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ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Deskripsi Sistem 

Sistem pada penelitian ini merupakan sebuah sistem machine learning 

dengan metode sentiment analysis. Sentiment analysis merupakan aplikasi dari 

Natural Language Processing (NLP) yang menggunakan komputasi linguistik dan 

text mining untuk menemukan sentimen text sebagai positif, negatif atau netral 

[11]. Data teks yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari salah satu 

mikroblogging yaitu twitter. Koleksi data didapat berupa sekumpulan tweet yang 

akan dipreprocessing untuk menghilangkan informasi yang tidak dibutuhkan. 

Sistem ini akan mengklasifikasikan tiap tweet kedalam dua buah kelas yaitu positif 

dan netral menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). Sentimen yang 

didapat dari klasifikasi akan digunakan untuk memberikan bobot pada Regresi 

Linear untuk memprediksi harga saham. 

3.2 Flowchart Sistem 

 

Gambar 3.1 Flowchcart Pengambilan data dan Pelabelan Twitter 
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Gambar 3.2 Flowchart Sistem Prediksi Harga Saham 

Gambar 3.1 merupakan alur dari pengambilan dan pelabelan tweet. Data 

tweet yang digunakan dalam prediksi di crawling dari twitter dari tanggal 1 

Februari hingga 29 April 2017 dengan menggunakan kata kunci 

“#pilkadadkijakarta2017”. Sedangkan dataset yang digunakan untuk pelatihan 

SVM diambil dari tanggal 1 September 2016 hingal 30 Juni 2017. Untuk 

memberikan label pada setiap tweet, dilakukan secara manual oleh 3 orang. 2 orang 

melakukan label pada setiap dokumen twitter dan 1 orang akan memverifikasi.  
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Gambar 3.2 menjelaskan proses dari sistem yang digunakan pada 

penelitian ini. Dokumen twitter yang sudah diberi label akan dilakukan proses 

preprocessing untuk menghilangkan username, link, simbol hastag (#), huruf yang 

berulang, simbol ascii, melakukan tokenizing, serta mengubah semua huruf 

menjadi huruf kecil setelah itu dilakukan ekstraksi fitur. Data set dibagi menjadi 2, 

data latih dan data uji. Data latih akan digunakan untuk melakukan pelatihan pada 

algoritma Support Vector Mechine. Data uji digunakan untuk menguji sistem. 

Model yang didapat dari pelatihan akan digunakan untuk melakukan klasifikasi 

terhadap tweet baru. Setelah sentiment didapatkan, total sentiment akan digunakan 

untuk mencari nilai sentiment value sebagai pembobot pada regresi linear. Nilai 

dari sentiment value digunakan bersama dengan data saham untuk memprediksi 

harga saham. Root Mean Square Error (RMSE) akan digunakan untuk evaluasi dari 

model yang sudah dibuat. 

3.3 Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data set dari twitter. Data tweet didapatkan 

dengan melakukan crawling dari twitter menggunakan bahasa pemrograman 

Python dari tanggal 1 Februari hingga 29 April. Crawling data tweet menggunakan 

kata kunci berupa hastag (#), hastag yang digunakan yaitu #pilgubdkijakarta2017. 

Hasil dari crawling twitter tersebut menghasilkan 1733 dan disimpan dalam format 

Comma-Separated Values (CSV). Dari data yang berhasil dikumpulkan tersebut 

akan dilakukan snetiment analisys, dan sentiment didapat dari data tweet tersebut 

antara lain: 

1. Positif, merupakan sentiment yang memiliki nilai +1. 

2. Negatif, merupakan sentiment yang memiliki nilai 0. Berikut contoh dari data 

tweet yang didapatkan pada tabel 3.1: 
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Tabel 3.1 Contoh Data Tweet 

No Tweet 

1 Sori Cuma Sebegini Suara Anies dan Agus di TPS Ahok 

http://jpnn.com/news/sori-cuma-sebegini-suara-anies-dan-agus-di-tps-

ahok?? #PilkadaDki2017 

2 Terbukti Mesin PDIP Jauh Lebih Baik Dibanding Demokrat 

http://jpnn.com/news/terbukti-mesin-pdip-jauh-lebih-baik-dibanding-

demokrat?? #PilkadaDki2017 

3 kok muncul anggapan. kalo dukung ahok berarti pro cina-kapitalisme. 

kalo tidak sepakat dgn #aksi212 dianggap tak bela agama 

#pilkadaDKI2017 

4 Yaelah isu murahan sama cara2 jadul masih dipake aje. Macem 

penduduk jkt gak pinter aja. #PilkadaDKI2017 

https://twitter.com/detikcom/status/825961741854990337?? 

5 Ngapain pilih terdakwa #AhokPenistaAgama? #AniesSandi alternatif 

terbaik memimpin Jakarta #PilkadaDKI2017 

pic.twitter.com/E6J4YPuRh1 

 

3.4 Preprocessing Data 

 Data penelitian yang didapatkan dari crawling twitter, terlebih dahulu 

dilakukanpreprocessing data. Preprocessing data dilakukan agar data menjadi 

valid, sehingga data bisa diproses oleh sistem. Preprocessing data yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain: 

1. Remove username, digunakan untuk menghapus nama user. 

Contoh remove username: 
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@aniesbaswedan ini namanya provokatorrrr  keliatan bget klo ga siap 

kalah.. #pilkadadki2017 #kpudki 

#TetapAhokDjarothttps://news.detik.com/read/2017/01/29/023216/3408

160/10/sebut-ada-tanda-kecurangan-anies-minta-warga-awasi-tps?? 

Hasil setelah remove username: 

ini namanya provokatorrrr  keliatan bget klo ga siap kalah.. 

#pilkadadki2017 #kpudki 

#TetapAhokDjarothttps://news.detik.com/read/2017/01/29/023216/3408

160/10/sebut-ada-tanda-kecurangan-anies-minta-warga-awasi-tps?? 

2. Remove link,digunakan untuk menghapus link pada tweet. 

Contoh remove link: 

@aniesbaswedan ini namanya provokatorrrr  keliatan bget klo ga siap 

kalah.. #pilkadadki2017 #kpudki 

#TetapAhokDjarothttps://news.detik.com/read/2017/01/29/023216/3408

160/10/sebut-ada-tanda-kecurangan-anies-minta-warga-awasi-tps?? 

Hasil setelah remove link: 

ini namanya provokatorrrr  keliatan bget klo ga siap kalah.. 

#pilkadadki2017 #kpudki #TetapAhokDjarot 

3. Remove hastag, digunakan untuk menghapus hastag pada tweet. 

Contoh remove hastag: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalah.. 

#pilkadadki2017 #kpudki #TetapAhokDjarot 

Hasil setelah remove hastag: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalah.. 

pilkadadki2017 kpudki TetapAhokDjarot 

4. Remove punctuation, digunakan untuk menghapus tanda baca dan menghapus 

simbol-simbol pada tweet. 
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Contoh remove punctuation: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalah.. 

pilkadadki2017 kpudki TetapAhokDjarot 

Hasil setelah remove punctuation: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalahpilkadadki2017 

kpudki TetapAhokDjarot 

5. Case folding, digunakan merubah huruf pada tweet menjadi huruf kecil semua. 

Contoh case folding: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalahpilkadadki2017 

kpudki TetapAhokDjarot 

Hasil setelah case folding: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalah pilkadadki2017 

kpudki tetapahokdjarot 

6. Huruf berulang, digunakan menghilangkan huruf pada sebuah kata yang 

diulang. 

Contoh formalisasi kata: 

ini namanya provokatorrrr keliatan bget klo ga siap kalah pilkadadki2017 

kpudki tetapahokdjarot 

Hasil setelah formalisasi kata: 

ini namanya provokator keliatan bget klo ga siap kalah pilkadadki2017 

kpudki tetapahokdjarot 

3.5 Pelabelan data tweet 

Tahap anotasi data merupakan tahap pelabelan manual pada data tweet. 

Pelabelan dilakukan dengan memberikan label sentiment pada setiap tweet. Setiap 

tweet akan memiliki satu kelas berdasarkan kandungan sentiment pada tweetnya 

yaitu berupa nilai 1 (positif) dan -1 (negatif) Label diberikan pada tweet yang sudah 
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di preprocessing. Pemberian label dilakukakn oleh 2 orang yang akan memberikan 

label serta 1 orang memvalidasi label yang sudah diberikan agar label data menjadi 

lebih akurat. 

Tabel 3.2 berikut merupakan label yang digunakan untuk anotasi data: 

 Tabel 3.2 Label Kelas Data 

 Tabel 3.3 berikut merupakan contoh data yang sudah dianotasi: 

 Tabel 3.3 Contoh Label Data 

 Data yang sudah di beri label kelas, kemudian dilakukan ekstraksi fitur 

agar didapatkan ciri-ciri, serta mengetahui kelas-kelas dari setiap kata yang ada 

pada data tweet. Setiap kata yang di ekstrak fiturnya pada penelitian ini, akan 

disebut dengan Token. 

3.6 Ekstraksi Fitur 

3.6.1 Countvectorizer 

Countvectorizer mengimplementasikan tokenisasi dan penghitungan kemunculan 

No. Label Deskripsi 

1 1 Label yang diberikan pada tweet dengan sentiment positif 

2 0 Label yang diberikan pada tweet dengan sentiment negatif 

No. Tweet Kelas 

1 Alhamdulillah #PilkadaDKI2017 keren \nmancarli: aman lancar 

terkendali\nTks Jakarta sdh berikan hal menarik.ini BAK\badan 

IAK\gatel banget gara BPK\cacar IPK\air 

1 

2 Sedih melihat negeri ini penuh dengan bully-membully hanya 

karena #PilkadaDKI2017 

0 
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dalam satu kelas. Contoh Countvectorizer: 

Dokumen 1: This is the first document. 

Dokumen 2: This is the second document. 

Dokumen 3: This is the new third document. 

1. Dapatkan semua term unik: [this, is, the, first, document]. 

2. Hitung frekuensi dari setiap term di dalam dokumen baru. 

3. Jadi frekuensi vector term (diurutkan berdasarkan fitur): [1,1,1,0,1]. 

4. Implementasikan ke dokumen 3: [1,1,1,0,0,1] 

5. Hasil akhir: [1,1,1,0,1], [1,1,1,0,0,1]. 

3.6.2 TF-IDF Vectorizer 

Ektraksi fitur merupakan proses mendapatkan informasi dari setiap token 

yang ada dalam koleksi data. Pada proses ekstraksi fitur, data tweet yang masih 

mentah akan dilakukan proses preprocessing untuk mendapatkan token dari stiap 

term. setiap term yang akan dijadikan token, akan memiliki nilai berdasarkan 

kelasnya. Kelas yang ada yaitu Positif dan Negatif. 

Dari hasil analisa target kelas dan referensi dari penelitian sebelumnya, 

penulis mendefinisikan term/word sebagai fitur pada penelitian ini. Berikut contoh 

perhitungan TD-IDF: 

Query/kata kunci: alhamdulillah keren, aman, menarik. 

Dokumen 1 (d1): alhamdulillah keren aman lancar kendali menarik 

Dokumen 2 (d2): alhamdulillah sosialisasi sambut hangat 
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Tabel 3.4 TF-IDF 

Token 

tf 

df D/df IDF log(D/df) 

W 

kk d1 d2 kk d1 d2 

alhamdulillah  1 1 1 2 1.5 0.176 0.176 0.176 0.176 

keren   1 1 0 1 3 0.477 0.477 0.477 0 

aman 1 1 0 1 3 0.477 0.477 0.477 0 

lancar 0 1 0 1 3 0.477 0 0 0 

kendali 0 1 0 1 3 0.477 0 0 0 

menarik 1 1 0 1 3 0.477 0.477 0.477 0 

bobot(w) 1.607 0.176 

 

3.7 Pembentukan Model 

Pada pembentukan model, diperlukan sebuah algoritma yang akan 

melakukan klasifikasi dengan sesuai.  Mengacu pada penelitian [11], yang 

menggunakan 3 algoritma yaitu Naive-Bayes, KNN dan SVM. Hasil yang 

menjanjikan didapat dengan menggunakan SVM dengan presisi 94,96 dan recall 

95,71, maka penulis mengambil kesimpulan menggunakan SVM untuk 

mengklasifikasi data pada penelitian ini. SVM bisa memberikan kemudahan dalam 

klasifikasi text karena SVM bisa membagi data dengan metode linear. 

Pada tahap pembentukan model, data latihakan diproses dengan 

menggunakan algoritma yang dipilih. Untuk melakukan hal ini, Python dan Library 

Scikit-Learn akan digunakan. Pada tahap pelatihan(training), program akan 
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menghasilkan sebuah model yang dibentuk dari data latih serta algoritma yang 

digunakan. 

3.8 Klasifikasi SVM 

Pada penelitian ini, karena data yang digunakan berupa teks yang bisa 

dipisahkan secara linear. Algoritma yang digunakan untuk membuat model 

klasifikasi adalah Support Vector Machine. Berikut merupakan perhitungan dari 

algoritma SVM: 

Contoh perhitungan dengan 3 Support Vector, yaitu: 𝑆 , 𝑆 , 𝑆  

 

Gambar 3.3 Contoh Margin 

Di sini kita akan menggunakan vektor yang ditambah dengan 1 sebagai masukan 

bias, dan untuk kejelasan kita akan membedakan ini dengan over-tilde. 

𝑆 =   𝑆 =
2
1
1

 

𝑆 =   𝑆 =
2

−1
1

 

𝑆 =   𝑆 =
4
0
1
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Kita perlumenemukan 3 parameter α1, α2, dan α3 berdasarkan 3 persamaan linier 

berikut: 

𝑎 𝑆 . 𝑆 + 𝑎 𝑆 . 𝑆 + 𝑎 𝑆 . 𝑆 = −1(−𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠) 

𝑎 𝑆 . 𝑆 + 𝑎 𝑆 . 𝑆 + 𝑎 𝑆 . 𝑆 = −1(−𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠) 

𝑎 𝑆 . 𝑆 + 𝑎 𝑆 . 𝑆 + 𝑎 𝑆 . 𝑆 = +1(+𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠) 

Substitusi nilai untuk S1, S2 dan S3 pada persamaan di atas. 

𝑆 =
2
1
1

𝑆 =
2

−1
1

𝑆 =
4
0
1

 

𝑎
2

1
1

.
2

1
1

+ 𝑎
2

−1
1

.
2

1
1

+ 𝑎
4

0
1

.
2

1
1

= −1 

𝑎
2

1
1

.
2

−1
1

+ 𝑎
2

−1
1

. −
2

1
1

+ 𝑎
4

0
1

.
2

−1
1

= −1 

𝑎
2

1
1

.
4

0
1

+ 𝑎
2

−1
1

.
4

0
1

+ 𝑎
4

0
1

.
4

0
1

= +1 

Setelah penyederhanaan kita dapatkan: 

6𝑎 + 4𝑎 + 9𝑎 = −1 

4𝑎 + 6𝑎 + 9𝑎 = −1 

9𝑎 + 9𝑎 + 17𝑎 = +1 

Menyederhanakan persamaan 3 persamaan di atas yang kita dapatkan: 

𝑎 = 𝑎 = −3.25 𝑑𝑎𝑛 𝑎 = 3.5 

The hyperplane yang mendiskriminasikan kelas positif dari kelas negative 

diberikan oleh persamaan: 

𝑤 = 𝑎 𝑆  

Dengan mensubstitusikan nilai yang kita dapatkan: 
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𝑤 = 𝑎
2

1
1

+ 𝑎
2

−1
1

+ 𝑎
4

0
1

 

𝑤 = (−3.25).
2

1
1

+ (−3.25).
2

−1
1

+ (3.5).
4
0
1

 

 Vektor kita diperkuat dengan bias. 

 Oleh karena itu kita dapat menyamakan entri di 𝑤 sebagai hyperplane 

dengan offset b. 

 Oleh karena itu pemisahan persamaan hyperplane. 

𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑤 =
1
0

 𝑑𝑎𝑛 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑏 =  −3 

 

Gambar 3.4 Contoh Hyperplane 

Untuk menentukan class dari point yang baru dan hyperplane sudah ditemukan 

maka kita bias menggunakan persamaan berikut: 

𝑤. 𝑥 

Contoh 

Mengklasifikasikan point (𝑥 , 𝑥 ) = (4,2) dengan menggunakan persamaan diatas, 

𝑤. 𝑥 =
1
0

.
4
2

= 4 > 0 
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Maka hasil dari klasifikasi point (4,2) adalah red class. 

3.9 Perancangan Pengujian 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 570 data 

uji. Data uji dilakukan proses preprocessing dan ektraksi fitur serta diberikan label 

sesuai dengan kelas masing - masing. Untuk melihat hasil tingkat keberhasilan 

klasifikasi dari SVM, maka digunakan Confusin Matrix. Confusion Matrix 

merupakan salah satu metode untuk melihat kinerja suatu model klasifikasi. 

Confusion Matrix membandingkan hasil dari klasifikasi yang dilakukan oleh sistem 

dengan hasil klasifikasi yang seharusnya Pada klasifikasi dengan jumlah luaran 

kelas lebih dari 2(multi-class), akurasi, presisi dan recall dapat dihitung dengan 

menghitung rata – rata dari nilai akurasi, nilai presisi dan nilai recall dari masing-

masing kelas. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung akurasi, presisi dan 

recall. 

 

Gambar 3.5 Confusion Matrix 

3.10 Prediksi Menggunakan Regresi Linier 

Regresi linier adalah pendekatan linear untuk memodelkan hubungan 

antara variabel dependen skalar y dan satu atau lebih variabel penjelas (atau variabel 

independen) dilambangkan X. Sifat hubungan dalam regresi linier merupakan 

hubungan sebab akibat. Sentiment value digunakan untuk memberikan pembobot 

pada linier regresi. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan metode regresi 

linier yang sama. Contoh perhitungan regresi linier adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Hasil klasifikasi 

Sentimen Positif Sentimen Negatif 

30 60 

12 81 

25 56 

28 63 

20 70 

 

Tabel 3.6 Data Saham WIKA selama 5 hari 

Date Close 

02/01/2017 2520 

02/02/2017 2510 

02/03/2017 2490 

02/06/2017 2510 

02/07/2017 2490 

 

Dengan menggunakan rumus Sentiment Value: 

ɛ = 𝑙𝑜𝑔
115

330
= −0.475 

Nilai dari Sentiment Value akan digunakan sebagai pembobot pada Linear 

Regression. 
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𝛽 =
225 −

1
5

15𝑥1250

225 − (
1
5

15)
= −0.277 

𝑎 = 2504 − (−0.277) = 2504.28 

𝑌 = −2504.28 + (−0.277 + −0.475)𝑋 

3.11 RMSE 

Root Mean Squere Error (RMSE) merupakan sebuah metode evaluasi 

teknik peramalan yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil peramalan 

suatu model. RMSE adalah standar deviasi dari residual (kesalahan prediksi). 

Residual adalah ukuran seberapa jauh dari titik-titik data garis regresi; RMSE 

adalah ukuran bagaimana menyebar residual ini. Dengan kata lain, ia memberi tahu 

kita seberapa terkonsentrasi data di sekitar garis yang paling sesuai. 

Tabel 3.7 Tabel Data Forecast 

Aktual Forecast 

2520 2504 

2510 2503.722 

2490 2503.444 

2510 2503.167 

2490 2502.889 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
(12520 − 12517.22)

5
= 0.55 

 

 


