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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Biosurveillance 

Pada dasarnya terdapat 2 skema sistem Biosurveillance yang diadaptasi dalam 

penelitian ini, yaitu : 

Pengumpulan Pengkomunikasian
 

Gambar 3.1 Skema Biosurveillance 

Skema pertama adalah skema pengumpulan yaitu melakukan pengambilan data 

dari media sosial Twitter berupa tweets yang mengandung jenis penyakit dan 

lingkungannya. Selanjutnya, untuk skema pengkomunikasian merupakan langkah 

untuk merepresentasikan data-data yang telah diproses. Sehingga mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan serta memiliki keterkaitan dengan aktifitas penyakit dan 

ancaman. 

3.2 Data Penelitian 

Dalam mencari informasi terkait wabah penyakit yang sedang terjadi di 

lingkungan masyarakat dapat diperoleh melalui media sosial. Informasi tentang 

wabah penyakit sangat penting bagi masyarakat sekitar agar mengantisipasi 

terjadinya penyakit yang serius atau menular. Sebab banyak masyarakat yang 

membutuhkan informasi yang jelas untuk tersampaikan. Sehingga peneliti mencoba 

untuk menemukan solusi, guna mendapatkan informasi yang singkat, padat, dan 

jelas dengan cara memanfaatkan media sosial Twitter. Twitter adalah situs 

microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca 

pesan berbasis teks hingga 140 karakter. 

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengklasifikasi tweets jenis 

penyakit yang sedang terjadi wabah beserta letak lokasinya. Jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini 1000 data tweets. Data didapatkan dengan cara 

crawling (mengambil) berdasarkan kata kunci jenis penyakit dari masing-masing 

kelas target. Setelah pengambilan data berhasil didapatkan, nantinya akan 

memudahkan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan relevan. Adapun kata 
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kunci jenis penyakit yang digunakan untuk pengambilan data (crawling) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Jenis Penyakit 

KELAS TARGET JENIS PENYAKIT JUMLAH DATA 

Infeksi Bakteri Hepatitis, Difteri, Lestospirosis, 

Tuberkulosis (TBC). 

400 Data 

Infeksi Virus Campak, Demam Berdarah Dengue 

(DBD), Flu Burung, Rabies. 

400 Data 

Infeksi Parasit Malaria, Muntaber. 200 Data 

sumber : medicastore.com 

Sistem klasifikasi membutuhkan Data Train dan Data Test, sehingga jumlah 

data yang digunakan akan dibagi menjadi 80% Data Train  dan 20% Data Testing. 

Data yang digunakan adalah tweets yang mengandung 10 jenis penyakit yang 

ditetapkan oleh peneliti. Adapun contoh yang diambil dari data tweets jenis 

penyakit pada tabel 3.1 : 

Tabel 3.2 Tweets Jenis Penyakit 

TWEETS KELAS TARGET 

Campak muncul kembali di #Sukabumi Jawa Barat Infeksi Virus 

Belasan Warga Sukoharjo Dijangkiti Wabah DBD Infeksi Virus 

Malaria menyebar di Kota Demak Infeksi Parasit 

Korban Flu Burung di Karawang Meningkat Infeksi Virus 

Korban Malaria secara global pada tahun 2000 : 839.000 

kematian, pada tahun 2015: 438.000 kematian 

Infeksi Parasit 

Indonesia adalah negara endemik TB peringkat 2 Dunia.. 

Semoga di 2017 peringkat ini menurun. 

Infeksi Bakteri 

Terapi Pokok Yang Diperlukan Untuk Perawatan 

Tuberkulosis (TBC) Adalah Kalsium. 

Infeksi Bakteri 

 

3.3 Analisis Data 

Pada penelitian ini, akan dibangun sebuah sistem klasifikasi tweets jenis 

penyakit menggunakan algoritma Naive Bayes Classifiers, dan terdapat 10 jenis 

penyakit yang telah ditentukan. Dengan melakukan klasifikasi, sistem ini dapat 
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memberikan hasil klasifikasi tweets yang menggambarkan tingkat bahaya wabah 

penyakit beserta lokasi kejadian.  

Proses awal untuk melakukan klasifikasi, setelah data diperoleh langkah 

selanjutnya adalah melakukan labelisasi data tweets ke dalam kelas target pada 

masing-masing data tweets. Tweets yang telah dilabelisasi akan dibagi menjadi 

Data Train dan Data Testing.  

3.4 Preprocessing Data 

Tahapan pre-processing yang digunakan antara lain menghapus tanda baca dan 

menghapus simbol (remove punctuation), menghapus user (remove username), 

menghapus hash (remove hash), menghapus http (remove link), serta memfilter 

data. Berikut merupakan gambaran sistem pre-processing yang akan dibangun: 

Data 
Tweet

Remove 
Punctuation

Remove 
Username

Remove LinkData Hasil 
Preprocessing

Remove Hash

Filter Data
 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Pre-processing 
3.5 Perancangan Pelatihan Klasifikasi NBC 

Model klasifikasi pada penelitian tugas akhir ini menggunakan model algoritma 

Naive Bayes Classifiers. Proses awal yaitu mendapatkan data mentah (raw data) 

yang dilakukan dengan cara crawling. Kemudian dilakukan pre-processing pada 

data mentah (raw data) sehingga data mentah menjadi data yang sesuai untuk 

diproses klasifikasi. Berikut merupakan flowchart dari sistem klasifikasi: 

Database

Preprocessing

Data Test

Model/Classifier/
Hipotesis

Proses 
Klasifikasi

Hasil 
Klasifikasi

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem Klasifikasi 
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Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur yang digunakan untuk menghapus kata 

yang dianggap tidak penting atau tidak menggambarkan isi dokumen sehingga 

proses pengklasifikasian dianggap lebih efektif dan akurat. Pada penelitian tugas 

akhir ini ekstraksi fitur yang digunakan adalah ekstraksi fitur sintatik. Ekstraksi 

fitur tersebut untuk menghitung prior tiap kelas dan kondisi dari probabilitas tiap 

fitur yang terdapat di masing – masing kelas, sehingga dihasilkan beberapa model 

Naïve Bayes Classifier yang akan diuji dan dapat menentukan kelas untuk data uji 

(data test). 

Pada perhitungan ekstraksi fitur sintaktik, digunakan data latih (data train) 

berjumlah 4 dengan 2 target kelas yaitu Infeksi Virus, dan Infeksi Parasit. Berikut 

merupakan data latih (data train) dan target kelas yang digunakan: 

Tabel 3.3 Data Train 

TWEETS KELAS TARGET 

Campak muncul kembali di sukabumi jawa barat Infeksi Virus 

belasan warga sukoharjo dijangkiti wabah DBD Infeksi Virus 

Malaria menyebar di kota demak Infeksi Parasit  

DINKES temukan 70 kasus malaria di Pontianak Infeksi Parasit 

Target kelas yang digunakan dalam klasifikasi: 

Tabel 3.4 Daftar Target Kelas 

Infeksi Virus 

Infeksi Parasit 

Setelah didapatkan data latih (data train) serta target kelas, selanjutnya 

mendapatkan fitur berdasarkan pola kalimat dari data latih (data train). Terbentuk 

2 fitur yang digunakan dalam contoh perhitungan ini. Berikut daftar fitur yang 

digunakan: 

Tabel 3.5 Daftar Fitur 

Fitur Kata kunci Fitur 

Infeksi Virus Campak, Demam Berdarah Dengue 

(DBD), Flu Burung, Rabies  

Infeksi Parasit Malaria, Muntaber 
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Ekstraksi fitur sintaktik pada data latih (data train) dilakukan berdasarkan 

dari daftar fitur yang telah dibentuk. Apabila data latih (data train) tersebut 

mengandung kata yang ada pada daftar kata kunci, maka fitur akan bernilai 1. 

Tetapi jika tidak mengandung kata yang ada pada daftar kata kunci, maka fitur akan 

bernilai 0. Berikut merupakan hasil dari proses ekstraksi fitur sintaktik: 

Tabel 3.6 Proses ekstraksi fitur dari data train 

Doc IV IP Class 

1 1 0 Infeksi Virus 

2 1 0 Infeksi Virus 

3 0 1 Infeksi Parasit 

4 0 1 Infeksi Parasit 

Setelah hasil ekstraksi fitur pada tabel 3.6 didapatkan, selanjutnya 

menghitung nilai prior dari tiap kelas target dan kondisi probabilitas terhadap 

masing-masing kelas target dari fitur yang telah dibentuk. Berikut perhitungan yang 

digunakan: 

Perhitungan Prior untuk tiap target kelas: 
P(Infeksi Virus)  = 2/4 = 0,5 

P(Infeksi Parasit) = 2/4 = 0,5 

Kondisi probabilitas terhadap kelas Infeksi Virus dari tiap fitur: 

P(IV | Infeksi Virus) = 
2+1
2+2

 = 
3
4
 

P(IP | Infeksi Virus) = 
0+1
2+2

 = 
1
4
  

Kondisi probabilitas terhadap kelas Infeksi Parasit dari tiap fitur: 

P(IV | Infeksi Parasit) = 
0+1
2+2

 = 
1
4
 

P(IP | Infeksi Parasit) = 
2+1
2+2

 = 
3
4
  

Setelah proses ekstraksi dan perhitungan probabilitas dari tiap kelas dan tiap 

fitur sudah dilakukan, proses selanjutnya yaitu mempersiapkan data uji (data test) 

untuk memvalidasi data latih yang telah dipelajari. Data uji (data test) yang 

digunakan tertera pada tabel 3.7 sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Data test 

Korban flu burung di karawang meningkat ? 

Data uji (data test) tersedia, dan dilakukan proses ekstraksi fitur sama 

seperti data latih (data train) yang telah dilakukan. Hasil dari ekstraksi fitur 

sintaktik pada data uji (data test) sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Proses ekstraksi fitur dari data test 

Doc IV IP Class 

1 1 0 ? 

Hasil ekstraksi fitur terhadap data uji (data test) sudah dilakukan, 

selanjutnya menghitung klasifikasi untuk menentukan data uji (data test) termasuk 

dalam kelas target apa. Untuk menghitung klasifikasi menggunakan formula yang 

telah disesuaikan dengan algoritma Naive Bayes Classifier serta menggunakan hasil 

perhitungan dari nilai probabilitas tiap kelas dan tiap fitur. Hasil dari perhitungan 

klasifikasi terhadap data uji (data test) adalah sebagai berikut: 

P(Infeksi Virus | doc1) = P(Infeksi Virus) x P(IV | Infeksi 

Virus) =  
𝟏𝟏
𝟐𝟐
 x 𝟑𝟑

𝟒𝟒
 = 𝟑𝟑

𝟖𝟖
 = 0,375 

P(Infeksi Parasit | doc1) = P(Infeksi Parasit) x P(IV | 

Infeksi Parasit) =  
𝟏𝟏
𝟐𝟐
 x 𝟏𝟏

𝟒𝟒
 = 𝟏𝟏

𝟖𝟖
 = 0,125 

Tabel 3.9 Hasil perbandingan perhitungan klasifikasi 

P(Infeksi Virus | doc1) P(Infeksi Parasit | doc1) 

0,375 0,125 

Hasil dari contoh perhitungan tabel 3.9 di atas, dapat diketahui bahwa data 

test masuk ke dalam kelas target Infeksi Virus sesuai dengan prediksi manual dan 

mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,375.  

3.6 Mendapatkan Lokasi dengan Named Entity Recognition (NER) 

Mendapatkan lokasi digunakan untuk mengetahui wilayah penyebaran penyakit 

yang sedang terjadi. Untuk mendapatkan lokasi tersebut, akan diijelaskan dengan 

flowchart dibawah ini: 
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Start Hasil 
Klasifikasi Tokenizing

Cek kata berdasarkan 
rule dari Ina-NLP

Hasil 
LokasiEnd

 

Gambar 3.4 Flowchart sistem klasifikasi 
Gambar 3.4 merupakan flowchart dari sistem klasifikasi ketika proses 

mendapatkan lokasi sedang berlangsung, dan hasil klasifikasi yang telah didapatkan 

akan digunakan untuk mendapatkan lokasi. Hasil yang berupa tweets tersebut 

dilakukan parsing atau tokenizing agar memudahkan sistem dalam melakukan cek 

kata. Cek kata dilakukan berdasarkan rule dari Named Entity Recognition, 

kemudian dilakukan cek kata dari keseluruhan dokumen (tweets) sehingga hasil 

lokasi nantinya akan didapatkan. 

Pada tahap ini, Ina-NLP digunakan dalam proses mendapatkan lokasi 

dengan salah satu modulnya yaitu NE-tagger.  Terdapat beberapa rules yang dapat 

digunakan oleh modul NE-tagger, antara lain: 

Tabel 3.10 Rules Ina-NLP NE-tagger 
cont=LOPP|LLDR;type+1=WORD;morph+1=TitleCase|UpperCase|MixedCase

;pos+1=NN|NNP>ne+1=LOCATION 

cont=LPRE;type+1=WORD;morph+1=TitleCase|UpperCase|MixedCase;pos+
1=NN|NNP>ne=LOCATION;ne+1=LOCATION 

cont=LPRE;type+1=WORD;morph+1=TitleCase|UpperCase|MixedCase;pos+
1=NN|NNP>ne=LOCATION;ne+1=LOCATION 

cont=LSUF;ne-1=LOCATION>ne=LOCATION 

cont+2=LSUF;morph=TitleCase|UpperCase|MixedCase;pos=NN|NNP>ne=LO
CATION;ne+2=LOCATION 

cont=LSUF;morph-1=TitleCase|UpperCase|MixedCase;pos-
1=NN|NNP>ne=LOCATION;ne-1=LOCATION 

morph=TitleCase|UpperCase|MixedCase|LowerCase;pos=NN|NNP;ne-
1=LOCATION>ne=LOCATION 

morph=TitleCase|UpperCase|MixedCase;pos=NN|NNP;token-1=,|/;ne-
2=LOCATION>ne-1=LOCATION;ne=LOCATION 
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Keterangan rule: 

Tabel 3.11 Keterangan Rule 

No Rule Kata 

1. Cont (Contextual) 
LOPP, LPRE, LSUF (kata yang berhubungan 

dengan penunjuk lokasi) 

2. Type Tipe token yang digunakan untuk prediksi 

3. 
Morph 

(Morphological) 
TitleCase|UpperCase|MixedCase|LowerCase 

4. Pos (POS-tagger) NN (Noun) & NNP (Proper Noun) 

Pada tabel 3.10, terdapat beberapa rule yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan lokasi. Rule tersebut mendapatkan lokasi dari dataset, apabila tweets 

memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Seperti data (tweets) yang 

memenuhi satu syarat dari “cont=LOPP”, maka data atau tweets yang mengandung 

contextual LOPP (dari, di, ke, menuju, dalam, asal, berkebangsaan, 

berkewarganegaraan) kata setelah contextual tersebut akan terdeteksi sebagai 

lokasi. 

Rule atau aturan yang digunakan untuk menentukan lokasi pada penelitian 

ini diperoleh dari resources library Ina-NLP. Sehingga proses untuk mendapatkan 

lokasi, terdapat beberapa hasil yang tidak menampilkan lokasi. Hal tersebut 

dikarenakan dari peletakan kata serta aturan yang digunakan. 

3.7 Perancangan Pengujian Klasifikasi 

3.7.1 Skenario Pengujian 

Pengujian dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2, yaitu pengujian 

tweets jenis penyakit dengan fitur sintaktik, serta tweet hasil klasifikasi. Berikut 

merupakan skenario pengujian: 

Tabel 3.12 Skenario Pengujian 

Tahap Parameter Data 

I Tweets Jenis Penyakit dengan Fitur Sintaktik 
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II Tweets hasil klasifikasi 
 

3.7.2 Pengelolaan  Data Pengujian / Evaluasi 

Pengujian untuk mengetahui performa dari algoritma klasifikasi Naive 

Bayes menggunakan K-Fold Cross Validation. Di mana dilakukan 10 kali iterasi 

dengan data latih yang dipilih secara acak (random) kemudian diambil rata-rata 

untuk mendapatkan tingkat akurasi pada hasil model. Kemudian data diuji 

menggunakan confusion matrix, yang dapat menjelaskan tentang performa dari 

model klasifikasi. 

Dengan confusion matrix nantinya dapat diketahui hasil “Actual” dan 

“Prediction” dengan 2 kelas prediksi yaitu kelas “Yes” dan “No” pada masing-

masing hasil. Pada penelitian ini, kelas “Actual” dan kelas “Prediction” akan 

menghasilkan True Positive, True Negative, False Positive dan False Negative 

yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui nilai recall, precision, dan 

accuracy (akurasi).  

Apabila nantinya sudah diketahui jumlah kelas “Actual” dan “Prediction” 

dari masing-masing kelas target, selanjutnya menghitung kelas Actual Yes dan 

Actual No serta kelas Prediction Yes dan Prediction No.  

3.7.3 Accuracy, Recall, dan Precision 

Berikut merupakan perhitungan akurasi (accuracy), recall, dan presisi 

(precision) berdasarkan Confusion Matrix: 

• Precision : 
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇
 

• Recall : 
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇
 

• Accuracy : 
𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇+𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇
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