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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan 

penelitian, sehingga penulis dapat menambah pemahaman teori yang dapat 

digunakan sebagai referensi penelitian yang dilakukan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 

Xinyue Ye, Shengwen 

Li, Xining Yang, dan 

Chenglin Qin, 2016. 

Use of Social Media 

for the Detection and 

Analysis of Infectious 

Diseases in China. 

Menggunakan Weibo sebagai 

sumber data untuk 

menganalisa wabah penyakit 

dari waktu ke waktu sehingga 

didapatkan hasil deteksi DBD 

yang mengelompok secara 

spasial dan penyebarannya. 

Perbedaan : Studi kasus yang digunakan sebelumnya hanya penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) dan menggunakan media sosial Weibo sebagai sumber 

data. Menerapkan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan Kalman Filter. 

Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan 10 jenis penyakit dan 

menggunakan Twitter sebagai sumber data. Metode yang digunakan peneliti 

yaitu algoritma Naïve Bayes. 

 
Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 

Anggraeni, P.N. (2016) Sistem Informasi Deteksi 

Kemacetan Berdasarkan 

Tweet Menggunakan 

Named Entity Recognition 

(NER) Studi Kasus: Mobil 

Antar Jemput Anak 

Sekolah Kota Batu. 

Menentukan lokasi 

kemacetan hanya 

menggunakan metode 

Named Entity 

Recognition. 
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Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Perbedaan : Studi kasus yang digunakan sebelumnya tentang Kemacetan. 

Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan studi kasus jenis penyakit dan 

menggunakan sumber data yang sama yaitu Twitter. Metode yang digunakan 

peneliti sekarang dan sebelumnya juga sama yaitu Named Entity Recognition. 
 

2.2 Biosurveillance 

Biosurveillance merupakan suatu proses pengumpulan, pengintegrasian, dan 

pengkomunikasian data informasi penting yang memiliki keterkaitan dengan 

aktivitas penyakit dan ancaman terhadap kesehatan manusia, hewan, atau tanaman 

[1]. Biosurveillance telah terbukti dapat memprediksi wabah yang sedang 

berlangsung dengan derajat akurasi yang tinggi [2]. Cara kerja biosurveillance 

adalah dengan menguraikan sebuah kalimat, mengidentifikasi benda, kata kerja, 

dan frase preposisional. 

Tujuan biosurveillance adalah untuk biosurveillance yang terintegrasi dengan 

baik agar menyelamatkan hidup dengan memberikan informasi penting untuk 

pengambilan keputusan yang lebih baik di semua tingkatan. Terdapat empat fungsi 

dasar untuk membentuk strategi Biosurveillance, antara lain : (1) memindai dan 

melihat lingkungan hidup; (2) mengidentifikasi dan mengintegrasikan informasi 

penting; (3) menginformasikan dan memperingatkan para pembuat keputusan; dan 

(4) memperkirakan dan menyarankan potensi dampak. Fungsi-fungsi ini saling 

terkait, multidimensional, memberi informasi dan mendukung satu sama lain 

sebagai bagian dari proses dinamis. Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

pemahaman insiden dan untuk menginformasikan pengambilan keputusan di semua 

level, bahkan jika ada ambiguitas yang signifikan. Fungsi ini juga akan membantu 

dalam mencapai tujuan keseluruhan dari biosurveillance [11]. 

2.3 Text Mining 
Text mining merupakan bidang baru dalam ilmu komputer yang mencoba 

memecahkan informasi yang berlebihan dengan cara mengkombinasikan teknik 

dari data mining, machine learning, natural language processing, information 

retrieval, dan knowledge management. Text mining juga dapat mengekstrak 
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informasi penting dari berbagai sumber data dengan cara melakukan identifikasi 

dan eksplorasi pola yang menarik [12]. Text mining merupakan proses analisa teks 

otomatis oleh komputer untuk menggali informasi yang berkualitas dari suatu 

rangkaian teks yang tidak terstruktur dalam sebuah dokumen [13]. 

Menurut penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Sitanggang berjudul 

“Pengkategorian buku untuk Fakultas Teknik menggunakan Metode Naive Bayes 

Classifier di Perpustakaan Universitas Widyatama”, ruang lingkup penggunaan 

Text Mining yang sering digunakan adalah : 

1. Ekstraksi informasi (information extraction): Identifikasi frasa dan keterkaitan 

dalam teks, dengan cara melihat urutan tertentu melalui pencocokan pola.  

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

berdasarkan profil dan dokumen yang dilihat oleh pengguna.  

3. Perangkuman (summarization): Pembuatan rangkuman dokumen untuk 

efisiensi dalam proses membaca.  

4. Kategorisasi (categorization): Penentuan tema utama dan pengelompokan 

dalam suatu teks, berdasarkan tema dari kategori yang telah ditentukan.  

5. Penggugusan (clustering): Pengelompokan dokumen yang serupa tanpa 

menetukan kategori sebelumnya. 

6. Penautan konsep (concept linking): Penautan dokumen terkait dengan 

identifikasi konsep, sehingga membantu pengguna untuk menemukan 

informasi yang tidak ditemukan dengan hanya menggunakan metode pencarian 

tradisional.  

7. Penjawaban pertanyaan (question answering): Pemberian jawaban terhadap 

suatu pertanyaan dengan cara mencocokan pola, berdasarkan pengetahuan.  

2.4 Twitter 

Twitter adalah layanan microblogging terbesar di Amerika Serikat, yang 

memungkinkan penggunanya mendaftar secara gratis agar dapat mengirim dan 

membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Sejak diluncurkan pada tahun 

2006 oleh Jack Dorsey, selaku pendiri Twitter mengalami perkembangan yang 

berarti. Pada tahun 2014, tercatat jumlah total pengguna aktif adalah 284 juta 

pengguna aktif. Dari sekian banyaknya jumlah dari tahun 2014, yang mengirim 
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tweets perhari sekitar 500 juta tweet. Dan sekitar 80% berasal dari perangkat mobile 

untuk mengirim tweet tersebut [4].  

Seperti semua platform media sosial, Twitter memiliki API (Application 

Programming Interface) sehingga pengembang dan peneliti dapat mengajukan 

pertanyaan berbasis teks dalam format yang telah ditentukan dan Twitter akan 

mengembalikan data berupa teks saja (bukan termasuk gambar, atau render data 

dalam antarmuka grafis). Pengembang juga dapat menggunakan data tersebut untuk 

membuat aplikasi di Twitter, seperti antarmuka disesuaikan atau cara berinteraksi 

dengan tweets, dan peneliti dapat menggunakan data teks untuk mempelajari pola 

di Twitter [3, 4]. Ada klaim yang mengatakan bahwa Twitter mampu memprediksi 

trend masa depan yang mendapat perhatian khusus di masyarakat [5, 6, 7]. Dengan 

demikian kita dapat menggunakan Twitter untuk kepentingan tertentu seperti 

pengambilan data kesehatan. 

2.5 Pre-processing Data 

Preprocessing merupakan tahapan proses dalam mempersiapkan data mentah 

yang dapat diolah lebih lanjut. Praproses data dilakukan dengan cara mengubah 

data yang tidak sesuai, menjadi bentuk yang lebih mudah diproses oleh sistem. 

Menurut A. Clark, terdapat tiga model praproses untuk kalimat atau teks dengan 

noise yang besar. Tiga model tersebut adalah : 

1. Orthographic Model digunakan untuk memperbaiki kata atau kalimat yang 

memiliki kesalahan dari segi bentuk kata atau kalimat. Contoh kesalahan 

yang diperbaiki adalah huruf capital di tengah kata. 

2. Error Model digunakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan atau eja. 

Ada dua jenis kesalahan yang diperbaiki dengan model ini, yaitu kesalahan 

penulisan dan kesalahan eja. 

3. White Space Model mengacu pada kesalahan tanda baca. Contoh untuk 

model ini adalah tidak menggunakan tanda titik ‘.’ di akhir kalimat. Namun, 

model ini tidak terlalu signifikan, terutama ketika berhadapan dengan media 

sosial yang jarang mengindahkan tanda baca. 

Setelah dilakukan proses pengambilan data tweets dari Twitter secara otomatis. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan praproses data, agar data siap digunakan 
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untuk proses pengklasifikasian. Praproses yang digunakan untuk data Twitter 

adalah sebagai berikut: 

1. Remove Punctuation, menghapus semua tanda baca. 

2. Remove Username, menghapus nama user atau akun yang menulis tweets. 

3. Remove Hashtag, menghapus Hashtag (#) dari tweets.  

4. Removal URL, menghapus URL yang terdapat di tweets. 

5. Filter Data, menghapus kata yang tidak mempunyai informasi tentang 

tweets yang akan digunakan. 

6. Tokenizing, melakukan parsing terhadap dokumen atau data menjadi tiap 

kata. 
 

2.6 Fitur Sintaktik 

Dalam pengklasifikasian suatu teks, perbedaan pada fitur dapat diekstraksi dan 

dijadikan karakteristik pembeda dari tiap data. Terdapat 3 kategori fitur antara lain 

Leksikal (Bag of Words), Sintaktik, dan Semantik [14]. 

Fitur sintaktik merupakan perbedaan dari masing-masing kelas yang diekstraksi 

berdasarkan sintak dari dataset. Pada penelitian ini, fitur sintaktik melakukan 

ekstraksi berdasarkan pola susunan kemunculan kata pada kalimat yang ada. Pola 

tersebut seperti: 

• Apabila terdapat kata “Jenis Penyakit” maka data masuk ke dalam 

kelas/kategori Penyakit yang disebutkan 

Contoh: “Ditemukan 70 kasus malaria di Pontianak” (data masuk ke dalam 

kelas Infeksi Parasit”) 

Dalam penyusunan pola terhadap kalimat, terdapat beberapa jenis penyakit dan 

potensi negasi yang menjadi karakteristik masing-masing target kelas. 

2.7 Classification 

Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan model atau fungsi yang 

menjelaskan kelas data dengan tujuan membangun model yang dapat 

mengkategorikan atau memprediksi target kelas dari data yang belum diketahui 

target kelas sebelumnya. Dalam pembangunan model ini, teknik klasifikasi 

mempunyai pendekatan sistematis dari suatu inputan menjadi pilihan. Dimana akan 
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dilakukan pembelajaran (learning) dari data yang nantinya akan mendapatkan suatu 

model yang paling memenuhi antar atribut serta kelas dalam data. Model 

pengklasifikasian data menggunakan dua proses, yaitu:  

a. Proses training, menggunakan training set yang telah diketahui attribute-nya 

untuk membangun model atau fungsi.  

b. Proses testing, untuk mengetahui keakuratan model atau fungsi yang akan 

dibangun pada proses training, maka digunakan data yang disebut dengan 

testing set untuk memprediksi attribute-nya. 
 

2.8 Algoritma Naïve Bayes Classifier 

Algoritma yang digunakan untuk mencari nilai probabilitas tertinggi untuk 

mengklasifikasi data uji pada kategori yang paling tepat [12]. Klasifikasi Bayesian 

merupakan klasifikasi statistik untuk memprediksi probabilitas keanggotaan kelas 

tertentu [13], menghitung peluang suatu hipotesis, menghitung peluang suatu kelas 

dari masing-masing kelompok atribut yang ada, dan menentukan kelas yang paling 

optimal [15]. Naive Bayes merupakan klasifikasi dengan metode probabilitas dan 

statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu 

memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya 

sehingga dikenal sebagai teorema Bayes [10]. 

Proses pengimplementasian menggunakan metode Naïve Bayes atau Naïve 

Bayes Classifier (NBC). Metode Naïve Bayes adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk klasifikasi teks. Naïve Bayes menggunakan teori probabilitas 

sebagai dasar teori. Dalam bukunya, [13] menyatakan: "Bayesian classiffiers 

mempunyai tingkat kecepatan dan akurasi yang tinggi ketika diaplikasikan dalam 

database yang besar”. [16]. 

Theorema Bayes : 

P(H | X) = 𝑃𝑃 �𝑋𝑋�𝐻𝐻� 𝑃𝑃(𝐻𝐻)
𝑃𝑃(𝑋𝑋)

 ………………………(2.1) 

 

Keterangan: 

P(H | X) : Probabilitas bahwa hipotesa benar (valid) untuk data  sampel X. 

X : Data sampel yang diamati 
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H : Hipotesa H 

P(H) : Probabilitas kemunculan kelas Cl 

P(X) : Probabilitas kemunculan kejadian X 

P(X | H) : Probabilitas kemunculan data sampel X, bila diasumsikan bahwa 

hipotesa benar (valid). 

2.9 Named Entity Recognition 

Named Entity Recognition (NER) merupakan ekstraksi informasi yang 

menggunakan model NLP (Natural Language Processing). Named Entity 

Recognition merupakan ekstraksi informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi 

atau mengenali entitas. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan proses 

pengklasifikasian kedalam beberapa entitas. Entitas ini meliputi entitas nama (nama 

orang, lokasi, organisasi), ekspresi waktu (tanggal, waktu, durasi) dan ekspresi 

bilangan (uang, persen, numerik, kardinal) pada kumpulan suatu teks [17]. Pola ini 

dapat didefinisikan secara manual oleh pakar atau secara otomatis dengan 

pembelajaran mesin. Oleh karena itu, terdapat dua pendekatan dalam pengenalan 

entitas, yaitu pendekatan berbasis aturan dan pendekatan berbasis pembelajaran.  

2.10 INA-NLP 

Arsitektur sistem dari InaNLP hampir sama dengan Stanford NLP, yang terdiri 

dari beberapa modul NLP. Setiap masing – masing modul NLP dapat diakses oleh 

pengguna (user). Modul-modul yang terdapat dalam InaNLP antara lain Sentence 

Splitter, Tokenization, Word Normalization, dan Named Entity Tagger. Metode 

yang digunakan untuk modul dapat bervariasi, antara aturan berbasis approaches 

(Rule based Approaches) dan pendekatan berbasis statistik (Statistical Based 

Approach) [18]. 

Dibawah ini arsitektur sistem dari InaNLP: 

Sentence Splitter Tokenization Word 
Normalization

Named Entity 
Tagger

INTERFACE

 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem InaNLP 
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2.11 Metode Pengujian 

Metode pengujian digunakan untuk mengetahui kinerja dari sebuah algoritma. 

Apabila saat pengujian dilakukan dapat diketahui kinerja algoritma sudah sesuai 

dengan data atau tidak. Sistem yang melakukan klasifikasi diharapkan dapat 

mengklasifikasikan semua set data dengan benar. Tetapi tidak dapat dipungkiri 

bahwa kinerja suatu sistem, tidak dapat 100% benar, sehingga sistem klasifikasi 

juga harus diukur kinerjanya. Berikut merupakan cara mengukur kinerja klasifikasi 

yang umum digunakan berdasarkan literatur dalam buku ”Data Mining – Konsep 

dan Aplikasi Menggunakan MATLAB” [19]: 

2.11.1 Cross Validation 

Pengujian untuk mengukur tingkat akurasi prediksi yang direkomendasikan 

adalah Cross Validation model K-Fold Cross Validation. K-Fold Cross Validation 

direkomendasikan karena cenderung dapat memberikan estimasi akurasi yang 

kurang bias, dan mengurangi waktu komputasi. Penggunaan Cross Validation 

digunakan untuk memprediksi error rate menggunakan data latih (data train) 

secara acak, dan data dibagi menjadi 10 bagian secara acak dengan perbandingan 

sama, kemudian menghitung error rate secara keseluruhan [20]. 

 

Gambar 2.2  Ilustrasi dari 10 Fold Cross Validation 
2.11.2 Confusion Matrix 

Mengukur kinerja suatu system klasifikasi merupakan hal yang penting, 

sehingga dapat menggambarkan seberapa baik system tersebut untuk 

mengklasifikasikan data. Confusion Matrix merupakan pengukur kinerja klasifikasi 
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yang paling umum. Matrik Konfusi (Confusion Matrix) merupakan tabel pencatat 

hasil kerja klasifikasi. Berikut contoh tabel matrik konfusi dengan dua kelas: 

Tabel 2.2 Matriks Konfusi untuk Klasifikasi Dua Kelas 

fij 
Kelas Hasil Prediksi (j) 

Kelas = 1 Kelas = 0 

Kelas Asli (i) 
Kelas = 1 f11 f10 

Kelas = 0 f01 f00 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat dua kelas yaitu kelas 0 dan 1. Setiap sel 

fij dalam matriks menyatakan jumlah data dari kelas i yang hasil prediksinya masuk 

ke kelas j. Berdasarkan isi matriks konfusi, kita dapat mengetahui jumlah data dari 

masing-masing kelas yang diprediksi secara benar, yaitu (f11 + f00), dan data yang 

diklasifikasikan secara salah, yaitu (f10 + f01). 

Hasil dari matriks konfusi dapat digunakan untuk mengetahui nilai 

precision, recall, akurasi, dan laju error. Berikut merupakan formula dari precision, 

recal, akurasi dan laju error.    

Untuk menghitung precision digunakan formula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑓𝑓11

𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓10
 

Untuk menghitung recall digunakan formula: 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓00
𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓01

 

Untuk menghitung akurasi digunakan formula: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓00

𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓10 + 𝑓𝑓01 + 𝑓𝑓00
 

Untuk menghitung laju error digunakan formula: 

𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝐴𝐴 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓00

𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓10 + 𝑓𝑓01 + 𝑓𝑓00
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