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ABSTRAK 

 

 

Klasifikasi berfungsi mengelompokkan suatu objek ke dalam dua atau 

lebih kelompok berdasarkan pada faktor yang dapat mengidentifikasinya. Pada 

dasarnya setiap kasus penyakit ditemukan melalui hasil pemeriksaan tenaga medis 

yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga perlu diketahui faktor-faktor 

risiko yang mempengaruhi kasus penyakit tersebut dengan menggunakan analisis 

dari metode klasifikasi. Selain metode regresi logistik juga terdapat metode 

klasifikasi berbasis machine learning yaitu metode Support Vector Machine 

(SVM), penelitian ini bertujuan membandingkan metode regresi logistik biner dan 

Support Vector Machine (SVM) dalam kasus kanker serviks di Yayasan Kanker 

Wisnuwardhana Surabaya tahun 2013-2014.  

Penelitian ini menggunakan 80 data hasil pap smear.Data tersebut 

dianalisis dengan aplikasi komputer dan software R untuk mendapatkan model 

yang fit dan akurasi ketepatan klasifikasi berdasarkan setiap metode. Performa 

dari kedua metode kemudian dibandingkan dan dievaluasi berdasarkan 

pengelompokan seluruh variabel penelitian dan dengan hanya menggunakan 

variabel yang berpengaruh.  

Hasil penelitian ini adalah diketahui besar ketepatan klasifikasi dari 

metode regresi logistik biner dan SVM saat seluruh variabel prediktor 

diikutsertakan masing-masing adalah 91,3% dan hasil terbaik SVM sebesar 95%. 

Ketepatan klasifikasi dari metode regresi logistik biner dan SVM menurut 

variabel prediktor yang berpengaruh signifikan masing-masing adalah 90% dan 

hasil terbaik SVM sebesar 85,71%.  

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan masing-masing metode 

klasifikasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Hasil analisis menggunakan 

metode regresi logistik lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

menggunakan SVM dalam mengklasifikasikan kasus kanker serviks di Yayasan 

Kanker Wisnuwardhana Surabaya tahun 2013-2014 karena tingkat keakuratan 

yang lebih tinggi oleh regresi logistik biner diperoleh berdasarkan variabel 

prediktor yang berpengaruh signifikan. 
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