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BAB II 
 
 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Facebook 

Facebook adalah sebuah website yang bertemakan sosial networking 

(pencari teman di dunia maya) yang merupakan ajang pergaulan yang semakin 

popular di seluruh dunia [3]. 

Facebook merupakan sebuah social networking yang baru saja dirintis 

pada tahun 2006 oleh seorang mahasiswa Harvard yang bernama Mark Zuckerberg. 

Mark Elliot Zuckerberg atau Mark Zuckerberg lahir lahir di Dobbs Ferry, 

Westchester County, New York, Amerika Serikat (AS) pada 14 Mei 1984.  

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dalam bentuk layanan jejaring 

sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Pada awal masa 

kuliahnya, situs jejaring sosial ini keanggotaannya masih dibatasi hanya untuk 

mahasiswa dari Harvard College saja. Keanggotaannya diperluas setelah dua bulan 

didirikannya Facebook, perluasan keanggotaan Facebook mencakup sekolah lain di 

wilayah Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy 

League. Sampai akhirnya, pada September 2006, Facebook mulai membuka 

pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email. 

 

2.2. Facebook API 

Facebook API adalah platform yang disediakan oleh Facebook untuk para 

pengembang untuk dapat mengintegrasikan sebuah aplikasi dengan Facebook. API 

memungkinkan aplikasi untuk menggunakan hubungan sosial dan informasi profil 

untuk mempublikasikan kegiatan feed berita dan profil halaman Facebook, yang 

dapat diatur pada pengaturan privasi pengguna individu. Dengan API, pengembang 

dapat menambahkan konteks sosial untuk aplikasi mereka dengan memanfaatkan 

data profil, teman, page, kelompok/grup, foto, dan acara. 
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Facebook memberikan kemudahan untuk mengintegrasikan sebuah 

aplikasi dengan Facebook. Facebook telah menyediakan API untuk developer yang 

dapat digunakan secara gratis. Aplikasi yang dikembangkan dapat diintegrasikan 

dari banyak aspek, seperti news feed, notification, informasi tentang user, registrasi 

atau login dengan facebook dan masih terdapat beberapa fasilitas yang ditawarkan. 

Untuk mempermudah pengembangannya, aplikasi yang dikembangkan tidak perlu 

dihosting di server Facebook, melainkan cukup di server kita sendiri [4]. Untuk 

memulai membuat aplikasi Facebook, developer harus mendaftarkan aplikasinya di 

halaman https://developer.facebook.com/apps. 

 

2.2.1. Graph API 

API Graf merupakan cara utama untuk mendapatkan data di dalam dan di 

luar platform Facebook. API berbasis HTTP dengan level rendah yang dapat Anda 

gunakan untuk mengkueri data, mengirimkan cerita baru, mengelola iklan, 

mengunggah foto, dan berbagai jenis tugas lain yang harus dilakukan aplikasi [5]. 

 

2.3. Data Mining 

Data mining atau Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah 

ekstraksi informasi-informasi penting atau knowledge dari basis data yang besar. 

Data mining menspesifikasikan pola-pola yang ditemukan pada kumpulan data 

tersebut sehingga data yang telah ada itu lebih bermanfaat dalam kehidupan nyata. 

Fungsionalitas yang ada pada data mining antara lain Karakterisasi dan 

Diskriminasi, Asosiasi, Klasifikasi, dan Prediksi, Analisa Cluster dan Analisa 

Outlier [6]. 

Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstraksi informasi baru 

yang diambil dari bongkahan data besar yang membantu dalam penggambilan 

keputusan. Istilah data mining kadang disebut juga Knowledge Discovery [7]. 

Bagaimana menelusuri data yang ada untuk membangun sebuah model, 

kemudian menggunakan model tersebut agar dapat mengenali pola data yang lain 

yang tidak berada dalam basis data yang tersimpan merupakan salah satu teknik 

yang dibuat dalam data mining. Kebutuhan untuk prediksi juga dapat 

memanfaatkan teknik ini. Dalam data mining, pemngelompokan data juga bisa 
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dilakukan. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui pola universal data-data 

yang ada. Anomali data transaksi juga perlu dideteksi untuk dapat mengetahui 

tindak lanjut berikutnya yang dapat diambil. Semua hal tersebut bertujuan 

mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga tujuan akhir perusahaan 

diharapkan dapat tercapai. 

 

2.4. Text Mining 

Text mining merupakan variasi dari data mining yang berusaha 

menemukan pola yang menarik dari sekumpulan data tekstual yang berjumlah besar 

[8]. Langkah-langkah yang dilakukan dalam text mining adalah sebagai berikut : 

 

1. Text Preprocessing 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah to LowerCase, yaitu 

mengubah semua karakter huruf menjadi huruf kecil, dan Tokenizing yaitu proses 

penguraian deskripsi yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata dan 

menghilangkan delimiter-delimiter seperti tanda titik (.), koma (,), spasi dan 

karakter angka yang ada pada kata tersebut. 

 

2. Feature Selection 

Pada tahap ini tindakan yang dilakukan adalah menghilangkan stopword ( 

stopword removal ) dan stemming terhadap kata yang berimbuhan. 

Stopword adalah kosakata yang bukan merupakan ciri ( kata unik ) dari 

suatu dokumen. Misalnya “di”, “oleh”, “pada”, “sebuah”, “karena” dan lain 

sebagainya. 

Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk 

(variants) dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya (stem). Tujuan dari proses 

stemming adalah menghilangkan imbuhan-imbuhan baik itu berupa prefiks, sufiks, 

maupun konfiks yang ada pada setiap kata. 

 

2.5. Pengertian Klasifikasi 

Secara harfiah arti klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. 

Dalam pengertian secara umum bahwa klasifikasi ialah suatu kegiatan yang 
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mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan 

benda yang tidak sama [6]. 

Klasifikasi teks adalah proses pengelompokan dokumen kedalam kelas 

berbeda, dalam tahapannya tiap dokumen menunjuk pada suatu kelas tertentu maka 

dibutuhkan proses untuk menggali informasi dari dokumen tersebut. Sehingga 

dokumen tersebut harus dapat merepresentasikan dari kelasnya sehingga tiap kata 

yang muncul dalam dokumen mempunyai nilai [6]. 

Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data atau 

memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam 

klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu (1) pembangunan model 

sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan (2) penggunaan model 

tersebut untuk melakukan pengenalan/klasifikasi/prediksi pada suatu objek data 

lain agar diketahui dikelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah 

disimpannya [7]. 

 

2.6. Proses klasifikasi 

Hasil dari tahap ekstraksi fitur dan pembobotan term adalah ruang term, 

diamana tiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang term. Analisis 

klasterisasi bertujuan untuk mengelompokkan dokumen kedalam kelompok – 

kelompok yang sebelumnya tidak diketahui labelnya. Sedangkan analisa klasifikasi 

bertujuan untuk mengklasifikasikan dokumen sesuai label yang diberikan. Untuk 

mengetahui label mana yang sesuai, maka diperlukan pelatihan terhadap sistem 

dengan menggunakan label yang telah ditentukan [6]. 

 

2.7. Algoritma Bayes 

Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta presbyterian inggris 

pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk 

menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang 

didapat dari hasil observasi. 

Probabilitas Bayesian adalah suatu interpretasi dari kalkulus yang memuat 

konsep probabilitas sebagai derajat dimana suatu pernyataan dipercaya benar. Teori 
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Bayesian juga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk 

memperbaharui tingkat kepercayaan dari suatu informasi. 

Teori probabilitas Bayesian merupakan suatu dari cabang teori statistik 

matematik yang memungkinkan kita untuk membuat suatu model ketidakpastian 

dari suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum 

dengan fakta dari hasil pengamatan. Teori Bayesian mempunyai kelebihan, yaitu 

[10]: 

1. Mudah untuk dipahami. 

2. Hanya memerlukan pengkodean yang sederhana. 

3. Lebih cepat dalam penghitungan. 

Kekurangan dari teori probabilitas Bayesian yang banyak dikritisi oleh 

para ilmuan adalah karena pada teori ini, satu probabilitas saja tidak bisa mengukur 

seberapa dalam tingkat keakuratannya. Dengan kata lain, kurang bukti untuk 

membuktikan kebenaran jawaban yang dihasilkan dari teori ini. 

Teorema Bayes menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya 

peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dan probabilitas terjadinya 

peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada 

prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Teorema Bayes 

ini bermanfaat untuk mengubah atau (meng-update) probabilitas yang dihitung 

dengan tersedianya data dan informasi tambahan [10]. 

Sesuai dengan probabilitas subyektif, bila seseorang mengamati kejadian 

B dan mempunyai keyakinan bahwa ada kemungkinan B akan muncul, maka 

probabilitas B disebut probabilitas prior. Setelah ada informasi tambahan bahwa 

misalnya kejadian A telah muncul, mungkin akan terjadi perubahan terhadap 

perkiraan semula mengenai kemungkinan B untuk muncul. Probabilitas untuk B 

sekarang adalah probabilitas bersyarat akibat A dan disebut sebagai probabilitas 

posterior. Teorema Bayes merupakan mekanisme untuk memperbaharui 

probabilitas dari prior menjadi probabilitas posterior. 
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2.7.1. Algoritma Naïve Bayes 

Naïve Bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi 

induksi pada persoalan klasifikasi. Metode ini menggunakan probabilitas bersyarat 

sebagai dasarnya. Dalam ilmu statistik probabilitas bersyarat dinyatakan sebagai : 

𝑃(𝑋|𝑌) =
𝑃(𝑋∩𝑌)

𝑃(𝑌)
 ...................................... (1) 

 

Probabilitas X didalam Y adalah probabilitas interseksi X dan Y dari 

probabilitas Y, atau dengan kata lain P(X|Y) adalah presentase banyaknya X 

didalam Y. 

 

2.7.2. Naïve Bayes Classifier (NBC) 

Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probalistik sederhana yang 

berdasar pada penerapan teorema bayes (aturan Bayes) dengan asumsi independensi 

(ketidaktergantungan) yang kuat (naif) dengan kata lain Naïve Bayes, model yang 

digunakan adalah “model fitur independen” [7]. 

Algoritma Naïve Bayes Classifier merupakan algoritma yang digunakan 

untuk mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasi data testing pada 

kategori yang paling tepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data testing adalah 

data status pada grup Facebook Informatics Engineering-UMM. Ada dua tahap 

pada klasifikasi ini. Tahap pertama adalah pelatihan terhadap data status yang sudah 

diketahui kategorinya. Sedangkan tahap kedua adalah proses klasifikasi data yang 

belum diketahui kategorinya. 

Dalam algoritma  Naïve Bayes Classifier setiap dokumen 

direpresentasikan dengan pasangan atribut “ x1 , x2 , x3 ,…. xn” dimana x1 adalah 

kata pertama, x2 adalah kata kedua dan seterusnya. Sedangkan V adalah himpunan 

kategori data status. Pada saat klasifikasi algoritma akan mencari probabilitas 

tertinggi dari semua kategori data yang diujikan (Vmap) [9], dimana persamaannya 

adalah sebagai berikut : 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =𝑉𝑗𝑒𝑉
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

(
𝑃(𝑥1,𝑥2,𝑥3,….𝑥𝑛| 𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)

𝑃(𝑥1,𝑥2,𝑥3,….𝑥𝑛)
) ...................... (2) 
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Untuk P(x1, x2, x3, … xn) nilainya konstan untuk semua kategori (Vj) 

sehingga persamaan dapat ditulissebagai berikut : 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =𝑉𝑗𝑒𝑉
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

(𝑃(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … . 𝑥𝑛|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)).......... (3) 

 

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut : 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =𝑉𝑗𝑒𝑉
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)𝑛

𝑖=1  ............................ (4) 

Keterangan : 

V = Himpunan kategori data status 

Vmap  = Probabilitas tertinggi dari semua kategori data yang diujikan 

Vj = Kategori data status Facebook j = 1, 2, 3,…n.  

j1  = kategori perkuliahan 

j2  = kategori non perkulaihan. 

P(xi|Vj) = Probabilitas xi pada probabilitas Vj 

P(Vj) = Probabilitas dari Vj 

 

Untuk P(Vj) dan P(xi|Vj) dihitung pada saat pelatihan (training) dimana 

persamaanya adalah sebagai berikut : 

𝑃(𝑉𝑗) =
|𝑑𝑜𝑐𝑠 𝑗|

|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
 ............................................................... (5) 

𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗) =
𝑛𝑘+1

𝑛+|𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|
 ................................................. (6) 

Keterangan : 

|docs j| = jumlah dokumen setiap kategori j 

|contoh| = jumlah dokumen dari semua kategori 

nk = jumlah frekuensi kemunculan tiap kata 

n  = jumlah frekuensi kemunculan kata dari setiap kategori 

|kosakata|= jumlah semua kata dari semua kategori. 

 

Pada persamaan (6) terdapat suatu penambahan 1 pada pembilang, hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat suatu kata pada dokumen data testing 

yang tidak ada pada setiap dokumen data training. 
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2.7.3. Penarikan Kesimpulan Algoritma Naïve Bayes Classifier 

Untuk memperoleh output pada metode Naïve Bayes diperlukan 4 tahapan 

yaitu : 

1. Menentukan nilai nk untuk setiap kategori. 

2. Menghitung nilai P(Vj) dan menghitung nilai P(Xi|Vj). 

3. Menghitung P(Xi|Vj) x P(Vj) untuk tiap V. 

4. Menentukan hasil klasifikasi yaitu V yang memiliki hasil perkalian 

terbesar. 

 

2.8. Confusion Matrix 

Confusion Matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah 

yang dibuat oleh model klasifikasi dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya 

(nilai target) dalam data. Matrix adalah n x n, dimana n adalah jumlah nilai target 

(kelas). Kinerja model seperti ini biasanya dievaluasi dengan menggunakan data 

matrix. Tabel berikut menampilkan confusion matrix 2 x2 untuk dua kelas (positif 

dan negatif) [11]. 

Table 2. 1 Confusion Matrix 
  Data Aktual 

 Status Prediksi Tepat Tidak Tepat 

Hasil 

Perhitungan 

Tepat TP FP 

Tidak Tepat FN TN 

 

Keterangan : 

TP = Jumlah prediksi yang tepat bahwa instance bersifat positif 

FP = Jumlah prediksi yang salah bahwa instance bersifat positif 

FN = Jumlah prediksi yang salah bahwa instance bersifat negatif 

TN = Jumlah prediksi yang tepat bahwa instance bersifat negatif  
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