
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Instagram 

 Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang memungkinkan 

pengguna untuk mengambil foto dan video, menerapkan filter digital (pemberian 

efek pada foto) dan membagikannya ke berbagai media sosial termasuk Instagram 

itu sendiri (Instagram, 2017) 

Ciri khas dari Instagram adalah hasil fotonya yang berupa persegi, mirip 

dengan produk Kodak Instamatic dan gambar-gambar yang dihasilkan oleh foto 

Polaroid, berbeda dengan kamera modern yang biasanya memiliki bentuk persegi 

panjang atau dengan rasio perbandingan bentuk 16:9. Pada awalnya Instagram 

hanya tersedia untuk smartphone milik Apple, seperti: iPhone, iPad, dan iPod 

Touch. Kemudian sejak bulan April 2012, fasilitas Instagram mulai diintegrasikan 

untuk ponsel kamera Android sehingga pengguna Android pun bisa mulai 

menggunakan Instagram untuk aktivitas sharing foto mereka (Permata, 2017). 

 Foto atau video yang dibagikan nantinya akan tampil di feed pengguna 

lain yang menjadi follower Anda. Sistem pertemenan di Instagram menggunakan 

istilah following dan follower seperti di Twitter. Following berarti Anda 

mengikuti pengguna, sedangkan follower berarti pengguna lain yang mengikuti 

Anda. Selanjutnya setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan 

komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan (Mahendra, 

2017). 

 Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

“insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya 

lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan 

foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk 

kata “gram” berasal dari kata “telegram” yang cara kerjanya untuk mengirimkan 
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informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang 

dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga 

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah 

Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram (Instagram). 

 Aplikasi Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak 

dibagian bawah, aplikasi tersebut yaitu (Atmoko, 2012): 

1. Home Page 

Halaman utama menampilkan linimasa foto-foto terbaru dari sesama 

pengguna yang telah diikuti. 

2. Search 

Untuk memudahkan pengguna melakukan pencaharian pada akun 

pengguna lainnya atau pencaharian pada foto-foto yang sedang popular. 

3. Camera 

Dengan menu ini pengguna dapat langsung memotret dan mengunggah 

foto atau video ke Instagram dengan berbagai efek yang disediakan 

didalam aplikasi tersebut. 

4. Profile 

Dihalaman profil kita bisa mengetahui secara detail mengenai informasi 

pengguna, baik itu diri kita maupun orang lain sesama pengguna. 

5. News Feed 

Fitur ini menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh pengguna Instagram. 

Ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang kita unggah lebih 

informatif. Bagian-bagian tersebut yaitu (Atmoko, 2012): 

1. Caption 

Membuat judul atau caption foto lebih bersifat untuk memperkuat karakter 

atau pesan yang ingin disampaikan pada foto tersebut. 

2. Hashtag 

Hashtag adalah suatu label berupa suatu kata yang diberi awalan symbol 
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bertanda pagar (#). Fitur pagar ini penting karena sangat memudahkan 

pengguna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan label tertentu. 

3. Geotag (Lokasi) 

Instagram memaksimalkan teknologi ini dengan menyediakan fitur lokasi. 

Sehingga setiap foto yang diunggah akan menampilkan lokasi dimana 

pengambilannya. 

4. Share 

Instagram juga menyediakan fitur share ke media social lainnya seperti 

facebook, twitter dan lainnya. 

Selain itu meski instagram disebut layanan photo sharing, tetapi Instagram 

juga merupakan jejaring sosial. Karena disini kita bisa berinteraksi dengan sesama 

pengguna. Ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan di Instagram, yaitu 

(Atmoko, 2012): 

1. Follow 

Bisa dibayangkan betapa sepinya ketika sendirian didunia Instagram yang 

meriah. Oleh karena itu dengan adanya follow memungkinkan kita untuk 

mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang kita anggap menarik 

untuk diikuti. 

2. Like 

Jika menyukai foto yang ada di linimasa, jangan segan-segan untuk 

memberi like. Pertama dengan menekan tombol like dibagian bawah 

caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan double tap 

(mengetuk dua kali) pada foto yang disukai. 

3. Comment  

Sama seperti like, komentar adalah bagian dari interaksi namun lebih 

hidup dan personal. Karena lewat komentar, pengguna mengungkapkan 

pikirannya melalui kata- kata. Kita bebas memberikan komentar apapun 

terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan. 

4. Mentions 

Fitur ini memungkinkan kita untuk memanggil pengguna lain. Caranya 
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adalah dengan menambahkan tanda arroba (@) dan memasukan akun 

instagram dari pengguna tersebut. 

5. Direct Message 

Fitur yang membantu mengirim pesan secara pribadi yang berupa foto, 

video maupun tulisan yang dikirim oleh sesama pengguna Instagram.  

6. Instastory 

Instastory adalah fitur terbaru dari Instagram, yang mengambil format 

snapchat dimana unggahan hanya akan bertahan selama 1 hari dengan 

durasi maksimal 15 detik. 

7. Explore 

Fitur yang menampilkan konten yang dilihat following atau follower 

pengguna. 

Sebagai sebuah media sosial yang digunakan oleh khalayak ramai, 

tentunya Instagram memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut 

penjabaran kelebihan dan kekurangan Instagram (Mahendra, 2017): 

Kelebihan Instagram: 

1. Mudah digunakan 

Kemudahan yang ditawarkan Instagram menjadikannya media yang cepat 

menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Memposting foto atau 

video, memfollow, mengomentari, memberi like, hingga searching sesuai 

hashtag pun bisa dilakukan dengan sangat praktis. 

2. Media utama berupa foto 

Menjadi media sosial yang unggul pada hal posting melalui foto, 

membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang 

baik. Visual yang menjadi daya tarik utama Instagram untuk digunakan. 

3. Koneksi dengan media sosial yanglain 

Kelebihan Instagram yang memberikan koneksi dengan beberapa sosial 

media membentuk kemudahan tersendiri untuk para penggunanya. Jadi 

anda dapat menghemat ketika karena tidak perlu melakukan posting 

berkali-kali pada media sosial lain. 
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Kekurangan Instagram: 

1 Spamming 

Kemudahan yang diberikan Instagram dalam hal  berinteraksi, membentuk 

sosial media ini sangat rawan spamming. Umumnya spamming banyak 

terlihat pada  bagian  komentar.  Namun  bisa  disiasati menggunakan  

memberlakukan private di akun kita agar tidak sembarang orang bisa 

berkomentar di postingan. 

2 Tidak adanya penyaring konten 

Dengan kemudahan yang diberikan Instagram membuat siapa saja bisa 

memiliki akun Instagram. Hal tersebut tentunya menjadikan Instragam 

sangat mudah dimasuki orang-orang yang ingin menyebarkan konten-

konten yang buruk. 

2.2 Fans 

Menurut (Sansone, 2014) yang dikutip dari (Andani, 2014), fans 

merupakan arti dari bahasa latin, yaitu fanaticus yang memiliki arti mengila-gilai 

sesuatu namun merupakan suatu hal yang diilhami untuk menghasilkan sebuah 

inspirasi. Fans menurut Stever (2009), pada 50 tahun yang lalu istilah fans sering 

digunakan sebagai seseorang yang memiliki keterkaitan dengan tokoh media atau 

fenomena. 

Sesuai definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fans adalah seseorang yang yang memiliki ketertarikan kepada sebuah hal 

seperti idola atau tokoh-tokoh tertentu (Andani, 2014). 

 Menurut Millgram dalam kehidupan yang semakin modern membuat para 

fans ini terasing karena mereka dianggap berbeda oleh orang lain yang bukan 

merupakan fans. Meskipun disisi lain mereka hanyalah pihak yang ingin 

menunjukan kesetiaan dan member dukungan kepada pihak idola yang kadang 

membutuhkan dukungan tersebut untuk penampilan mereka sendiri (Elfi, 2009). 
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 Dikutip dari (Elfi, 2009) Fans dapat dikatakan sebagai pengikut yang 

antusias dari bidang olah raga atau seni atau pengagum selebritis, yang berfikiran, 

berperasaan, dan bertingkah laku ekstrim. Bila kata fans dikaitkan dengan kata 

fandom, yaitu suatu keadaan dimana sesorang menggemari sesuatu atau segala 

sesuatu yang meliputi budaya dan perilaku penggemar secara umum. Obyek dari 

fandom itu sendiri seperti tokoh selebritis, tim olahraga, kelompok musik, dan 

lain-lain. 

 Fandom diekspresikan dengan dua cara yaitu secara individual dan 

kolektif. Hal ini seperti yang dikemukakan Jeli Jenson dalam “Adoring 

Audiences” dilihat dari pengekspresian fandom, penggemar dikelompokkan dalam 

2 tipe, yakni (Elfi, 2009): 

1. Tipe “the obsessed loner” (fandom diekspresikan secara individu) 

Mereka (yang dipengaruhi oleh media) berfantasi. Mereka berusaha 

memasuki kehidupan selebriti dan berusaha untuk mendapatkan jalinan 

berupa hubungan social dengan figure selebriti. Tipe penggemar seperti ini 

juga memiliki resiko membahayakan figure selebriti yang disukainya itu. 

2. Tipe “the historical crowd member” (fandom diekspresikan secara 

kolektif) 

Penggemar tipe ini digambarkan sebagai kelompok yang berperilaku 

histeris terhadap figur idolanya, mereka yang dapat berteriak-teriak histeris 

bahkan sampai pingsan saat menonton pertunjukan musik bintang-bintang 

idolanya. 

2.3 Haters 

 Haters secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang berarti a person 

who hate (“pembenci” atau “orang yang membenci”) (http://artikata.com). Haters 

adalah orang yang tidak segan menyerang orang yang dibencinya dengan kata-

kata kotor, melecehkan, hingga menghina (Pradipta, 2016). Haters melahirkan 

beberapa sikap dan perilaku seperti menggunjingkan kelemahan dan kesalahan 

sasaran, memanipulasi lingkungan agar turut membenci, bahkan yang paling 
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parah adalah melakukan berbagai hal agar tugas atau kehidupan sasaran terhambat 

(Setyobudi, 2014).  

 Menurut (Pradipta, 2016), media sosial dianggap sebagai ajang untuk 

memperlihatkan ekspresi ide dan kritik meskipun yang mereka lakukan salah 

menurut orang lain, merupakan bentuk perilaku haters. Dalam berperilaku di 

media sosial, perilaku komunikasi verbal agresif hampir semuanya dilakukan. 

Penyerangan karakter dilakukan dengan menghina kemampuan, penyerangan 

tanda non-verbal dilakukan dengan memposting foto, gambar, emoticon. 

Penyerangan kompetensi dilakukan dengan bentuk menyerang secara langsung 

dengan kalimat negatif, perilaku menghina atau mengejek dilakukan dengan 

perilaku menjatuhkan mental, dan perilaku mengancam jarang dilakukan. 

Fenomena ini menimbulkan keresahan berskala luas di Indonesia, bahkan sampai 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan surat edaran tentang ujaran 

kebencian melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Surat 

Edaran (SE) Kapolri nomor SE/6/X/2015. Perilaku haters ini semakin menjadi-

jadi dan tidak terkontrol bahkan banyak kasus perilaku haters pada publik figur 

yang sampai ke ranah hukum. 

 Bentuk lain dari perilaku verbal agresif yang dilakukan haters ini adalah 

munculnya sifat terbuka dan blak-blakan dalam menyampaikan pemikiran, suka 

berdebat dan mengkritisi utamanya jika menyangkut ketidak setujuan akan suatu 

hal yang mereka rasakan. Sedangkan dalam berperilaku di dunia nyata dan media 

sosial, haters ini berusaha menampakkan suatu hal “baik” dan “wajah positif” 

pada orang lain melalui proses pengelolaan kesan, dengan beropini menggunakan 

kalimat verbal agresif di mana perilaku tersebut menurut konsturksi pikiran 

mereka adalah hal “baik” dan harus dilakukan (Pradipta, 2016). 

2.4 Text Mining 

 Teks mining merupakan penerapan konsep dan teknik data mining untuk 

mencari pola dalam teks, proses penganalisaan teks guna menemukan informasi 

yang bermanfaat untuk tujuan tertentu (Susanto, 2009). Menurut (Statsoft, 2015) 

yang dikutip dari (Yunita, 2016) bahwa text mining dapat menganalisis dokumen, 
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mengelompokkannya berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya, serta 

menentukan kesamaan di antara dokumen tersebut untuk mengetahui bagaimana 

mereka berhubungan dengan variabel lainnya. Text mining merupakan teknik 

yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, analisis sentimen, text 

clustering, information extraction dan information retrival (Yunita, 2016). 

Text mining mempunyai kesamaan dengan data mining. Keduanya 

memliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh informasi dan pengetahuan 

yang berguna dari sekumpulan data yang sangat besar. Data tersebut bisa 

berbentuk sebuah database. Namun keduanya memiliki perbedaan pada jenis data. 

Data mining memiliki masukan data dari data yang sudah terstruktur sedangkan 

text mining umumnya menggunakan data yang tidak terstruktur atau minimal semi 

terstruktur Hal ini menyebabkan adanya tantangan tambahan pada text mining 

yaitu struktur teks yang kompleks dan tidak lengkap, arti yang tidak jelas dan 

tidak standar, dan bahasa yang berbeda ditambah translasi yang tidak akurat 

(Sussolaikah & Alwi, 2016) 

2.4.1 Text Preprocessing 

Menurut Feldman yang dikutip dari (Larasati, 2015), text preprocessing 

merupakan tahapan dari proses awal terhadap teks untuk mempersiapkan teks 

menjadi data yang akan diolah lebih lanjut. Sebuah teks yang ada harus 

dipisahkan, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Suatu 

dokumen dapat dipecah menjadi bab, sub-bab, paragraf, kalimat dan pada 

akhirnya menjadi potongan kata/token. Selain itu pada tahapan ini keberadaan 

digit angka, huruf  kapital, atau karakter- karakter yang lainnya dihilangkan dan 

dirubah. 

Berikut ini proses penjelasan tahapan text preprocessing : 

1. Case Folding 

Pada penjelasan diatas, telah dijelaskan bahwa pada tahapan text 

preprocessing terdapat beberapa hal yang dirubah, semua huruf dalam 

dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf ‘a’ sampai dengan ‘z’ yang 



 

 

II-9 

 

diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. 

 

Pasar modal 

merupakan sebuah 

fasilitator yang 

mempertemukan 

antara BADAN 

(usaha)

pasar modal 

merupakan sebuah 

fasilitator yang 

mempertemukan 

antara badan usaha

 

Gambar 2.1 Proses Case Folding 

2. Tokenizing 

Tahap tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan pada 

tiap kata yang menyusunnya. 

Pasar modal 

merupakan sebuah 

fasilitator yang 

mempertemukan 

antara BADAN 

(usaha)

pasar

modal

fasilitator

mempertemukan

badan

usaha

 

Gambar 2.2 Proses Tokenizing 

2.4.2 Text Transformation 

Text Transformation adalah tahapan yang dipergunakan untuk mengubah 

kata- kata ke dalam bentuk dasar, sekaligus untuk mengurangi jumlah kata- kata 

tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan stemming dan penghapusan 

stopwords (Larasati, 2015). 
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1. Filtering 

Tahap filtering adalah tahap mengambil kata - kata penting dari hasil 

token. Bisa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata yang kurang 

penting) atau wordlist (menyimpan kata penting).  

Pasar modal 

merupakan sebuah 

fasilitator yang 

mempertemukan 

antara BADAN 

(usaha)

pasar

modal

fasilitator

mempertemukan

badan

usaha
 

Gambar 2.3 Proses Filtering 

2. Stemming 

Tahap stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil 

filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian berbagai bentukan 

kata ke dalam suatu representasi yang sama. 

pasar 

modal 

fasilitator  

temu

badan 

usaha

pasar 

modal 

fasilitator  

mempertemukan

badan 

usaha
 

Gambar 2.4 Proses Stemming 

2.4.3 Stemming 

 Stemming merupakan proses yang digunakan untuk menemukan kata dasar 

dari sebuah kata dengan menghilangkan semua imbuhan (affixes) baik yang 
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merupakan awalan (prefixes), sisipan (infixex), akhiran (suffixes), dan kombinasi 

dari awalan serta akhiran (confixes) pada kata turunan.  

 Algoritma stemming kata pada bahasa Indonesia dengan performa yang 

paling baik saat ini (memiliki jenis kesalahan stemming yang paling sedikit) 

adalah Algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) (Arifin, Mahendra, & 

Ciptaningtyas, 2009). Algoritma ini diperkenalkan oleh Jelita Asian sebagai 

pengembangan dari algoritma Nazief dan Adriani pada tahun 1996. Algoritma 

ECS merupakan algoritma perbaikan dari algoritma stemming Confix Stripping 

(CS). Perbaikan yang dilakukan oleh stemming ECS adalah perbaikan beberapa 

aturan pada tabel acuan pemenggalan imbuhan. Selain itu, algoritma stemming 

ECS juga menambahkan langkah pengembalian akhiran jika terjadi penghilangan 

akhiran yang seharusnya tidak dilakukan (Tahitoe & Purwitasari, 2010). 

[DP+[DP + [DP+]]] Kata Dasar [[+DS][+PP][+P]] 

Keterangan : 

DP (Derivation Prefixes) : kumpulan awalan yang diberikan langsung pada  kata 

  dasar  

DS (Derivation Suffixes) : kumpulan akhiran yang ditambahkan langsung  pada 

  kata dasar  

PP (Possessive Pronoun) : kata ganti kepunyaan  

Particle : partikel 

 Algoritma Enhanched Confix Stripping ini mempunyai tahapan proses 

sebagai berikut (Prasetyo & Susanti, 2012) :  

1. Kata yang hendak di stemming dicari terlebih dahulu pada kamus. Jika 

ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar, jika tidak maka langkah 

2 dilakukan.  

2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalan-

akhiran “be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau “te-i” maka langkah 

stemming selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). Apabila kata tidak memiliki 
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pasangan awalan- akhiran tersebut, langkah stemming berjalan normal (3, 

4, 5, 6).  

3. Hilangkan inflectional particle P (“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”) dan kata 

ganti kepunyaan atau possessive pronoun PP (“-ku”, “-mu”, “-nya”).  

4. Hilangkan Derivation Suffixes DS (“-i”, “-kan”, atau “-an”).  

5. Hilangkan Derivational Prefixes DP {“di-”,“ke-”,“se-”,“me-”,“be-”,“pe”, 

“te-”}. 

a. Identifikasikan tipe awalan dan hilangkan. Awalan ada dua tipe:  

1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-” yang dapat langsung dihilangkan dari kata.  

2. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe”, “te-” adalah tipe-tipe awalan yang dapat 

bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya.  

b. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. Apabila 

tidak ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. Apabila ditemukan, 

maka keseluruhan proses dihentikan.  

6. Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algoritma ini 

dianggap sebagai kata dasar.  

2.5 Negation Handling 

 Untuk meningkatkan akurasi dalam klasifikasi juga dapat menerapkan 

negation handling dalam prosesnya, dimana apabila terdapat kata yang bersifat 

negasi seperti tidak, bukan, nggak dan lainnya, ini akan membuat makna kata 

berikutnya menjadi berlawanan dengan makna sesungguhnya. Berikut ini 

langkah-langkah negation handling menurut Vivek Narayanan (Narayanan, 2013). 

1 Inisialisasi negasi = false 

2 For each kata in dok 

 Ifnegasi = True 

  Ubah kata menjadi = “kata_negasi” + “kata” 

 If kata = “tidak” or “bukan” or “nggak” or “belum” 
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  Negasi = True 

 Elsenegasi = false 

Proses negation handling ini yang dilakukan adalah mencari kata yang 

bersifat negasi, jika ditemukan kata negasi maka kata negasi tersebut digabung 

dengan kata selanjutnya dan selanjutnya digantikan dengan lawan kata setelah 

kata negasi tersebut. 

2.6 Naïve Bayes Classifier 

 Algoritma Naive Bayes Classifier merupakan algoritma metode 

pengklasifikasian turunan dari teorema Bayes yang sederhana, berguna untuk 

mencari nilai probabilitas atau peluang tertinggi untuk mengklasifikasikan data 

testing (uji) pada kategori yang paling tepat (Feldman, 2007). Menurut 

Kusumadewi (2009) metode naïve bayes classifier adalah algoritma klasifikasi 

yang sangat efektif (mendapatkan hasil yang tepat) dan efisen (proses penalaran 

dilakukan memanfaatkan input yang ada dengan cara yang relatif cepat). Metode 

naïve bayes memanfaatkan teori probabilitas yang dikemukakan oleh ilmuan 

inggris Thomas Bayes 8, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan 

berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Tujuan algoritma NBC 

(Kusumadewi, 2009) yaitu untuk melakukan klasifikasi data pada kelas tertentu. 

Kelebihan NBC adalah sederhana tetapi memiliki akurasi yang tinggi (Rish, I., 

2006, yang dikutip Rosdiansyah (2012)). 

 Dalam metode IR konsep seperti ini biasa di tandai dengan adanya satu set 

data yang di bagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing (Rozaq, 

Arifin, & Purwitasari, 2014). Sekelompok data yang akan diproses dan dicari 

kelasnya disebut  dengan data testing, sedangkan data training merupakan data 

yang telah dihitung sebelumnya yang kemudian dibandingkan nilainya dengan 

sejumlah fitur yang ada di dalam data testing. 

 Naive Bayes Classifier menggunakan pendekatan teorema Bayes untuk 

menghitung probabilitas kategori berdasarkan dokumen yang telah diketahui 
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(Gilang Jalu Selo, 2013). Perhitungan nilai probabilitas tersebut menggunakan 

persamaan:  

 

   𝑷(𝑽𝒋) =  
|𝒅𝒐𝒄𝒔 𝒋|

|𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐𝒉|
    (2.1) 

Keterangan: 

𝑃(𝑉𝑗)  : Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori j. 

|docs𝑗| : Jumlah dokumen setiap kategori j. 

|contoh|  : Jumlah dokumen dari semua kategori. 

 

Dan terakhir melakukan perhitungan probabilitas setiap kata pada data uji  

terhadap data uji pada setiap kelas j, dengan cara: 

  𝐏(𝑿𝒊|𝑽𝒋) =
𝒏𝒌+𝟏

𝐧+ |𝐤𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚𝐭𝐚|
    (2.2) 

Keterangan:  

P(𝑋𝑖|𝑉𝑗)    : Peluang kemunculan 𝑋𝑖 pada kategori 𝑉𝑗. 

n𝑘  : Jumlah frekuensi kemunculan setiap kata. 

n    : Jumlah frekuensi kemunculan kata dari setiap kategori. 

|kosakata|  : Jumlah semua kata dari semua kategori. 

2.7 White Box 

 White box atau Glass Box testing adalah pengujian yang didasarkan pada 

pengecekan terhadap detil perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain 

program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa Test 

Case (Nidrha & Dondeti, 2012). Penentuan kasus uji disesuaikan dengan struktur 

sistem, pengetahuan mengenai program digunakan untuk mengidentifikasi kasus 

uji tambahan. 

 Tujuan penggunaan white box untuk menguji semua statement program. 

Penggunaan metode pengujian white box dilakukan untuk : 
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1. Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul 

digunakan minimal satu kali. 

2. Menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi true atau false. 

3. Mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional pada 

setiap kondisi. 

4. Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur 

keputusan. 

2.8 Confusion Matrix 

 Confusion Matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi, 

dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari sebuah metode 

klasifikasi berbanding dengan data sesungguhnya atau prediksi target (Junaidi, 

2015). 

 Menggunakan Matrix (NxN) dimana N adalah jumlah kelas. Berikut ini 

adalah contoh perhitungan akurasi dengan Confusion Matrix menggunakan dua 

kelas yaitu positive dan negative.  

Tabel 2.1 Contoh Confusion Matrix 

Confusion Matrix 
Target 

 
Positive Negative 

Model 
Positive a b Positive Predictive Value a/(a+b) 

Negative c d Negative Predictive Value d/(c+d) 

 
Sensitivity Specificity 

Accuracy = (a+d)/(a+b+c+d) 
a/(a+c) d/(b+d) 

Keterangan : 

Accuracy : Jumlah prediksi benar (a+d) / Jumlah  

  seluruh data (a+b+c+d) 

Positive Predictive Value / Precision : Jumlah prediksi benar positive (a) /  

   Jumlah target data positive (a+b) 



 

 

II-16 

 

Negative Predictive Value : Jumlah prediksi benar negative (d) / Jumlah  

   target data negative (b+d) 

Sensitivity /Recall  : Jumlah prediksi benar positive (a) / Jumlah  

   seluruh prediksi benar (a+c) 

Specificity  :  Jumlah prediksi salah negative (d) / Jumlah  

    seluruh prediksi salah (c+d) 

2.9 Penelitian Terkait 

 Pada tabel 2.1 berikut ini menjelaskan tentang penelitian terkait yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 

No 
Nama 

penulis 
Judul Thn Metode Hasil 

1 Antonius 

Rachmat, 

Yuan 

Lukito 

Deteksi 

Komentar 

Spam Bahasa 

Indonesia Pada 

Instagram 

Menggunakan 

Naive Bayes 

2017 Naïve 

bayes 

classifier. 

Tingkat akurasi yang 

didapatkansudah cukup baik 

di atas 75%, yaitu 77,25%. 

2 Luthfia 

Oktasari, 

Yulison 

Herry 

Chrisnanto, 

Rezki 

Yuniarti 

Text Mining 

Dalam Analisis 

Sentimen 

Asuransi 

Menggunakan 

Metode Naïve 

Bayes Classifier 

2016 Naïve 

bayes 

classifier 

Penggunaan metode naive bayes 

classifier pada penelitian ini 

tidak menjamin ketepatan dalam 

proses klasifikasi. Akurasi pada 

sistem yang dibangun mencapai 

95%. 

3 Siti Amelia 

Apriyanti, 

Kartina 

Diah 

Kesuma 

Wardhani, 

dan Istianah 

Muslim 

Implementasi 

Text Mining 

dalam 

Klasifikasi Judul 

Buku 

Perpustakaan 

Menggunakan 

Metode Naive 

Bayes 

2016 Naïve 

bayes 

classifier. 

 

Dari hasil penelitian didapatkan 

tingkat akurasi tertinggi 80%. 
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4 Syahmia 

Gusriani, 

Kartina 

Diah 

Kusuma 

Wardhani, 

danMuham

mad Ihsan 

Zul 

Analisis 

Sentimen 

Terhadap Toko 

Online di Sosial 

Media 

2016 Naïve 

bayes 

classifier 

Naïve bayes dapat dijadikan 

metode klasifikasi untuk analisis 

sentimen dengan keakuratan 

93.7%.  

5 Ghulam 

Asrofi 

Buntoro 

Analisis 

Sentimen Calon 

Gubernur DKI 

Jakarta 2017 Di 

Twitter 

2016 Naïve 

bayes 

classifier, 

Support 

vector 

machine 

Nilai akurasi tertinggi adalah 

menggunakan metode klasifikasi 

Naïve Bayes Classifier (NBC). 

Metode NBC lebih tinggi 

akurasinya untuk klasifikasi 

sentimen Tweet Bahasa 

Indonesia dibandingkan dengan 

metode klasifikasi Support 

Vector Machine (SVM). 

6 Yan 

Puspitarani 

Sentimen 

Analysis 

Terhadap Nilai 

Kepercayaan 

Sebuah Online 

Shop di 

Instagram 

2015 Naïve 

bayes 

classifier 

 

Sentiment Analysis dapat 

dilakukan untuk mereview 

sebuah online shop dengan 

memanfaatkan komentar pada 

akun Instagram. 

7 Dyarsa 

Singgih 

Pamungkas, 

Noor Ageng 

Setiyanto, 

Erlin 

Dolphina 

Analisis 

Sentiment Pada 

Sosial Media 

Twitter 

Menggunakan 

NBC Terhadap 

Kata Kunci 

“Kurikulum 

2013” 

2015 Naïve 

bayes 

classifier 

Akurasi Naive Bayes Classifier 

memberikan hasil sebesar 91% 

untuk 1000 data latih yang 

diberikan. Namun, analisis tidak 

berjalan maksimal terhadap 

bahasa asing dan bahasa daerah. 

8 Silfia 

Andini 

Klasifikasi 

Dokumen Teks 

Menggunakan 

Algoritma Naïve 

Bayes Dengan 

2013 Naïve 

bayes 

classifier 

Naïve Bayes Classifier terbukti 

dapat digunakan secara efektif 

untuk mengklasifikasikan 

dokumen secara otomatis. 

Algoritma NBC yang sederhana 
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Bahasa 

Pemograman 

Java 

dan kecepatannya yang tinggi 

dalam proses pelatihan 

danklasifikasi membuat 

algoritma ini menarik untuk 

digunakan sebagai salah satu 

metode klasifikasi. 

9 Amir 

Hamzah 

Klasifikasi Teks 

dengan Naïve 

Bayes Classifier 

(NBC) untuk 

Pengelompokan 

Teks Berita dan 

Abstract 

Akademis 

2012 Naïve 

bayes 

classifier 

Hasil penelitian menunjukkan 

pada dokumen berita akurasi 

maksimal dicapai 91% 

sedangkan pada dokumen 

akademik 82% 


