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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengantar Data Mining 

Data mining adalah analisa terhadap data berukuran besar untuk menemukan 

hubungan yang jelas serta menyimpulkan sesuatu yang belum diketahui 

sebelumnya dengan cara terkini sehingga bisa dipahami dan berguna bagi pemilik 

data tersebut. Meskipun merupakan cabang ilmu yang termasuk masih baru, data 

mining telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar saat ini. Manfaat 

penggunaannya sudah tidak diragukan lagi seperti untuk mendeteksi kejadian-

kejadian yang ganjil seperti penyakit tertentu, transaksi yang mencurigakan, hingga 

mendeteksi telepon yang dilakukan oleh pihak yang bermaksud menipu seperti 

penyalahgunaan kartu kredit [9]. 

Secara skematis proses data mining terbagi dalam tiga aktivitas [10], yaitu: 

a. Eksplorasi data, terdiri dari aktivitas pembersihan data, transformasi data, 

pengurangan dimensi, pemilihan ciri, dan lainnya. 

b. Membuat model dan pengujian validitas model, merupakan pemilihan 

terhadap model-model yang sudah dikembangkan yang cocok dengan kasus 

yang dihadapi. Dengan kata lain, dilakukan pemilihan model secara 

kompetitif. 

c. Penerapan model dengan data baru untuk menghasilkan perkiraan dari kasus 

yang ada 

Suatu aplikasi data mining bertujuan menyelesaikan permasalahan dengan 

cara membangun model berdasarkan data yang sudah digali untuk diterapkan pada 

data yang lain. Secara umum ada dua jenis tipologi aplikasi data mining: 

a. Metode prediksi, tujuannya memprediksi nilai yang akan datang berdasarkan 

data-data yang telah ada variabelnya seperti klasifikasi, regresi, detikasi 

anomaly, dan lainnya. 

b. Metode deskriptif, tujuannya membantu user agar mudah melihat pola-pola 

yang berasal dari data yang ada. 
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2.2. Klasifikasi 

Klasifikasi  adalah algoritma yang menggunakan data tipe kategorikal 

(nominal) pada target / class / label. Komponen-komponen utama dari proses 

klasifikasi antara lain [9]: 

a. Kelas, merupakan variable tidak bebas yang merupakan label dari hasil 

klasifikasi. 

b. Prediktor, merupakan variable bebas suatu model berdasarkan dari 

karakteristik atribut data yang diklasifikasi. 

c. Set Data Pelatihan, merupakan sekumpulan data lengkap yang berisi kelas 

dan prediktor untuk dilatihagar model dapat mengelompokkan ke dalam kelas 

yang tepat. 

d. Set Data Uji, berisi data-data baru yang akan dikelompokkan oleh model guna 

mengetahui akurasi dari  model yang telah dibuat 

 

2.3. Analisis Sentimen dan Opinion Mining 

“Apa yang dipikirkan orang lain” selalu memiliki andil dalam pertimbangan 

suatu proses pengambilan keputusan [11]. Jauh sebelum World Wide Web 

berkembang luas, kita meminta pendapat orang lain untuk merekomendasikan hal-

hal tertentu seperti memilih bengkel kendaraan, buku bacaan, lembaga pendidikan, 

dan masih banyak lagi. Sejak perkembangan dunia maya yang begitu pesat, bukan 

tidak mungkin untuk mencari tahu tentang opini orang lain mengenai suatu hal. 

Beragam karakter orang pun bisa menjadi sumber dari opini tersebut, mulai dari 

professional yang memang mengerti betul apa yang mereka bahas, hingga sekedar 

orang yang hanya ingin memberikan pendapat pribadinya saja [11]. 

Meluasnya perkembangan platform Web 2.0 seperti blog, forum diskusi, dan 

berbagai media sosial mengakibatkan kemudahan bagi masyarakat luas untuk 

mengutarakan pendapat serta pengalamannya terhadap suatu hal. Mereka bisa 

sharing mengenai baik dan buruk atau positif dan negative suatu produk. Hal ini 

akan mempengaruhi perkembangan produk itu sendiri, karena mau tidak mau 

produsen harus mempertimbangkan opini mereka agar produknya tetap laku di  

pasaran. 
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Analisis Sentimen (Sentiment Analysis) atau Opinion Mining merupakan 

studi komputasi mengenai opini, perilaku, dan emosi berdasarkan entitas-entitas 

tertentu. Entitas ini bisa berupa individu, peristiwa, atau topik tertentu yang 

kebanyakan berupa review [12]. Meskipun memiliki pengertian yang hampir sama, 

namun ada perbedaan yang mendasar dari kedua hal ini. Opinion Mining 

melakukan ekstraksi dan menganalisis opini tentang suatu entitas sedangkan 

Sentiment Analysis mengidentifikasi sentimen yang ditunjukkan dalam suatu teks 

lalu menganalisisnya. 

 

Gambar 2. 1 Proses analisis sentimen [12] 

Analisis Sentimen dapat dikatakan sebagai proses klasifikasi yang terdiri dari 

tiga tingkatan: document-level, sentence-level, dan aspect-level. Document-level 

Sentiment Analysis mengklasifikasikan sebuah opini yang berbentuk suatu 

dokumen yang membahas suatu topik tertentu. Sentence-level Sentiment Analysis 

melakukan klasifikasi sentimen dalam setiap kalimat yang ada. Diawali dengan 

mengidentifikasi apakah kalimat tersebut subjektif atau objektif. Jika kalimat 

dinyatakan subjektif, maka akan ditentukan apakah itu merupakan opini positif atau 

negatif. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara klasifikasi 

document dan sentence-level karena kalimat merupakan bagian kecil sebuah 

dokumen [12]. 

Melakukan klasifikasi teks pada level dokumen atau kalimat tidak 

menghasilkan detail opini dalam berbagai aspek entitas yang ada di dalamnya. 

Sehingga aspect-level Sentiment Analysis dibutuhkan untuk mengklasifikasikan 

sentimen agar bisa lebih spesifik terhadap aspek pada suatu entitas. Seseorang bisa 

memberikan pendapat yang berbeda mengenai beberapa aspek dalam entitas yang 
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sama, contohnya “Kualitas kamera handphone ini kurang memadai, namun 

baterainya tahan lama”. Opini tersebut membahas mengenai sebuah entitas yaitu 

handphone, yang mana dalam aspek kamera dia bernilai negatif namun positif 

dalam segi baterai. 

2.4. Data Preprocessing 

Sebelum algoritma data mining diterapkan pada suatu dataset, perlu 

dilakukan persiapan data atau biasa disebut data preprocessing. Proses ini 

dilakukan untuk mengkondisikan dataset agar dapat diolah dengan cepat dan tepat. 

Tidak ada aturan baku terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

proses ini. Hal ini karena proses yang dilakukan menyesuaikan dengan bentuk data 

dan hasil yang diinginkan. 

2.5. Pembobotan TF-IDF 

Sebelum dilakukan analisis menggunakan algoritma, dataset harus diubah ke 

dalam bentuk numerik. Hal ini dilakukan karena algoritma akan menghitung 

berdasarkan angka tersebut untuk menghasilkan analisisnya. Untuk mengubah 

dataset ke dalam bentuk numerik bisa dilakukan dengan menggunakan metode 

pembobotan tf-idf. 

Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF merupakan suatu 

metode yang digunakan dalam melakukan pembobotan terhadap kemunculan kata 

dalam suatu dokumen. TF menyatakan jumlah kata yang muncul dalam suatu 

dokumen. Sedangkan IDF menunjukkan tingkat kepentingan suatu kata yang 

terdapat dalam kumpulan dokumen. Pada TF-IDF terdapat rumus untuk 

menghitung bobot (W) masing-masing dokumen terhadap kunci yang 

diformulasikan pada persamaan 2.1. 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑡𝑓 𝑥 𝑖𝑑𝑓 (2. 1) 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑡𝑓𝑖𝑗 𝑥 𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑛
 (2. 2) 

Keterangan : 

𝑤𝑖𝑗 = bobot kata 𝑡𝑗 terhadap dokumen 𝑑𝑖 

𝑡𝑓𝑖𝑗 =  jumlah kemunculan 𝑡𝑗 dalam 𝑑𝑖 

𝑁 =  jumlah semua dokumen yang ada dalam kumpulan dokumen 

𝑛 =  jumlah dokumen yang mengandung kata 𝑡𝑗 (minimal ada satu kata 

yaitu term 𝑡𝑗) 
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2.6. Support Vector Machine 

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu teknik untuk 

melakukan prediksi, baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi [13]. Teknik ini 

termasuk dalam metode klasifikasi jenis terpandu (supervised) karena memiliki 

target pembelajaran tertentu. Klasifikasi dilakukan dengan mencari hyperplane atau 

garis pembatas (decision boundary) yang memisahkan antara satu kelas dengan 

kelas lainnya. 

Dalam konsep ini, SVM berusaha untuk mencari hyperplane terbaik diantara 

fungsi yang tidak terbatas jumlahnya. Fungsi yang tidak terbatas dalam pencarian 

hyperplane di metode Support Vector Machine merupakan sebuah keuntungan, 

dimana pemrosesan pasti akan selalu bisa dilakukan bagaimanapun data yang 

dimilikinya. 

 

Gambar 2. 2 Illustrasi model SVM [14] 

Data yang digunakan pada metode Support Vector Machine dinotasikan 

dengan  𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑑 dan label dinotasikan dengan 𝑦𝑖 ∈ {1,2} untuk 𝑖 = 1,2, … 𝑙 yang 

mana 𝑙 adalah banyaknya data. Support Vector Machine dapat diformulasikan ke 

dalam persamaan 2.2 untuk 𝑦𝑖 = +1 dan persamaan 2.3 untuk 𝑦𝑖 = +2. 

𝑥𝑖 ∗ 𝑤 + 𝑏 ≥ +1 (2. 3) 

𝑥𝑖 ∗ 𝑤 + 𝑏 ≤ −1 (2. 4) 

w adalah normal bidang dan b adalah posisi bidang relatif terhadap pusat 

koordinat. Secara matematika, formulasi problem optimasi SVM untuk kasus 

klasifikasi linier di dalam primal space ditunjukkan pada persamaan 2.4 dan 2.5. 

𝑚𝑖𝑛
1

2
||𝑤||2 (2. 5) 

𝑦𝑖(𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑛 (2. 6) 
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Saat pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik, SVM hanya dapat 

mengklasifikasikan data ke dalam dua kelas (klasifikasi biner). Namun, penelitian 

lebih lanjut untuk mengembangkan SVM sehingga bisa mengklasifikasi data yang 

memiliki lebih dari dua kelas, terus dilakukan. Salah satu metode yang 

mengimplementasikan multi class SVM adalah one-against-all. Dengan 

menggunakan metode ini, dibangun k buah model SVM biner (k adalah jumlah 

kelas). Setiap model klasifikasi ke-i dilatih dengan menggunakan keseluruhan data, 

untuk mencari solusi permasalahan. 

2.7. PHP-ML 

PHP-ML merupakan machine learning library yang digunakan untuk bahasa 

pemrograman PHP. Library ini bisa dijalankan pada PHP versi 7.0 ke atas. Banyak 

pendekatan machine learning yang terdapat di dalamnya seperti berbagai algoritma, 

preprocessing, feature extraction, dan lainnya.  

2.8. Tinjauan Pustaka 

Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai 

analisis sentimen terutama mengenai algoritma yang digunakan. Berikut beberapa 

penelitian terkait yang dijadikan sebagai bahan rujukan penulis: 

Tabel 2. 1 Rujukan penulis terhadap penelitian sebelumnya 

No Peneliti Penelitian 

1 Amir Hamzah Sentiment Analysis untuk Memanfaatkan Saran 

Kuesioner Dalam Evaluasi Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Naive Bayes Classifier (NBC) 

2 Vinita Chandani Komparasi Algoritma Klasifikasi Machine 

Learning dan Feature Selection pada Analisis 

Sentimen Review Film 

3 Nurrun 

Muchammad 

Shiddieqy Hadna 

Studi Literatur Tentang Perbandingan Metode 

untuk Proses Analisis Sentimen di Twitter 

 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis sentimen terhadap opini telah 

dilakukan oleh Amir Hamzah [8] yang menghasilkan aplikasi dengan tiga fitur 

utama yaitu analisis opini, pencarian topik, dan input data training. Tujuannya 
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adalah menerapkan teknik sentiment analysis untuk menganalisa data-data 

saran/opini mahasiswa, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendukung hasil 

evaluasi kuesioner yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan Naïve Bayes Classifier (NBC) sebagai algoritmanya. 

Berdasarkan komparasi algoritma klasifikasi oleh Chandani dan Purwanto [7] 

diperoleh kesimpulan bahwa Support Vector Machine (SVM) memiliki hasil terbaik 

dengan nilai accuracy = 81.10 % dan nilai AUC = 0.904. Hal yang senada juga 

dipaparkan oleh Hadna, Santosa, dan Winarno [15] yang mengungkapkan bahwa 

Support Vector Machine (SVM) memiliki hasil yang lebih akurat jika dibandingkan 

dengan algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC). 

2.9. Metode Pengujian 

Sebuah sistem yang melakukan klasifikasi tentunya diharapkan bisa 

memprediksi dengan benar. Namun tidak dapat dipungkiri jika pada penerapannya 

sistem tidak akan bisa 100% benar. Hal ini yang mengharuskan pengukuran kinerja 

dari sistem tersebut untuk mengetahui berbagai aspek pengujiannya. Menentukan 

suatu model dari sistem baik atau buruk memerlukan elemen-elemen kunci 

diantaranya [16]: 

a. Akurasi Prediksi, yang menentukan seberapa akurat suatu model dalam 

memprediksi keluaran. 

b. Kecepatan, yang menunjukkan seberapa cepat suatu model dalam memproses 

data masukkan. 

c. Robustness, menggambarkan kemampuan suatu model melakukan prediksi 

yang akurat walau dalam kondisi ekstrim dan banyak gangguan terjadi 

d. Skalabilitas, kemampuan suatu model memproses data baik dalam ukuran 

yang lebih besar maupun data dari bidang lain yang berbeda. 

e. Interpretablility, menggambarkan kemudahan suatu model untuk dipahami 

dan diinterpretasikan. 

f. Kesederhanaan, merupakan sifat yang cenderung dipilih untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

 

Umumnya, pengukuran kinerja klasifikasi dilakukan dengan confusion 

matrix [17]. Confusion matrix merupakan alat pengukuran yang dapat digunakan 
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untuk menghitung kinerja atau tingkat kebenaran proses klasifikasi. Dengan 

confusion matrix dapat dianalisa seberapa baik classifier dapat mengenali record 

dari kelas-kelas yang berbeda. Tabel confusion matrix ditunjukkan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2. 2 Confusion matrix 

 
Prediksi 

Positif Negatif 

A
k
tu

al
 P
o
si

ti
f 

TP FN 

N
eg

at
if

 

FP TN 

 

Keterangan : 

a. TP (True Positive) merupakan banyaknya data yang kelas aktualnya adalah 

kelas positif dengan kelas prediksinya merupakan kelas positif. 

b. FN (False Negative) merupakan banyaknya data yang kelas aktualnya adalah 

kelas positif dengan kelas prediksinya merupakan kelas negatif. 

c. FP (False Positive) merupakan banyaknya data yang kelas aktualnya adalah 

kelas negatif dengan kelas prediksinya merupakan kelas positif. 

d. TN (True Negative) merupakan banyaknya data yang kelas aktualnya adalah 

kelas negatif dengan kelas prediksinya merupakan kelas 

negatif. 

Selain pada dimensi 2 x 2, penerapan confusion matrix pada multiclass juga 

berlaku.  
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Tabel 2. 3 Multiclass confusion matrix 

 

Prediksi 

Positif Negatif Netral 

A
k
tu

al
 

P
o
si

ti
f 

TPos FPosNeg FPosNet 

N
eg

at
if

 
FNegPos TNeg FNegNet 

N
et

ra
l 

FNetPos FNetNeg TNet 

 

Tidak jauh berbeda dengan yang berdimensi 2 x 2, multiclass confusion 

matrix juga memiliki elemen TP (True Positive), FN (False Negative), FP (False 

Positive), dan TN (True Negative). Berikut adalah ketentuan dalam menetapkan 

nilai elemen tersebut: 

a. TP (True Positive) merupakan banyaknya data yang kelas aktualnya sama 

dengan kelas prediksinya. 

b. FN (False Negative) merupakan total dari seluruh baris yang ditunjuk kecuali 

TP yang dicari. 

c. FP (False Positive) merupakan total dari seluruh kolom yang ditunjuk kecuali 

TP yang dicari. 

d. TN (True Negative) merupakan total dari seluruh kolom dan baris selain yang 

ditunjuk. 

 

2.8.1. Accuracy 

Akurasi merupakan metode pengujian berdasarkan tingkat kedekatan antara 

nilai prediksi dengan nilai aktual. Dengan mengetahui jumlah data yang 

diklasifikasikan secara benar maka dapat diketahui akurasi hasil prediksi. 

Persamaan akurasi seperti pada persamaan berikut. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑁𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑁
𝑥100% (2. 7) 
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2.8.2. Precision 

Presisi merupakan metode pengujian dengan melakukan perbandingan 

jumlah informasi relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi 

yang terambil oleh sistem baik yang relevan maupun tidak. Persamaan presisi 

ditunjukkan pada persamaan berikut. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (2. 8) 

2.8.3. Recall 

Recall merupakan metode pengujian yang membandingkan jumlah informasi 

relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi relevan yang ada 

dalam koleksi informasi (baik yang terambil atau tidak terambil oleh sistem). 

Persamaan recall ditunjukkan pada persamaan berikut. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 (2. 9) 

 

 




