
 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Twitter 

 Twitter merupakan salah satu sosial media yang sudah populer selama 

beberapa tahun belakangan ini. Twitter mampu masuk sebagai salah satu media 

sosial yang paling banyak digunakan netter dan bersaing dengan situs 

besar seperti Facebook.  

 Twitter dimulai dengan satu pertanyaan : “What’s happening?” dan 

dijawab hanya dalam 140 karakter saja. Gambar di bawah ini merupakan 

screenshoot Twitter user interface.  

 

Gambar 2.1 Screenshoot Twitter user interface (www.Twitter.com) 

 Tweet entity atau disebut juga sebagai konten tweet adalah konten/ isi dari 

tweet itu sendiri. Tweet entity tersebut adalah: teks dari tweet itu sendiri, hashtag 

(#), mention (@), retweet (RT), url, emoticons, media. Twitter menyediakan 

Application Programming Interface (API) untuk mengakses datanya. Termasuk 

update status, operasi pencarian dan akses users timeline.  

2.2  Penghinaan Agama 

 Penghinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari 

kata hina yang artinya rendah kedudukannya, merendahkan. Agama artinya 

ajaran, sistem yang mengatur keimanan. Menurut www.wikipedia.com penistaan 

https://www.maxmanroe.com/tag/twitter
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agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap 

tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat dan keyakinan suatu agama. 

 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah:  

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran 

tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, 

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"

 Pasal yang kerap disebut dengan pasal “penodaan agama”, “penistaan  

agama” atau “penghinaan agama” , terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana 

apabila dilakukan di muka umum  yaitu : 

1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat 

permusuhan terhadap suatu agama. 

2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat  

penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

4. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa 

pun juga,yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Adapun tujuan  memidanakan penistaan agama adalah untuk membatasi 

kebebasan berbicara, tidak melanggar norma sosial mengenai kesopanan dan hak 

orang lain. 

 Tindakan aparat hukum dalam menangani kasus tindak pidana penistaan 

terhadap agama adalah preventif dan represif. Preventif adalah  tindakan yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan  aparat 

kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil  

para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap 

agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran 

Kapolri SE/06/X/2015, tindakan ini dilakukan dengan cara menyidik, menuntut 

sampai ke persidangan. Sedangkan faktor-faktor penegakannya meliputi proses 
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ketimpangan antara unsur pidana, pemahaman masyarakat, serta faktor fasilitas 

dan budaya. 

2.3  Text Mining 

 Text mining merupakan salah satu bidang dalam  data mining. Text mining 

merupakan proses penambangan informasi yang berguna dari dokumen teks. 

Berbagai teknik text mining digunakan pada berbagai area riset seperti natural 

language processing, information retrieval, text classification dan text clustering 

(Vijayarani, et al., 2016).  

 Text mining merupakan penambang data yang berupa text dimana data 

sebagai inputan bersumber dari dokumen. Bertujuan untuk mencari kata-kata yang 

dapat mewakili isi dokumen, sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan 

antara dokumen satu dengan yang lainnya (Raymond J.Mooney. Cs) yang dikutip 

oleh (Milka Harlian Ch) 

 

2.4  Klasifikasi Teks 

 Klasifikasi teks bertujuan untuk mengklasifikasikan dokumen teks ke 

dalam sejumlah kategori yang sudah ditentukan sebelumnya, dimana suatu 

dokumen dapat memiliki sejumlah kategori, hanya satu kategori, atau tanpa 

kategori (Joachims, 1998). Menggunakan kerangka kerja klasifikasi teks sebagai 

berikut, (Uysal & Gunal, 2015):  

1. Pra-proses (preprocessing).  

2. Ekstraksi fitur (feature extraction)  

3. Pemilihan fitur (feature selection)  

4. Klasifikasi.  

 Klasifikasi teks akan memproses dokumen yang berkemungkinan dalam 

jumlah sangat besar. Untuk memprosesnya tentulah membutuhkan sumber daya 

yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemrosesan awal 

(preprocessing) sebelum dilakukan proses text mining terhadap data sesuai 

algoritma yang akan diterapkan (Jaka H, 2015). Tujuannya adalah mendapatkan 

hasil yang lebih akurat, mengurangi waktu komputasi, serta membuat nilai data 

menjadi lebih kecil tanpa merubah informasi yang dikandungnya. Sementara itu,  
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menurut (Mujilahwati, 2016) pra-proses data dilakukan dengan cara 

mengeleminasi data yang tidak sesuai atau mengubah data menjadi bentuk yang 

lebih mudah diproses oleh sistem.  

2.5  Text Preprocessing 

 Menurut Loreta Auvil dan Duane Searsmith dari University Ilinois, 

dokumen teks mempunyai sejumlah karakteristik berupa basisdata yang besar, 

berdimensi tinggi, mengandung frasa dan ambiguity. Selain itu Disejumlah kasus 

dokumen text juga mengandung kalimat slank atau kata yang tidak baku. 

Text Preprocessing merupakan proses persiapan data teks dokumnen atau 

dataset. Proses ini berfungsi untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur 

menjadi menjadi data yang terstruktur. Adapun text preprocessing terdiri dari 

1. Case Folding 

Case folding adalah proses mengubah semua huruf/case dalam dokumen 

menjadi bentuk yang standar. Hal ini berfungsi untuk penyeragaman 

karakter huruf dalam teks kedalam bentuk standar. Sedangkan karakter 

lainnya dianggap delimiter (pembatas). Kata yang terdiri dari huruf-huruf 

dijadikan identifikasi untuk mengetahui informasi yang terdalam dalam 

tweet (Mujilahwati, 2016). 

Konversi ke huruf kecil (lowercase conversion). Oleh karena kata yang 

dituliskan dalam huruf besar dan kata dalam huruf kecil diasumsikan tidak 

memiliki perbedaan, maka semua karakter huruf besar biasanya dikonversi 

ke huruf kecil sebelum dilakukannya klasifikasi.  

 

2. Tokenizing 

Tokenisasi (tokenization) memisahkan teks menjadi kata, frasa atau bagian 

yang bermakna, dikenal sebagai token. Tokenisasi biasanya dilakukan 

terhadap karakter abjad atau alfanumerik yang dipisahkan oleh karakter 

non-alfanumerik (misalnya tanda baca dan spasi), (Mujilahwati, 2016). 

3. Filtering 

Tahapan filtering yaitu tahapan untuk mendapatkan kata-kata yang 

dianggap penting dengan cara melakukan penghapusan entitas yang tidak  
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diperlukan berupa mention, hashtag, emoticon, link/url dan karakter yang 

tidak diperlukan dari karakter numerik dan tanda baca (pungtuatuion) 

(Mujilahwati, 2016) 

4. Convert word / Normalisasi 

Convert Word merupakan proses yang bertujuan untuk mengkonversi kata 

tak baku (Mujilahwati, 2016). Dalam tweet berbahasa Indonesia terdapat 

kata yang tak sesuai ejaan (kata tak baku). Terdapat beberapa ciri unik kata 

tak baku yang terdapat dalam tweet bahasa Indonesia (Hidayatullah, 2014), 

ciri tersebut antara lain: 

a. Pengguna Twitter Indonesia terkadang memanjangkan kata dengan 

menambah huruf dalam kata ketika menujukkan sebuah ungkapan. 

Contohnya kata ‘hore’ yang ditulis ‘horeee’,  kata ‘ayo’ yang 

ditulis ‘ayooo’ dan banyak kata lainnya. 

b. Menghilangkan huruf untuk menyingkat kata, seperti kata tidak 

menjadi ‘tdk’,‘gak’ atau ’gk. Atau menggabungkan beberapa kata 

ke dalam satu kata seperti ‘dan sebagainya’ menjadi ‘dsb’. 

c. Menggunakan angka sebagai pembentuk kata seperti kata ‘hati2’ 

untuk mengungkapkan kata ‘hati-hati’, kata ‘se7’ untuk 

mengungkapkan kata ‘setuju’. 

  Proses convert word pada penelitian ini merujuk pada penelitian 

‘Preprocessing Task in Indonesia Twitter Messages’ (Hidayatullah, 2014). 

Pada penelitian tersebut proses untuk menangani kata tak baku dilakukan 

dengan membuat sebuah kamus convert word yang terdiri dari kata tak 

baku dan kata bakunya. Proses dilakukan dengan melibatkan kamus 

tersebut untuk mengubah kata tak baku. Untuk itu, pada penelitian ini 

menggunakan sebuah kamus convert word yang terdiri dari sejumlah kata 

tak baku yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kata-kata penting 

tersebut berpotensi menjadi fitur. Kata yang dimaksud seperti 

‘harm=haram’,’mnipu=menipu’, ‘ngoceh=oceh’ dan sejumlah kata 

lainnya. 
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5. Stopword Removal 

Stopwords adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar  

dan dianggap tidak memiliki makna, sehingga tidak akan mempengaruhi. 

Stop words biasanya berupa kata ganti atau kata sambung.  

6. Negation Handling 

Negation atau sering disebut juga negasi menjadi perhatian penting dalam 

proses klasifikasi pada sentimen, dimana negasi tersebut dapat mengubah 

polaritas suatu kata dalam konteks kalimat yang berbeda (Wisudawati, et 

al., 2017). Metode tradisional seperti unigram, dua kalimat dapat berakhir 

dengan representasi yang sama, misalnya, kalimat “responnya cepat 

sekali” dengan “Responnya gak cepat sama sekali”. Dua kalimat ini 

mungkin direpresentasikan dengan vektor fitur yang sama, dan dapat 

mengarah kesalah diklasifikasikan. Beberapa cara dalam pekerjaan 

sebelumnya untuk menangani negasi dalam bahasa Inggris adalah dengan 

menentukan ruang lingkup negasi pertama. Untuk ruang lingkup negasi 

menggunakan statis tetap Jendela telah diuji dalam berbagai nomor, mulai 

dengan cara paling sederhana untuk membalikkan polaritas sentimen kata 

langsung mengikuti kata negasi, kata berikutnya untuk negasi terbalik 

penelitian tentang efek negasi dalam klasifikasi sentimen juga telah 

dilakukan untuk bahasa lain (Amalia, et al., 2018). 

7. Stemming 

  Stemming adalah usaha untuk memproses berbagai variasi 

morfologi kata ke dalam satu bentuk baku. Stemming merupakan proses 

mengurangi varian morphologi menjadi dalam satu bentuk dasar (root) 

(B.Comp. Sc, 2007). Stemming adalah proses pemetaan berbagai variasi 

morfologi kata kedalam bentuk dasarnya/root (Tala, 2003). 

  Pada penelitian sebelumnya, yaitu memperbaiki kekurangan pada 

algoritma Confix Stripping Stemmer (Kerta Mahendra, 2008). Proses 

stemming untuk bahasa Indonesia dengan performa yang paling baik 

adalah dengan menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping 

Stemmer (Anggara, et al., 2013). 
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Berdasarkan penelitian (Mahendra, 2008). Tahapan kerja algoritma Enhanced 

Confix Stripping Stemmer adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma Enhanced Confix 

Stripping Stremmer (Mahendra, 2008). 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

1  berV…  ber-V… | be-r-V…  

2  berCAP…  ber-CAP… dimana C!=„r‟ & P!=‟er‟  

3  berCAerV…  ber-CAerV… dimana C!=‟r‟  

4  belajar  bel-ajar  

5  beC1erC2…  be-C1erC2… dimana C1!={„r‟ | „l‟}  

6  terV…  ter-V… | te-rV…  

7  terCerV…  ter-CerV… dimana C!=‟r‟  

8  terCP…  ter-CP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟  

Aturan Format Kata Pemenggalan 

9  teC1erC2…  te-C1erC2… dimana C1!=‟r‟  

10  me{l|r|w|y}V…  me-{l|r|w|y}V…  

11  mem{b|f|v}…  mem-{b|f|v}…  

12  mempe…  mem-pe…  

13  mem{rV|V}…  me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}…  

14  men{c|d|j|s|z}…  men-{c|d|j|s|z}…  

15  menV…  me-nV… | me-tV…  

16  meng{g|h|q|k}…  meng-{g|h|q|k}…  

17  mengV…  meng-V… | meng-kV… | (mengV-… jika V=‟e‟)  

18  menyV…  meny-sV…  

19  mempA…  mem-pA… dimana A!=‟e‟  

20  pe{w|y}V…  pe-{w|y}V…  

21  perV…  per-V… | pe-rV…  

23  perCAP…  per-CAP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟  

24  perCAerV…  per-CAerV… dimana C!=‟r‟  

25  pem{b|f|V}…  pem-{b|f|V}…  

26  pem{rV|V}…  pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}…  

27  pen{c|d|j|z}…  pen-{c|d|j|z}…  

28  penV…  pe-nV… | pe-tV…  

29  pengC…  peng-C…  

30  pengV…  peng-V… | peng-kV… | (pengV-… jika V=‟e‟)  

31  penyV…  peny-sV…  

32  pelV…  pe-lV… kecuali “pelajar” yang menghasilkan “ajar”  

33  peCerV…  per-erV… dimana C!={r|w|y|l|m|n}…  

34  peCP…  pe-CP… dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=‟er‟  

35  terC1erC2…  ter-C1erC2… dimana C1!=‟r‟  

36  peC1erC2…  pe-C1erC2… dimana C1!={r|w|y|l|m|n}  
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2.6  Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 

 Setelah proses preprocessing, perlu ekstraksi fitur untuk mendapatkan 

hasil klasifikasi yang lebih maksimal. Ekstraksi fitur berfungsi untuk mengurangi 

noise dengan menghapus feature yang tidak relevan, sehingga dapat 

meningkatkan akurasi klasifikasi. Pada penelitian (Pratama & Trilaksono, 2015) 

ekstraksi fitur dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap distribusi 

frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature. 

 Ekstraksi berfungsi untuk mendapat nilai threshold parameter dalam 

klasifikasi SVM nantinya. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan 

terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature (Pratama & 

Trilaksono, 2015). Pendekatan ekstraksi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

Term Frequency Inverse Document Frequensy (TF-IDF). 

1. Document Frequency 

Dokumen frekuensi (Df) adalah jumlah dokumen yang mengandung suatu term 

tertentu. Dokumen Frekuensi merupakan metode feature selection yang paling 

sederhana dengan waktu komputasi yang rendah. 

2. Term Frequency 

Term Frequency (Tf) merupakan salah satu metode untuk menghitung bobot 

tiap term dalam teks. Dalam metode ini tiap term diasumsikan memiliki nilai 

kepentingan yang sebanding dengan jumlah kemunculan term tersebut pada 

teks. 

3. Inverse Document Frequency (IDF) 

Merupakan Metode untuk menghitung kemunculan term dalam keseluruhan 

koleksi teks . Dalam hal ini, term yang jarang muncul pada koleksi keseluruhan 

term dinilai lebih berharga. Nilai kepentingan tiap term diasumsikan 

berbanding terbalik dengan jumlah teks yang mengandung term tersebut. 

4.  Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan pembobot 

yang dilakukan setelah ekstrasi artikel berita. Proses metode TF-IDF adalah 

menghitung bobot dengan cara integrasi antara term frequency (tf) dan inverse 

document frequency (idf). Langkah dalam TF-IDF adalah untuk menemukan 

jumlah kata yang kita ketahui (tf) setelah dikalikan dengan berapa banyak 
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artikel berita dimana suatu kata itu muncul (idf). Rumus dalam menentukan 

pembobot dengan TF-IDF adalah sebagai berikut: 

     = tf   idf       `     (2.1) 

          idf  = log  
 

   
  

Dengan : i = 1,2,....,p (Jumlah variabel) 

      .j = 1,2,....,N (Jumlah data) 

Dimana wij adalah bobot dari kata i pada artikel ke j, N merupakan jumlah 

seluruh dokumen, tfij adalah jumlah kemunculan kata i pada dokumen j, dfj 

adalah jumlah artikel j yang mengandung kata i. TF-IDF dilakukan agar data 

dapat dianalisis dengan menggunakan support vector machine (Asiyah & 

Fithriasari, 2016). 

2.7  Support Vector Machine (SVM) 

 SVM adalah sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis 

berupa fungsi-fungsi linier dalam sebuah ruang fitur (feature space) berdimensi 

tinggi, dilatih dengan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada teori optimasi 

dengan mengimplementasikan learning bias yang berasal dari teori pembelajaran 

statistik. SVM dikembangkan oleh Broser, Guyon, Vapnik, dan pertama kali 

dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual Workshop on Computational Learning 

Theory. Konsep dasar SVM sebenarnya merupakan kombinasi harmonis dari 

teori-teori komputasi yang telah ada puluhan tahun sebelumnya, seperti margin 

hyperplane, kernel diperkenalkan oleh Aronszjan tahun 1950, dan demikian 

dengan konsep-konsep pendukung lainnya, akan tetapi hingga tahun 1992 belum 

ada upaya merangkaikan komponen-komponen tersebut (Sembiring, 2007). 

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membangun OSH (Optimal 

Separating Hyperplane), yang membuat fungsi pemisahan optimum yang dapat 

digunakan untuk klasifikasi.  
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Gambar 2.2 Konsep Hyperplane pada SVM (Asiyah & Fithriasari, 2016) 

 Data yang berada pada bidang pembatas disebut dengan support vector. 

Dalam Gambar 2.6, dua kelas dapat dipisahkan oleh sepasang bidang pembatas 

yang sejajar. Bidang pembatas pertama membatasi kelas pertama sedangkan 

bidang pembatas kedua membatasi kelas kedua, sehingga diperoleh: 

                                (2.2) 

                          

w adalah normal bidang dan b adalah posisi bidang alternatif terhadap pusat 

koordinat. Nilai margin (jarak) antara bidang pembatas (berdasarkan rumus jarak 

garis ke titik pusat) adalah. 
          

    
 

 

    
 Nilai margin ini dimaksimalkan 

dengan tetap memenuhi persamaan (2.2) Dengan mengalikan b dan w dengan 

sebuah konstanta, akan dihasilkan nilai margin yang dikalikan dengan konstata 

yang sama. Oleh karena itu, konstrain pada persamaan (2.2) merupakan scaling 

constraint yang dapat dipenuhi dengan rescaling b dan w. Selain itu karena 

memaksimalkan 
 

   
 sama dengan meminimumkan ‖ ‖

2 
dan  jika kedua bidang 

pembatas pada persamaan (2.2) direpresentasikan dalam pertidaksamaan (2.3) 

               -                                            (2.3) 

maka pencarian bidang pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar dapat 

dirumuskan menjadi masalah optimasi konstrain, yaitu: 

   
 

 
 ‖ ‖

2   
                  (2.4)

 
 

dengan                -       
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 Untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier 

formula SVM harus dimodifikasi karena tidak akan ada solusi yang ditemukan. 

Oleh karena itu, kedua bidang pembatas (2.2) harus diubah sehingga lebih 

fleksibel dengan penambahan variabel    (   ≥ 0, ∀  :    = 0 jika    

diklasifikasikan dengan benar menjadi     +       −    untuk kelas 1 dan     

+     −       untuk kelas 2. Pencarian bidang pemisah terbaik dengan 

penambahan variabel ξi sering disebut dengan soft margin hyperplane. Dengan 

demikian formula pencarian bidang pemisah terbaik berubah menjadi: 

                                (2.5) 

 C adalah parameter yang menentukan besar penalti akibat kesalahan dalam 

klasifikasi data dan nilainya ditentukan oleh pengguna. Sehingga peran dari C 

adalah meminimalkan kesalahan pelatihan dan mengurangi kompleksitas model. 

2.7.1 SVM Non-Linear 

 Untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier 

ada cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan variabel ξi ( i ≥ ∀i ξ 0, : 

ξ i = 0 jika i x diklasifikasikan dengan benar) menjadi xi .w + b ≥1-ξi untuk kelas 

1 dan xi .w + b ≤ −1+ξi untuk kelas 2. Pencarian bidang pemisah terbaik dengan 

dengan penambahan variabel ξ i sering juga disebut soft margin hyperplane. 

Selain itu dapat juga dilakukan dengan mentransformasikan data ke dalam 

dimensi ruang fitur (feature space) sehingga dapat dipisahkan secara linier pada 

feature space. 
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Gambar 2.3 Transformasi dari vektor input ke feature space (Sembiring, 

2007) 

Caranya, data dipetakan dengan menggunakan fungsi pemetaan 

(transformasi) ) ( k k x →φ x kedalam feature space sehingga terdapat bidang 

pemisah yang dapat memisahkan data sesuai dengan kelasnya. 

Feature space dalam prakteknya biasanya memiliki dimensi yang lebih 

tinggi dari vektor input (input space). Hal ini mengakibatkan komputasi pada 

feature space mungkin sangat besar, karena ada kemungkinan feature space dapat 

memiliki jumlah feature yang tidak terhingga. Selain itu, sulit mengetahui fungsi 

transformasi yang tepat. Untuk mengatasi masalah ini, pada SVM digunakan 

”kernel trick”.  

Syarat sebuah fungsi untuk menjadi fungsi kernel adalah memenuhi 

Teorema Mercer yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan harus 

bersifat positive semi-definite. Fungsi kernel yang umum digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kernel Linier  

K(    x) =  
  x             (2.6) 

b. Pilynomial Kernel 

K(    x)=( γ.   
  x+r   ,γ > 0         (2.7)  

c. Radial Basis Fuction 

K(    x)=exp(-γ |   –x  ) γ > 0                    (2.8) 

d. Sigmoid Kernel 

K(    x)=tan(γ  
                (2.9)  
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2.7.2 Kernel Radial Basis Function (RBF) 

Diantara kernel lainnya, Kernel RBF  lebih sering digunakan dan menjadi 

pilihan utama dalam  menyelesaikan kasus-kasus di SVM Nonlinier. Tidak seperti 

kernel linier, kernel ini digunakan untuk kasus nonlinier. Artinya RBF dapat 

menangani hubungan antara atribut pada kasus nonlinier. RBF merupakan 

pengembangan kernel linier untuk kasus-kasus yang khusus. Beberapa parameter 

pada Kernel RBF juga memiliki kinerja yang sama seperti titik parameter (C, γ) 

pada kernel liner.  

Fungsi kernel digunakan untuk mengubah proses pembuatan model SVM 

linier ke nonlinier tanpa terlalu rumit. Kernel RBF adalah kernel yang bisa 

digunakan untuk semua jenis data (Indraswari, et al., 2017). Menggunakan Fungsi 

kernel Gaussian RBF untuk mendapatkan nilai x dan x' menggunakan rumus 

berikut. 

            −
         

         (2.10) 

Dimana nilai || x - x' || adalah jarak euclidean dari nilai data dalam dua 

ruang fitur yang berbeda dan   (sigma) adalah parameter di kernel RBF yang 

menentukan nilai atau berat dari kernel di SVM, parameter   (sigma) perlu 

disesuaikan untuk memberikan akurasi yang lebih baik dari hasil klasifikasi. Nilai 

  (sigma) secara default adalah 1 pada fungsi RBF, kita juga dapat menggunakan 

parameter gamma dengan rumus : 

  
 

           (2.11) 

2.7.3 Cross Validation and Grid Seacrh 

Dalam kernel RBF ada dua parameter yaitu C dan γ yang nilainya perlu 

diketahui. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan parameter terbaik yang nantinya 

dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dalam pelatihan. Proses ini dikenal 

dengan sebutan grid-search. 

Pada umumnya proses ini dilakukan dengan cross validation. Menurut  

(Refaeilzadeh, et al., 2008) cross validation adalah metode statistic untuk 

mengevalusasi dan membandingkan algoritma pembelajaran dengan membagi 

data menjadi dua bagian, data training dan dataset. Semua data yang 
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dikelompokkan kedalam dua bagian tersebut secara bergantian akan digilir 

kedalam bagian lainnya secara berurut.   

Umumnya, teknik yang digunakan dalam proses ini adalah K-Fold 

Validation. Dalam k-fold cross-validation, yang disebut juga dengan rotation 

estimation, dataset yang utuh di pecah secara random menjadi ‘k’ subset dengan 

ukuran yang hampir sama dan saling eksklusif satu sama lain. Model dalam 

'classification’ di-latih dan di-tes sebanyak ‘k’ kali. Setiap kali pelatihan semua 

dilatih pada semua fold kecuali hanya satu fold saja yang disisakan untuk 

pengujian. Pada umumya dalam data minning dan machine learning jumlah k 

sebanyak 10-fold-validation. 

2.7.4 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. 

Menggunakan Matrix (NxN) dimana N adalah jumlah kelas (Prasetyo, 2012): 

         =
                     

                       
 × 100%       (2.12) 

Tabel 2.2 Tabel Confusion matrix 

Klasifikasi yang benar Diklasifikasikan sebagai 

+ - 

+ True Positives False Positives 

- False Negatives True Negatives 

 True positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

positif, false positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

negatif, false negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai 

positif, true negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai 

negatif, kemudian masukkan data uji. Setelah data uji dimasukkan ke dalam 

confusion matrix, hitung nilai-nilai yang telah dimasukkan tersebut untuk dihitung 

jumlah sensitivity (recall), specificity, precision dan accuracy. Sensitivity 

digunakan untuk membandingkan jumlah TP terhadap jumlah record yang positif 

sedangkan specificity adalah perbandingan jumlah TN terhadap jumlah record 

yang negatif. Untuk menghitung digunakan persamaan di bawah ini: 
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Sensivity =
  

       
                   (2.13) 

Specivity =
  

       
        (2.14) 

Precision =
  

       
         (2.15) 

Accuracy =
     

   
                   (2.16) 

Keterangan: 

TP = jumlah true positives 

TN = jumlah true negatives 

FP = jumlah false positives 

FN = jumlah false negatives 
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2.7.5        Penelitian Terkait 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait 

     

No Penulis Judul Tahun Metode 

Klasifikasi 

Jumlah data Ekstraksi 

Feature 

Akurasi 

1 Naradhipa 

dan 

Purwarianti  

Sentiment Classification for 

Indonesian Message in 

Social Media 

2011 SVM 180 dataset diambil 

dari Facebook 

Unigram, 

unigram + 

bigram, unigram 

+ POS, adjective 

(kata sifat), 

unigram + 

position. 

86.66% 

2 Rodiansyah 

dan 

Winarko 

Klasifikasi Posting Twitter 

Kemacetan Lalu Lintas 

Kota Bandung 

menggunakan Naive 

Bayesian Classification 

2012 Naive 

Bayesian 

Classificati

on 

13106 sampel TF IDF 93.5% 

3 Noviah Dwi 

Putranti, 

Edi 

Winarko 

Analisis Sentimen Twitter 

untuk Teks Berbahasa 

Indonesia dengan Maximum 

Entropy dan Support Vector 

Machine 

2014 SVM Data bersih yang 

terdiri dari 12.939 

tweet positif, 

12.654 tweet 

negatif dan 18.413 

tweet netral 

TF IDF 86,81% 
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4 Imelda 

A.Muis, 

Muhammad 

Affandes, 

M.T 

Penerapan Metode Support 

Vector Machine (SVM) 

Menggunakan Kernel 

Radial Basis Function 

(RBF) Pada Klasifikasi 

Tweet 

2015 SVM 1020 data dengan 

10 bagian dengan 

masing-masing 102 

data pada setiap 

bagian. 

TF-IDF 97,54% sebelum 

dilakukan 

pemilihan 

feature, 99.12% 

setelah 

pemilihan 

feature 

5 Enda 

Esyudha 

Pratama, 

Bambang 

Riyanto 

Trilaksono 

Klasifikasi Topik Keluhan 

Pelanggan Berdasarkan 

Tweet 

dengan Menggunakan 

Penggabungan Feature 

Hasil 

Ekstraksi pada Metode 

Support Vector Machine 

(SVM) 

2015 SVM 600 dataset tweet  TF dan DF 83,33% untuk 

bentuk keluhan, 

89,17% untuk 

jenis keluhan 

6 Ghulam 

Asrofi 

Buntoro 

Analisa Sentimen 

Hatespeech pada Twitter 

dengan Metode Naive Bayes 

Classifier dan Support 

Vector Machine 

2016 Naive Bayes 

Classifier 

dan Support 

Vector 

Machine 

522 tweet dataset TF-IDF Nilai rata-rata 

akurasi tertinggi 

dicapai 66,6% 

menggunakan 

metode SVM   
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7 Umi 

Rofiqoh, 

Rizal Setya 

Perdana, M. 

Ali Fauzi 

Analisa Sentimen Tingkat 

Kepuasan Pengguna 

Penyedia Layanan 

Telekomunikasi Seluler 

Indonesia Pada Twitter 

Dengan Metode Support 

Vector Machine dan 

Lexicon Based Features 

2017 Support 

Vector 

Machine 

dan Lexicon 

Based 

Features 

300 data TF-IDF Akurasi Support 

Vector Machine 

dan Lexicon 

Based Features 

sebesar 79%,  
tanpa 

menggunakan 

Lexicon Based 

Features 

menghasilkan 

tingkat akurasi 

sebesar 84% 

dengan nilai 

parameter yang 

sama. 

 

 


