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2 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian tugas akhir ini dengan judul “Analysis Sentiment Pada Review Restoran 

Menggunakan Naïve Bayes dan Stanford NER 

2.1 Text Mining 

Text mining adalah sebuah proses pengolahan bentuk data dalam jumlah besar 

yang tidak terstruktur menjadi terstruktur sesuai kasus penelitian yang akan di teliti 

sehingga data dapat di kenali dan memberikan hasil yang sesuai dan di inginkan[4]. 

Text mining di anggap sebagai proses dua tahap yang di awali dengan penerapan 

struktur terhadap sumber data teks dan di lanjutkan dengan pengolahan data teks sesuai 

dengan pengetahuan yang relevan dari data teks terstruktur ini dengan menggunakan 

tehknik  yang sesuai. Adapun bagian dari teks mining yang popular akhir akhir ini  

a) Information extraction : pengambilan kata maupun kalimat dalam

sebuah dokumen melalui pencocokan pola

b) Topic detection : menentukan topic yang ada pada sebuah dokumen

kalimat

c) Summarization : pembuatan rangkuman dari banyak dokumen atau

kalimat, untuk mengefisienkan watku proses membaca

d) Categorization : pengelompokan teks berdasarkan tema yang sudah di

tentukan

e) Clustering : pengelompokan dokeumen yang serupa tanpa penentuan

kategori sebelumnya

f) Question answering : pemberian jawaban terbaik secara otomatis, dll

2.2 Sentiment Analysis 

Sentiment analysis/opinion mining adalah sebuah cabang riset penelitian di 

lingkup text mining yang mulai popular di tahun 2002, dalam setiap publikasi 

penelitian yang berkaitan menjelaskan Analysis Sentiment adalah sebuah proses 

penyajian informasi ke dalam sebuah system yang dapat mengklasifikasian teks atau 

document pada kategori yakni nilai positif dan negative sehingga para reviewer/netizen 

dapat mengetahui kualitas dari objek yang menjadi bahan penelitian tanpa mereview 

komentar komentar yang ada dengan cara efektif dan efisien[5]. 
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Berdasarkan datanya Analysis Sentiment dapat di bedakan, beberapa level yang 

sering di gunakan dalam penelitian Analysis Sentiment adalah Analysis Sentiment pada 

level dokumen dan Analysis Sentiment pada level kalimat. Berdasarkan level sumber 

datanya Analysis Sentiment terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu : 

a) Coarse – grained Analysis Sentiment 

Analysis Sentiment jenis ini di lakukan pada level dokumen. Secara garis 

besar fokus utama dari Analysis Sentiment jenis ini adalah menganggap 

seluruh isi dokumen sebagai sebuah sentiment positif atau negativ secara 

keseluruhan  

b) Fined – grained Analysis Sentiment 

Analysis Sentiment jenis ini di lakukan pada leve kalimat atau isi dari 

dokumen yang ada, karna mempunyai kemungkinan setiap kalimat atau isi 

dari dokumen mempunyai nilai sentiment, positif ataupun negativ 

2.3 Text Preporcessing 

Tahap text preprocessing adalah tahap awal dari text mining, tahap ini 

mencakup semua langkah yang bertujuan untuk mempersiapkan teks menjadi data 

yang akan mengalami pengolahan untuk tahapan selanjutnya, tahapan proses ini di 

lakukan dari tindakan yang kompleks seperti tagging pada data sampai tindakan yang 

bersifat sederhana  seperti proses parsing sederhana terhadap teks, yaitu memecah 

suatu kalimat menjadi sekumpulan kata. Selain itu pada tahapan ini biasanya juga 

dilakukan case folding, yaitu pengubahan karakter huruf menjadi huruf kecil[6]. 

2.4 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk 

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

pengklasifikasian teks ataupun dokumen ada dua pekerjaan utama yang harus 

dilakukan, yaitu : pertama, pembangunan model sebagai protype dan yang kedua, 

penggunan model tersebut untuk melakukan pengenlan/klasifikan/prediksi pada suatu 

objek data lain agar di ketahui kelas mana objek data tersebut dalam model yang 

mudah di simpan. 

2.5 Naïve Bayes 

Naïve bayes Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi, ciri utama dari Naïve 

Bayes Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat dari masing - masing 



7 
 

kondisi/kejadian[7]. Pada teorema Bayes, bila terdapat dua kejadian yang terpisah 

(misalkan A dan B), maka teorema Bayes dirumuskan pada persamaan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

fD(Ci)  : Frekuensi dokumen yang memiliki kategori Ci. 

|D|   : Jumlah seluruh dokumen latih. 

 

 

 

Keterangan : 

Wkj   : frekuensi kata ke-k pada setiap kategori. 

W   : jumlah kata pada dokumen test. 

f(Ci)   : frekuensi dokumen berkategori kelas Ci. 

 

Pada persamaan ini terdapat suatu penambahan angka 1 pada pembilang untuk 

mengantisipasi jika terdapat suatu kata pada data uji yang ber nilai nol (0) karena tidak 

terdapat pada data latih 

2.6 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. Stanford NER disebut juga CRFClassifier[8]. 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: 

a) 3 Kelas : Location, Person, Organization 

b) 4 Kelas : Location, Person, Organization, Misc 

c) 7 Kelas : Location, Person, Organization, Money, Percent, Date, Time 
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Pada umumnya proses NER adalah proses mengekstraksi informasi yang 

terdapat pada kalimat, bentuk umum atau aturan umum pada NER di gunakan untuk 

mengekstarksi informasi dengan contoh “nama”,”lokasi”,”organisasi”. Berikut bentuk 

aturan umum NER pada table berikut. 

table 2 1 Bentuk Umum Aturan NER 

No. Tag Contoh 

1 X - 

2 P = PERSON Soraya, Ikbal, 

Madi 

3 L = LOCATION Jakarta, 

Rumah, Jln 

Otista 

4 O = 

ORGANIZATION 

BNN, BIN, 

BMKG 

 

Dan bentuk aturan tagset terkait penelitian kali ini, seperti pada table berikut 

table 2 2 Aturan NER Terkait Penelitian 

No. Tak Contoh 

1 X - 

2 F = FOOD Ayam, Nasi 

Goreng, Bakso, 

enak, asin, 

pedas 

3 V = VALUE 40 ribu, 30k, 

mahal, murah 

4 S = SERVICE Ramah, lama 
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2.7 Teknik Pengujian 

Pada penelitian kali ini akan di lakukan pengujian dengan menghitung nilai 

akurasi, recall dan precision, dan di tunjukan pada persamaan table di bawah ini. 

table 2 3 Teknik Pengujian 

 

2.7.1 Recall 

Recall adalah metode pengujian yang membandingkan jumlah informasi relevan yang 

didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi relevan yang ada dalam koleksi 

informasi 

2.7.2 Presisi 

Presisi adalah metode pengujian dengan melakukan perbandingan jumlah informasi 

relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi yang terambil oleh 

system 

2.7.3 Accuracy 

Accuracy adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dan nilai actual . 

 

 


