
dengan karateristik email. Hasil pengujian memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 
menyakinkan bahwa metode SVM bisa diterapkan sebagai classifier email dengan performansi yang baik. 
 
Kata Kunci : klasifikasi email, SVM,  akurasi, kernel 
Abstract 
There are many information which can be processed in many  emails.  Classification is a  way to organize 
the informations which are be in the emails. Support Vector Machine (SVM)  is a method  which is used to 
classify. In this paper, SVM will analyse for it’s performance. Some things must be attention to get the 
good performance like the pre-processing and weighting mechanism. Using the suitable kernel and the 
parameter of SVM can be influenced for the performance of SVM.  The analysis as a result of this paper 
will gives much information and make us sure that SVM can be implemented as a classifier for email with 
good performance.  
 
Key Words :  email classification, SVM, accuracy, kernel  
 
1. Pendahuluan   

 
Email adalah salah satu bentuk 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 
yang merupakan media surat elektronik yang cepat 
dan ekonomis dalam proses pengirimannya. Alamat 
email sudah merupakan atribut dari identitas 
seseorang ataupun organisasi.  

Dengan relasi yang semakin luas 
memungkinkan si pemilik alamat email menerima 
banyak sekali email setiap hari dan terus bertambah 
tanpa kita sempat membacanya satu persatu. Padahal 
dari email-email tersebut memungkinkan banyak 
sekali informasi-informasi berharga yang harus kita 
ketahui. Oleh karena itu perlu pengaturan yang 
dilakukan terhadap email yang diharapkan bisa 
mengorganisasikan informasi yang terdapat pada 
email secara lebih cepat yang memudahkan dalam 
pengolahan dan pencarian [8]. Pengklasifikasian 
adalah salah satunya.  Mengklasifikasikan email-
email berdasarkan topik dan isi yang terkandung 
didalamnya. Selama ini klasifikasi terhadap e-mail 
dilakukan secara manual. Tapi jika dilakukan secara 
manual terhadap data yang sangat banyak maka hal 
tersebut sangatlah tidak efesien.  Masalah tersebut 
dapat diatasi dengan menggunakan metode-metode 
klasifikasi yang sering digunakan pada pemecahan 
masalah data mining. Metode klasifikasi yang sering 
digunakan adalah Neural Network (NN), Support 

Vector Machine (SVM) dan Naive Bayes [13]. 
Tentunya diperlukan sebuah penyesuaian agar 
metode tersebut efektif untuk menyelesaikan 
permasalahan klasifikasi teks. Pada makalah ini akan 
dipaparkan hasil analisis terhadap performansi SVM 
pada pengklasifikasian email.  
 
2. Preprocessing Klasifikasi  
 

Pada dasarnya klasifikasi email merupakan 
bagian dari pengklasifikasian teks. Proses 
pemrosesan data atau pre-processing yang 
digunakan pada pengklasifikasian teks juga bisa 
diterapkan pada pengklasifikasian email. Seperti 
proses stemming yang kemudian proses  
penghilangan kata-kata yang merupakan stopwords.  
Representasi data hasil pre-processingnya juga sama 
yaitu Bag of Words (BOW) atau kumpulan dari kata-
kata yang menjadi feature atau atribut yang telah 
dipilih melalui proses feature selection dengan 
Information Gain (IG). Dengan feature selection 
dapat megurangi biaya komputasi terhadap atribut 
tersebut dan bisa meningkatkan performansi [3]. 
Hanya saja dalam pre-processing email ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan. Korelasi informasi yang 
ada di header dan body menjadi penting. Artinya 
informasi yang terdapat pada field from dan subject 
yang terdapat pada header lebih memberikan 
kontribusi yang besar dalam mendeksripsikan topik,  
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yang kemudian juga masih didukung oleh informasi-
informasi yang terdapat pada bagian body[13]. 
Skema pembobotan akan memberikan value pada  
atribut yang menjadi representasi data. Akan 
diterapkan dua percobaan pembobotan yaitu dengan 
menggunakan skema pembobotan tf*idf serta tf saja.  
Pengenalan terhadap pola yang dihasilkan oleh 
karateristik email akan dilakukan oleh SVM yang 
diimplementasikan dengan algoritma SMO 
(Sequential Minimation Optimation). Pengujian 
dilakukan untuk mengevaluasi fungsi klasifikasi 
yang dihasilkan oleh SVM tersebut.  

Pembobotan kata (term weighting) dapat 
dilakukan dengan mengukur dimensi dari feature 
vector berdasarkan Inverse Document Frequency 
(IDF)-nya. Term weighting tersebut dapat 
dirumuskan: 

  tf * idf                                                     
dimana : 
tf     = jumlah kemunculan kata dalam suatu   

dokumen 
idf   = inverse document frequency 

 
IDF(wi)=log(n/DF(wi)) 

dimana : 
n           =  jumlah total dokumen dalam koleksi 
wi          =  kata dasar(word stem) 
DF(wi)  = jumlah dokumen dimana kata wi muncul  
 
3. Support Vector Machine (SVM)  pada 

Klasifikasi Email 
 

Secara sederhana konsep SVM dapat 
dijelaskan sebagai usaha untuk mencari hyperplane 
terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua kelas 
pada input space . Akan ada banyak fungsi pemisah 
yang terjadi diantara kedua kelas tersebut. Fungsi-
fungsi pemisah itu disebut sebagai supporting 
hyperplane. Fungsi-fungsi tersebut akan menjadi 
fungsi alternatif. Dari beberapa fungsi alternatif 
tersebut, SVM akan mencari hyperplane yang 
terbaik . Hyperplane terbaik dapat ditemukan dengan 
mengukur margin hyperplane dan mencari titik 
maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane 
tersebut dengan support vector . Support vector ini 
adalah titik terdekat dari masing-masing kelas pada 
input space [7].  

Pada permasalahan klasifikasi ini, data 
dinotasikan sebagai x  Riil, dan label dari masing-
masing kelas dinotasikan dengan  1,1iy   untuk 
i = 1,2,…, l, di mana l adalah banyaknya jumlah 
data. Dengan asumsi bahwa kedua kelas dapat 
terpisah secara sempurna oleh hyperplane dengan 
dimensi d, maka hyperplane dapat dinotasikan 
sebagai berikut : 

0. bxw 
                                                (1) 

Karena hyperplane membagi dua lokasi berdasarkan 
kelas masing-masing, maka untuk sampel 

ix   yang 

termasuk kelas negatif (-1) dan  positif (+1) masing-
masing memenuhi pertidaksamaan : 

1. bxw i


                                              (2) 
1. bxw i


                                              (3) 

Sedangkan untuk memperoleh margin dapat 
dilakukan dengan cara memaksimalkan jarak antara 
hyperplane dengan support vector, yaitu 

w
1 . 

Kondisi memaksimalkan margin ini ekivalen dengan 
meminimasi fungsi obyektif [13] : 

2

2
1)(min ww

w


                                     (4) 

Dengan constraint yang harus dipenuhi sesuai 
dengan persamaan berikut : 

ibwxy ii  ,01).( 
                             (5) 

Agar permasalahan optimasi ini dapat dipenuhi, 
salah satu solusi yang dapat digunakan adalah 
dengan menggunakan Lagrange Multiplier [2, 3, 13].  
 
3.1 Kernel Trick  

 
Pada kasus dunia nyata, kebanyakan kasus 

bersifat non linear. Sedangkan secara konsep SVM 
dideksripsikan bahwa pada dasarnya SVM bekerja 
mencari garis pemisah linear dalam melakukan 
pengklasifikasian. Untuk memisahkan data yang 
tidak terpisahkan secara linear pada input space 
maka SVM mempunyai fungsi kernel yang bisa 
diterapkan. Dimana fungsi kernel tersebut akan 
melakukan tranformasi terhadap data yang tidak bisa 
terpisahkan secara linear pada input space menjadi 
data yang bisa terpisahkan secara linear pada ruang 
baru yaitu feature space.   

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Tranformasi Vektor Input ke Feature Space 

 
Feature space dalam praktiknya biasanya 

memiliki dimensi yang lebih tinggi dari vektor input 
(input space). Hal ini mengakibatkan komputasi 
pada feature sangat besar karena ada kemungkina 
feature space dapat memiliki jumlah feature yang 
tidak terhingga. Selain itu sulit untuk mengetahui 
fungsi transformasi yang tepat. Untuk mengatasi hal 
ini digunakan ”kernel trick ” . Jika terdapat sebuah 
fungsi kernel K sehingga )()()( , didi XXXK  , 
maka fungsi transformasi )( k   tidak perlu 
diketahui secara persis. Dengan demikian fungsi 
yang dihasilkan dari pelatihan adalah : 

        bxxKyxf dii

ns

i
id 



)()( ,
1
 , (6) 



dimana ix =support vector.  
Kernel yang digunakan adalah kernel linear dan 
RBF. Kernel linear didefenisikan oleh  : 

j
t

iji xxxxK 
),(            (7) 

sedangkan kernel RBF memiliki defenisi yaitu  : 
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3.2 Multiclass SVM 
 

Ada perbedaan yang mendasar antara 
klasifikasi dua kelas dengan klasifikasi multi kelas. 
Misalkan kita punya set data  untuk training 
  ,...,1,,  iii  dengan data output 

NxxxX  }...,,{ ,21   dan output yang 
bersangkutan     kyy ,....,2,1,.....,1  . Perhati-
kan bahwa output Y tidak lagi terbatas ±1 seperti 
dalam kasus dua kelas. Output dari data kita bisa 
1,2,3,4 atau bahkan 10. Dalam hal ini kita harus 
mengelompokan obyek yang kita pelajari kedalam 
lebih dari dua kelas atau kedalam k kelas dimana 
nilai k lebih dari 2. Pada makalah ini metode one-
against-one akan menjadi solusi untuk permasalahan 
kasus multiclass nya.  
Dengan metode ini dibangun 

2
)1( kk model kla-

sifikasi biner (k adalah jumlah kelas). Setiap model 
klasifikasi dilatih dari data pada dua kelas. Untuk 
data pelatihan dari kelas ke-i dan kelas ke-j, 
dilakukan pencarian solusi untuk pencarian optimasi 
konstrain sebagai berikut : 

        
r

ij
r

ijTij

tbw
tCww

ij
j

ijij 2
1min

,, ,,
                (8) 
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ij
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ij tbxw  1  ,  jika jyr   

dimana 0ij
rt  

 
4. Pengujian dan Analisis  
 

Data yang digunakan dalam pengujian 
sistem ini adalah data email yang diambil dari 
Usenet  Newsgroup, dimana data tersebut 
merupakan sekumpulan dokumen email yang telah 
dikelompokan sebelumnya kedalam folder yang 
spesifik kepada isi dan topik dokumen email. Dari 
data tersebut akan dihasilkan dataset yang akan 
digunakan sebagai data latih dan data uji setelah 
melewati proses pre-processing data. Semua format 
data hasil pre-processing adalah “.arff”. Data hasil 
pre-processing tersebut akan dibagi menjadi data 
latih dan data uji nya. Komposisi jumlah data latih 
adalah 70% sedangkan sisanya merupakan data uji. 

Email yang akan digunakan dalam pengujian 
dibatasi  hanya kedalam 3 kategori yaitu computer, 
electronics dan spam, dimana jumlah email untuk 
setiap kategori adalah sama. Jumlah data email 
tersebut dibagi kedalam 3 domain percobaan yaitu 
domain 1 yang terdiri 7 data untuk masing-masing 
kategori, dapat diamati pada tabel dibawah ini.  

 
Tabel 1. Kategori Data Klasifikasi 

 
4.1 Proses Training 
 

Melakukan normalisasi terhadap nilai setiap 
atribut karena normalisasi sangat berperan dalam  
memudahkan proses perhitungan dan atribut yang 
rentang nilainya besar tidak  mendominasi atribut 
yang rentang nilainya kecil. Dan pada umumnya 
normalisasi akan memberikan hasil yang jauh lebih 
baik. Setelah data dinormalisasi maka hal terpenting 
selanjutnya adalah melakukan pemilihan kernel yang 
digunakan. Pendekatan yang dilakukan adalah 
dengan menggunakan dua kernel yaitu kernel linear 
dan kernel RBF. Parameter yang digunakan adalah 
parameter default yaitu C=1. Performansi yang 
dianalisis adalah ketepatan nilai akurasi yang 
menjadi evaluasi dari proses training terhadap data 
latih, dimana akurasi merupakan tingkat kebenaran 
dari klasifikasi yang dilakukan.  Jadi ketika akurasi 
training yang dihasilkan tidak mencapai optimal 
maka akan dilakukan optimalisasi. Berikut grafik 
hasil training domain 3 yang mewakili keseluruhan  
domain  terhadap hasil performansi training yang 
didapatkan : 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Kernel dan Jumlah Atribut 

terhadap Performansi dengan Skema 
Pembobotan TF pada Domain 3 

 
Berdasarkan gambar 2, dapat diamati bahwa  dengan 
skema pembobotan TF tersebut , SVM dengan 
kernel linear dapat mencapai titik optimal dengan 

Jum 
Data 

Total 
Atrr 

Kelas Kategori 

Electronics[1] Computer[2] Spam[3] 

Jum 
Atrr Max Jum 

Atrr Max Jum 
Atrr 

Ma
x 

@7data 2561 1501 71 1125 69 709 14 

@15data 4167 2080 71 2293 90 1246 112 

@25data 5446 2592 71 3380 90 1472 115 



diawali performansi yang cukup baik pada jumlah 
atribut yang sedikit.  Sedangkan SVM dengan kernel 
RBF performansi sangat tidak baik. Keadaannya 
stabil tapi pada performansi hasil yang tidak optimal. 

 
 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Pengaruh Kernel dan Jumlah Atribut 
terhadap Performansi dengan Skema 
Pembobotan   TFIDF pada Domain 3 

 
Analisis yang sama juga dapat terlihat pada 

grafik performansi dengan skema pembobotan 
TFIDF pada SVM baik dengan kernel linear atau 
RBF. Secara keseluruhan dapat dianalisis pada hasil 
proses training yang ditunjukan pada grafik untuk 
masing-masing domain tersebut adalah bahwa 
ketidakkonsistenan terhadap hasil performansi 
training terjadi ketika diterapkan konsep feature 
selection pada kernel RBF yang  menggunakan 
parameter C yang nilainya default yaitu 1. Keadaan 
tersebut adalah karena terjadinya overfitting (gagal 
diklasifikasikan). Dalam hal ini fungsi pemisah yang 
telah terbentuk tidak optimal dengan tingkat error 
yang tinggi. Ada proses optimalisasi yang bisa 
digunakan untuk mengurangi terjadinya overfitting 
tersebut. Sedangkan untuk kernel linear, tingkat 
error yang diakibatkan oleh overfitting sangat kecil 
sehingga dengan kernel linear hasil training bisa 
mencapai optimal dan konsisten. Artinya sudah 
menemukan fungsi pemisah (hyperplane) yang baik. 
Kemudian dapat diamati juga bahwa skema 
pembobotan yang diterapkan terutama pembobotan 
TF dapat mengefesienkan jumlah atribut yang 
digunakan jika dibandingkan dengan pembobotan 
TF*IDF dalam pencapaian persentase akurasi 
performansi training yang optimal tentunya.  
 

Optimalisasi Performansi Kernel RBF  
Optimalisasi sangat berperan untuk bisa 

meningkatkan persentase performansi dari kernel 
RBF untuk proses training data latih. Optimalisasi 
dilakukan karena RBF tidak menunjukan 
kekonsitenan terhadap performansi yang dihasilkan 
pada proses training. Optimasi dapat dilakukan 
dengan mengestimasi nilai parameter C dan sigma 
(P) yang semula bernilai default. Mendapatkan 
kombinasi dari kedua parameter tersebut yang 
menghasilkan performansi model yang optimal.  

Perubahan akurasi oleh P tidak berbeda 
sampai P<1.Tetapi pada P>1 akurasi yang dihasilkan 

tidak menunjukan akurasi yang baik. Ada 2 pola 
yang terjadi oleh karena pengaruh P terhadap akurasi 
yaitu pada rentang 0.1<P<1 dan P<0.1. Pengamatan 
terhadap tabel dari atas ke bawah juga menunjukan 
bahwa perubahan nilai C terhadap akurasi akan 
berbeda oleh karena pengaruh P pada jumlah atribut 
tertentu. Karena nilai kombinasi C dan P yang bisa 
memberikan performansi yang optimal maka 
tabelnya diperkecil terhadap jumlah atribut tertentu 
yaitu 75 karena pada jumlah atribut tersebut akurasi 
yang dihasilkan pada proses training pada setiap 
domain dengan menggunakan kernel linear 
menunjukan nilai akurasi yang optimal.Sedangkan 
nilai P nya adalah nilai tengah pada setiap pola P 
yang terjadi yaitu P=0.05 dan P=0.5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.  Pengaruh Jumlah Atribut=75 dan 
P=0.05  terhadap C 

 
Berdasarkan gambar 4, ditunjukan bahwa 

pada C=31 akurasi mencapai titik optimal untuk 
jumlah atribut 75 pada P=0.05 untuk setiap jumlah 
data pada setiap domain. Rata-ratanya juga tepat 
pada C=31. Sehingga kombinasi parameter C=31 
dan P=0.05 lebih menunjukan pergerakan grafik 
yang lebih baik terhadap performansi yang 
ditunjukan jika dibandingkan dengan kombinasi 
parameter C=31 dan P=0.5. 
 
4.2 Proses Testing 
 

Model-model yang terbaik yang dihasilkan 
pada proses training tentunya akan digunakan untuk 
proses testing data uji. Proses testing ini akan 
dilakukan pada data latih terlebih dahulu dan 
kemudian pada data uji . Parameternya adalah skema 
pembobotan dan jumlah atribut untuk setiap masing-
masing domain pengujian data uji. Jumlah atribut 
yang digunakan yaitu 75. Pada jumlah atribut ini, 
performansi hasil training yang telah dilakukan 
berada pada hasil optimal  untuk semua kernel SVM 
baik linear maupun RBF. Untuk kernel RBF,  
kombinasi parameter yang menunjukan  performansi 
yang optimal adalah berada pada rentang C 31          
dan P<1. Untuk pengujian tersebut kita akan 
menggunakan nilai C=31 dan P=0.05. Sedangkan 
untuk kernel linear akan menggunakan parameter 
default sebab pada jumlah atribut 75 untuk kondisi 
parameter default sudah memberikan performansi 
yang optimal. Hasil daripada testing tersebut akan 



dibandingkan dengan  metode lain yaitu Naive 
Bayes. Evaluasi performansi melalui ketepatan nilai 
akurasi.  
 
Tabel  2.  Perbandingan Hasil Klasifikasi 

 
Hasil testing ini menunjukan bahwa SVM yang 
menggunakan kernel RBF ketika menggunakan 
kombinasi parameter yang terbaik dapat 
menghasilkan rata-rata performansi yang optimal 
jika dibandingkan pada SVM dengan menggunakan 
kernel linear dengan skema pembobotan TFIDF. 
Serta dapat diamati bahwa dengan skema 
pembobotan TFIDF dapat meningkatkan 
performansi diatas 90% pada SVM dibandingkan 
dengan skema pembobotan TF.   

Pengamatan terhadap tabel diatas juga 
menunjukan bahwa hasil performansi dengan nilai 
rata-rata ketepatan akurasi dari penerapan kernel 
RBF dengan parameter C=31 dan P=0.05 dengan 
skema pembobotan TFIDF sama baiknya dengan 
naive bayes pada nilai 97.1014%. Tapi tidak untuk 
rata-rata error yang dihasilkan. Walaupun sama-
sama menghasilkan rata-rata nilai ketepatan akurasi 
yang sama, tapi nilai rata-rata error yang dimiliki 
SVM dengan kernel RBF lebih tinggi daripada naive 
bayes yaitu 0.231 dengan standard deviasi   0.02. 
 
5.  Kesimpulan 

Mekanisme proses pre-processing dengan 
skema pembobotan TFIDF ditambah pembobotan 
berdasarkan area terhadap header atau body pada 
email dapat menjadikan atribut menjadi lebih 
representatif melalui nilai yang diberikan dari proses 
pembobotan tersebut. Apabila jumlah atribut yang 
digunakan adalah 75 pada data latih sebanyak 52 
email, SVM dengan menggunakan kernel RBF 
dengan paramater C=31 dan sigma (P) =0.05 dapat 
memberikan performansi hasil testing yang lebih 
baik dibandingkan dengan menggunakan kernel 
linear. Dengan nilai rata-rata ketepatan akurasi yang 
didapatkan sama baiknya dengan naive bayes yaitu 
97.1014% yang memiliki nilai error rata-rata sebesar 
0.231 dengan standard deviasi   0.02 . SVM 

dengan menggunakan kernel linear sudah dapat 
memberikan performansi yang baik dengan rata-rata 
ketepatan nilai akurasi diatas 90% hanya dengan 
menggunakan parameter default untuk C=1, tetapi 
SVM dengan menggunakan kernel RBF harus 
dioptimalisasi dengan rentang  parameter    C   31 
dan 0 P<1 untuk mendapatkan performansi yang 
baik. Dengan segala kesimpulan yang dihasilkan 
pada paper ini dapat memberikan kesimpulan akhir 
bahwa SVM dapat menjadi classifier email yang 
baik dengan performansi yang baik.   
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JUM 
DATA 

UJI 

BO 
BOT 

AKURASI (%) 

LINEAR 
KERNEL C=1 

RBF 
KERNEL 

C=31 P=0.05 

NAÏVE 
BAYES 

6 TF 83.33 83.33 100 

 TFID
F 83.33 100 100 

15 TF 86.66 86.66 86.66 

 TFID
F 100 100 100 

23 TF 95.65 91.30 86.95 

 TFID
F 91.30 91.30 91.30 

 
AKU 
RASI 

TF 88.55 87.10 91.20 
TFID

F 91.54 97.10 97.10 
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