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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian yang akan dilakukan, teori-teori tersebut diantaranya meliputi: Twitter 

dan Twitter API, Analisa sentimen, Preprosessing, Pembobotan Hybrid TF-IDF, 

Klasifikasi kNN (k-Nearest Neighbor), Cosine Similarity serta Pengujian. 

2.1. Twitter dan Twitter API 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk menuliskan pesan ke dalam 140 karakter. Twitter di 

dirikan oleh Jack Dorsey, dan resmi di luncurkan pada tanggal 21 Maret 2006 

yang ditandai dengan tweet (kicauan) pertama dari Jack Dorsey [2].  

Untuk menggunakan Twitter, pengguna harus melakukan registrasi 

yang terhubung dengan e-mail atau namor telpon masing-masing pengguna. 

Setelah pengguna berhasil melakukan registrasi, maka pengguna dapat login 

dan mengakses fitur-fitur yang terdapat pada Twitter seperti menulis pesan 

(tweet), membalas pesan (replay), menulis kembali pesan pengguna lain 

(retweet), mengikuti pengguna lain (follow) dan masih banyak lagi. Pada 

penelitian ini, fitur yang digunakan adalah tweet, retweet, dan juga replay.  

Pengguna Twitter di Indonesia dapat dikatakan banyak, hal ini dapat 

dilihat dari data statistika bulan Mei 2016 oleh website statistika dot com 

bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk pengguna aktif media 

sosial Twitter dapat dilihat pada gambar 2.1 [3]. Penduduk Indonesia 

menggunakan untuk berbagai hal, seperti untuk berinteraksi dengan pengguna 

lainnya, memberikan opini terhadap suatu hal dan lainnya. 

Fasilitas lainnya dari Twitter adalah API Twitter, dimana Twitter 

mengizinkan pihak developer lain untuk mengakses informasi dari Twitter. 

Untuk dapat menggunakan API Twitter terlebih dahulu harus mendaftar 

menjadi developer Twitter di situs http://dev.twitter.com/ dengan 

menggunakan account Twitter yang telah kita miliki. Setelah login, kita dapat 

http://dev.twitter.com/
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membuat App baru untuk mendapatkan key dan token yang digunakan untuk 

dapat mengakses informasi dari Twitter.   

Untuk mempermudah para develover mengakses Twitter, telah banyak 

library yang tersedia untuk masing-masing bahasa pemograman. Library 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah library Tweepy yang dapat 

digunakan untuk bahasa pemograman Python. Cara untuk memasang library 

Tweepy pada Python adalah dengan menggunakan Command Prompt dengan 

menuliskan “pip install tweepy”. Namun, terlebih dahulu arahkan 

direktori ke file instalasi Python. 

 

Gambar 2. 1 Jumlah pengguna Twitter yang aktif berdasarkan Negara [3]. 

2.2. Analisis Sentimen 

Analisis sentimen atau opinion mining merupakan salah satu cabang 

penelitian dari text mining. Analisis sentimen mengacu pada bidang yang luas 

dari pengolahan bahasa alami [8], komputasi linguistic dan text mining yang 

bertujuan menganalisa pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, penilaian dan 

emosi seseorang apakah pembicara atau penulis berkenaan dengan suatu 

topik, produk, layanan, organisasi, individu, ataupun kegiatan tertentu [9]. 

Dalam melakukan analisis sentimen tujuannya adalah mengelompokkan opini 
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terhadap suatu masalah ke dalam positif dan negatif, sehingga kita dapat 

mengetahui respon masyarakat terhadap produk, jasa, tokoh, organisasi, dan 

lain sebagainya. 

Analisis sentimen dapat dibedakan berdasarkan sumber data yang diolah 

yaitu Coarse-grained Sentiment Analysis dan Fined-grained Sentiment 

Analysis. Coarse-grained Sentiment Analysis merupakan analisis sentiment 

pada level dokumen, sedangkan Fined-grained Sentiment Analysis 

merupakan analisis sentiment pada level kalimat [10]. Pada analisis level 

kalimat, sumber datanya dapat berasal dari media sosial microblog, salah 

satunya Twitter. Twitter sering digunakan untuk melekukan analisis sentimen 

karena Twitter merupakan indicator yang baik [4].  

Hasil dari analisis sentimen dapat digunakan untuk menentukan 

kebijakan atau langkah yang harus di jalankan. Seperti contohnya pada suatu 

produk, dengan mengetahui respon masyarakat pada produk tersebut, kita 

dapat memperbaiki produk tersebut sehingga masyarakat menjadi lebih 

tertarik untuk membelinya. Contoh lainnya adalah pada penyedia jasa, kita 

dapat mengetahui kekurangan dari pelayanan jasa tersebut sehingga 

perusahaan penyedia jasa tersebut dapat melakukan evaluasi.  

2.3. Preprosessing  

Preprosessing adalah tahap awal untuk menyetarakan data yang telah 

dikumpulkan, hal ini juga berjutuan untung menghilangkan noise [11]. 

Tahapan yang dilakukan pada proses preprocessing disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian yang dilakukan. Mengacu pada jurnal yang berjudul 

“Analisis Sentimen Twitter untuk Teks Berbahasa Indonesia dengan 

Maximum Entropy dan Support Vector Machine”, tahapan di dalam 

preprocessing pada data set berupa text diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Case folding 

Pada ini merupakan tahap paling awal, dimana tahap ini dilakukan untuk 

menyamakan besar kecilnya huruf pada teks yang akan diolah. Hal ini 

bertujuan untuk menyelaraskan bentuk huruf pada semua teks. 

b. Cleansing  
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Pada tahap ini dilakukan penghapusan tanda baca yang tidak penting, 

seperti koma (,), titik (.), dan lainnya. 

c. Tokenizing  

Pada tahap ini merupakan tahapan dimana semua kalimat dipecah menjadi 

kata perkata sehingga dapat dilakukan pembobotan pada setiap kata yang 

terkandung dalam kalimat. 

d. Filtering 

Pada tahap ini merupakan penghapusan URL, mention dan hashtag. 

Seperti “ http://site.com “, “@uber_IDN”, dan “#gojek”. 

e. Replacement atau Stemming 

Pada tahap dilakukan untuk menormalisasi kata-kata yang tidak baku 

menjadi kata yang baku, hal ini juga bertujuan untuk memudahkan pada 

proses klasifikasi. Seperti “melihat” menjadi “lihat”. Dalam penelitian ini, 

stemming dilakukan dengan menggunakan library Sastrawi stemmer.  

f. Stopword removal 

Pada tahap ini akan dilakukan penghapusan pada kata yang tidak 

diperlukan dalam proses klasifikasi. Untuk melakukan stopword removal 

juga dibutuhkan kamus kata. 

g. Normalisasi 

Pada tahap ini akan dilakukan untuk mengubah kata-kata yang tidak baku 

menjadi kata baku. Seperti sy menjadi saya, enggak menjadi tidak. 

Pada penelitian ini, tahapan yang digunakan adalah case folding, 

tokenzing/parsing, filtering, dan stemming.   

2.4. Library Sastrawi 

Library Sastrawi stemmer menerapkan algoritma yang berbasis Nazief 

dan Adriani, kemudian ditingkatkan oleh Algoritma CS (Confix Stripping), 

kemudian ditingkatkan lagi oleh algortima ECS (Enhanced Confix Stripping), 

lalu ditingkatkan lagi oleh Modified ECS. Adapun algoritma stemming Nazief 

dan Adriani mengacu pada aturan morfologi bahasa Indonesia yang 

mengelompokkan imbuhan, yaitu imbuhan yang diperbolehkan atau imbuhan 

yang tidak diperbolehkan. Pengelompokan ini termasuk imbuhan di depan 

(awalan), imbuhan di belakang (akhiran), imbuhan kata di tengah (sisipan) 

http://site.com/
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dan kombinasi imbuhan pada awal dan akhir kata (konfiks). Algoritma ini 

menggunakan kamus kata keterangan yang digunakan untuk mengetahui 

bahwa proses stemming telah mendapatkan kata dasar [12]. 

Sedangkan algoritma CS (Confix Stripping) merupakan metode 

stemming pada bahasa Indonesia yang diperkenalkan oleh Jelita Asian yang 

merupakan pengembangan dari metode stemming yang dibuat oleh Nazief dan 

Adriani (1996). Proses ini berfungsi untuk mengubah bentuk dari suatu kata 

menjadi bentuk kata dasarnya. Pada perubahan bentuk ini akan 

menghilangkan kandungan imbuhan seperti awalan dan akhiran pada kata 

yang bersangkutan, sehingga diharapkan diperoleh bentuk dasarnya. Dalam 

proses ini digunakan kamus kata dasar untuk menambah tingkat ketelitian, 

dimana setiap kata yang akan dicari bentuk dasarnya dicek terlebuh dulu di 

kamus [13]. 

Sedangkan algortima ECS (Enhanced Confix Stripping) merupakan 

pengembangan dari algoritma Confix Stripping (CS). Dalam algoritma 

Confix Stripping (CS) terdapat kelemahan yaitu tidak dapat mengstemming 

kata-kata tertentu. Sehingga algoritma ini menambahkan suatu algoritma 

tambahan untuk mengatasi kesalahan pemenggalan akhiran yang seharusnya 

tidak dilakukan [14]. 

Dan modified ECS (Enhanced Confix Stripping) merupakan perbaikan 

dari algoritma ECS Stemmet. Perbaikan dilakukan pada aturan tabel acuan 

pemenggalan imbuhan serta mengimplementasikan metode corpus based 

stemming untuk melakukan penyelesaian terhadap problem overstemming 

dan understemming [15]. 

2.5. Pembobotan Hybrid TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document 

Frequency)  

Hybrid TF-IDF adalah metode pembobotan yang dikembangkan dari 

metode TF-IDF. Pada dasarnya TF-IDF merupakan teknik pembobotan yang 

berbasis statistik, dimana setiap kalimat akan diberikan bobot lalu kalimat 

tersebut akan diurutkan berdasarkan bobotnya. Untuk memcari bobot dengan 

metode TF-IDF dapat dilihat pada persamaan (1) [16]: 
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TF_IDF = tfij * log2
𝑁

𝑑𝑓j
 (1) 

Dimana tfij adalah jumlah term pada 1 data atau dokumen, N adalah jumlah 

data atau dokemen dan dfj adalah jumlah data/kaliam yang mengandung term. 

Namun, metode TF-IDF kurang baik jika digunakan untuk pembobotan 

pada tweet karena jumlah kata pada tweet tidak lebih dari 140 karakter, 

sehingga 5tweet hanya mengandung beberapa kata saja. Oleh karena itu, 

Sharifi et al mengusulkan algoritma Hybrid TF-IDF [16]. Pada metode 

pembobotan Hybrid TF-IDF setiap tweet dianggap sebagai dokumen terpisah, 

namun perhitungan frekuensi term dilakukan pada keseluruhan tweet. 

Sehingga nilai TF menjadi normal dan tidak kehilangan property IDF [16] 

[17]. Berdasarkan jurnal yang berjudul “Expriment in Microblog 

Summarization” yang dijulis oleh Sharifi et al persamaan untuk perhitungan 

bobot term adalah sebagai berikut [16]: 

W(wi) = tf(w) ∙ log2(idf(wi)) (2) 

tf(w) = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡
 (3) 

idf(wi) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚
   (4) 

2.6. Klasifikasi kNN (k-Nearest Neighbor) 

k-Nearest Neighbor (kNN) merupakan salah satu metode yang 

menggunakan algoritma supervised. Dimana hasil query instance akan 

diklasifikasikan berdasarkan class mayoritas [18]. Prinsip kerja kNN adalah 

mencari jarak yang terdekan antara data yang akan dievaluasi kengan k 

tetangga terdekatnya. Tahapan dalam melakukan klasifikasi dengan 

menggunakan metode kNN adalah sebegai berikut: 

a. Pertama tentukan parameter nilai k. Dimana nilai k merupakan jumlah 

tetangga paling dekat. 

b. Setelah itu, menghitung euclidean distance objek terhadap data training  

yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut M Ilyas Sikki untuk 

menghitung euclidean distance dapat digunakan rumus sebegai berikut 

[18]: 

D(a,b) = √∑ (𝑎𝑘 − 𝑏𝑘)𝑑
𝑘=1

2 (7) 
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c. Selanjutnya, hasil dari perhitungan 12uclidean distance diurutkan secara 

ascending atau dari nilai paling kecil ke paling besar. 

d. Setelah diurutkan, data yang belum terklasifikasi dapat diprediksi 

kategorinyanya  berdasarkan kategori nearest neighbor yang paling 

mayoritas . 

 

Gambar 2. 2 Flowchat algoritma KNN  

Algoritma kNN memiliki kelebihan yaitu tangguh terhadap data 

training yang memiliki banyak noise dan efektif bila memproses data training 

yang besar. Sedangkan kelemahan algoritma kNN adalah peru ditentukannya 

nilai k, training berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang 

harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan 

hasil terbaik. Selain itu, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan 

perhitungan jarak dari tiap query instance pada keseluruhan data training 

[18]. 

2.7. Cosine Similarity 

Selain menggunakan euclidean distance untuk menghitung jarak, 

metode yang dapat digunakan adalah cosine similarity. Metode cosine 

similarity merupakan metode yang digunakan untuk menghitung similarity 

(tingkat kesamaan) antara dua buah objek. Secara umun metode ini 

didasarkan pada vector space cosine similarity  measure. Metode cosine 

similarity ini menghitung similarity antara dua buah objek (misalkan D1 dan 

D2) yang dinyatakan dalam dua buah vector dengan menggunakan keywords 

(kata kunci) dari sebuah dokumen sebegai ukuran [19]. Persamaan cosine 

similarity dapat dilihat pada persamaan 8. 

S(Di, Qi) = 
∑(𝐷𝑖 × 𝑄𝑖)

√(∑ 𝐷𝑖
2 × ∑ 𝑄𝑖

2)

 (8) 
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2.8. Pengujian  

 Pada penelitian ini, akan dilakukan pengujian secara intrinsik. 

Pengujian intrinsik dilakukan dengan cara menghitung akurasi dan F-Measure 

yang di dapat dari perhitungan precision dan recall. Precision adalah tingkat 

ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang 

diberikan oleh system. Recall adalah tingkat keberhasilan system dalam 

menemukan kembali sebuah informasi. 

Untuk menghitung akurasi, digunakan persamaan 9 sebagai beriku. 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓+𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑠𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡
  (9) 

Sedangkan untuk menghitung nilai F-measure digunkan persamaan 12, 

dengan presisi dan recall menggunakan persamaan 10 dan 11 sebagai berikut. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑠𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑠𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
  (10) 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑠𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
  (11) 

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ×
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 ×𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
  (12) 

Selain itu untuk mendapatkan nilai akurasi, presisi, recall, dan f-

measure yang akurat, maka dilakukan pengujian dengan metode cross 

validation. Metode cross validation adalah metode pengujian yang dilakukan 

untuk menprediksi error pada data test [20]. Dalam pengujian ini, data set 

akan dibagi menjadi k. Dari data yang telah dibagi, k-1 bagian akan menjadi 

data train dan 1 bagian akan menjadi data train. Hal ini disebut dengan k-fold.  

Selanjutnya pada data set yang telah dibagi dengan k dilakukan proses 

penyilangan dimana data train dijadikan sebagai data test begitu juga data test 

menjadi data train, proses ini dilakukan sebanyak k kali. Setelah itu, hitung 

rata-rata nilai akurasi, presisi, recall, serta f-measure pada masing-masing 

data test yang telah disilang dan hasilnya dirata-rata. 


