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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjaun Pustaka 

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka 

N

o. 

Peneliti Tahu

n 

Objek Metode Hasil 

1 Imam Fahrur 

Rozi dkk. 

2012 Opini 

publik 

perguruan 

tinggi 

Naive 

Bayes 

Classifier 

NBC dapat berfungsi dengan baik 

pada subproses opinion orientation. 

2 Didik 

Garbian 

Nugroho 

dkk. 

2016 Tweet 

mention 

@gojekind

onesia dan 

@GrabID 

Naive 

Bayes 

Classifier 

Sistem mampu mengklasifikasi 

sentimen menggunakan Naive 

Bayes  berdasarkan 800 data tweet 

yang terdiri atas 300 data latih dan 

500 data uji.  

3 Evasaria M. 

Sipayung 

dkk. 

2016 Komentar 

dari 

pelanggan 

terhadap 

produk dan 

layanan 

Hotel XYZ 

Naive 

Bayes 

Classifier 

Hasil dari perhitungan sistem 

analisis sentimen dengan metode 

NBC dari 175 data latih yaitu 

sentimen positif sebesar 155 

komentar dan sentimen negatif 

sebesar 20 komentar. 

4 Muhammad 

Rifqi Ma‟arif 

 

2016 data judul 

untuk 

artikel-

artikel 

tentang 

agama 

Islam 

Naive 

Bayes 

Classifier 

dan 

Support 

Vector 

Machine 

(SVM) 

Model klasifikasi yang dihasilkan 

oleh Naive Bayes Classifier 

memiliki performa yang lebih tinggi 

dengan perbedaan dibandingkan 

dengan model yang dihasilkan dari 

yang dihasilkan dari algoritm SVM. 

5 Nurirwan 

Saputra dkk. 

2015 Komentar 

terhadap 

Jokowi 

pada media 

sosial dan 

blog 

Naive 

Bayes 

Classifier 

dan 

Support 

Vector 

Machine 

(SVM) 

Dengan melakukan normalisasi dan 

stemming, hasil yang didapat lebih 

tinggi dibandingkan dengan data 

yang hanya dilakukan normalisasi. 



6 

 

 

 

6 Usulan 2018 Tweet 

mengandun

g kata 

“gojek 

motor” 

Naive 

Bayes 

Classifier 

Sentimen negatif, positif  dan netral 

pada transportasi online. 

 

Imam dkk. (2012) melakukan penelitian untuk mengembangkan opinion 

mining (analisis sentimen) untuk menganalisis opini publik pada perguruan tinggi. 

opini tersebut diklasifikasikan kedalam opini negatif  dan positif menggunakan 

Naive Bayes Classifier. Penelitian tersebut menghasilkan akurasi klasifikasi opini 

negatif dan positif sangat baik dengan nilai precission dan recall sebesar 0.95 dan 

0.94. 

 Didik dkk. (2016) melakukan analisis tentang ojek online dengan 

memanfaatkan tweet mention jasa ojek online. Penelitian tersebut menggunakan 

metode Naive Bayes Classifier dengan data sebanyak 800 data dengan 300 data 

latih dan 500 data uji. Akurasi yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu 80%. 

Evasaria dkk. (2016) mengklasifikasi sentimen negatif dan positif dari 

komentar pengunjung hotel menggunakan Naive Bayes Classifier. Dari analisis 

tersebut didapatkan tingkat precision 99.12% dan recall 72.9%.  

Ma‟arif (2016) membandingkan algoritma Naive Bayes Classifier 

menggunakan fitur trigram dan term frequency  dengan Support Vector Machine 

dengan menggunakan fitur unigram. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa 

Naive Bayes Classifier memiliki performa yang lebih baik dari SVM. Metode 

NBC akurasi sebesar 81%,Sementara itu untuk metode SVM mendapatkan 73%. 
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 Nurirwan dkk. (2015) melakukan analisis terhadap presiden jokowi 

dengan preprocessing normalisasi dan stemming menggunakan Naive Bayes 

Classifier dan Support Vector Machine. Penelitian tersebut didapatkan akurasi 

dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,85% untuk metode Naive Bayes dan 

0,85% untuk metode SVM. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Twitter 

Twitter merupakan situs jejaring sosial yang membolehkan membaca dan 

menulis perkembangan terbaru (update), yang dikenal sebagai “tweets” atau 

“bercicit”. Sistem situs ini berbasis pesan pendek yang ditampilkan pada profil 

pengguna dan dikirimkan pada pengguna lain yang telah menjalin pertemanan, 

yang disebut dengan “followers” atau “pengikut” (yudha, 2018). 

Layanan seputar Twitter di antaranya:  

1. Twitpic, yakni seputar aplikasi untuk mengupload foto dan otomatis 

memberitahu teman lewat posting di Twitter. 

2. Twitterific dan Tweetie adalah applikasi iphone yang memungkinkan 

pengguna menampilkan dan posting ke Twitter lewat iphone.  

3. Twitter Gadget oleh Google, antar muka desktop bagi Twitter. 

2.2.2 Twitter API  

API atau yang biasa disebut Application Programming Interface adalah 

suatu program atau aplikasi yang disediakan oleh pihak developer tertentu agar 

kita atau pihak pengembang aplikasi lainnya dapat lebih mudah mengakses 
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aplikasi tersebut tersebut . intinya API ini berfungsi sebagai jembatan antara 

aplikasi satu dengan aplikasi yang lain (Bramanda, 2014).  

Twitter API yaitu sebuah aplikasi yang diciptakan oleh pihak Twitter agar 

mempermudah pihak developer lain untuk mengakses Informasi web Twitter 

tersebut (Bramanda, 2014). Untuk mengakses API tersebut dibutuhkan kunci 

(Consumer Key dan Consumer Secret). 

2.2.3 Maven 

Biasanya untuk membuat aplikasi di Java dengan IDE seperti Netbeans 

atau Eclipse adalah dengan cara membuat project langsung di IDE tersebut 

dengan struktur project default sesuai dengan yang IDE tersebut telah tentukan. 

Artinya ketika misalkan create project di Netbans, maka project tersebut hanya 

bisa dibaca di Netbeans saja begitupun kalau createnya di Eclipse. Lalu 

bagaimana jika beberapa programmer bekerja bersama-sama dan programmer-

programmer tersebut terbiasa menggunakan IDE yang berbeda? Salah satu 

solusinya adalah dengan menggunakan Build Tools. Ada banyak Build Tools 

yang tersedia. Listnya bisa dilihat disini. Salah satu dari List of Build Tools 

tersebut yang cukup populer adalah Apache Maven (Acep Abdurohman, 2017). 

Apache Maven adalah Java Build Tools yang menggunakan konsep 

Project Object Model (POM). POM tersebut berisi informasi dan konfigurasi yang 

digunakan Maven untuk membuat project. Pada dasarnya POM adalah sebuath 

XML File yang terdapat di dalam project Maven dan di dalam File inilah 

konfigurasi dari project kita berada (Acep Abdurohman, 2017). 
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Ada banyak keunggulan dari penggunakan Maven ini, diantaranya adalah 

Maven membuat struktur project sendiri sehingga project tersebut akan dapat 

dibuka dengan berbagai IDE dikarenakan Maven mendefinisikan projectnya 

sendiri. Selain itu memanage Dependency dengan Maven menjadi mudah. 

Biasanya dalam mendevelop aplikasi Java membutuhkan File Jar dari luar default 

jar yang tersedia pada JDK yang berisi Class-class untuk kemudian kita panggil. 

Artinya aplikasi kita dependent terhadap Class-class tersebut. Class-class tersebut 

pun terkadang dependent terhadap Class lain diluar jar packagenya. Dengan 

Maven hanya tinggal definisikan saja di File POM.xml dependency nya maka 

Maven akan otomatis mendownload file-file jar tersebut ke Repository sehingga 

dapat kita gunakan. Hal tersebut berbeda dengan mengimport File Jar secara 

manual yang biasanya digunakan jika mencreate project langsung dari IDE. File-

file jar hasil download tersebut dapat dilihat di Folder (On Windows) 

Users\NamaUser\.m2\repository. Dalam Folder tersebut terdapat Folder-folder 

yang berisi file jar yang kita download beserta file-file lainnya (Acep 

Abdurohman, 2017). 

2.2.4 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan salah satu topik utama dalam data mining atau 

machine learning. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan data dimana data yang 

digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target. Sehingga algoritma-

algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorisasikan ke dalam 

supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Maksud dari pembelajaran 

yang diawasi adalah data label atau target ikut berperan sebagai „supervisor‟ atau 
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„guru‟ yang mengawasi proses pembelajaran dalam  mencapai tingkat akurasi atau 

presisi tertentu (Antoni, 2017). 

2.2.5 Text Mining  

Text mining dapat didefinisikan secara luas sebagai proses pengetahuan 

intensif dimana pengguna berinteraksi dengan koleksi dokumen dari waktu ke 

waktu dengan menggunakan seperangkat alat analisis. Text mining berusaha 

mengekstrak informasi yang berguna dari sumber data melalui identifikasi dan 

eksplorasi pola yang menarik.   

Text mining cenderung mengarah pada bidang penelitian data mining. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa text mining dan data mining berada 

pada tingkat arsitektur yang sama . Penambangan teks dapat dianggap sebagai 

proses dua tahap yang diawali dengan penerapan struktur terhadap sumber data 

teks dan dilanjutkan dengan ekstraksi informasi dan pengetahuan yang relevan 

dari data teks terstruktur ini dengan menggunakan teknik dan alat yang sama 

dengan penambangan data (Falahah, 2015). 

2.2.6 Analisis Sentimen  

Analisa sentimen atau biasa disebut opinion mining merupakan salah satu 

cabang penelitian Text Mining. Opinion mining adalah riset komputasional dari 

opini, sentimen dan emosi yang diekspresikan secara tekstual. Jika diberikan suatu 

set dokumen teks yang berisi opini mengenai suatu objek, maka opinion mining 

bertujuan untuk mengekstrak atribut dan komponen dari objek yang telah di 
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berikan komentar pada setiap dokumen dan untuk menentukan apakah komentar 

tersebut bermakna positif atau negatif (Falahah, 2015). 

2.2.7 Naive Bayes Classifier 

Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistic sederhana yang 

berdasar pada penerapan teorema Bayes (atau aturan Bayes) dengan asumsi 

independensi (ketidaktergantungan) yang kuat atau naïf. Dengan kata lain, dalam 

Naïve Bayes, model yang digunakan adalah “model fitur independen” (Eko 

Prasetyo, 2012). 

Dalam Bayes (terutama Naïve Bayes), maksud independensi yang kuat 

pada fitur adalah bahwa sebuah fitur pada sebuah data tidak berkaitan dengan ada 

atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama (Eko Prasetyo, 2012). 

Kaitan antara Naïve Bayes dengan klasifikasi, korelasi hipotesis, dan bukti 

dengan klasifikasi adalah hipotesis dalam teorema Bayes merupakan label kelas 

yang menjadi target pemetaan dalam klasifikasi, sedangkan bukti merupakan 

fitur-fitur yang menjadi masukan dalam model klasifikasi (Eko Prasetyo, 2012). 

Pada Naïve Bayes Classifier terdapat 2 proses yaitu, proses pelatihan 

(training) dan proses pengujian (testing) sebagai berikut : 

1. Proses pelatihan: 

a. Menghitung P(Vj) dengan persamaan sebagai berikut: 

 (  )  
|     |

|      |
  ................................................................................ 2.1 

b. Menghitung P(wk | vj) dengan persamaan sebagai berikut: 
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 (  |  )  
    

  |          |
  .............................................................. 2.2 

Keterangan: 

|docs j| = jumlah dokumen setiap kategori j 

|contoh| = jumlah dokumen dari semua kategori 

nk = jumlah frekuensi kemunculan setiap kata 

n = jumlah frekuensi kemunculan kata dari setiap kategori 

|vocabulary| = jumlah semua kata dari semua kategori 

2. Proses klasifikasi: 

a. Hasilkan vmap sesuai dengan menggunakan P(vj) dan P(wk | vj) yang 

telah diperoleh dari pelatihan dengan persamaan sebagai berikut: 

     
      

*                      +  
(  )∏  (  |  ) 

     ............ 2.3 

Keterangan: 

Vj = Kategori Headline 

J = 1, 2, 3,...n. Dimana dalam penelitian ini 

j1 = kategori headline sentimen negatif  

j2 = kategori headline sentimen positif 

j3 = kategori headline sentiment netral 
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P(xi|Vj) = Probabilitas xi pada kategori Vj 

P(Vj) = Probabilitas dari Vj 

b. Probabilitas kelas tertinggi adalah kelas terpilih hasil klasifikasi. 

` Java mempunyai library naïve bayes classifier yang dikembangkan oleh 

ptnplanet, yang dapat digunakan secara gratis. Ptnplanet adalah sebuah user 

github yang berasal dari Germany. 




