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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2. 1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dengan topik analisis sentimen pernah dilakukan oleh sejumlah 

peneliti. Gusriani dkk. (2016) menganalisa sentimen terhadap BerryBenka 

berdasarkan data yang diperoleh dari halaman Facebook BerryBenka. Sebanyak 

755 data berhasil diperoleh dan jumlahnya menyusut saat melalui proses pemilihan 

data latih. Sentimen yang terbentuk berdasarkan data tersebut ditemukan dengan 

mengklasifikasikan setiap komentar ke dalam kelas positif atau negatif 

menggunakan Naïve Bayes. Hasilnya, BerryBenka memeroleh sentimen negatif 

dengan tingkat akurasi klasifikasi sebesar 93,7%. 

Pada penelitian lain, klasifikasi teks untuk menganalisa sentimen juga 

dilakukan dengan metode Naïve Bayes. Chrismanto dan Lukito (2016) melakukan 

penelitian terhadap calon presiden (capres) Republik Indonesia pada masa 

kampanye Pemilihan Umum 2014. Data yang diteliti adalah komentar dari 15 status 

Facebook setiap capres. Dari setiap statusnya, diambil 10 komentar sehingga total 

data yang diteliti sebanyak 300 komentar. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh 

kesimpulan bahwa Naïve Bayes mampu mengklasifikasikan sentimen dengan 

akurasi rata-rata tertinggi yaitu 82%. 

Berbeda dari Gusriani dkk. (2016) serta Chrismanto dan Lukito (2016), 

penelitian yang dilakukan Buntoro (2017) mengambil tweet sebagai objeknya. 

Analisis sentimen dilakukan untuk melihat opini yang ditujukan kepada calon 
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Gubernur DKI Jakarta 2017, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies 

Baswedan (Anies), dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Setiap calon diwakili 

oleh 100 tweet yang diambil secara acak. Pendefinisian awal setiap sentimen 

dilakukan dengan Lexicon Based, sedangkan analisis sentimen dengan 

pengklasifikasian dilakukan dengan metode Naïve Bayes dan Support Vector 

Machine (SVM). Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa hasil klasifikasi 

sentimen positif terhadap AHY dan Anies sebanyak 62 buah, sedangkan prediksi 

sentimen positif terhadap Ahok hanya 33 buah. Selain itu, diperoleh akurasi 

klasifikasi tertinggi ketika menggunakan Naïve Bayes untuk klasifikasi tweet 

tentang AHY, yakni 95%. 

Penelitian terhadap tweet juga pernah dilakukan oleh Pantouw (2017) untuk 

membandingkan akurasi dan waktu komputasi antara metode Naïve Bayes dan 

Rocchio dalam mengklasifikasikan sentimen. Data yang digunakan adalah tweet 

tentang IPB, Pilkada DKI, serta penambahan data dari penelitian terdahulu. Pada 

pre-processing, dilakukan pelabelan tweet berdasarkan pendapat peneliti ke dalam 

tiga kelas sentimen: positif, netral, atau negatif. Setelah pelabelan, diketahui bahwa 

data yang diperoleh tidak merepresentasikan setiap kelas secara merata sehingga 

dilakukan pemangkasan data agar setiap kelas memiliki jumlah yang sama, yaitu 

1.065 data. Akurasi yang dihasilkan dari Naïve Bayes dan Rocchio, dengan 

pelabelan secara manual, berturut-turut yakni 72,193% dan 70,673%. Jika melihat 

waktu komputasinya, Rocchio pada penelitian ini memiliki waktu komputasi lebih 

cepat daripada Naïve Bayes. Rata-rata waktu komputasi Rocchio adalah 4,98 detik, 

sedangkan Naïve Bayes 8,64 detik. 
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Peneliti lain yang menggunakan Naïve Bayes untuk mengklasifikasikan 

sentimen adalah Lestari dkk. (2017) yang membuat sistem untuk memprediksi 

kekuatan calon gubernur (cagub) serta calon wakil gubernur (cawagub) berdasarkan 

tweet tentang Pilkada DKI 2017. Pada penelitian ini, dilakukan pembobotan 

berbeda antara data tekstual dengan non-tekstual. Emoji, sebagai data non-tekstual, 

diberi bobot dengan perhitungan normalisasi min-max. Sentimen berdasarkan data 

tekstual dicari dengan menerapkan Naïve Bayes, sedangkan untuk data non-tekstual 

berdasarkan hasil normalisasi min-max. Jika bobot tekstual dengan non-tekstual 

digabung, maka sentimen ditentukan dengan rumus lain. Berdasarkan penelitian ini, 

diketahui bahwa akurasi Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen tekstual 

sebesar 68,52%. Pada klasifikasi data non-tekstual saja, akurasi yang diperoleh 

yaitu 75,93%. Akurasi klasifikasi untuk data gabungan mencapai 74,81%. 

Penulis mengusulkan penelitian terhadap komentar pada halaman Facebook 

dan ulasan Google tentang STMIK Akakom Yogyakarta untuk mengetahui 

sentimen yang berkembang di masyarakat serta tingkat akurasi dari metode 

klasifikasi yang digunakan. Penelitian ini akan menganalisa data berbentuk tekstual 

maupun non-tekstual. Namun, data non-tekstual akan terlebih dahulu diubah ke 

dalam bentuk teks seperti yang dilakukan oleh Chrismanto dan Lukito (2016). Data 

yang diperoleh akan digolongkan ke salah satu kelas sentimen – positif, negatif atau 

netral – dengan metode klasifikasi Naïve Bayes. 
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Tabel 2. 1   Perbandingan Penelitian 

No. Nama Objek Tujuan Metode 

1.  Gusriani dkk. 

(2016) 

BerryBenka. Mengetahui sentimen 

terhadap BerryBenka 

berdasarkan komentar 

Facebook. 

Naïve Bayes. 

2.  Chrismanto dan 

Lukito (2016) 

Calon Presiden 

Republik Indonesia 

tahun 2014. 

Mengetahui tingkat 

akurasi metode Naïve 

Bayes dalam 

menentukan klasifikasi 

sentimen data komentar. 

Naïve Bayes. 

3.  Buntoro (2017) Calon Gubernur 

DKI Jakarta 2017. 

Mengetahui sentimen 

terhadap calon gubernur 

berdasarkan tweet. 

a. Lexicon 

Based. 

b. Naïve Bayes. 

c. Support 

Vector 

Machine. 

4.  Pantouw (2017) Tweet berbahasa 

Indonesia tentang 

IPB, Pilkada DKI, 

serta data dari 

peneliti terdahulu. 

Membandingkan akurasi 

dan waktu komputasi 

antara Naïve Bayes 

dengan Rocchio. 

a. Naïve Bayes. 

b. Rocchio. 

5.  Lestari dkk. 

(2017)  

Pilkada DKI 2017. Membuat sistem analisa 

sentimen yang 

memprediksi kekuatan 

calon gubernur dan 

wakilnya dengan 

menambahkan 

pembobotan emoji. 

Naïve Bayes. 

6.  Ayuningtyas 

(2020) 

STMIK Akakom 

Yogyakarta. 

a) Mengetahui 

sentimen terhadap 

STMIK Akakom 

Yogyakarta 

berdasarkan 

komentar 

Facebook dan 

ulasan Google. 

b) Mengetahui 

tingkat akurasi 

Naïve Bayes dalam 

mengklasifikasikan 

sentimen. 

Naïve Bayes. 
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2. 2 Dasar Teori 

Pada bagian ini akan diberikan penjelasan, definisi dan uraian yang 

diperoleh dari berbagai referensi yang dipublikasikan pada media cetak atau 

elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2. 2. 1 Facebook 

Facebook merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya yang 

terdaftar untuk membuat profil, mengunggah foto dan video, mengirim pesan dan 

tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega (Techtarget, 2014). Facebook 

memiliki fitur sebagai berikut: 

1. Marketplace, memungkinkan pengguna untuk membuat post, membaca, dan 

menanggapi iklan. 

2. Grup, memungkinkan pengguna yang memiliki kesamaan minat untuk dapat 

saling terhubung dan berinteraksi. 

3. Events, memungkinkan pengguna untuk memublikasikan sebuah acara, 

mengundang ‘tamu’ serta melihat pengguna lain yang berencana akan hadir. 

4. Halaman, memungkinkan pengguna untuk membuat dan mempromosikan 

halaman yang membahas suatu topik. 

5. Teknologi kehadiran, memungkinkan pengguna untuk melihat pengguna lain 

yang sedang daring. 

2. 2. 2 Google Maps 

Google Maps merupakan layanan berbasis web yang menyediakan 

informasi rinci tentang wilayah dan situs geografis di seluruh dunia yang dilengkapi 
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dengan pilihan tampilan satelit maupun dari atas (aerial). Pada beberapa kota, 

Google Maps menyediakan tampilan street view dari sudut pandang pengendara 

(Techtarget, 2013). 

Google Maps, sebagai salah satu aplikasi web yang besar, menyediakan 

layanan sebagai berikut: 

1. Route planner, menunjukkan rute perjalanan bagi pengendara motor, pengguna 

sepeda, pejalan kaki, dan pengguna angkutan umum dari satu titik tempat ke 

titik yang lain. 

2. Google Maps API, memungkinkan administrator situs web untuk 

menambahkan Google Maps ke situs eksklusif, seperti real estate atau halaman 

layanan komunitas. 

3. Google Maps untuk perangkat mobile, menyediakan layanan lokasi bagi 

pengendara motor dengan memanfaatkan Global Positioning System (GPS) 

dari perangkat (jika tersedia) dan internet dari jaringan seluler atau wireless. 

4. Google Street View, memungkinkan pengguna untuk melihat dan menjelajah 

melalui panorama horizontal dan vertikal dari berbagai tempat di belahan dunia 

yang diambil dari sudut pandang jalanan. 

5. Layanan tambahan yang menyediakan gambar dari bulan, Mars, dan lainnya 

yang cocok bagi pecinta astronomi. 

2. 2. 3 Analisis Sentimen 

Analisis sentimen, yang disebut juga opinion mining, merupakan studi yang 

menganalisa opini, sentimen, evaluasi, penilaian, sikap dan emosi terhadap entitas 
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seperti produk, layanan, organisasi, individu, isu, kejadian, topik, beserta atributnya 

(Liu, 2012). Terdapat banyak istilah lain untuk merujuk pada analisis sentimen, 

seperti opinion extraction, sentiment mining, subjectively analysis, affect analysis, 

emotion analysis, dan review mining. 

Secara umum, analisis sentimen terbagi menjadi tiga jenis, yaitu document 

level, sentence level serta entity and aspect level. Penjelasannya sebagai berikut. 

1. Document Level. 

Level document berarti mengklasifikasikan dokumen opini secara keseluruhan 

ke dalam pandangan positif atau negatif. Sebagai contoh, terdapat sebuah review 

produk, sistem kemudian menentukan secara keseluruhan opini terhadap produk 

tersebut termasuk positif atau negatif. Jenis ini juga disebut sebagai document-level 

sentiment classification. Jenis analisis ini mengasumsikan setiap dokumen 

mewakili opini terhadap satu entitas. Dengan demikian, jenis ini tidak cocok 

diaplikasikan ke dokumen yang mengevaluasi atau membandingkan sejumlah 

entitas. 

2. Sentence Level.  

Jenis ini menentukan sebuah kalimat mencerminkan opini positif, negatif atau 

netral. Netral biasanya diartikan sebagai tidak ada opini. Jenis analisis ini 

berhubungan erat dengan subjectivity classification, yang membedakan antara 

kalimat objektif yang menyatakan informasi faktual dengan kalimat subjektif yang 

menyatakan opini atau pandangan subjektif. 

3. Entitiy and Aspect Level. 
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Level ini melihat opini itu sendiri, didasarkan pada teori bahwa suatu opini 

terdiri atas sentimen (positif atau negatif) dan target opini. Target opini dianggap 

penting karena dapat membantu penganalisa untuk memahami analisis sentimen 

dengan lebih baik. Tujuan analisis pada level ini untuk menemukan sentimen pada 

entitas dan/atau aspeknya. 

Klasifikasi sentimen pada dasarnya adalah klasifikasi teks. Pada klasifikasi 

sentimen, kata-kata yang menunjukkan opini yang mengindikasikan opini positif 

atau negatif adalah penting, sebagai contoh great, excellent, amazing, horrible, bad, 

dan sebagainya (Liu, 2012). 

Menurut Purbo (2019), analisis sentimen merupakan salah satu contoh 

penerapan teknologi text mining. Text mining, juga disebut sebagai data text mining, 

kira-kira setara dengan analisis teks, adalah proses untuk memperoleh informasi 

berkualitas tinggi dari teks. Informasi berkualitas tinggi biasanya diperoleh karena 

memerhatikan pola dan tren melalui cara seperti mempelajari pola statistik. 

 

Gambar 2. 1   Proses Dasar Text Mining 

(Sumber: Purbo, 2019) 
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Secara umum, proses text mining terdiri atas 4 tahap. Tahapan tersebut, 

antara lain: 

1. Akuisisi data, pengumpulan data. 

2. Penyiapan data, text pre-processing. Pre-processing dilakukan untuk 

mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Dalam beberapa hal, pre-

processing data juga bermanfaat untuk mengurangi waktu komputasi, terutama 

untuk kasus berskala besar. Pre-processing bisa membuat nilai data menjadi 

lebih kecil tanpa merubah informasi yang dikandungnya (Santosa, 2007). 

3. Pemodelan yang akan melalui proses looping dengan proses evaluasi dan 

validasi. Proses feedback loop biasanya digunakan pada text streaming mining. 

4. Presentasi dan interaksi biasanya dilakukan untuk memvisualisasikan hasil 

pemodelan yang dilakukan. 

 

Gambar 2. 2   Proses Text Mining yang Lebih Spesifik 

(Sumber: Purbo, 2019) 

 

Vector space model merupakan salah satu metode document ranking yang 

merepresentasikan dokumen dan query sebagai vektor sesuai keyword. Nilai dari 
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vektor dokumen dan query dihitung menggunakan ukuran kecocokkan untuk 

mendapatkan nilai kemiripan yang berguna untuk memeringkat dokumen (Han dan 

Kamber, 2006). 

Keyword diidentifikasi melalui beberapa langkah, di antaranya yaitu 

tokenisasi, penghapusan stopwords, dan stemming. Dalam Purbo (2019), ketiga 

proses tersebut akan menghasilkan bag of words. Tokenisasi merupakan proses 

memecah unit dokumen atau kumpulan karakter menjadi beberapa token (Manning 

dkk., 2009). 

 

Gambar 2. 3   Proses Tokenisasi 

(Sumber: Manning dkk., 2009) 

 

Stopwords merupakan kata-kata yang sering muncul, namun bernilai kecil 

dalam membantu memilih dokumen yang cocok dengan kebutuhan pengguna 

sehingga dikecualikan dari kumpulan kata (Manning dkk., 2009). Purbo (2019) 

menyatakan stopwords sebagai kata sambung yang tidak memiliki arti yang banyak, 

seperti “di”, “ke”, “dari”, “pada”, dan lain-lain. 

Stemming merupakan proses mengubah semua kata menjadi kata dasarnya 

(Purbo, 2019). Namun, stemming dapat menurunkan kinerja klasifikasi. Kata yang 

bervariasi dalam dokumen justru dapat memberikan sinyal relevansi yang baik. 

Misal, kata “oxygenate” dan “oxygenation” dapat menjadikan suatu dokumen 

relevan terhadap query tentang “oxygenation” (Manning dkk., 2009). 
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Dalam vector space model, setiap dokumen d dimodelkan sebagai vektor v 

dalam ruang dimensional term t. Term frequency menunjukkan jumlah kemunculan 

term t dalam dokumen d, dinotasikan sebagai freq(d,t). Bobot frekuensi term, 

dinotasikan sebagai TF(d,t), mengukur asosiasi dari term t terhadap dokumen d 

(Han dan Kamber, 2006). Manning dkk. (2009) menyatakan bahwa pembobotan 

term pada dasarnya adalah pemberian nilai atau bobot pada term dalam dokumen, 

tergantung jumlah kemunculannya untuk dihitung tingkat kecocokkannya dengan 

term pada query. 

2. 2. 4 Klasifikasi Naïve Bayes 

Klasifikasi Naïve Bayes merupakan klasifikasi statistik. Metode ini dapat 

memprediksi anggota dari kategori kelas tertentu berdasarkan peluang (Han dan 

Kamber, 2006). Sebagai contoh, X merupakan sebuah rekam data. Pada istilah 

Bayesian, X disebut sebagai “evidence” atau kejadian yang terdiri atas kumpulan 

atribut n. H merupakan suatu hipotesis. Sebagai contoh, H1 adalah hipotesis 

“pelanggan membeli komputer” dan H2 adalah hipotesis “pelanggan tidak membeli 

komputer.” 

P(H) merupakan probabilitas prior, atau a priori probability, terhadap H. 

Sebagai contoh, yaitu “peluang pelanggan membeli komputer” tanpa melihat 

atribut usia, pendapatan, atau informasi lain. Probabilitas ini dapat dihitung 

berdasarkan data yang tersedia. Misal N1 dan N2 secara berurutan menyatakan 

banyaknya pelanggan yang membeli komputer dan yang tidak, maka cara 

menghitung probabilitas prior dari setiap hipotesis adalah sebagai berikut: 
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𝑃(𝐻1) =
𝑁1

𝑁
dan 𝑃(𝐻2) =

𝑁2

𝑁
 

(2. 1) 

Keterangan: 

P(H1) : Probabilitas prior dari hipotesis pertama. 

P(H2) : Probabilitas prior dari hipotesis kedua. 

N : Total seluruh data. 

Menurut Santosa (2007), dalam banyak kasus diperlukan informasi 

tambahan untuk mengambil keputusan. Dalam contoh ini, informasi tambahan 

tersebut adalah besar pendapatan pelanggan, dinotasikan sebagai X. Dengan 

demikian, dapat dihitung probabilitas posterior, atau a posteriori probability, 

P(X|H) dari X terhadap H. Berdasarkan contoh, salah satu probabilitas posteriornya 

adalah “peluang pelanggan dengan pendapatan $40.000 yang membeli komputer.” 

Dalam istilah lain, P(X|H) juga disebut sebagai fungsi padat peluang atau fungsi 

likelihood. 

Evidence atau kejadian dinotasikan sebagai P(X). Berdasarkan contoh, 

maka dapat dipahami sebagai peluang munculnya pelanggan dengan pendapatan 

$40.000 dari keseluruhan rekam data. Dalam istilah lain, P(X) disebut sebagai 

probabilitas prior dari X. 

Berdasarkan P(H), P(X|H) dan P(X), dapat diketahui P(H|X) atau 

probabilitas posterior H dikondisikan pada X. Salah satu contohnya yaitu peluang 

pelanggan membeli komputer jika pendapatannya sebesar $40.000. Teorema Bayes 

digunakan untuk menghitung probabilitas posterior P(H|X) dengan rumus sebagai 

berikut: 
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𝑃(𝐻|𝑋) =
𝑃(𝑋|𝐻)𝑃(𝐻)

𝑃(𝑋)
 

(2. 2) 

atau,  

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 × 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
 

(2. 3) 

Klasifikasi Naïve Bayes terdiri atas beberapa tahapan yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Misal terdapat data latih D yang setiap barisnya memiliki kategori kelas 

tertentu. Setiap barisnya adalah data X dengan sejumlah atribut, A1, A2, …, An. 

2. Terdapat sejumlah kelas m, C1, C2, …, Cm. Diberikan data X, pengklasifikasian 

akan memprediksi X tergolong dalam kelas yang memiliki probabilitas 

posterior tertinggi, dikondisikan terhadap X. Klasifikasi Naïve Bayes 

memprediksi data X tergolong dalam kategori kelas Ci jika dan hanya jika, 

𝑃(𝐶𝑖|𝑋) > 𝑃(𝐶𝑗|𝑋)   𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, 𝑗 ≠ 𝑖 (2. 4) 

Keterangan: 

P(Ci|X) : Probabilitas terjadinya Ci jika diketahui X. 

P(Cj|X) : Probabilitas terjadinya Cj jika diketahui X. 

i  : Kelas pertama. 

j  : Kelas kedua. 

Dengan demikian, P(Ci|X) dimaksimalkan. Kelas Ci dengan P(Ci|X) 

dimaksimalkan disebut maximum posteriori hypothesis, atau hipotesis 

posterior maksimum, dihitung sebagai, 
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𝑃(𝐶𝑖|𝑋) =
𝑃(𝑋|𝐶𝑖)𝑃(𝐶𝑖)

𝑃(𝑋)
 

(2. 5) 

Keterangan: 

P(X|Ci) : Probabilitas terjadinya X jika diketahui Cj. 

P(Ci) : Probabilitas terjadinya Cj. 

P(X) : Probabilitas terjadinya X. 

3. P(X) bernilai konstan untuk semua kelas, maka yang perlu dimaksimalkan 

adalah P(X|Ci)P(Ci). 

4. Jika diketahui suatu data memiliki banyak atribut, maka P(X|Ci) dihitung 

sebagai berikut, 

𝑃(𝑋|𝐶𝑖) = ∏ 𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖)

𝑛

𝑘=1

 

= 𝑃(𝑥1|𝐶𝑖) × 𝑃(𝑥2|𝐶𝑖) × … × 𝑃(𝑥𝑛|𝐶𝑖) 

(2. 6) 

Probabilitas P(x1|Ci), P(x2|Ci), …, P(xn|Ci) dapat dihitung dari data latih yang 

ada. xk melambangkan nilai atribut Ak dari data X. Atribut dapat berupa nilai 

kategorikal atau kontinyu. Dengan demikian, cara menentukan nilai P(X|Ci) 

berdasarkan jenis atributnya, sebagai berikut: 

a) Jika Ak adalah kategorikal, maka nilai P(xk|Ci) adalah banyaknya data dari 

kelas Ci dalam D yang memiliki nilai xk untuk atribut Ak, dibagi dengan 

|Ci,D|, yaitu banyaknya data yang termasuk kelas Ci dalam D. 

b) Jika Ak adalah nilai kontinyu, maka diperlukan perhitungan tambahan 

yakni menggunakan distribusi Gaussian dengan mean (µ) dan standar 

deviasi (σ), sebagai berikut: 
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𝑔(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  
(2. 7) 

maka,  

𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖) = 𝑔(𝑥, 𝜇, 𝜎) (2. 8) 

Keterangan: 

µ : Mean. 

σ : Standar deviasi. 

π : Konstanta Pi (3,14159). 

e : Konstanta Euler (2,71828). 

x : Nilai atribut A dari data X. 

5. Untuk memprediksi label kelas dari data X, P(X|Ci)P(Ci) perlu dievaluasi untuk 

setiap kelas Ci. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan melihat rule yang 

terdapat pada persamaan (2. 4). 

2. 2. 5 Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) 

SMOTE merupakan metode untuk mengatasi data tidak seimbang dengan 

menghasilkan data sintetis terhadap kelas minoritas melalui over-sampling. Data 

dikatakan tidak seimbang jika setiap kelasnya tidak direpresentasikan secara merata 

(Chawla dkk., 2002). Data atau sampel sintetis akan dibuat sebanyak N% dari 

ukuran aslinya melalui proses berikut: 

1. Menghitung selisih vektor fitur dari sampel minoritas asli dengan nearest 

neighbor-nya yang diambil secara acak. Secara default, k=5 untuk mencari 

nearest neighbor dari sampel. 

2. Mengalikan selisih dengan angka acak antara 0 dan 1. 
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3. Menambahkan hasil dari langkah ke-2 dengan vektor fitur dari sampel 

minoritas asli. 

2. 2. 6 Pengukuran Kualitas Klasifikasi 

Proses klasifikasi yang dikerjakan sistem dievaluasi menggunakan 

confusion matrix. Dalam Hamilton (2009), Kohavi dan Provost menyatakan bahwa 

confusion matrix berisi informasi tentang klasifikasi aktual dan prediktif yang 

dilakukan oleh sistem. Misal terdapat dua kelas klasifikasi: negative dan positive. 

Dengan demikian, confusion matrix yang terbentuk adalah seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2   Confusion Matrix 
 Kelas Hasil Prediksi 

Positive Negative 

Kelas Sebenarnya 
Positive TP (True Positive) FN (False Negative) 

Negative FP (False Positive) TN (True Negative) 

 

Berdasarkan Han dan Kamber (2006), komponen dalam confusion matrix 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. True Positive (TP), menunjukkan data positif yang diklasifikasikan dengan 

benar ke dalam kelas positif. 

2. True Negative (TN), menunjukkan data negatif yang diklasifikasikan dengan 

benar ke dalam kelas negatif. 

3. False Positive (FP), menunjukkan data negatif yang salah diklasifikasikan 

sehingga tergolong ke dalam kelas positif. 

4. False Negative (FN), menunjukkan data positif yang salah diklasifikasikan 

sehingga tergolong ke dalam kelas negatif. 
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Berdasarkan Powers (2011) serta Han dan Kamber (2006), nilai TP, FN, TN, 

dan FP dapat digunakan untuk menghasilkan informasi lain, sebagai berikut: 

1. Recall atau sensitivity, juga disebut sebagai true positive rate (TPR) 

menunjukkan perbandingan antara data positif yang diklasifikasikan dengan 

benar ke dalam kelas positif terhadap seluruh data dari kelas positif. Recall 

mencerminkan seberapa banyak data relevan yang tercakup dalam aturan 

prediksi positif. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

(2. 9) 

 

2. Precision, juga disebut sebagai confidence, menunjukkan perbandingan antara 

data positif yang diklasifikasikan dengan benar ke dalam kelas positif terhadap 

seluruh hasil prediksi yang positif. Dengan kata lain, precision menyatakan 

proporsi prediksi positif yang benar-benar berasal dari data positif. Precision 

juga disebut sebagai true positive accuracy (TPA). 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

(2. 10) 

 

3. Specificity, atau disebut juga sebagai true negative rate (TNR), menunjukkan 

proporsi data negatif yang diklasifikasikan dengan benar ke dalam kelas 

negatif. Istilah lain menyebut specificity sebagai inverse recall. 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

(2. 11) 

 



24 

 

 

 

4. Inverse precision atau true negative accuracy (TNA), menyatakan proporsi 

prediksi negatif yang memang berasal dari data negatif. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 (2. 12) 

 

5. Fallout atau false positive rate (FPR), menunjukkan proporsi data negatif yang 

masuk dalam prediksi positif. 

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜𝑢𝑡 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 

(2. 13) 

 

6. Miss rate atau false negative rate (FNR), menunjukkan proporsi data positif 

yang masuk dalam prediksi negatif. 

𝑀𝑖𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐹𝑁

𝐹𝑁 + 𝑇𝑃
 

(2. 14) 

 

7. Accuracy, menunjukkan persentase data yang diklasifikasikan dengan benar. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

(2. 15) 

 

8. Error rate atau misclassification rate, menunjukkan tingkat kesalahan 

klasifikasi. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 1 − 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (2. 16) 

 

2. 2. 7 KNIME 

KNIME Analytics Platform merupakan perangkat lunak open source yang 

digunakan untuk membuat aplikasi dan layanan data Science. Bersifat intuitif, 

terbuka, dan terus mengintegrasikan pengembangan-pengembangan baru, KNIME 
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menyediakan desain alur kerja data science dan komponen reusable yang dapat 

diakses oleh siapa saja (KNIME, 2019). KNIME memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1. Mengakses data dari berbagai sumber. 

2. Mengolah data dengan beragam rumus dan metode perhitungan, seperti mean, 

standar deviasi, dan sebagainya. 

3. Optimasi untuk machine learning dan artificial intelligence. 

4. Visualisasi data. 

5. Melakukan scaling sesuai kebutuhan. 

Pada KNIME Analytics Platform, setiap tugas direpresentasikan oleh node. 

Setiap node memiliki warna dan input-output port. Masukan dari setiap node 

merupakan data untuk diproses, sedangkan keluarannya adalah dataset. Setiap node 

memiliki konfigurasi spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, node memiliki 

indikator status yang terletak tepat di bawah node. Jika indikator berwarna merah, 

berarti node belum dikonfigurasi. Indikator yang berwarna kuning bermakna node 

telah dikonfigurasi tetapi belum dijalankan. Indikator berwarna hijau berarti node 

telah dieksekusi. Jika terdapat tanda silang berwarna merah, hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat error pada node. 

2. 2. 8 Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) 

WEKA merupakan sistem yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java dan 

didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License. WEKA terdiri atas 

kumpulan algoritma machine learning dan alat pre-processing data (Witten dkk., 

2016). 
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WEKA workbench menyediakan beragam fungsi untuk menyelesaikan 

masalah utama dalam data mining: regresi, klasifikasi, clustering, association rule 

mining, dan seleksi atribut. Aplikasi ini juga mengerjakan proses persiapan data 

input, evaluasi statistik terhadap skema learning, serta memvisualisasikan data 

input dan hasil dari learning. WEKA menyediakan lima graphical user interface 

(GUI) bagi pengguna: Explorer, Knowledge Flow, Experimenter, Workbench, dan 

command-line interface. 


