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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Untuk membedakan penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu maka 

penulis melakukan studi pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, 

adapun tinjauan pustaka yang terdahulu adalah: 

Pengembangan data pada Twitter yang dijadikan bahan untuk melakukan 

penelitian kondisi kemacetan. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Aji Kurniawan 

mahasiswa Universitas Gajah Mada pada tahun 2016. Sistem pemantauan kondisi 

arus ini mengklasifikasi isi tweet dengan menggunakan beberapa metode machine 

learning diantaranya adalah Naive Bayes (NB), Support Vektor Machine (SVM), dan 

Decision Tree (DT). Sistem ini akan nenberikan informasi arus lalu lintas diberbagai 

tempat di DIY Yogyakarta secara waktu nyata dan menggunakan data tweet. 

Penelitian tentang Klasifikasi Tweet Spam dan Valid Menggunakan Seleksi Fitur 

Chi Square dan Algoritma naive bayes clasifier  pada tweet berbahasa Indonesia oleh 

Derta Isyajora Rakhman mahasiswa Universitas Gajah Mada pada tahun 2016. 

Malakukan klasifikasi tentang isi tweet. Hal ini dilakukan melakukan klasifikasi 

machine learning menggunakan metode naive bayes classifier yang dipadukan 

dengan metode fitur Chi Square untuk menghasilkan analisa yang lebih akurat. 

Peneliti mengklasifikasi isi tweet berdasarkan tweet valid dan tweet spam. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, akurasi terbaik dihasilkan oleh sistem yang 
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menggunakan Naive bayes classifier model Multinomial yang dipadukan dengan 

seleksi fitur Chi Square, yakni 95 %. 

Penelitan dengan judul Collaborative Filtering SMS Spam Berbahasa Indonesia 

Menggunakan Algoritma naive bayes classifier yang dilakukan oleh Anik Muhantini 

mahasiswa Universitas Islam Negri Yogyakarta pada tahun 2013. Sistem ini 

melakukan klasifikasi pada isi sms dengan menggunakan metode naive bayes 

classifier. Peneliti dalam kasus ini mengklasifikasikan isi sms dalam dua bentuk yaitu 

sms spam dan sms valid. Sms yang berisi spam akan diberi keterangan spam. Data 

learning dalam kasus ini adalah untuk SMS adalah SMS 110 SMS spam dan 62 HAM 

SMS. Data untuk pengujian SMS adalah 50 HAM SMS dan 50 SMS spam. Keakuratan 

hasil yang diperoleh nilai 76%, presisi diperoleh nilai 52%. 

Penerapan naive bayes classifier pada judul Penerapan Sistem Multi Agen Untuk 

Ekstraksi Informasi Kebutuhan Darah Pada Twitter yang dilakukan oleh Afwan 

Anggara mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Kalimat 

yang terdapat pada tweet bukan merupakan kalimat yang terstruktur, sehingga harus 

menggunakan pendekatan komputasi dalam pengolahan kata pada tweet. Mekanisme 

proses pengubahan bentuk teks tidak tersetruktur menjadi teks terstruktur yaitu 

menggunakan text preprocessing, yang meliputi tahapan casefolding, filtering, 

tokenizing, slang replacement dan stopword removal. Metode naive bayes classifier 

diterapkan menggunakan teknologi agen untuk melakukan klasifikasi data tweet yang 

relevan dengan informasi kebutuhan darah, sehingga proses pengolahan informasi 
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kebutuhan darah dari tweet dapat secara realtime dan juga mampu bekerja secara 

autonomous. Perancangan agen menggunakan metodologi Prometheus. Agen yang 

dibangun terdiri dari agen koleksi, agen preprocessing, agen klasifikasi dan agen 

matching. Dari hasil uji coba sistem agen melakukan klasifikasi menunjukan bahwa 

nilai akurasi terkecil 89,1% dihasilkan pada pengujian dengan sampel pertama, dan 

untuk nilai akurasi tertinggi 96,1% dihasilkan pada pengujian ketiga dengan 

menggunakan 920 data training.  

Penerapan Naive bayes classifier pada judul Klasifikasi Pengaduan Masyarakat 

Berbasis SMS Dengan Metode naive bayes classifier yang dilakukan oleh Felix 

Prawira Azali mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2016. 

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari 17.508 pulau dengan populasi sebesar 

222 juta jiwa pada tahun 2006. Jumlah populasi Indonesia yang besar ini 

menyebabkan jumlah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menjadi banyak 

dan beraneka ragam. Berdasarkan statistik pengguna internet dari techinasia pada 

Januari 2014, terdapat lebih dari 38 juta penduduk Indonesia yang telah 

menggunakan internet. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menampung laporan dari 

masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pengaduan 

masyarakat yang dapat melakukan kategorisasi terhadap laporan yang masuk secara 

otomatis. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode naive bayes classifier 

untuk melakukan proses klasifikasi terhadap laporan yang masuk. Masukan yang 
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diterima sistem dalam bentuk pesan singkat (SMS), maka sistem dilengkapi dengan 

kemampuan untuk mengubah kata tidak baku menjadi kata baku sebelum 

diklasifikasi oleh sistem. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan sistem yang 

dikembangkan dapat melakukan klasifikasi terhadap laporan yang diberikan oleh 

masyarakat dengan tingkat akurasi sebesar 86.36%. 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Dengan Peneliti Sebelumnya 

No Penulis Judul Metode Informasi 

1. Dwi Aji Kurniawan 

(2016) 

 

Analisis Data Jejaring Sosial 

Twitter untuk Pemetaan 

Kondisi Kemacetan Jalan di 

Provinsi DIY dengan Metode 

Text Mining. 

Text Mining ╴  Sistem pemantauan 

arus lalu lintas dengan 

mengklasifikasi tweet dan 

memetakan lokasi yang 

dirujuk oleh tweet 

berbahasa Indonesia secara 

realtime. 

2. Derta Isyajora 

Rakhman (2016) 

Klasifikasi Tweet Spam dan 

Valid Menggunakan Seleksi 

Fitur Chi Square dan 

Algoritma naive bayes clasifier  

pada tweet berbahasa 

Indonesia 

Naive bayes 

classifier 
╴  Melakukan 

klasifikasi pada tweet 

dengan dua kelas tweet 

valid dan spam. 

 

3. Anik Muhantini 

(2013) 

 

Collaborative Filtering SMS 

Spam Berbahasa Indonesia 

Menggunakan 

Algoritma Naive Bayes 

Naive  

Bayes 

Classifier 

╴  Memisahkan spam 

pada SMS 

╴  Sistem memfilter 

data SMS. 

4. Afwan Anggara 

(2013) 

Penerapan Sistem Multi Agen 

Untuk Ekstraksi Informasi 

Kebutuhan Darah Pada Twitter 

 

Naive bayes 

classifier 
╴  Menghasilkan 

aplikasi pengumpulan data 

pendonor pada Twitter 

dengan menggunakan 

naive bayes classifier 

dalam melakukan 

klasifikasi tweet. 

5 Felix Prawira Azali 

(2016) 

Klasifikasi Pengaduan 

Masyarakat Berbasis Sms 

Dengan Metode Naive bayes 

classifier 

Naive bayes 

classifier 
╴  Menghasilkan 

aplikasi yang dapat 

melakukan kategorisasi 

terhadap laporan SMS 

yang masuk dengan 

menggunakan metode 

naive bayes classifier. 

6. Naufal Riza 

Fatahillah 

(2016) 

Implementasi Algoritma Naive 

bayes classifier Pada Social 

Media (Twitter) Terhadap 

Ujaran Kebencian Berbahasa 

Indonesia.   

Naive bayes 

classifier 
╴  Memisahkan isi 

tweet negatif positif dan 

tidak bermakna. 
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Berdasarkan penelitian-peneletian yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat 

dilihat bahwa algoritma naive bayes classifier merupakan algoritma yang mumpuni 

apabila digunakan untuk melakukan klasifikasi.  

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Twitter dan API Twitter 

Menurut laman resmi Twitter.com, Twitter merupakan social media yang dapat 

menghubungkan orang lain di dunia dan memungkinkan penggunanya berkomunikasi 

satu sama lain dalam pesan pendek sepanjang 140 karakter yang diberi nama tweet. 

Twitter sendiri memungkinkan penggunanya untuk mengikuti berita terbaru terkait 

topik-topik yang mereka minati. Menurut laman resmi dev.twiiter.com platform 

Twiiter menyediakan akses untuk data Twitter melalui API. Setiap API 

mempresentasikan beberapa aspek dari Twiiter dan memungkinkan developer untuk 

membangun dan memperluas aplikasi mereka dengan cara baru berdasarkan 

kreatifitas. Developer Twiter terus melakukan pengembangan terhadap API Twiiter 

sehingga API Twitter dapat mengalami perubahan. 

2.2.2 Javascript  

Javascript merupakan bahasa pemrograman yang rilis pada tahun 1995. Meskipun 

memiliki nama javascript, bahasa ini berbeda dengan bahasa pemrograman java. Ada 

beberapa catatan mengenai javascript, antara lain:  

1. Javascript adalah bahasa scripting. Javascript adalah program script yang 
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dibaca dan dieksekusi menggunakan interpreter. Berbeda dengan bahasa 

pemrograman yang dikompilasi, dimana setiap program dibaca oleh compiler 

dan di translasikan kedalam bentuk executable file.  

2. Seperti bahasa C. Dasar dari syntax dan struktur javascript mengacu pada 

bahasa pemrograman C.   

3. Bahasa berorientasi objek. Inti dari javascript mengandung kumpulan inti 

objek– objek, seperti array, date, dan math serta kumpulan inti dari bahasa 

pemrograman seperti operator, struktur kendali dan statements. Inti dari 

javascript dapat diturunkan untuk memenuhi beberapa tujuan dengan 

menambahkan beberapa objek–objek tambahan pada inti javascript 

(Muhammad Agung Rizkyana dkk, 2014).  

2.2.3 Node.Js 

Menurut laman nodejs.org Node.js merupakan sebuah platform untuk membuat 

aplikasi Javascript yang dapat dijalankan disisi server. Node.js dikembangkan dari 

engine Javascript yang dibuat oleh Google untuk browser Chrome bernama V8. 

Node.js menggunakan Javascript sebagai bahasa pemrograman dan teknik event-

driven, nonblocking I/O (asynchronous) yang membuatnya lebih ringan dan efisein. 

Node.js memiliki fitur built-in HTTP server library yang mampu menjadikanya 

sebuah web server tanpa bantuan software lainya seperti Apache dan Nginx.  

Pada dasarnya, Node.js adalah sebuah runtime environment dan script library. 

Sebuah runtime environment adalah sebuah software yang berfungsi untuk 
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mengeksekusi, menjalankan dan mengimplementasikan fungsi-fungsi serta cara kerja 

inti dari suatu bahasa pemrograman. Sedangkan script library adalah kumpulan 

kompilasi atau bank data yang berisi script atau kode-kode pemrograman (Equan Pr, 

2013).  

Node.js dibangun dengan menggunakan Javas Script dan C/C++, adapun 

arsitektur node.js seperti pada Gambar 2.1. Google V8 dalam arsitektur node.js 

berfungsi sebagai mesin compiler yang ditulis dalam C ++ dan Library Libuv 

bertanggung jawab untuk menangani operasi asynchronous I/O dan loop utama.  

 
Gambar 2.1 Arsitektur node.js 

Sumber: http://www.assignmenthelp.net/no 

2.2.4 MongoDB 

MongoDB adalah sebuah document oriented database yang bersifat open source. 

MongoDB merupakan salah satu database NoSQL yang memiliki sebuah konsep 

penyimpanan data non-relational. Istilah NoSQL merupakan kepanjangan dari “Not 

Only SQL” yaitu sistem manajemen database yang berbeda dari sistem manajemen 



13 

 

 

 

database rasional dalam beberapa cara. Penyimpanan data tanpa perlu adanya tabel 

schema dan tidak ada bahasa sql yang terlibat dalam pemakaian database.  

Dalam MongoDB tidak mengenal adanya tabel, kolom dan baris jadi tidak ada 

schema dalam MongoDB (schema-less). Unit paling kecil pada dari MongoDB 

adalah document, sedangkan kumpulan dari document adalah collection. Seperti 

halnya dalam database rasional document, ibarat sebuah record dan collection pada 

sebuah tabel document dalam MongoDB dapat memiliki atribut yang berbeda-beda 

dengan document yang lainnya walaupun pada satu collection.  

MongoDB dibuat dengan menggunakan C++, yang memiliki beberapa fitur yaitu 

Document-oriented storage, full index, support replication dan high availability, 

auto-sharding, querying, fast in-place updates, map reduce, gridFS, commercial 

support. Pada MongoDB tidak membutuhkan struktur tabel jadi untuk melakukan 

proses insert maka MongoDB akan otomatis membuatkan struktur tabelnya. 

MongoDB mempunyai peforma 4x lebih cepat jika dibandingkan dengan Mysql. 

MongoDB dikembangkan sejak Oktober 2007 oleh 10Gen dan dirilis ke publik sejak 

Februari 2009 yang mempunyai lisensi GNU AGPL 3.0 dan Apache License untuk 

drivernya.  

2.2.5 NPM (Network Printer Manager)  

NPM merupakan paket manager untuk Node.js, yang ditemukan pada tahun 2009 

sebagai suatu proyek terbuka untuk membantu pemgembang Javascript saling berbagi 
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kode paket modul. NPM juga merupakan sebuah kode perintah untuk memungkin 

pengembang menggunakan dan mempublikasi paket modul.  

2.2.6 Naive Bayes Classifier (NBC) 

Menurut Eko Prasetyo (2012:59) Bayes merupakan teknik prediksi berbasis 

probabilistic sederhana yang berdasar pada penerapan teorima bayes (atau aturan 

bayes) dengan asumsi independence (ketidaktergantungan) yang kuat (naif). Prediksi 

bayes didasarkan pada teorima bayes dengan formula umum 

P (H|X) =
𝑃(𝑋|𝐻)𝑃(𝐻)

𝑃(𝑋)
         

Keterangan :  

 X adalah data sampel dengan klas (label) yang tidak diketahui. 

 H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan klas (label) C. 

 P(H) adalah peluang dari hipotesa H. 

 P(X) adalah peluang data sampel yang diamati. 

 P(X|H) adalah peluang data sampel X, bila diasumsikan bahwa hipotesa benar 

(valid). 

Naive bayes classifier bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier 

lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Xhemali, Hinde dan Stone dalam jurnalnya “Naive 

Bayes vs. Decision Trees vs. Neural Networks in the Classification of Training Web 

Pages” mengatakan bahwa “naive bayes classifier memiliki tingkat akurasi yang 

lebih baik dibanding model classifier lainnya” (Xhemali 2009). 



15 

 

 

 

Contoh kasus pada pengklasifikasian terhadap suatu kalimat. Kalimat yang akan 

diklasifikasikan menjadi 2 class yang pertama dengan label china dan japan. Terdapat 

4 data training atau data latih 3 diantaranya adalah kalimat class china dan 1 kalimat 

class japan.  

 

Table 2.2 Contoh Kalimat Kasus Klasifikasi. 

T
ra

in
in

g
 

Docs Word Class 

1 Chinese Beijing Chinese C 

2 Chinese Chinese Shanghai C 

3 Chinese Macao C 

4 Tokyo Japan Chinese J 

Test 5 Chinese Chinese Chinese Tokyo Japan ? 

 

Pada table 2.2 docs nomor 5 adalah data yang akan kita cari berapakah nilai 

probabilitasnya dari 4 data training. Langkah pertama adalah mencari nilai priors, 

nilai prior adalah mencari nilai tingkat terjadinya suatu label dengan rumus : 

𝑃(𝑐) =
𝑁𝑐

𝑁
 

Pada data training diatas terdapat 3 data class china dan total keseluruhan data 

adalah 4 data. Terdapat 1 data class japan dan total keseluruhan data adalah 4. Dapat 

dituliskan hasil dari perhitungan priors sebagai berikut: 

𝑃(𝑐) =
3

4
 

𝑃(𝑗) =
1

4
 

 Perhitungan nilai probabilitas: 

 P(Chinese|c)  = (5+1)/(8+6)=6/14=3/7 
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 P(Tokyo|c)  = (0+1)/(8+6)=1/14 

 P(Japan|c) = (0+1)/(8+6)=1/14 

 P(Chinese|j)  = (1+1)/(3+6)=2/9 

 P(Tokyo|j)  = (1+1)/(3+6)= 2/9 

 P(Japan|j)  = (1+1)/(3+6)= 2/9 

 Berdasarkan hasil perhitungan nilai probabilitas menghitung nilai akhir 

dengan rumus sebagai berikut: 

 P(w|c) =
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑤,𝑐)+1

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑐)+|𝑉|
 

P(c|d5) =  3/4 *  (3/7)3  *  1/14  *  1/14  ≈  0.0003 

 P(j|d5) =  1/4 *  (2/9)3  *  2/9  *  2/9  ≈  0.0001 

 Berdasarkan nilai prbabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa kalimat nomor 5 

adalah class china dengan nilai 0.0003 lebih tinggi dari 0.0001 pada nilai japan. 

2.2.7 UML (Unified Modelling Language)   

UML (Unified Modelling Language) adalah suatu bahasa yang sudah menjadi 

standart pada visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem software yang 

merupakan suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem 

berorientasi objek. Beberapa tujuan atau fungsi dari penggunaan UML, antara lain:  

1. Dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai 

macam pemerograman maupun proses rekayasa.   

2. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan.  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3. Dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa 

permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk 

saling menukar model secara mudah.   

4. Dapat berguna sebagai blue print, sebab sangat lengkap dan detail dalam 

perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai 

kode suatu program.   

5. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak 

hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak (softwere) saja.   

6. Dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat 

dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin (Sora N, 2015).   

Aplikasi ini menggunakan empat diagram UML diantaranya yaitu:  

1. Use case diagram  

Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, use case diagram juga dapat men-

deskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya.  

2. Activity Diagram  

Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML 

yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem.  
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3. Sequence diagram  

Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan 

interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu, sequence diagram juga dapat 

menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan 

sesuatu seperti pada use case diagram.  

4. Class diagram  

Class diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk 

menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang 

nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran 

mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut.  

 


