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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjuan Pustaka 

Berikut merupakan beberapa sajian tentang penilitian serupa yang terkait 

dengan penelitian ini, dengan mengambil topik yang mirip diantaranya Wang 

(2016), Ruales (2014), Araque (2017), dan Hassan (2017). 

Wang (2016) melakukan penelitian untuk mencari level aspek dari suatu 

kalimat. Polaritas sentimen dari suatu kalimat tidak hanya mengacu pada konten 

akan tetapi juga berhubungan erat dengan konteks kalimat. Misal, “Makanan 

pembuka bagus, tetapi pelayanannya lambat”, pada aspek rasa, polaritas sentimen 

mengarah ke positif akan tetapi mengacu ke negatif pada aspek pelayanan. Peneliti 

menghasilkan model Deep Learning berbasis Long Short Term Memory (LSTM). 

Ruales (2014) juga melakukan penelitian dengan membandingkan metode 

Long Short Term Memory (LSTM) dengan beberapa metode untuk 

mengklasifikasikan sentimen pada ulasan film. Pada penelitiasn tersebut, tingkat 

error metode Long Short Term Memory (LSTM) sebesar 0.134 lebih kecil dari 

metode Recurrent Neural Network (RNN) tanpa Long Short Term Memory sebesar 

0.248. 

Araque (2017) juga melakukan penelitian dengan mengimplementasikan 

metode Long Short Term Memory (LSTM) untuk melakukan analisis sentimen pada 

tweet berbahasa Spanyol. Peneliti mengimplementasikan dua tipe fitur yang 

berbeda, word embedding dan sentiment lexicon values. Hasil yang didapat 
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mengindikasikan bahwa kombinasi dua fitur ini menambah performa analisis 

sentimen. 

Hassan (2017) juga melakukan penelitian dengan 

menginplemplementasikan metode Long Short Term Memory (LSTM) untuk 

melakukan analisis sentimen pada situs IMDB. Peneliti menggunakan metode Long 

Short Term Memory (LSTM) berbasis word2vec. Penelitian tersebut menghasilkan 

hasil yang lebih akurat untuk melakukan analisis sentimen. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Twitter 

Diluncurkan pada 13 Juli 2016, Twitter merupakan layanan blog mikro 

dimana pengguna dapat mengirimkan tulisan (tweet) ke pengikutnya (follower) dari 

beragam perangkat.  

Tweet adalah postingan berbasis teks dengan panjang maksimal 280 

karakter. Tweet tidak hanya ditampilkan pada halaman profil penggunanya tetapi 

dapat dikirim secara langsung ke pengikutnya. Twitter juga memiliki Application 

Program Interface (API) yang memungkinkan integrasi antara Twitter dengan 

aplikasi dan layanan web lainnya.  

Sebagai salah satu layanan terbesar, pengguna Twitter telah berkembang 

pesat dan telah menarik perhatian dari  banyak perusahaan terhadap kebiasaan 

pelanggan. Twitter digunakan oleh organisasi berita untuk menerima informasi 

tentang bahaya dan bencana alam. Beberapa bisnis dan organisasi menggunakannya 

untuk menyampaikan informasi ke stakeholder.   
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2.2.2 Analisis Sentimen 

Analisis sentimen mengacu pada bidang yang luas dari pengolahan bahasa 

alami, komputasi linguistik, dan text mining yang bertujuan menganalisa pendapat, 

sentimen, evaluasi, sikap, penilaian dan emosi seseorang apakah pembicara atau 

penulis berkenaan dengan suatu topik,  produk, layanan, organisasi, individu, 

ataupun kegiatan tertentu (Liu, 2011). 

Dengan pertumbuhan media sosial yang begitu pesat, para individu dan 

organisasi menggunakan konten dari media sosial untuk pengambilan keputusan. 

Pada saat ini, jika seseorang ingin membeli sebuah produk, dia tidak terbatas hanya 

bertanya pada salah satu teman dan keluarga untuk meminta pendapat karena ada 

banyak ulasan pengguna dan diskusi pada forum web. Untuk organisasi, mereka 

tidak harus melakukan survei untuk mengumpulkan opini publik karena hal tersebut 

sudah banyak tersedia di internet.  

Analisis sentimen terdiri dari tiga level analisis yaitu: 

1. Level Dokumen 

Level dokumen menganalisis satu dokumen penuh dan mengklasifikasikan 

dokumen tersebut ke dalam sentimen positif atau negatif. Level analisis ini  

berasumsi bahwa keseluruhan dokumen hanya berisi opini tentang satu entitas 

saja. Level analisis ini tidak cocok diterapkan pada dokumen yang 

membandingkan lebih dari satu entitas (Liu, 2012). 
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2. Level Kalimat 

Level kalimat menganalisis satu kalimat dan menentukan tiap kalimat 

bernilai positif, netral, atau negatif. Sentimen netral berarti kalimat tersebut bukan 

opini (Liu, 2012). 

3. Level Entitas dan Aspek 

Level aspek tidak melakukan analisis pada konstruksi bahasa (dokumen, 

paragraf, kalimat, klausa, atau frasa) melainkan langsung pada opini itu sendiri. 

Hal ini didasari bahwa opini terdiri dari sentimen (positif atau negatif) dan target 

dari opini tersebut. Tujuan level analisis adalah untuk menemukan sentimen entitas 

pada tiap aspek yang dibahas (Liu, 2012). 

2.2.3 Preprocessing 

Tahap preprocessing atau praproses data merupakan proses untuk 

mempersiapkan data mentah sebelum dilakukan proses lain. Pada umumnya, 

praproses data dilakukan dengan cara mengeliminasi data yang tidak sesuai atau 

mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah diproses oleh sistem.  Praproes 

sangat penting dalam melakukan analisis sentimen, terutama untuk media sosial 

yang sebagian besar berisi kata - kata atau kalimat yang tidak formal dan tidak 

terstruktur serta memiliki noise yang besar (A Clark, 2003). 

Tahap preprocessing  memiliki beberapa tahap proses sebagai berikut: 

- Case Folding, bertujuan membuat semua teks menjadi huruf kecil. 

- Remove Punctuation, bertujuan menghapus semua karakter non 

alphabet misalnya simbol, spasi, dan lain – lain.  
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- Remove Hashtag. Hashtag merupakan suatu penunjuk sebuah kata yang 

dibicarakan oleh sesama pengguna Twitter yang memiliki simbol “#”. 

Biasanya akan digunakan sebagai judul topik pembicaraan dan juga 

berfungsi sebagai pengelompokan terhadap percakapan yang 

berhubungan dengan kata yang diberi simbol hashtag. Proses ini juga 

dapat dikategorikan antara penting dan tidak penting, dapat dilakukan 

ataupun tidak dilakukan proses Remove Hashtag. 

- Removal URL. Seringnya muncul sebuah URL dari data Twitter 

membuat data tidak efektif dan tidak memiliki arti. Untuk itu perlu 

adanya penghapusan URL tersebut. Kemunculan alamat web atau URL 

ini disebabkan karena banyaknya pengguna mempromosikan sebuah 

produk pada situs mereka sehingga pengguna lain langsung bisa masuk 

pada halaman web yang dimaksud. 

- Remove Retweet (RT). Pada Twitter, simbol “@” digunakan untuk 

menunjuk atau mengajak teman berkomunikasi langsung. Pada suatu 

analisis sentimen, nama pengguna tidak diperhatikan sehingga perlu 

dihapus. 

- Remove Stop Word. Stop word diproses pada sebuah kalimat jika 

mengandung kata – kata yang sering keluar dan di anggap tidak penting 

seperti waktu, penghubung, dan lain sebagainya sehingga perlu 

dilakukan penghapusan. Untuk melakukan proses penghapusan kata ini 

diperlukan sebuah data atau daftar kata yang diinginkan untuk dihapus.   

- Stemming. Stemming digunakan untuk mendapatkan kata dasar dari 

suatu kata. Hal ini dilakukan untuk menormalisasi kata. 
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2.2.4 Word Embedding 

Teks yang akan diproses pada RNN harus dikonversi dalam bentuk 

embedding. Embedding adalah sebuah vektor atau representasi numerik. Hal ini 

sangat diperlukan sehingga operasi aritmatika dapat dilakukan menggunakan 

vektor tersebut. 

Word embedding adalah representasi teks dimana teks yang memiliki arti 

yang sama memiliki representasi yang hampir sama. Dalam word embedding, kata 

– kata direpresentasikan kedalam sebuah vektor. Setiap kata mewakili satu vektor 

kemudian vektor – vektor ini akan dilatih pada jaringan syaraf tiruan. Representasi 

kata dilatih berdasarkan penggunaan kata  - kata. Hal ini menjadikan kata – kata 

yang memiliki makna yang sama akan memiliki representasi yang sama.  

2.2.5 Recurrent Neural Network (RNN) 

Recurrent Neural Network atau RNN merupakan bagian dari jaringan syaraf 

tiruan untuk pemrosesan data sekuensial. Berbeda dengan Convolutional Neural 

Network (CNN)  yang merupakan metode untuk pemrosesan data seperti gambar, 

RNN sering digunakan untuk memproses nilai yang bersifat sekuensial x1, ..., ..., 

..., xn.  

 

Gambar 2.1 Bentuk konseptual paling sederhana RNN. 
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Pada gambar diatas, xt merupakan masukan dan ht merupakan keluaran. 

Pengulangan ini membuat informasi dapat dilewatkan dari satu langkah pada 

jaringan ke selanjutnya. Pengulangan ini membuat RNN dapat dijabarkan sebagai 

banyak salinan dari jaringan yang sama.  

 

Gambar 2.2 Struktur RNN yang dijabarkan 

2.2.6 Long Short Term Memory (LSTM) 

Long Short Term Memory atau biasa disingkat LSTM adalah bentuk spesial 

dari RNN yang dapat melakukan pembelajaran pada dependensi jangka panjang 

(long-term dependencies). Model ini diperkenalkan oleh Hochreiter dan 

Schmidhuber pada tahun 1997.  

Semua recurrent neural network memiliki bentuk rangkaian modul jaringan 

syaraf yang berulang. LSTM juga memiliki struktur yang sama namun memiliki 

tambahan fitur berupa gerbang pada sel.   

 

Gambar 2.3 Detail struktur LSTM 
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LSTM akan menentukan informasi apa yang akan dibuang dari sel. 

Keputusan ini dibuat oleh forget gate layer. Layer ini akan memperhatikan ht-1 dan 

xt sehingga akan menghasilkan keluaran antara 0 dan 1. Keluaran 0 

merepresentasikan bahwa informasi akan dilupakan sedangkan keluaran 1 

merepresentasikan bahwa informasi tidak akan dilupakan. 

𝑓t = 𝜎(Wf . [ht-1 , xt] + bf) ... ( i ) 

 

Gambar 2.4 Struktur Forget Layer 

Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah informasi akan disimpan 

pada sel. Pertama, sebuah  layer sigmoid bernama “input gate layer” menentukan 

nilai mana yang akan diperbaharui. Selanjutnya,  sebuah layer tanh membuat vektor 

dari nilai kandidat baru, Ct, yang dapat ditambah ke state. Langkah selanjutnya, 

kedua layer ini akan dikombinasikan untuk memperharui state.  

it = 𝜎(Wi . [ht-1, +xt] + bi) ... ( ii ) 

�̃�t = tanh (Wc . [ht-1 , xt] + bC) ... ( iii ) 
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Gambar 2.5 Struktur Remember Gate 

Selanjutnya, state lama akan diperbaharui, Ct-1  ke state sel baru Ct. 

Kemudian, ft akan dikalikan dengan state lama dengan mengabaikan informasi yang 

sudah dilupakan sebelumnya. Lalu, it ditambahkan dengan Ct.  

Ct  = ft * Ct-1 + it * �̃�t ... ( iv ) 

 

Gambar 2.6 Struktur Update Layer 

Langkah terakhir adalah menentukan apa keluarannya. Pertama, Layer 

sigmoid akan  menentukan bagian dari sel yang akan dikeluarkan. Kemudian, sel 

tersebut akan dilewatkan pada Layer tanh (untuk memaksa nilai keluaran diantara 

-1 dan 1) dan mengalikan dengan keluaran dari gerbang sigmoid.  

Ot  = 𝜎(𝑊o [ht-1 , xt] + bo) ... ( v ) 

ht = ot * tanh(Ct) ... ( vi ) 
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Gambar 2.7 Struktur Output Layer 

2.2.7 Keras 

Keras merupakan library deep learning yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman Python dan berjalan diatas Tensorflow, CNTK, atau Theano. Library 

ini berfokus pada peningkatkan kemudahan pada percobaan. Beberapa keuntungan 

menggunakan keras yaitu: 

- Memungkinkan pembuatan prototype dengan cepat dan mudah. 

- Mendukung jaringan konvolusional dan jaringan rekuren dan 

kombinasi keduanya. 

- Dapat berjalan pada CPU dan GPU. 

2.2.8 Framework Flask 

Flask merupakan Framework Python berbasis pada Werkzeug, Jinja2, dan 

terinspirasi dari Framework Ruby Sinatra. Framework ini dikembangkan oleh 

Pocoo milik Armin Ronacher. Meskipun usia Flask lebih muda dibandingkan 

dengan Framework Python lainnya, Flask telah mendapat popularitas di antara 

pengembang web berbasis Python.  

Flask didesain untuk dapat dengan mudah digunakan dan dikembangkan. 

Ide dibalik pengembangan Flask adalah membangun dasar yang kuat untuk aplikasi  
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dengan kompleksitas yang beragam. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan 

ekstensi yang dibutuhkan. Flask sangat bagus untuk semua jenis projek terutama 

untuk prototyping. Flask bergantung pada dua library, Jinja2 sebagai template 

engine dan Werkzeug WSGI. 


