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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan perancangan penelitian yang 

akan dilakukan. Dimana analisa tersebut meliputi apa saja yang berkaitan dengan 

kebutuhan analisa sentimen. Sedangkan perancangan meliputi tahapan-tahapan 

yang dilakukan untuk melakukan analisa sentimen.  

3.1. Analisa Data 

Data yang digunakan sebagai data set dalam melakukan analisa 

sentimen ini  berupa data tweet berbahasa Indonesia yang didapat dari media 

sosial Twitter. Tweet yang digunakan adalah tweet mengenai transportasi 

online sebanyak 700 tweet. Dimana dari 700 dataset tersebut dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu 600 tweet untuk data train dan 100 tweet untuk data test. Dataset 

tersebut diambil pada periode waktu tanggal 1 Mei 2017 sampai tanggal 3 Mei 

2017 dengan kata kunci yaitu “gojekindosesia”, “grabID” dan “uber_IDN”. 

3.2. Kebutuhan Software dan Hardware yang Digunakan 

Pada penelitian ini dibutuhkan software dan hardware yang digunakan 

untuk melakukan analisa sentimen. Software yang digunakan untuk menunjang 

penelitian ini, dimana pada penelitian ini menggunakan bahasa pemograman 

Python adalah sebagai berikut: 

 Python 3

 Sublime sebagai Text Editor

Sedangkan hardware yang digunakan pada penelitian ini adalah sebuah 

lapotop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor AMD A6-4400 APU

 Memory RAM 4 GB

 OS Windows 8.1 Pro 64 bit

3.3. Pengumpulan Data atau Crawling 

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Twitter dengan 

kriteria tweet mengenai transportasi online dan berbahasa Indonesia. Crawling 

dilakukan dengan menggunakan bahasa pemograman Python dan 
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menggunakan library Tweepy. Crawling adalah suatu proses untuk mengambil 

data pada suatu database. Untuk mengakses database Twitter diperlukan key 

yang didapatkan dengan mendaftarkan proyek kita pada 

http://apps.twitter.com/. Kata kunci yang digunakan untuk crawling data tweet 

mengenai transportasi online adalah “gojekindonesia”, “grabID”, dan 

“uber_IDN”. Hasil crawling dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3. 1 contoh beberapa data set yang telah di-crawling 

No Tweet 

1. 

@gojekindonesia Sy mengultimatum jk driver tsb tdk ditindak lanjuti, sy 

akn membuat laporan ke pihak yg berwajib, YLKI &amp; Dishub. Sy 

meminta 

2. 
@gojekindonesia memaksa tambahan biaya ke istri sy. Olh sebab itu, sy 

meminta manajemen Go Jek segera menindak lanjuti driver tsb dgn 

3. 
Terima kasih @gojekindonesia atas responnya yang cepat dan 

memuaskan dlm menanggapi keluhan customer. Cool ! 

4. 
@gojekindonesia ini sistem gojek kok gini? Driver jutek2 minta di 

cancle tp deposit gw yg ilang! Klo g mau nganter ga usah di pick dong! 

5. 
@gojekindonesia mau komplain kekecewaan sama driver gocar di bdg 

kak 

6. 

Penyelamat pas laper hari ini adalah voucher Go-Food dari 

@gojekindonesia :") makasih yak, sering2 ngasih voucher ginian 

ðŸ˜•â•¤ï¸• 

7.  
RT @sandiuno: Naik @gojekindonesia biar gak kena macet. 

https://t.co/VGtErjtS9l 

8. 
@gojekindonesia Terimakasih Gojek sangat puas atas pelayanan 

nyaðŸ˜Š 

9. 
@gojekindonesia balikin kredit saya, order go send. Kerjaan blm beres, 

blm jalan maen potong2 aja go pay gue! 

10. 

@gojekindonesia min saya merasa kecewa dgn driver ini krn dia cancel 

orderan saya di tokopedia tanpa konfirmasi, pdâ€¦ 

https://t.co/XcFqzN5q9F 

http://apps.twitter.com/
https://t.co/VGtErjtS9l
https://t.co/XcFqzN5q9F
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11. 

@gojekindonesia Sy mau komplain keras thdp driver berikut ini. Ada 2 

hal yg sgt penting yg membuat sy marah &amp; kecewâ€¦ 

https://t.co/W3hZD03ihA 

 

3.4. Analisa dan Perancangan 

Tahapan yang akan dilakukan untuk melakukan analisa sentimen pada 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1: 

 
Gambar 3. 1 Worfkflow proses analisa dan perancangan 

Terdapat 4 proses yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Preprocessing 

Untuk melakukan preprocessing tahapan yang dilakukan dapat 

dilihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Workflow proses proprocessing 

Terdapat 4 proses dalam melakukan preprocessing yaitu : 

a. Case folding 

Pada tahap ini dilakukan penyetaraan besar kecilnya karakter pada 

semua tweet yang telah di crawling. Contoh hasilnya dapat dilihat pada 

tabel 3.2. 

https://t.co/W3hZD03ihA
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Tabel 3. 2 case folding pada data set 

Tahap Tweet 

Awal 

@gojekindonesia Sy mengultimatum jk 

driver tsb tdk ditindak lanjuti, sy akn 

membuat laporan ke pihak yg berwajib, 

YLKI &amp; Dishub. Sy meminta 

Hasil case folding 

@gojekindonesia sy mengultimatum jk 

driver tsb tdk ditindak lanjuti, sy akn 

membuat laporan ke pihak yg berwajib, ylki 

&amp; dishub. sy meminta 

Pada tabel 3.2 di atas, perubahan hasil case folding dapat dilihat pada 

karakter yang digaris bawahi yang terdapat di kolom tweet hasil case 

folding. 

 

b. Filtering 

Tahap ini merupakan tahapan untuk penghapusan URL, mention, 

hashtag serta tanda baca dan juga karakter spesial. Contoh hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 3.3.  

Tabel 3. 3 filtering pada data set 

Tahap Tweet 

Awal 

@gojekindonesia sy mengultimatum jk 

driver tsb tdk ditindak lanjuti, sy akn 

membuat laporan ke pihak yg berwajib, ylki 

&amp; dishub. sy meminta 

Hasil filtering 

sy mengultimatum jk driver tsb tdk ditindak 

lanjuti sy akn membuat laporan ke pihak yg 

berwajib ylki amp dishub sy meminta 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa karakter yang digaris bawahi 

pada kolom tweet awal akan dihapus. Sehingga hasilnya seperti di 

kolom tweet hasil filtering. 
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c. Stemming 

Tahap ini merupakan tahap pencarian kata dasar pada kata yang 

berimbuhan. Contoh hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.4:  

Tabel 3. 4 Stemming pada data set 

Tahap Tweet 

Awal 

sy mengultimatum jk driver tsb tdk ditindak 

lanjuti sy akn membuat laporan ke pihak yg 

berwajib ylki amp dishub sy meminta 

Hasil stemming 

sy ultimatum jk driver tsb tdk tindak lanjut sy 

akn buat lapor ke pihak yg wajib ylki amp 

dishub sy minta 

 

Pada tabel diatas, untuk kata berimbuhan seperti kata yang telah 

digaris bawahi pada kolom tweet awal di ubah menjadi kata dasarnya 

sehingga hasilnya seperti di kolom tweet hasil stemming. 

d. Normalisasi 

Tahap ini merupakan tahap untuk menubah kata yang tidak baku 

menjadi baku Contoh hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.4:  

Tabel 3. 5 Normalisasi pada data set 

Tahap Tweet 

Awal 

sy ultimatum jk driver tsb tdk tindak lanjut sy 

akn buat lapor ke pihak yg wajib ylki amp 

dishub sy minta 

Hasil stemming 

saya ultimatum jika driver tersebut tidak 

tindak lanjut saya akan buat lapor ke pihak 

yang wajib ylki amp dishub saya minta 

Pada tabel diatas, untuk kata berimbuhan seperti kata yang telah 

digaris bawahi pada kolom tweet awal di ubah menjadi kata dasarnya 

sehingga hasilnya seperti di kolom tweet hasil stemming. 

 

e. Tokenizing 
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Tahap ini dilakukan untuk memisahkan kata perkata pada masing-

masing tweet. Hal ini dilakukan untuk menghutung bobot pada 

masing-masing kata/term. Contoh hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.6: 

Tabel 3. 6 tokenizing pada data set 

Tahap tweet 

Awal 

saya ultimatum jika driver tersebut tidak 

tindak lanjut saya akan buat lapor ke pihak 

yang wajib ylki dan dinas hubung saya minta 

Hasil  tokenizing 

saya, ultimatum, jika, driver, tersebut, tidak, 

tindak, lanjut, saya, akan, buat, lapor, ke, 

pihak, yang, wajib, ylki, dan, dinas, hubung, 

saya, minta, 

 

2. Pembobotan Hybrid TF-IDF 

Pada penelitian ini, untuk menghitung bobot pada masing-masing 

term menggunakan persamaan hybrid TF-IDF yang di ajukan oleh 

sharifi[7], seperti pada persamaan (2), (3) dan (4). Dalam menerapkan 

persamaan tersebut untuk menghitung bobot masing-masing term ada 

beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu: 

a. Memisahkan data set yang telah di preprocessing  (tabel 3.6) menjadi 

dua, yaitu data train (tabel 3.7) dan data test (tabel 3.8) 

Tabel 3. 7 data set yang telah di preprocessing 

No Tweet 

1. 

saya, ultimatum, jika, driver, tersebut, tidak, tindak, lanjut, 

saya, akan, buat, lapor, ke, pihak, yang, wajib, ylki, dishub, 

saya, minta 

2. 

paksa, tambah, biaya, ke, istri, saya, oleh, sebab, itu, saya, 

minta, manajemen, go, jek, segera, tindak, lanjut, driver, 

tersebut, dengan 

3. 
terima, kasih, atas, responnya, yang, cepat, dan, muas, dalam, 

tanggap, keluh, customer, cool 
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4. 

ini, sistem, gojek, kok, gini, driver, jutek, minta, di, cancel, 

tapi, deposit, saya, yang, hilang, kalao, tidak, mau, nganter, 

tidak, usah, di, pick, dong 

5. mau, komplain, kecewa, sama, driver, gocar, di, bandung, kak 

6. 
selamat, pas, laper, hari, ini, adalah, voucher, go, food, dari, 

makasih, yak, sering, ngasih, voucher, ginian 

7.  naik, biar, gak, kena, macet  

8. terima, kasih, gojek, sangat, puas, atas, layan, nya 

9. 
balikin, kredit, saya, order, go, send, kerjaan, belum, beres, 

belum, jalan, main, potong, aja, go, pay, saya 

10. 
min, saya, merasa, kecewa, dengan, driver, ini, karena, dia, 

cancel, order, saya, di, tokopedia, tanpa, konfirmasi, pada,  

11. 
saya, mau, komplain, keras, terhadap, driver, berikut, ini, ada, 

hal, yang, sangat, penting, yang, buat, saya, marah, kecewas 

 

Tabel 3. 8 data train 

No Tweet 

1. 

saya, ultimatum, jika, driver, tersebut, tidak, tindak, lanjut, 

saya, akan, buat, lapor, ke, pihak, yang, wajib, ylki, dishub, 

saya, minta 

2. 

paksa, tambah, biaya, ke, istri, saya, oleh, sebab, itu, saya, 

minta, manajemen, go, jek, segera, tindak, lanjut, driver, 

tersebut, dengan 

3. 
terima, kasih, atas, responnya, yang, cepat, dan, muas, dalam, 

tanggap, keluh, customer, cool 

4. 

ini, sistem, gojek, kok, gini, driver, jutek, minta, di, cancel, 

tapi, deposit, saya, yang, hilang, kalao, tidak, mau, nganter, 

tidak, usah, di, pick, dong 

5. mau, komplain, kecewa, sama, driver, gocar, di, bandung, kak 

6. 
selamat, pas, laper, hari, ini, adalah, voucher, go, food, dari, 

makasih, yak, sering, ngasih, voucher, ginian 
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7.  naik, biar, gak, kena, macet  

8. terima, kasih, gojek, sangat, puas, atas, layan, nya 

9. 
balikin, kredit, saya, order, go, send, kerjaan, belum, beres, 

belum, jalan, main, potong, aja, go, pay, saya 

10. 
min, saya, merasa, kecewa, dengan, driver, ini, karena, dia, 

cancel, order, saya, di, tokopedia, tanpa, konfirmasi, pada  

 

 

Tabel 3. 9 data test 

No Tweet 

1. 
saya, mau, komplain, keras, terhadap, driver, berikut, ini, ada, 

hal, yang, sangat, penting, yang, buat, saya, marah, kecewa 

 

b. Melakukan labeling terhadap data train secara manual, contohnya pada 

tabel 3.9. Labeling juga dilakukan pada data test, hal ini berguna untuk 

melakukan pengujian pada hasil klasifikasi. Pada penelitian ini 

labeling dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 3. 10 Data train yang telah diklasifikasi secara manual 

No Tweet Class 

1. 

saya ultimatum jika driver tersebut tidak tindak 

lanjut saya akan buat lapor ke pihak yang wajib 

ylki dishub saya minta 

Negatif 

2. 

paksa tambah biaya ke istri saya oleh sebab itu 

saya minta manajemen go jek segera tindak lanjut 

driver tersebut dengan 

Negatif 

3. 
terima kasih atas responnya yang cepat dan muas 

dalam tanggap keluh customer cool 
Positif 

4. 

ini sistem gojek kok gini driver jutek minta di 

cancel tapi deposit saya yang hilang kalao tidak 

mau nganter tidak usah di pick dong 

Negatif 

5. 
mau komplain kecewa sama driver gocar di 

bandung kak 
Negative 
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6. 
selamat pas laper hari ini adalah voucher go food 

dari makasih yak sering ngasih voucher ginian 
Positif 

7.  naik biar gak kena macet  Positif  

8. terima kasih gojek sangat puas atas layan nya Positif 

9. 
balikin kredit saya order go send kerjaan belum 

beres belum jalan main potong aja go pay sata 
Negatif 

10. 

min saya merasa kecewa dengan driver ini karena 

dia cancel order saya di tokopedia tanpa 

konfirmasi pada  

Negatif 

 

c. Mendata term yang terdapat pada semua data train, namun jangan ada 

term yang sama.  

Contohnya pada data train di atas akan menghasilkan daftar term 

sebagai berikut: saya, ultimatum, jika, driver, tersebut, tidak, tindak, 

lanjut, akan, buat, lapor, ke, pihak, yang, wajib, ylki, dishub, minta, 

paksa, tambah, biaya, istri, oleh, sebab, itu, manajemen, go, jek, segera, 

dengan, dsb. 

d. Menghitung bobot masing-masing term dengan menggunakan 

persamaan (2), (3), dan (4). Contoh perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran tabel 3. 12 dengan keterangan sebagai berikut: 

 A : jumlah term di semua data train 

 B  : jumlah data train yang memuat term 

 TF :
𝐴

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚
, dimana term yang dimaksud adalah 

semua term tanpa terkecuali yang sama. 

 Log(IDF) : log (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛

𝐵
) 

 W : 𝑇𝐹 ×  log (𝐼𝐷𝐹) 

e. Setelah mendapatkan nilai bobot masing-masing term, selanjutkan 

menghitung bobot pada masing-masing data train. Contohnya dapat 

dilihat pada lampiran tabel 3.13 dengan keterangan sebagai berikut: 

 𝑇𝑥 = 𝑊 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝑇𝑥) 
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Sehingga bobot pada data train 1 = [0.0610, 0.0068, 0.0068, 0.0102, 

0.0094, 0.0142, 0.0094, 

0.0068, 0.0068, dsb…] 

Begitu juga dengan nilai bobot pada data train lainnya dapat dilihat 

pada tabel 3.13. Dari pembobotan data train, dapat diketahui model 

data yang akan digunakan pada pembobotan data test. Pada penelitian 

ini model pembobotan Hybrid TF-IDF berupa bobot pada masing-

masing term. Sebingga untuk mengetahui bobot masing-masing tweet, 

maka dapat dihitung dengan cara mengkalikan jumlah kemunculan 

term pada tweet dengan bobot term. 

f. Menghitung bobot data test dengan berdasarkan nilai W pada masing-

masing term. Contohnya dapat dilihat pada lampiran tabel 3.14 dengan 

keterangan sebagai berikut: 

 𝐷𝑥 = 𝑊 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡 (𝐷𝑥) 

Sehingga bobot pada data test 1 = [0.0407, 0.0000, 0.0000, 0.0102, 

0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 

0.0000, dsb…] 

 

3. Klasifikasi kNN 

Setelah melakukan pembobotan pada tweet baik data train maupun 

data test, tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi kNN. Pada 

klasifikasi ini, untuk menghitung jarak antar tweet menggunakan 

persamaan cosine similarity. Persamaan cosine similarity dapat dilihat 

pada persamaan (8): 

 Tahapan yang dilakukan untuk melakukan klasifikasi kNN adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai k, dimana pada contoh kasus diatas ditentukan nilai 

k = 5.  

Untuk setiap data test, dihitung jarak antara data test terhadap 

semua data train menggunakan persamaan (4). Contohnya perhitungan 

cosine similarity, diketahui bobot data train (tabel 3.15 pada lampiran) 

dan data test (tabel 3.16 pada lampiran). Berdasarkan persamaan (4), 
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maka untuk mempermudah perhitungan diperlukan tabel perkalian 

antara data test dengan masing-masing data train dan hasilnya 

dijumlahkan seperti table 3.17 pada lampiran. Selain itu, diperlukan 

juga tabel pangkat 2 masing-masing bobot data test dan data train. Lalu 

di jumlahkan dan dicari nilai akar dari masing-masing hasil 

pemangkatan data train dan data test, hasilnya seperti tabel 3.18 pada 

lampiran. 

Dari hasil perhitungan tabel 3.17 dan tabel 3.18 kita dapat 

menghitung cosine similarity dengan menggunakan persamaan (8), 

perhitungannya dapat dilihat pada table 3.16:  

Tabel 3. 11 Perhitungan cosine similarity 

No 
∑ 𝑫𝟏

× 𝑻𝒊 
√∑ 𝐷12 √∑ 𝑇𝑖2 𝐜𝐨𝐬(𝑫𝟏, 𝑻𝒊) Class 

T1 0.0029 0.0513 0.0705 0.7886 negatif 

T2 0.0018 0.0513 0.0541 0.6328 negatif 

T9 0.0017 0.0513 0.0611 0.5278 negatif 

T4 0.0014 0.0513 0.0568 0.4653 negatif 

T5 0.0003 0.0513 0.0266 0.2395 negatif 

T3 0.0002 0.0513 0.0281 0.1556 positif 

T6 0.0001 0.0513 0.0399 0.0549 positif 

T8 0.0000 0.0513 0.0232 0.0383 positif 

T7 0.0000 0.0513 0.0151 0.0000 positif 

T10 0.0020 0.0513 0.0520 0.7343 negatif 
Keterangan : 

 D1 adalah bobot data test. 

 Ti adalah bobot data train. 

 ∑ 𝑫𝟏 × 𝑻𝒊 adalah jumlah dari perkalian matrix antara D1 dan 

Ti 

 √∑ 𝑫𝟏𝟐 adalah akar dari jumlah pemangkatan D1. 

 √∑ 𝑻𝒊𝟐 adalah akar dari jumlah pemangkatan Ti. 

 𝐜𝐨𝐬(𝑫𝟏, 𝑻𝒊) =  
∑ 𝑫𝟏 ×𝑻𝒊

√∑ 𝑫𝟏𝟐×√∑ 𝑫𝟏𝟐
  

b. Mengurutkan nilai cosine similarity secara descending. 

Setelah diketahui nilai jarak antara data test dan data train, selanjutnya 

data diurutkan secara descending. 
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Tabel 3. 12 hasil perhitungan cosine similarity yang telah 

diurukkan 

No 

∑ 𝑫𝟏

× 𝑻𝒊 
√∑ 𝐷12 √∑ 𝑇𝑖2 𝐜𝐨𝐬(𝑫𝟏, 𝑻𝒊) Class 

T1 0.0029 0.0513 0.0705 0.7886 negatif 

T10 0.0020 0.0513 0.0520 0.7343 negatif 

T2 0.0018 0.0513 0.0541 0.6328 negatif 

T9 0.0017 0.0513 0.0611 0.5278 negatif 

T4 0.0014 0.0513 0.0568 0.4653 negatif 

T5 0.0003 0.0513 0.0266 0.2395 negatif 

T3 0.0002 0.0513 0.0281 0.1556 positif 

T6 0.0001 0.0513 0.0399 0.0549 positif 

T8 0.0000 0.0513 0.0232 0.0383 positif 

T7 0.0000 0.0513 0.0151 0.0000 positif 
 

c. Melihat k data yang paling dekat jaraknya. 

Dari tabel diatas (tabel 4.), jika diambil 5 (k = 5) data yang paling dekat 

adalah T1, T10, T2, T9 dan T4. 

d. Mengklasifikasikan berdasarkan jumlah kelas terbanyak pada k data 

Sehingga, data test T1 dapat diklasifikasikan ke dalam kelas negatif. 

3.5. Pengujian 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung akurasi 

dan F-measure. Untuk menghitung akurasi, digunakan persamaan 9 dan untuk 

menghitung f-measure menggunakan persamaan 12. Dimana untuk 

menghitung presisi menggunakan persamaan 10 dan recall mengunakan 

persamaan 11. Contoh pengujian adalah sebagai berikut: 

Klasifikasi akan menghasilkan data seperti tabel 3.12, dimana 

klasifikasi yang dilakukan dengan perhitungan sistem dibandingkan dengan 

prediksi yang dilakukan secara manual. 

Tabel 3. 13 Contoh hasil klasifikasi berdasarkan prediksi dan sistem  

No Tweet Prediksi Sistem 

T1. 

saya ultimatum jika driver tersebut tidak 

tindak lanjut saya akan buat lapor ke pihak 

yang wajib ylki dishub saya minta 

Negatif Negatif 
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T2. 

paksa tambah biaya ke istri saya oleh sebab 

itu saya minta manajemen go jek segera 

tindak lanjut driver tersebut dengan 

Negatif Positif 

T3. 
terima kasih atas responnya yang cepat dan 

muas dalam tanggap keluh customer cool 
Positif Positif 

T4. 

ini sistem gojek kok gini driver jutek minta di 

cancel tapi deposit saya yang hilang kalao 

tidak mau nganter tidak usah di pick dong 

Negatif Negatif 

T5. 
mau komplain kecewa sama driver gocar di 

bandung kak 
Negative Negatif 

T6. 

selamat pas laper hari ini adalah voucher go 

food dari makasih yak sering ngasih voucher 

ginian 

Positif Negatif 

T7.  naik biar gak kena macet  Positif  Positif 

T8. terima kasih gojek sangat puas atas layan nya Positif Positif 

T9. 

balikin kredit saya order go send kerjaan 

belum beres belum jalan main potong aja go 

pay sata 

Negatif Negatif 

T10. 

min saya merasa kecewa dengan driver ini 

karena dia cancel order saya di tokopedia 

tanpa konfirmasi pada  

Negatif Negatif 

 

Dari tabel 3.12 dapat kita ketahui bahwa hasil klasifikasi oleh sistem 

yang tidak sesuai dengan prediksi terdapat pada data T2 dan T6. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada 2 data yang salah dari 10 data. Untuk memudahkan 

menghitung akurasi dan f-measure dapat menggunakan tabel confusion 

matrix, seperti tabel 3.13 : 

Tabel 3. 14 contoh tabel confusion matrix 

 

Sistem 

Positif Negatif 
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P
re

d
ik

si
 Positif 

BP 

3 

SP 

1 

Negatif 
SN 

1 

BN 

5 

 

Keterangan : 

 BP : benar positif 

 SP : salah positif 

 SN : benar negatif 

 BN : benar negatif 

Sehingga untuk menghitung akurasi adalah sebagai berikut: 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝐵𝑃 + 𝐵𝑁

𝑆𝑁 + 𝑆𝑃 + 𝐵𝑁 + 𝐵𝑃
=

8

10
= 0.8 = 𝟖𝟎% 

Sedangkan untuk menghitung presisi dan recall pada masing-masing kelas 

sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 =
𝐵𝑃

𝐵𝑃 + 𝑆𝑁
=

3

4
= 0.75 = 𝟕𝟓% 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝐵𝑁

𝐵𝑁 + 𝑆𝑃
=

5

6
= 0.83 = 𝟖𝟑% 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 =
𝐵𝑃

𝐵𝑃 + 𝑆𝑃
=

3

4
= 0.75 = 𝟕𝟓% 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝐵𝑁

𝐵𝑁 + 𝑆𝑁
=

5

6
= 0.83 = 𝟖𝟑% 

Sehingga untuk menghitung nilai f-measure pada masing-masing kelas adalah 

sebagai berikut: 

𝑓 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 = 2 ×
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓
 

𝑓 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 = 2 ×
0.75 × 0.75

0.75 + 0.75
= 0.75 = 𝟕𝟓% 

𝑓 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 = 2 ×
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
 

𝑓 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 = 2 ×
0.83 × 0.83

0.83 + 0.83
= 0.83 = 𝟖𝟑% 
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Untuk mendapatkan nilai pengujian yang akurat, maka dilakukan 

pengujian dengan metode cross validation.  Contoh pengujian cross 

validation adalah sebagai berikut: 

Terdapat 300 data set. Apabila k-fold = 3, maka untuk masih-masih fold 

memliliki 100 data test dan 200 data train. Untuk melihat ilustrasi pembagian 

data set dapat dilihat dapa tabel 3.14.  

Tabel 3. 15 Ilustrasi pembagian data set dengan k-fold = 3 

Data Fold 1 Fold 2 Fold 3 

1-100 Test Train Train 

101-200 Train Test Train 

201-300 Train Train Test 

 

Selanjutnya untuk setiap data test pada masing-masing fold dihitung 

nilai akurasi, presisi, recall dan f-measure-nya. Setelah itu hasil pengujian 

dihitung nilai rata-ratanya, sehingga didapat nilai pengujian yang lebih akurat. 


