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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Studi Literatur

Penelitian yang berkaitan dengan ekstraksi informasi telah dilakukan

oleh peneliti [7], pada penelitiannya ekstraksi informasi dimanfaatkan untuk

mengekstrak informasi (5W1H) dari portal berita online bahasa Indonesia.

Dikatakan bahwa melimpahnya informasi juga disebabkan oleh pertumbuhan

portal berita. Dikarenakan melimpahnya informasi, kebutuhan pencarian

informasi mengalami kesulitan, karena informasi-informasi yang tidak dibutuhkan

menutupi informasi penting yang dibutuhkan. Hal tersebut menjadi alasan peneliti

[7] membuat sistem yang mampu mengekstraksi informasi (5W1H) dari berita

secara otomatis. Peneliti [7] mengatakan model terbaik yang didapatkan dari

penelitiannya dengan menggunakan 16 fitur dan algoritma IBk (Instance-based

Learning). Peneliti [7] melakukan pengukuran dengan menghitung F-measure

menggunakan 10-fold cross validation menghasilkan 0.995, lalu melakukan uji

fitur window kelas otomatis menghasilkan 0.948, dan hasil pengukuran dengan 10

cluster data uji berita adalah 0.377.

Selain penelitian [7], ekstraksi informasi juga dimanfaatkan oleh peneliti

[9], dimana digunakan untuk ekstraksi infromasi dari twitter untuk mengetahui

komplain masyarakat terhadap pemerintahan kota Bandung. Peneliti [9]

menyebutkan bahwa twitter dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi

yang lebih cepat tentang keluhan dari masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan

untuk memperbaiki kinerja agar meningkatkan kepuasan masyarakat. Tetapi tweet

yang didapat tidak semuanya merupakan infromasi yang penting. Karena hal

itulah peneliti memerlukan sistem ekstraksi infomasi untuk mengolah kumpulan

tweet keluhan masyarakat, sehingga tweet tersebut bisa diolah untuk mendapatkan

informasi yang lebih penting. Peneliti [9] menyebutkan bahwa algoritma SMO

merupakan algoritma terbaik untuk melakukan klasifikasi dengan F-Measure 85,6

% dengan menggunakan 8 fitur dan F-Measure 77,2% dengan 5 fitur.

Peneliti [11] juga melakukan ekstraksi ifnormasi terhadap transaksi

online melalui twitter. Pada penelitiannya dilakukan ektraksi terhadap informasi
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tentang lokasi dan produk pembelian transaksi online dengan menggunakan

algoritma Naive Bayes. Peneliti [11] menggunakan 5 set kelas dan 8 set fitur,

yaitu lokasi pembeli, produk buku, produk baju, produk elektronik, dan other.

Fitur yang digunakan pada penelitian [11] antara lain Bef1Class, Bef2Class,

IsMention, Preposisi, TipeKata, dan CurrentClass. Peneliti [11] melakukan

pengujian dengan menghitung precision mencapai 96%, sedangkan untuk recall

83%.

2.2 Text Mining

Text miningmerupakan bidang baru yang ada pada data mining.Text

mining dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dari bahasa alami yang

selanjutnya dianalisisuntuk tujuan tertentu [12]. Text mining digunakan untuk

mencari pola-pola yang ada di teks dalam bahasa natural yang tidak terstuktur

seperti buku, email, artikel, halaman web, dll. Berdasarkan ketidakteraturan

struktur data teks, maka proses text mining memerlukan beberapa tahap awal yang

pada intinya adalah mempersiapkan agar teks dapat diubah menjadi lebih

terstruktur [13].

Beberapa penerapan text mining yang banyak digunakan, antara lain

[14]:

1. Ekstraksi Informasi (Information Extraction): Identifikasi frasa kunci dan

keterkaitan di dalam teks dengan melihat urutan tertentu melalui pencocokan

pola.

2. Pelacakan topik (Topic tracking): Penentuan dokumen lain yang menarik

seorang pengguna berdasarkan profil dan dokumen yang dilihat pengguna

tersebut.

3. Perangkuman (summarization): Pembuatan rangkuman dokumen untuk

mengefisienkan proses membaca.

4. Kategorisasi (Categorization): Penentuan tema utama suatu teks dan

pengelompokan teks berdasarkan tema tersebut ke dalam kategori yang telah

ditentukan.

5. Penggugusan (Clustering): Pengelompokan dokumen serupa tanpa penentuan

kategori sebelumnya (berbeda dengan kategorisasi di atas).
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6. Penautan konsep (Concept Linking): Penautan dokumen terkait dengan

identifikasi konsep yang dimiliki bersama sehingga membantu pengguna

untuk menemukan informasi yang mungkin tidak akan ditemukan dengan

hanya menggunakan metode pencarian tradisional.

7. Penjawaban pertanyaan (Question answering): Pemberian jawaban terbaik

terhadap suatu pertanyaan dengan pencocokan pola berdasarkan pengetahuan.

2.3 Ekstraksi Informasi

Ekstraksi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam

proses dokumen mining dan juga merupakan salah satu bagian dari pemrosesan

bahasa alami (Natural Language Processing). Pemrosesan bahasa alami juga bisa

diartikan dengan parser atau penguraian kalimat. Fungsi dari parser adalah

membaca kalimat, kata demi kata, dan menentukan kelompok kata tersebut

termasuk ke dalam jenis kata apa saja [3].

Ekstraksi informasi merupakan teknik yang digunakan untuk

mendapatkan informasi yang terstruktur dari kumpulan teks tidak terstruktur [3].

Proses ekstraksi informasi bertujuan untuk menggali informasi dari sekumpulan

teks. Untuk mendapatkan informasi dari kumpulan teks, pada ekstraksi informasi

harus ditentukan target informasi apa yang akan diekstraksi. Informasi target bisa

berupa entitas atau hubungan antar entitas. Dikarenakan hal tersebut, kegiatan

utama ekstraksi informasi adalah pengenalan entitas atau biasa disebut Named

Entity Recognation [4].

2.3 Klasifikasi

Klasifikasi adalah suatu proses dari pembelajaran sebuah fungsi target f

yang digunakan untuk memetakan setiap himpunan dari atribut x ke dalam label

kelas y yang sudah didefinisikan. Fungsi target juga dinamakan dengan model

klasifikasi [15].

Gambar 2.1 Proses Klasifikasi
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Klasifikasi juga bisa diartikan dengan proses menemukan model yang

membedakan antar kelas data, yang mempunyai tujuan untuk dapat memprediksi

kelas dari suatu objek yang kelasnya belum diketahui.

Pada proses klasifikasi terdapat 2 tahapan penting. Pertamatahap

pelatihan, merupakan tahap pembelajaran dengan menggunakan data latih dan

menghasilkan keluaran model pembelajaran klasifikasi. Kedua adalah tahapan

pengujian, merupakan tahapmenguji model yang didapat dari tahap pelatihan

dengan menggunakan data uji. Tahapan klasifikasi ditunjukkan pada Gambar 2.2

berikut:

Gambar 2.2 Tahapan Klasifikasi

Jenis model klasifikasi, diantaranya [15]:

 Pemodelan deskriptif, merupakan model klasifikasi yang mempunyai fungsi

sebagai alat penjelas yang digunakan sebagai alat pembeda dari beberapa

objek yang berada di beberapa kelas yang berbeda.

 Pemodelan prediktif, merupakan model klasifikasi yang mempunyai fungsi

untuk memprediksikan record dari label kelas yang belum diketahui.

Proses klasifikasi mempunyai beberapa komponen, diantaranya [16]:

1. Kelas, adalah variabel tidak bebas yang digunakan untuk target klasifikasi.

2. Prediktor, adalah variabel bebas suatu model berdasarkan fitur data yang

diklasifikasi.

3. Set data latih, adalah sekumpulan data yang berisi kelas dan prediktor yang

digunakan untuk melatih agar mendapatkan model pembelajaran yang bisa

mengelompokkan ke target kelas yang tepat.

4. Set data uji, adalah kumpulan data baru yang akan dikelompokkan oleh

model dan digunakan sebagai alat untuk mengetahu tingkat akurasi dari

model tersebut.
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2.4 Naive Bayes

Dalam pembelajaran mesin salah satu cara untuk menentukan hipotesis

terbaik dari beberapa hipotesis h adalah dengan memberikan data pelatihan D.

yang dimaksud dengan hipotesis terbaik adalah hipotesis yang paling mungkin

dari semua hipotesis, mengingat data pelatihanD ditambah pengetahuan awal

tentang probabilitas sebelumnyadari berbagai hipotesis dalam hipotesis h [17].

Naive Bayes merupakan sebuah metode atau algoritma klasifikasi yang

mengadopsi teorema Bayes. Naive Bayes memberikan metode langsung untuk

menghitung probabilitas tersebut. Lebih tepatnya, teorema Bayes memberi

kemudahan menghitung probabilitas sebuah hipotesis berdasarkan probabilitas

sebelumnya, probabilitasnya mengamati berbagai data yang diberikan hipotesis,

dan data yang teramati itu sendiri. Ciri dari Naive Bayes adalah asumsi yang

sangat kuat akan independensi setiap kejadian [18].

Pada teorema Bayes, bila terdapat dua kasus terpisah (misalkan D dan h),

maka teorema Bayes dirumuskan sebagai berikut [18]:

)(
)().|()|(
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Keterangan:

D : Data dengan kelas yang belum diketahui

h : Hipotesis data D merupakan suatu kelas yang spesifik

P(h|D) : probabilitas hipotesis h berdasar kondisi D (posterior probability)

P(h) : probabilitas hipotesis h (prior probability)

P(D|h) : probabilitas D berdasar pada hipotesis h

P(D) : probabilitas dari D

2.5 Pengujian Confusion Matrix

Confussion Matrix merupakan sebuah tabel yang difungsikan untuk

mendeskripsikan hasil dari performa sebuah model klasifikasi. Informasi yang

tersampaikan dari Confusion Matrixadalah aktual dan prediksi klasifikasi yang

dilakukan oleh sistem.
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Confusion Matrix sendiri digunakan untuk menghitung akurasi pada

konsep data mining. Dengan metode ini dapat melakukan perhitungan dengan 3

keluaran, yaitu: (1) akurasi, (2)presisi, dan (3)recall [19].

1. Akurasi,adalah perbandingan kasus yang diidentifikasi benar dengan jumlah

semua kasus. Rumus: %100





FNFPTNTP
TNTPakurasi

2. Presisi, adalah proporsi kasus dengan hasil positif yang benar.

Rumus:
FPTP

TPpresisi




3. Recall, adalah proporsi kasus dengan hasil positif diidentifikasi dengan benar.

Rumus:
FNTP

TPrecall




Keterangan:

TN (True Negative) : jika hasil prediksi negatif dan aktual negatif.

FP (False Positive) : jika hasil prediksi positif dan aktual negatif.

FN (False Negative): jika hasil prediksi negatif dan aktual positif.

TP (True Positive) : jika hasil prediksi positif dan aktual positif.


