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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan di bahas tentang landasan-landasan teori apa saja yang di 

gunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Adapun teori yang akan di bahas 

adalah 

 

2.1. Literatur Riview 

Pada penelitian Yuda Munarko (2016) telah melakukan analisa terhadap 

model twitter Bahasa Indonesia menggunakan algoritma Conditional Random 

Field (CRF). Model yang dibangun mampu melakukan klasifikasi dengan nilai 

rata-rata precision 92,8% dan recall 83,9%.  

Dengan memanfaatkan POS Tagger dengan menggunakan algoritma Hidden 

Markov Model (HMM) setelah proses NER berpotensi untuk menaikkan tingkat 

ketepatan klasifikasi NER. Hal ini ditunjukkan oleh data statistik kesalahan 

berdasarkan jenis kata hasil POS Tagging dan jenis entitas hasil NER [4]. 

Dengan memperhatikan data hasil penelitian [5][6][7] maka ada 

kemungkinan melakukan proses klasifikasi untuk memperbaiki hasil pengenalan 

entitas. Metode Random Forest (RF) merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk klasifikasi dengan membangun banyak pohon klasifikasi. 

Random Forest dapat meningkatkan akurasi karena adanya pemilihan secara acak 

dalam membangkitkan simpul anak untuk setiap node (simpul datanya) dan 

diakumulasikan hasil klasifikasi dari setiap pohon. 

 

2.2. Twitter 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang berkembang dengan pesat, 

dengan menawarkan microblogging teks yang handal, cepat, dan ringan sehingga 

memiliki banyak pengguna [1]. Twitter dapat juga diartikan sebagai media untuk 

mengekspresikan momen atau ide para penggunanya. Tweet biasanya beriskan 

teks ataupun foto dan vidio. Jutaan tweet dibagikan pada saat itu juga dan setiap 

hari. Twitter sendiri memiliki kelebihan dapat dengan mudah digunakan karena 

hanya memerlukan sedikit waktu saja informasi yang disampaikan dapat langsung 
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menyebar hal ini menjadikan sebagai informasi yang real-time. Dan juga twitter 

membuat kita dapat terhubung atau dapat berkomunikasi dengan  teman, kerabat, 

rekan kerja maupun pengguna lain yang belum kia kenal sebelumnya. Tingginya 

popularitas twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan dalam berbagai aspek misalnya sebagai sarana pencurahan benak, 

sarana protes, sarana pengiklanan kampanye politik, sarana pembelajaran ataupun 

sebagai media komunikasi darurat. 

Situs microblogging twitter asal mulanya didirikan pertama kali oleh Jack 

Dorsey dari perusahaan Podcasting Odeo. Idenya sebenarnya cukup sederhana, 

yakni mengkombinasikan SMS dengan situs jejaring sosial. Inspirasi dasar twitter 

mucul dari SMS group messaging service TXTMob. Awalnya layanan ini diberi 

nama “twttr”, yang terinspirasi dari nama situs sharing goto Flickr. Twiter 

awalnya juga hanya sebatas digunakan dalam internal perusahaan Odeo saja. Pada 

bulan Juli 2006, layanan ini mulai diluncurkan untuk publik dengan nama 

“Twitter”. Rebranding ini terkait dengan  pengakuisisian Odeo oleh Obvious Crop 

(perusahaan yang didirikan oleh Jack Dorsey, Evan Williams dab Biz Stone). 

Nama layanan situs tersebut diperkuat dengan logo burung dengan arti nama 

“twitter” sendiri adalah kicauan burung. Twitter memiliki situs resmi yang 

beralamatkan di twitter.com dan kantor twitter sendiri berdiri di San Fransisco [8]. 

Istilah-istilah dalam Twitter: 

1. Twitter 

Twitter atau pengicau, dianalogikan untuk obrolan atau bualan seseorang, 

sebagaimana pada lambang Twitter yang berupa gambar burung, sehingga dekat 

artinya dengan kicauan seekor burung [9]. 

 

Gambar 2.1. Lambang Twitter [10] 

 

2. Tweet / nge-tweet 

Tweet adalah sejenis update status di dalam Facebook, atau bisa juga disebut 

dengan post. Sedangkan nge-tweet berarti kicauan seseorang, dimana isi tweet ini 

dibatasi hingga 140 karakter saja [9]. 
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Gambar 2.2. Contoh tweet [10] 

 

3. Hashtag (#) 

Hastag adalah sebuah kata yang didahului oleh tanda pagar (#), yang 

menunjukkan pengkategorian atau pengelompokan sebuah topik untuk setiap 

tweet atau status Twitter [9]. 

 

Gambar 2.3. Contoh penggunaan hashtag [10] 

 

Dengan meletakkan tanda # pada tweet diatas, maka tweet tersebut akan 

dikategorikan tweet dengan topik #duakatauntukmantan, sehingga dengan 

penggunaan hashtag ini akan mempermudah user untuk pencarian tweet dengan 

topik yang diinginkan. 

Semakin banyak tweet dengan topik yang sama, sebuah topik dapat menjadi 

topik populer (trending topics). 

 

4. Trending Topic 

Trending Topic atau topik populer yang digolongkan berdasarkan area 

tertentu, baik lokal maupun internasional. Trending Topic mengacu pada hal yang 

sering dibicarakan orang, yang berganti secara realtime, sehingga trending topic 

tersebut bersifat dinamis, tergantung seberapa banyak orang yang membicarakan 

topik tersebut [9]. 

Trending Topic diambil dari setiap hashtag pada tweet pengguna Twitter. 

Semakin banyak pengguna Twitter meletakkan sebuat topik dalam bentuk hashtag 

dalam tweetnya, maka topik tersebut akan menjadi terkenal atau trend [9]. 
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Trending Topic dapat kita jumpai pada sidebar sebelah kiri pada profil 

maupun beranda. Berikut merupakan contoh Trending Topic pada tanggal 28 

November 2016. 

 

Gambar 2.4. Contoh Trending Topic [10] 

 

5. Follower 

Follower adalah pengikut dalam Twitter. Dengan menjadi follower, berarti 

seseorang akan berlangganan pada akun atau user tertentu, dan mendapatkan 

tweets update dari akun tersebut di beranda mereka[9]. 

 

6. Following 

Following merupakan kebalikan dari follower, dalam hal ini kita menjadi 

pengikut sebuah akun atau user tertentu[9]. 

 

7. Re Tweet (RT) 

Re Tweet adalah pengulangan tweet atau disingkat dengan RT [9]. Re Tweet 

meneruskan tweet dari seorang pengguna untuk dibagikan kepada followernya. 

 

Gambar 2.5. Contoh Re Tweet [10] 

 

8. Reply (@user_name) 

Reply adalah membalas tweet. Untuk membalas tweet seseorang, dapat 

dilakukan dengan meletakkan simbol @ dan diikuti nama usernya[9]. 
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Gambar 2.6. Contoh reply [10] 

 

9. Favorite 

Favorite merupakan tweet yang disukai, atau setara dengan like pada 

Facebook[9].  

 

2.3. Bahasa Indonesia Baku 

Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang dikodifikasi, diterima dan 

difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. 

Istilah kodifikasi  adalah terjemahan dari bahasa Inggris “condification” yang 

diartikan sebagai hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk 

dijadikan norma dalam berbahasa. Masalah kodifikasi terkait dengan ketentuan 

norma kebahasaan. Norma kebahasaan itu berupa pedoman tata bahasa, ejaan, 

kamus, lafal, dan istilah [11]. 

Bahasa Indonesia formal atau baku adalah ragam bahasa yang cara 

pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Kaidah 

standar dapat berupa pedoman ejaan (EYD), tata bahasa baku, dan kamus umum 

[12]. Ragam bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti acara 

seminar, pidato, temu karya ilmiah, dan lain-lain. 

Berikut ini merupakan syarat-syarat kalimat formal [13], yaitu: 

1. Menggunakan tanda baca yang benar. 

Penggunaan tanda baca sangat penting untuk membuat kalimat menjadi 

formal atau informal. Penggunaan tanda baca haruslah sesuai dengan kaidah 

penulisan kalimat bahasa Indonesia. 

2. Menggunakan huruf kapital yang benar. 

Suatu kalimat akan menjadi informal jika terdapat kesalahan dalam 

menulis huruf kapital, sehingga penggunaan huruf kapital ini perlu 
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diperhatikan. Huruf kapital biasanya digunaakan untuk nama orang, tempat, 

huruf pertama pada kalimat, dan lain-lain. 

3. Memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat. 

Kalimat formal harus memiliki ketepataan pada struktur bahasa dan 

ketatabahasaannya yaitu dengan mematuhi adanya kejelasan struktur mana 

bagian subjek, predikat, objek, dan keterangan (S-P-O-K). 

4. Padu 

Kalimat yang padu adalah hubungan antara struktur dan gagasan utamanya 

harus sesuai atau saling mendukung. 

5. Hemat 

Kalimat formal harus bersifat hemat sehingga membuat kalimat tersebut 

menjadi kalimat efektif. 

6. Logis 

Kalimat dikatakan logis apabila kalimat tersebut bisa diterima dengan akal 

sehat. 

 

2.4. Bahasa Indonesia Tidak Baku 

Bahasa tidak baku (nonstandar) adalah salah satu variasi bahasa yang tetap 

hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa 

tidak resmi [11]. Bahasa tidak baku umumnya digunakan dalam percakapan sehari 

– hari. Bahasa Indonesia informal atau yang biasa disebut bahasa tidak baku 

adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi 

kaidah-kaidah standar. Kaidah standar dapat berupa pedoman ejaan (EYD), tata 

bahasa baku, dan kamus umum [12]. 

 

2.5. Aturan Tata Bahasa 

2.5.1. Kalimat 

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan yang 

merupakan pikiran yang utuh. Kalimat dalam huruf latin dimulai dengan huruf 

besar dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda Tanya (?), atau tanda seru (!). 

sementara, didalam kalimat itu sendiri mungkin terdapat tanda baca yang lain 
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seperti koma (,), tanda titik sua (:), tanda titik koma (;), tanda sambung (-), atau 

spasi [14]. 

 

2.5.2. Kelas Kata 

Ada banyak yang terdapat didalam suatu bahasa. Kata-kata ini dikategorikan 

kedalam kelas-kelas tertentu dan menjadi posisi penting dalam deskripsi dan studi 

gramatika. Kelas kata adalah perangkat kata yang sedikit banyak berprilaku 

sintaks sama. Dalam menentukan kelas kata, prinsip yang perlu dipegang ialah 

kenyataan bahwa kelas kata atau kategori kata adalah bagisn dari sintaks jadi tiap-

tiap kata harus dijelaskan dari sudut sintaks. Kelas kata tersebut adalah [15]: 

1. Verba secara umum dikenal sebagai kata kerja. Contohnya: menyapu, 

memasak. 

2. Adjektiva secara biasa dikenal sebagai kata sifat. Contohnya adil, kesakitan. 

3. Nomina biasa dikenal sebagai kata benda. Contohnya: meja, kursi. 

4. Pronominal merupakan kelas kata untuk mengganti nomina. Contoh: kami, 

dia, ibu(nya). 

5. Numeralia merupakan kelas kata untuk ilangan, dapat mendampingi nomina, 

dan atau untuk mendampingi numeralia. Contoh: 100, dua pertiga, berates-

ratus. 

6. Adverbial atau kata keterangan dapat mendampingi preposis, adjiktiva dan 

atsu numeralia dalam konstruksi sintaksis. Contoh: sebaiknya, boleh, jangan-

jangan. 

7. Interogativa adalah kategori dalam kalimat interogatif yang berfungsi 

menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau 

mengukuhkan apa yang telah diketahui oleh pembicara. Contoh: apa. 

8. Demonstrative adalah kategori yang berfungsi untuk meunjukan sesuatu 

didalam maupun luar wacana. Contoh: itu, begitu, demikian. 

9. Artikula  dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina 

dasar. Contoh: si pengemis, sang raja. 

10. Preposisi dikenal dengan kata depan. Contoh: di rumah, ke pasar. 
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11. Konjungsi atau kata hubung berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain 

dengan menghubungkan dua satuan atau lebih dalam kontruksi kalimat. 

Contoh: agar, akan tetapi, bilamana. 

12. Kategori fatis dadalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, 

atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan kawan bicara. Kelas 

kata ini biasanya terdapat dalam konteks dialog atau wawancara 

bersambutan. Contoh: ayo dalam kata ayo kita pergi. 

13. Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara 

dan secara sintaks tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. 

Interjeksi bersifat ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran setiap teriakan 

yang lepas atau berdiri sendiri. Contoh: wahai, aduhai, astaga. 

 

2.6.  Natural Language Processing 

Natural Language Processing (NLP) adalah salah satu bidang ilmu komputer, 

kecerdasan buatan, dan bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan interaksi antara 

komputer dan bahasa alami manusia, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Tujuan utama dari studi NLP adalah membuat mesin yang mampu mengerti dan 

memahami makna bahasa manusia lalu memberikan respon yang sesuai [16]. 

Sebuah Natural Language Processing (NLP) harus memperhatikan pengetahuan 

terhadap bahasa itu sendiri, baik dari segi kata yang digunakan, bagaimana kata-

kata tersebut digabungkan untuk menghasilkan suatu kalimat, apa arti sebuah kata 

dalam sebuah kalimat dan sebagainya. 

 

2.7. Named Entity Recognition 

Named Entity Recognition adalah salah satu komponen utama dari 

information extraction yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan 

named-entity pada suatu teks [2]. Named Entity Recognition umumnya digunakan 

untuk mendeteksi nama orang, nama tempat dan organisasi dari sebuah dokumen, 

tetapi dapat juga diperluas untuk identifikasi gen, protein dan lainnya sesuai 

kebutuhan. 

Contoh penggunaan Named Entity Recognition pada suatu kalimat: 
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Setelah melalui tahap Named Entity Recognition, named-entity yang 

didapatkan yaitu: 

PERSON   : Reffi 

LOCATION  : Jl. BKR No. 118, Cigereleng, Regol, Bandung 

ORGANIZATION : Toyota Astra Financial 

 

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa fungsi dari Named Entity Recognition 

adalah mendeteksi kata atau kumpulan kata yang merupakan entitas dan 

mengkategorikan kata tersebut ke dalam tipe yang sesuai. 

Ada dua jenis ambiguitas yang dapat ditemui NER. Pertama kata yang sama 

dapat berarti dua entitas yang berbeda. Misalnya kata Soekarno dapat berarti 

presiden pertama Indonesia, atau nama belakang seorang seniman (Enrico 

Soekarno), keduanya entitas berbeda walaupun tipenya sama (PERSON). Jenis 

ambiguitas  kedua adalah nama yang sama tapi tipe berbeda. Contohnya adalah 

Bung Karno sebagai stadion dengan Bung Karno sebagai orang. Ambiguitas 

umumnya ditangani dengan menggunakan kamus. 

Deteksi named-entity  dapat dilakukan dengan cara melihat pola kata di 

sekitarnya. Misalnya frasa yang didahului oleh kalimat “pergi ke … “ atau 

“datang dari … “ kemungkinan besar adalah named-entity yang masuk kategori 

lokasi. Contoh “pergi ke Jakarta”  dan “datang dari Surabaya”. 

 

2.8. Stanford NER 

Stanford NER merupakan salah satu tool/aplikasi yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Named Entity Recognition. Stanford NER merupakan 

aplikasi yang telah dikembangkan oleh The Stanford Natural Language 

Processing Group di Stanford University[17]. Stanford NER merupakan 

implementasi Named Entity Recognition dalam bentuk Java.  

Stanford NER saat ini mendukung 4 bahasa yaitu bahasa Inggris, Jerman, 

Spanyol, dan Cina serta mendukung 3 bentuk model yaitu: 

1. 3 Kelas : Location, Person, Organization 

Reffi bekerja di Toyota Astra Financial yang beralamat di Jl. BKR No. 

118, Cigereleng, Regol, Bandung. 
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2. 4 Kelas : Location, Person, Organization, Misc 

3. 7 Kelas : Location, Person, Organization, Money, Percent, Date, Time 

 

Stanford NER disebut juga CRFClassifier. Conditional Random Field (CRF) 

adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan proses segmentasi data 

berdasarkan probabilitas [18]. Ide dari CRF ini adalah menggunakan probabilitas 

untuk melakukan distribusi terhadap pola label berdasarkan pola hasil observasi. 

Misalkan ada 2 buah kata yang akan dilakukan proses segmentasi yaitu kata 

rob dan rib, seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Sistem mendeteksi huruf 

pertama adalah sama yaitu “r” pada state 1 dan 4, kemudian sistem medeteksi lagi 

huruf “i” pada state 2 dan “o” pada state 5, setelah itu sistem kembali mendeteksi 

huruf yang sama yaitu “b” pada state 3. Pada kata yang hampir mirip seperti pada 

contoh tersebut, rawan terjadi kesalahan dalam proses segmentasi sehingga kata 

rib dan rob dianggap sebuah kata yang sama. 

 

Gambar 2.7. Contoh Implementasi CRF [18] 

 

2.9. Part of Speech Tagger 

Part of Speech Tagger adalah suatu proses yang memberikan label pada 

setiap dalam sebuah kalimat sehingga akan diketahui keterangan jenis dari 

masing-masing kata tersebut [19]. Dengan memberikan pelabelan tersebut akan 

memberikan keterangan dari masing-masing kata sehingga dapat membantu 

proses Information Extraction dan Information Retrieval. Beberapa penggunaan 

Part of Speech Tagging adalah untuk menghapus ambiguitas, membantu 

stemming, dan membantu pencarian kata benda. POS Tagging dapat dilakukan 

secara manual dengan menggunakan bantuan satu atau beberapa ahli bahasa yang 

memberikan tag yang bersesuaian untuk tiap kata pada suatu teks atau korpus. 

Sedangkan POS Tagging secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode matematika atau lainnya. 
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Beberapa metode yang digunakan dalam Pos Tagging adalah metode statistic 

yang terdiri dari Hidden Markov Model (HMM), Maximum Entrophy dan 

Conditional Random Field (CRF), Rule Based dan Transformation Based 

Learning. 

Dalam penelitian ini, metode yang yang digunakan dalam POS Tagging 

adalah Hidden Markov Model (HMM). Hidden Markov Model (HMM) adalah 

sebuah model statistik dari sebuah sistem yang melakukan perhitungan 

probabilitas dari suatu kejadian yang tidak dapat diamati berdasarkan kejadian 

yang dapat diamati [19]. Perhitungan probabilitas dilakukan dengan melihat 

kejadian-kejadian lain yang dapat diamati secara langsung. 

Hidden Markov Model memiliki 2 macam bagian yaitu observed state dan 

hidden state. Observed state merupakan bagian yang dapat diamati secara 

langsung dan hidden state merupakan bagian yang tidak dapat diamati. Pada kasus 

Part of Speech Tagging, urutan kelas kata tidak dapat diamati secara langsung 

sehingga dijadikan sebagai hidden state dan yang menjadi observed state adalah 

urutan kata-kata. Dari urutan kata-kata harus dicari urutan kelas kata yang paling 

tepat [19]. 

Persamaan [19] merupakan persamaan dari Hidden Markov Model untuk 

kasus Part of Speech Tagging.  

  [19] 

dimana,  

tagn : kelas kata yang dicari  

tagi : kelas kata dari wordi yang ada di corpus 

wordi : kata yang dicari kelas katanya 

tagi-1 : kelas kata sebelum kelas kata dari wordi yang ada di corpus sebanyak 1  

P : probabilitas 

 

2.10. Stanford POS Tagger 

Stanford POS Tagger adalah perangkat lunak yang membaca teks dalam 

beberapa bahasa dan memberikan label ke setiap kata, seperti kata benda, kata 

kerja, kata sifat, dll. Stanford POS Tagger merupakan implementasi Part of 

Speech Taggers dalam bentuk Java [17].  
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2.11. Decision Tree 

Pohon (tree) adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul (node) 

dan rusuk (edge). Simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi tiga, yaitu 

simpul akar (root node), simpul percabangan/ internal (branch/ internal node) dan 

simpul daun (leaf daun) [20]. 

Pohon keputusan merupakan representasi keputusan sederhana dari teknik 

klasifikasi untuk sejumlah kelas berhingga, dimana simpul internal maupun 

simpul akar ditandai dengan nama atribut, rusuk-rusuknya diberi label nilai atribut 

yang mungkin dan simpul daun ditandai dengan kelas-kelas yang berbeda [20]. 

 

Gambar 2.8. Konsep Pohon Keputusan 

 

Proses pada keputusan adalah mengubah bentuk data (label) menjadi 

model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. 

Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk 

membreak down proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih 

simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi 

dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, 

menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan 

sebuah variabel target. 

Pohon keputusan merupakan himpunan aturan IF...THEN. Setiap path 

dalam tree dihubungkan dengan sebuah aturan, dimana premis terdiri atas 

sekumpulan node-node yang ditemui, dan kesimpulan dari aturan terdiri atas kelas 

yang terhubung dengan leaf dari path [21]. 

 

Gambar 2.9. Konsep Dasar Pohon Keputusan 
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Bagian awal dari pohon keputusan ini adalah titik akar (root), sedangkan 

setiap cabang dari pohon keputusan merupakan pembagian berdasarkan hasil uji, 

dan titik akhir (leaf) merupakan pembagian kelas yang dihasilkan.  

Pohon keputusan mempunyai 3 tipe simpul yaitu: 

1. Simpul akar, dimana tidak memiliki cabang yang masuk dan memiliki cabang 

lebih dari satu, terkadang tidak memiliki cabang sama sekali. Simpul ini 

biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu 

kelas tertentu. 

2. Simpul internal, dimana hanya memiliki 1 cabang yang masuk, dan memiliki 

lebih dari 1 cabang yang keluar. 

3. Simpul daun, atau simpul akhir dimana hanya memiliki 1 cabang yang 

masuk, dan tidak memiliki cabang sama sekali dan menandai bahwa simpul 

tersebut merupakan label kelas. 

Pohon keputusan banyak mengalami perkembangan, beberapa algoritma yang 

populer dan sering dipakai adalah ID3, C4.5 dan CART. 

Tabel 2.1. Frekuensi Penggunaan Algoritma Pohon Keputusan 

 

 

2.12. Random Forest 

Random forest merupakan pengembangan dari decision tree dengan 

menggunakan beberapa decision tree, dimana setiap decision tree telah dilakukan 

training menggunakan sampel individu dan setiap atribut dipecah pada tree yang 

dipilih antara subset yang bersifat acak. Dan pada proses klasifikasi, individunya 

didasarkan pada vote dari suara terbanyak pada kumpulan populasi tree.  
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Random forest yang dihasilkan memiliki banyak tree, dan setiap tree 

ditanam dengan cara yang sama. Tree dengan variabel x akan ditanam sejauh 

mungkin dengan tree dengan variabel y. dan dalam perkembangannya, sejalan 

dengan bertambahnya data set, maka tree pun ikut berkembang. Penempatan tree 

yang saling berjauhan membuat apabila terdapat tree disekitar tree x [22]. 

Beberapa fungsi learning yang dihasilkan rf digunakan strategi ensemble 

“bagging” untuk mengatasi masalah overfitting apabila dihadapkan data set yang 

kecil. 

Dalam random forest, banyak pohon ditumbuhkan sehingga terbentuk suatu 

hutan (forest), kemudian analisis dilakukan pada kumpulan pohon tersebut. Pada 

gugus data yang terdiri atas n amatan dan p perubah penjelas, prosedur untuk 

melakukan random forest adalah[23]: 

1. Lakukan penarikan contoh acak berukuran n dengan pemulihan pada gugus 

data. Tahap ini adalah tahapan bootstrap. 

2. Dengan menggunakan contoh bootstrap, pohon dibangun sampai mencapai 

ukuran maksimum (tanpa pemangkasan). 

3. Ulangi langkah 1 dan 2 sebanyak k kali, sehingga terbentuk sebuah hutan 

yang terdiri atas k pohon. Respon suatu amatan diprediksi dengan 

menggabungkan (aggregating) hasil prediksi k pohon. Pada masalah 

klasifikasi dilakukan berdasarkan majority vote (suara terbanyak). Dengan 

menghitung bobot fitur dapat mengukur data yang berisi keterangan setiap 

inputan. 

 

Gambar 2.10. Konsep Random Forest 
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2.13. 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[25]. Tabel 2.2. menampilkan confusion matrix 2 x 2 untuk dua kelas 

(positif dan negatif). 

Tabel 2.2. Confusion Matrix 

 

 

 

 

 

Keterangan 

TP : Jumlah prediksi yang tepat bahwa instance bersifat positif 

TN : Jumlah prediksi yang tepat bahwa instance bersifat negatif 

FN : Jumlah prediksi yang salah bahwa instance bersifat negatif 

FP : Jumlah prediksi yang salah bahwa instance bersifat positif 

 

Beberapa persyaratan standart yang telah didefinisikan untuk matrix 

klasifikasi dua kelas : 

 Keakuratan (akurasi) adalah proporsi jumlah prediksi benar. Rumus 

persamaannya: 

Akurasi = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
  (2.1) 

 

 Penarikan kembali (recall) adalah proporsi kasus positif yang didefinisikan 

dengan benar. Rumus persamaan : 

Recall = 
𝑇𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑁
  (2.2) 

 

 Presisi adalah proporsi prediksi kasus positif yang benar. Rumus persamaan : 

Presisi = 
𝐹𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  (2.3) 

  Hasil perhitungan 

 Status prediksi Tepat Tidak tepat 

D
ata 

ak
tu

al 

Tepat TP FN 

Tidak tepat FP TN 


