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LANDASAN TEORI 

2.1 Saham 

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen 

finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. 

2.2 Jenis-Jenis Saham 

Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham 

atau stock dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan sebagai modal 

perusahaan. Saham menjadi bernilai tinggi karena didalamnya terdapat hak-hak 

yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan jenis saham yang dimiliki. 

Terdapat 3 jenis saham yang saat ini beredar, yaitu: 

2.2.1 Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa (common stock) adalah saham yang menempatkan pemiliknya 

pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta kekayaan 

perusahaan bila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini paling 

banyak dikenal di masyarakat. Saham jenis ini mempunyai nilai nominal yang 

ditentukan nilainya oleh emiten. Harga saham ini sering disebul nilai pari (par 

value). Besarnya harga nominal tergantung pada keinginan emiten. Harga nominal 

yang ditentukan oleh emiten ini berbeda dengan harga Perdana (primary price) dari 

suatu saham. Harga perdana adalah harga sebelum suaru saham dicatatkan (listed) 

di bursa efek. 

2.2.2 Saham Preferen (preferren stock) 

Saham preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (preferen) 

kepada pemegangnya, seperti: 

a) Berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen 

b) Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa 
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c) Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan 

dilikuidasi  

2.2.3 Saham Treasuri (treasury stock) 

Saham treasuri adalah saham yang dibeli oleh perusahaan penerbitnya 

sendiri. Perusahaan bisa membeli saham mereka sendiri di pasar saham terbuka, 

tetapi jenis transaksi ini tidak diperhitungkan seperti investasi normal. 

2.3 Pengaruh Informasi pada Saham 

Informasi merupakan hal yang paling penting dalam memilih atau membeli 

suatu saham. 

Adapun informasi yang mempengaruhi pergerakan harga saham menurut 

[1] sebagai berikut: 

a. Informasi ekonomi 

Informasi ekonomi merupakan informasi yang berhubungan dengan 

kegiatan ekonomi suatu negara atau ekonomi suatu perusahaan, suku bunga 

deposito, kurs valuta asing, pembagian dividen, laporan keungan, pengembangan 

produk baru, corporate actions, dan lain – lain. Informasi ini merupakan 

pertimbangan utama seorang investor dalam mengambil keputusan investasinya. 

b. Informasi non-ekonomi 

Informasi non-ekonomi merupakan informasi yang tidak berhubungan 

dengan kegiatan ekonomi. Informasi non-ekonomi seperti peristiwa - peristiwa 

politik, isu keadaan suatu negara, konflik serta isu sosial. Walaupun informasi 

nonekonomi tidak berpengaruh secara langsung ke harga saham, tetapi informasi 

ini dapat mempengaruhi aktivitas pada pasar modal. Informasi nonekonomi ini 

sering digunakan investor sebagai pertimbangan dalam keputusan investasinya.  

2.4 PILKADA DKI Jakarta tahun 2017 
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2.4.1 Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 

2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 

untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. 

Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara 

langsung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini 

dimajukan dari jadwal pemilihan periode sebelumnya, yaitu 11 Juli karena 

mengikuti jadwal Pilkada Serentak gelombang kedua pada 2017. 

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau 

lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang 

memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah 

memperoleh dukungan dari partai politik 

2.5 Twitter 

2.5.1 Definisi 

Twitter merupakan suatu layanan jejaringan sosial serta mikroblog yang 

memungkinkan penggunanya menulis dan membaca informasi teks serta berbagi 

file berupa video dan foto kepada setiap penggunanya melalui pesan yang disebut 

kicauan (tweet). 

Twitter dibuat pada tahun 2006 dan sudah mengalami peningkatan 

pengguna yang sangat pesat dalam satu tahun pertama. Sekarang twitter sudah 

memiliki lebih dari 500 juta pengguna dan ada sekita 200 juta pengguna aktif setiap 

bulannya. Pengguna yang sudah mendaftar bisa membuat kicauan (tweet) dengan 

panjang 140 karakter. Tidak hanya teks, pengguna juga bisa meng-upload foto, 

music maupun video kedalam setiap tweet-nya. Pengguna yang belum mendaftar 

hanya bisa membaca tweet yang di buat oleh pengguna lain. 

2.6 Sentimen Analysis 

Sentimen analysis atau Opinion Mining merupakan suatu proses 

pengolahan, mengekstrak dan mengolah suatu data tekstual untuk mendapatkan 

suatu informasi sentiment yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Sentiment 
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analysis dilakukan untuk melihat suatu pendapat atau kecenderungan opini 

seseorang terhadap suatu objek atau masalah, opini yang terbentuk berupa 

sentiment positif atau negatif [3]. 

2.7 Text Preprocessing 

Text Preprocessing merupakan suatu proses pengubahan bentuk data teks 

yang belum terstruktur ke bentuk yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan, untuk 

proses ektraksi informasi pada proses mining [4]. Teks yang akan diproses disebut 

term, setiap term dalam suatu dokumen ada yang memiliki makna adapula yang 

tidak memiliki makna. Term yang tidak memiliki makna akan dibuang dari 

dokumen dan akan menyisakan term yang memiliki makna dan akan menjadi 

rerpresentasi dari dokumen. 

2.7.1 Tokenizing 

Tokenizing merupakan proses pemotongan dokumen input berdasarkan tiap 

term yang menyusunnya. Tokenisasi seringkali dipakai dalam ilmu linguistik dan 

hasil tokenisasi berguna untuk analisis teks lebih lanjut. 

2.7.2 Stopword Removal 

Stopword adalah kosakata yang bukan merupakan ciri (kata unik) dari suatu 

dokumen. Misalnya “di”, “oleh”, “pada”, “sebuah”, “karena” dan lain sebagainya. 

Sebelum proses stopword removal dilakukan, harus dibuat daftar stopword 

(stoplist). Jika termasuk di dalam stoplist maka kata-kata tersebut akan dihapus dari 

deskripsi sehingga kata-kata yang tersisa di dalam deskripsi dianggap sebagai kata-

kata yang mencirikan isi dari suatu dokumen atau keywords. 

2.8 Klasifikasi Sentiment Menggunakan Supervised Learning 

Klasifikasi Sentiment biasanya diformulasikan dengan menggunakan 

klasifikasi dua-kelas(two-class), yaitu positif dan negative. Data training dan data 

testing yang digunakan biasanya berupa review suatu produk, testimoni suatu jasa, 

komplain suatu pelayanan maupun opini terhadap suatu peristiwa atau kejadian. 

Kelas positif dan kelas negatif biasanya ditentukan dengan nilai yang menjadi 
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parameternya. Kelas positif biasanya memiliki nilai diatas 0 atau semakin tinggi 

nilainya (+1). Kelas Negatif biasanya memiliki nilai dibawah 0 atau semakin kecil 

nilainya (-1). Beberapa penelitian biasanya tidak menggunakan kelas Netral untuk 

mempermudah proses pengerjaan. Namun kelas netral masih mungkin digunakan 

untuk meningkatkan akurasi serta mendapatkan informasi yang lebih banyak. 

Dalam beberapa penelitian, semakin banyak para peneliti yang mencoba 

menggunakan berbagai macam fitur dan algoritma pembelajaran. Sama seperti 

supervised machine lainnya, kunci dari sentiment analysis adalah mencari teknik 

atau fitur yang paling efisien serta akurat. Beberapa contoh dari fitur yang sering 

digunakan: 

- Term and their frequency 

- Part of speech 

- Sentiment words and phrases 

- Rule of opinion 

- Sentiment shifters 

- Syntactic defendency 

2.9 Ekstraksi Fitur 

2.9.1 CountVectorizer 

CountVectorizer merupakan ekstraksi fitur yang paling sederhana yaitu 

dengan mengimplementasikan tokenisasi dan menghitung kemunculan term dalam 

seluruh corpus data [5]. Model ini memiliki banyak parameter, namun nilai 

defaultnya cukup untuk melakukan ekstraksi. Konfigurasi default tokenisasi string 

dengan mengekstraksi kata minimal 2 huruf. Setiap istilah yang ditemukan oleh 

penganalisis selama pemasangan diberi indeks integer unik yang sesuai dengan 

kolom dalam matriks yang dihasilkan. 

2.9.2 TF-IDF 

Dalam korpus teks besar, beberapa kata akan sering muncul (misalnya "ini", 

"yang", "adalah") sehingga memberikan sedikit informasi yang berarti tentang isi 

dokumen yang sebenarnya. Jika kita melakukan pelatihan data secara langsung ke 
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classifier, istilah-istilah yang sering muncul itu akan membayangi frekuensi dari 

istilah yang lebih langka namun lebih menarik. Untuk menghitung ulang fitur-fitur 

hitung menjadi nilai-nilai floating point yang cocok untuk digunakan oleh seorang 

pengklasifikasi, sangat umum untuk menggunakan tf-idf transform [6]. 

Tf berarti Term-frequency sementara tf-idf berarti Term-frequency kali 

inverse document-frequency: 

                        𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓(𝑑, 𝑓) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) 𝑥 𝑖𝑑𝑓(𝑡) (2,1) 

frekuensi term, berapa kali istilah terjadi dalam dokumen yang diberikan, 

dikalikan dengan komponen idf, yang dihitung sebagai: 

                                𝑖𝑑𝑓(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔
( , )

+ 1 (2,2) 

di mana 𝑛  adalah jumlah total dokumen, dan \ text {df} (d, t) adalah jumlah 

dokumen yang mengandung istilah t. Vektor tf-idf yang dihasilkan kemudian 

dinormalisasi oleh norma Euclidean: 

                                𝑣 =
|| ||

=
⋯

 (2,3) 

Ini pada awalnya merupakan skema pembobotan jangka yang 

dikembangkan untuk pencarian informasi (sebagai fungsi peringkat untuk hasil 

mesin pencari) yang juga telah menemukan penggunaan yang baik dalam 

klasifikasi dokumen dan pengelompokan. 

2.10 Support Vector Machine 

  Support Vector Machines (SVM) adalah metode pembelajaran yang relatif 

baru yang digunakan untuk klasifikasi biner [7]. Ide dasarnya adalah menemukan 

hyperplane yang memisahkan data d-dimensi dengan sempurna ke dalam dua 

kelasnya. Namun, karena contoh data seringkali tidak terpisahkan secara linier, 

SVM mengenalkan gagasan tentang "kernel induced feature space" yang 

menghasilkan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi dimana data dapat dipisah. 

Biasanya, casting ke ruang seperti itu akan menyebabkan masalah komputasi, dan 

dengan overfitting. Wawasan kunci yang digunakan dalam SVM adalah bahwa 
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ruang berdimensi lebih tinggi tidak perlu ditangani secara langsung (ternyata, hanya 

rumus untuk produk titik di ruang yang dibutuhkan), yang menghilangkan 

kekhawatiran di atas. Selanjutnya, dimensi VC (ukuran kemungkinan suatu sistem 

untuk diimplementasikan dengan baik pada data yang tidak terlihat) SVM dapat 

dihitung secara eksplisit, tidak seperti metode pembelajaran lainnya seperti jaringan 

syaraf tiruan, yang tidak ada ukurannya. Secara keseluruhan, SVM bersifat intuitif, 

terbukti secara teoritis, dan terbukti berhasil. SVM juga telah diperluas untuk 

menyelesaikan tugas-tugas regresi (di mana sistem dilatih untuk menghasilkan nilai 

numerik, daripada klausul "ya / tidak"). 

2.10.1 Support Vector 

 Support vector adalah titik data yang terdekat dengan hyperplane, titik-titik 

kumpulan data yang, jika dilepas, akan mengubah posisi dari hyperplane pemisah. 

Karena ini, mereka dapat dianggap sebagai elemen penting dari kumpulan data. 

 

Gambar 2.1 Support Vector 

2.10.2 Hyperplane 

The optimal separation hyperplane (OSH) adalah klasifikasi linier dengan 

batas maksimum untuk seperangkat pola pembelajaran terbatas. Perhitungan OSH 

dengan Support Vector Machine. Pertimbangkan klasifikasi dua kelas pola yang 

dapat dipisahkan secara linier, yaitu klasifikasi linier dapat memisahkannya dengan 

sempurna (Gambar 2.2). Pengklasifikasi linier adalah hyperplane H (w * x + b = 0) 

dengan lebar maksimum (jarak antara hiperplanes H1 dan H2). Pertimbangkan 
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pengklasifikasi linier yang dicirikan oleh himpunan pasangan (w, b) yang 

memenuhi persamaan berikut untuk setiap pola xi dalam training set: 

 

Gambar 2.2 Hyperplane 

 

     𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 = 0 (2,4) 

Dimana w adalah vector pembobot, x adalah vector input dan b adalah bias. 

Persamaan ini dapat di sederhanakan dalam bentuk: 

                                               𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑑 = 1 (2,5) 

Atau 

                                             𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 > 0 𝑓𝑜𝑟 𝑑 = −1 (2,6) 

Karena kita telah mempertimbangkan target class yang dapat dipisahkan 

secara linier, masing-masing hyperplane tersebut (w, b) adalah pengklasifikasi yang 

memisahkan semua pola dengan benar dari training set. 

2.10.3 Margin 

Pada SVM, Margin adalah jarak antara hyperplane tersebut dengan pattern 

terdekat dari masing-masing class. Paga gambar Gambar 2, margin diilustrasikan 

dengan jarak antara 2 garis biru. Pattern yang paling dekat ini disebut sebagai 

support vector, dari sinilah nama Support Vector Machines berasal. 
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Gambar 2.3 Margin 

2.11 Metode Pengujian 

Sebuah sistem yang melakukan klasifikasi diharapkan dapat melakukan 

klasifikasi semua set data dengan benar, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa 

kinerja suatu sistem tidak bisa 100% benar sehingga sebuah sistem klasifikasi juga 

harus diukur kinerjanya. Umumnya, pengukuran kinerja klasifikasi dilakukan 

dengan confusion matrix [8].   

Confusion matrix merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk 

menghitung akurasi dari proses klasifikasi. Dengan confusion matrix dapat 

dianalisa seberapa baik classifier mengenali record dari kelas-kelas yang berbeda. 

Berikut adalah tabel confusion matrix: 

Tabel 2.1 Confusion Matrix 

Aktual 

Prediksi 

Positif Negatif 

Positif TP FN 

Negatif FP TN 
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Keterangan dari confusion matrix tersebut sebagai berikut: 

 TP (True Positive) merupakan jumlah data dengan kelas aktual positif dan target 

kelas prediksi positif. 

 FN (False Negative) merupakan banyaknya data yang kelas aktualnya adalah 

kelas positif dengan kelas prediksinya merupakan kelas negatif. 

 FP (False Positive) merupakan jumlah data dengan kelas aktual positif dan 

target kelas prediksi negatif. 

 TN (True Negative) merupakan jumlah data dengan kelas aktual negatif dan 

target kelas prediksi negatif.   

2.12 Akurasi 

Akurasi merupakan metode pengujian berdasarkan tingkat kedekatan antara 

nilai prediksi dengan nilai aktual. Dengan mengetahui jumlah data yang 

diklasifikasikan dengan benar maka dapat diketahui tingkat akurasi hasil prediksi. 

Persamaan akurasi ditunjukkan pada persamaan 2.20 berikut 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =   × 100% (2.7)    

2.13 Regresi Linear 

Regresi Linear adalah sebuah metode statistik yang memprediksikan suatu 

data ke depan dengan menggunakan data masa lalu, dan biasanya digunakan saat 

suatu variabel mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Dalam sejarah 

matematika Regresi Linear dikembangkan pertama kali oleh Gauss yang seorang 

ahli matematika pada tahun 1809. Regresi Linier membentuk hubungan antara 

variabel dependen (Y) dan satu atau lebih variabel bebas (X) dengan menggunakan 

garis lurus terbaik (juga dikenal sebagai garis regresi). [9] merumuskan Regresi 

Linier dengan persamaan berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋 (2,8) 

Atau 
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𝑌 = 𝛼 + (𝛽 + 𝜀)𝑋 (2,9) 

Dimana 𝑌 merupakan variabel dependen, X merupakan variabel predictor.  

𝜀 merupakan sentiment value yang didapat dari persamaan: 

𝜀 = 𝑙𝑜𝑔
_  _ _  

_  _ _
 (2,10) 

Nilai 𝛼 dan 𝛽 didapat dari persamaan berikut: 

𝛽 =
∑ ∑ ∑

∑ ∑
 (2,11) 

𝛼 = �̅� − 𝛽𝑡̅ (2,12) 

Dimana �̅� dan 𝑡̅ merupakan nilai mean dari nilai suatu data terhapat waktu t. 

2.14 RMSE 

Root Mean Square Error (RMSE) adalah standar deviasi residual (prediksi 

error). Residu adalah ukuran seberapa jauh dari titik data regresi; RMSE adalah 

ukuran bagaimana penyebaran residu ini. Dengan kata lain, ini memberitahu Anda 

bagaimana data terkonsentrasi di sekitar garis yang paling sesuai. Kesalahan 

kuadrat rata-rata akar digunakan dalam analisis klimatologi, peramalan, dan regresi 

untuk memverifikasi hasil eksperimen [10]. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
∑ ( )

 (2,13) 

Dimana A merupakan data Aktual, F merupakan data Forecast, n merupakan jumlah 

data. 

 

 


