
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Provinsi Riau 2.1

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.riau.go.id. Secara etimologi, 

kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk 

hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau 

Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw 

pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw 

oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau. 

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang 

pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan 

Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-

Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, 

Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. 

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang 

darurat  No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang 

No.61 tahun 1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam 

kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). 

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 

No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau 

pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang 

diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara 

rsemi menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang. 

Berikut, Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya: 

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960 

2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966 

3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978 

4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980 

http://www.riau.go.id/
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5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980 

6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988 

7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988 

8. Atar Sibero (Plt) 1988 

9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998 

10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003 

11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - September 2008 dan periode November 

2008 -2013. 

12. H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 - Nopember 2008 (Plt. 

Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti 

Pilkada Gubernur Riau periode 2008 - 2013) 

13. H. M. Rusli Zainal Periode 2008 - 2013 

14. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan,MA (Plt) Periode 2013 - 2014 

15. Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 – September 2014 

16. Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 –2018 

 Twitter 2.2

Twitter merupakan layanan jejaring sosial yang bisa dipakai oleh 

penggunanya untuk membaca dan mengirim teks hingga 140 karakter. Twitter 

didirikan oleh Jack Dorsey pada bulan Maret 2006 dan diluncurkan pada 15 Juli 

2006. Sejak itu, Twitter telah menjadi salah satu situs yang paling dikunjungi di 

internet dan dijuluki sebagai “pesan singkat” dari internet. Wilayah operasi 

Twitter telah ada diseluruh dunia dan memiliki kantor pusat di San Fransisco, 

California, Amerika Serikat dan peladen tambahan terdapat di New York City, 

Boston dan San Antonio. 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang paling banyak 

pemakainya di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Direktur Pelayanan Informasi 

Internasional  Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta 

Sembiring melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) Republik Indonesia mengatakan Indonesia berada pada peringkat 

lima pengguna Twitter terbesar di dunia. Berdasarkan data PT. Bakrie Telecom, 

jumlah pengguna Twitter di Indonesia adalah 19.5 juta dari total pengguna global 
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(KOMINFO, 2013). Twitter sudah digunakan oleh beberapa kalangan mulai dari 

siswa, mahasiswa, masyarakat umum, politisi, public figure dan perusahaan 

bisnis. Umumnya, Twitter digunakan untuk mencari, melihat, dan atau berbagi 

cerita, ilmu pengetahuan, iklan, dan berita. Fitur yang terdapat dalam Twitter, 

antara lain: 

1. Laman Utama (Home)  

Pada halaman utama kita bisa melihat tweet yang dikirimkan oleh 

orangorang yang menjadi teman kita atau yang kita ikuti (following). 

2. Profil (Profile)  

Pada halaman ini yang akan dilihat oleh seluruh orang mengenai profil 

atau data diri serta Tweets yang sudah pernah kita buat. 

3. Followers  

Pengikut adalah pengguna lain yang ingin menjadikan kita sebagai teman. 

Bila pengguna lain menjadi pengikut akun seseorang, maka tweet 

seseorang yang ia ikuti tersebut akan masuk ke dalam halaman utama. 

4. Following  

Kebalikan dari pengikut, following adalah akun seseorang yang mengikuti 

akun pengguna lain agar tweet yang dikirim oleh orang yang diikuti 

tersebut masuk ke dalam halaman utama. 

5. Mentions  

Biasanya konten ini merupakan balasan dari percakapan agar sesama 

pengguna bisa langsung menandai orang yang akan diajak bicara. 

6. Favorite 

Tweets ditandai sebagai favorit agar tidak hilang oleh halaman 

sebelumnya. 

7. Pesan Langsung (Direct Message)  

Fungsi pesan langsung lebih bisa disebut SMS karena pengiriman pesan 

langsung di antara pengguna. 

8. Hashtag 

Hashtag “#” yang ditulis di depan topik tertentu agar pengguna lain bisa 

mencari topik yang sejenis yang ditulis oleh orang lain juga. 
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9. List  

Pengguna Twitter dapat mengelompokkan ikutan mereka ke dalam satu 

grup sehingga memudahkan untuk dapat melihat secara keseluruhan para 

nama pengguna (username) yang mereka ikuti (follow). 

10. Topik Terkini (Trending Topic)  

Topik yang sedang banyak dibicarakan banyak pengguna dalam suatu 

waktu yang bersamaan. 

11. Live Streaming 

Pengguna Twitter akan dengan mudah membagikan moment yang sedang 

terjadi melalu Live Streaming. 

12. Thread 

Pengguna dapat membuat beberapa tweet dahulu dalam satu rangkaian, 

baru bisa di tweet. 

13. Moments 

Fitur tersebut serupa dengan yang ada pada aplikasi Snapchat, dimana 

penggunanya dapat mengabadikan momen baik dalam bentuk teks, foto, 

maupun video dalam jangka waku 24 jam setelah diposting. 

14. Explore 

Dengan fitur ini pengguna Twitter dapat mengakses dengan mudah 

Trends, Moments dan Search, 

15. Bookmark 

Pengguna Twitter dapat dengan mudah menyimpan tweet  untuk dibaca di 

lain waktu. 

16. Message Button 

Pengguna Twitter dapat membagikan tweet yang dilihatnya dari pengguna 

lain melalui Direct Message. Membagikan konten yang unik dari 

linimasa kini dapat dilakukan melalui percakapan privat. 

  Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Twitter terbesar 3 di 

dunia. Dari data yang dirilis Twitter Indonesia pada akhir 2016, disebutkan bahwa 

77% pengguna Twitter di Indonesia merupakan pengguna aktif yang produktif 

menulis tweets. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tweet yang dihasilkan 
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sepanjang 2016 yang mencapai 4,1 miliar tweet (Herman, 2017). Berdasarkan 

data yang dirilis eBizMBA pada tahun 2017, Indonesia masuk dalam 10 negara di 

dunia dengan jumlah kunjungan pengguna yang tinggi ke laman Twitter. Mulai 1 

Juli 2017, Twitter menempati peringkat ketiga Website Jejaring Sosial terpopuler 

dengan rata-rata kunjungan 400 juta kali dalam satu bulan. Hingga Kuartal I-

2017, pengguna Twitter di seluruh dunia sudah mencapai 328 juta dan meningkat 

sekitar 14% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada 

pemilihan gubernur riau 2018, penggunaan twitter juga dijadikan bagian dari 

strategi kampanye di dunia maya. Selain untuk kampanye, penggunaan twitter ini 

juga dilakukan dengan tujuan mengetahui aspirasi masyarakat, opini masyarakat, 

atau pun informasi lainnya. Berikut ini beberapa akun twitter calon gubernur Riau 

yang aktif  digunakan pada kampanye di media sosial, yaitu  

1. @SyamsuarRiau,  

 

Gambar 2.1 Akun Twitter Resmi @SyamsuarRiau 
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2. @LukmanEdy_HM,  

  

Gambar 2.2 Akun Twitter Resmi @LukmanEdy_HM, 

3. @drhfirdausmt,  

 

 Gambar 2.3 Akun Twitter Resmi @drhfirdausmt 
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4. @AndiRachman1960 

 

Gambar 2.3 Akun Twitter Resmi @AndiRachman1960 

 Text Mining 2.3

Text mining, pada proses mengambil informasi dari teks. Informasi 

biasanya diperoleh melalui peramalan pola dan kecenderungan pembelajaran pola 

statistik. Text mining yaitu parsing, bersama dengan penambahan beberapa fitur 

linguistik turunan dan penghilangan beberapa diantaranya, dan penyisipan 

subsequent ke dalam database, menentukan pola dalam  data terstruktur, dan 

akhirnya mengevaluasi dan menginterpretasi output, text mining biasanya 

mengacu ke beberapa kombinasi relevansi, kebaruan, dan interestingness. Proses 

text mining yang khas meliputi kategorisasi teks, text clustering, ekstraksi 

konsep/entitas, produksi taksonomi granular, sentiment analysis, penyimpulan 

dokumen, dan pemodelan relasi entitas yaitu, pembelajaran hubungan antara 

entitas (Bridge, 2011). 

Pendekatan manual text mining secara intensif dalam laboratorium 

pertama muncul pada pertengahan 1980-an, namun kemajuan teknologi telah 

memungkinkan ranah tersebut untuk berkembang selama dekade terakhir. Text 

mining adalah bidang interdisipliner yang mengacu pada pencarian informasi, 

pertambangan data, pembelajaran mesin, statistik, dan komputasi linguistik. 
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Dikarenakan kebanyakan informasi (perkiraan umum mengatakan lebih dari 80%) 

saat ini disimpan sebagai teks, text mining diyakini memiliki potensi nilai 

komersial tinggi (Bridge, 2011). 

Menurut Feldman dan Sanger (2007) text mining yaitu proses menggali 

informasi dimana user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen dari waktu ke 

waktu dengan menggunakan seperangkat tools analisis. Text mining merupakan 

teknik yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, clustering, 

information extraction dan information retrieval (Berry & Kogan, 2010).  

Prosedur utama dalam metode ini terkait dengan menemukan kata-kata 

yang dapat mewakili isi dari dokumen untuk selanjutnya dilakukan analisis 

keterhubungan antar dokumen dengan menggunakan metode statistik tertentu 

seperti analisis kelompok, klasifikasi dan asosiasi. Tahapan awal dalam text 

mining disebut dengan text preprocessing.  

 Text Preprocessing 2.4

Text preprocessing merupakan tahap tokenisasi yang merupakan proses 

pemecahan teks menjadi bentuk kata atau biasa disebut sebagai token (Purwanti, 

2015). Feature selection merupakan tahap yang bertujuan untuk mengurangi 

dimensi dari kumpulan teks yang dihasilkan dari tahap transformasi, dengan kata 

lain, menghapus kata-kata yang tidak berkaitan dengan isi dokumen atau dengan 

menggunakan stopword removal. Pattern discovery merupakan tahap penentuan 

dari pola test yang akan diolah. Supervised learning merupakan suatu teknik 

pembelajaran yang menggunakan suatu label atau kategori kelas yang diberikan 

pada data latih (training) yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan klasifikasi pada data baru (Purwanti, 2015). Menurut Okfalisa (2016) 

hal yang dilakukan pada tahap text preprocessing adalah sebagai berikut: 

1. Pemecahan Kalimat 

Pemecahan kalimat teks menjadi kalimat-kalimat. Adapun yang menjadi 

pemisah kumpulan kalimat adalah tanda tanya “?”, tanda titik ”.”, dan 

tanda seru “!”). 
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2. Case Folding 

Case Folding adalah proses mengubah semua huruf yang ada pada 

dokumen teks menjadi huruf kecil semua. 

3. Filtering 

 Kalimat Filtering merupakan proses penghilangan stopwords. 

4. Tokenisasi Kata 

Pemecahan kalimat menjadi kata-kata tunggal dilakukan dengan men-scan 

kalimat dengan pemisah white space  

5. Stemming 

Stemming merupakan suatu proses mentransformasikan kata-kata yang 

terdapat dalam suatu dokumen ke kata-kata akarnya (root word) dengan 

menggunakan aturan-aturan tertentu. 

 Analisis Sentimen 2.5

Analisis sentimen adalah bidang studi yang menganalisis pendapat, 

sentimen, evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi seseorang terhadap sebuah produk, 

organisasi, individu, masalah, peristiwa atau topik (Liu, 2012). Analisis sentimen 

dilakukan untuk melihat pendapat terhadap sebuah masalah, atau dapat juga 

digunakan untuk identifikasi kecenderungan hal yang sedang menjadi topik 

pembicaran. Analisis sentimen dalam penelitian ini adalah proses 

pengelompokkan tweet ke dalam lima emosi yaitu emosi senang, emosi cinta, 

emosi sedih, emosi marah dan emosi takut. 

Pengaruh dan manfaat dari analisis setimen, menyebabkan penelitian 

mengenai analisis sentimen berkembang pesat. Di Amerika kurang lebih 20-30 

perusahaan yang memfokuskan pada layanan analisis sentimen (Liu,2012). 

Manfaat Analisis sentiment dalam dunia usaha antara lain untuk melakukan 

pemantauan terhadap suatu produk. Secara cepat dapat digunakan sebagai alat 

bantu untuk melihat respon masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga dapat 

segera diambil langkah-langkah strategis berikutnya. 

Pada umumnya analisis sentimen merupakan klasifikasi tetapi 

kenyataannya tidak semudah proses klasifikasi biasa karena terkait penggunaan 
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bahasa, dimana terdapat ambigu dalam penggunaan kata serta perkembangan 

bahasa itu sendiri. 

2.5.1 Level Analisis Sentimen 

         Analisis sentimen terdiri dari tiga level analisis yaitu : 

1.  Level Dokumen 

Level dokumen menganalisis satu dokumen penuh dan 

mengklasifikasikan  dokumen tersebut memiliki sentimen positif atau 

Negatif. Level analisis ini berasumsi bahwa keseluruhan dokumen 

hanya berisi opini tentang satu entitas saja. Level analisis ini tidak cocok 

diterapkan pada dokumen yang membandingkan lebih dari satu entitas 

(Liu, 2012). 

2. Level Kalimat 

Level kalimat menganalisis satu kalimat dan menentukan tiap kalimat 

bernilai sentimen positif, netral, atau Negatif. Sentimen netral berarti 

kalimat tersebut bukan opini (Liu, 2012). 

3. Level Entitas dan Aspek 

Level aspek tidak melakukan analisis pada konstruksi bahasa (dokumen, 

paragraph, kalimat, klausa, atau frase) melainkan langsung pada opini 

itu sendiri. Hal ini didasari bahwa opini terdiri dari sentimen (positif 

dan negatif) dan target dari opini tersebut. Tujuan level analisis ini 

adalah untuk menemukan sentimen entitas pada tiap aspek yang dibahas 

(Liu,2012) 

2.5.2 Sentimen Analisis Pada Twitter 

Definisi Analisis sentiment Twitter sendiri merupakan bagian dari pendapat 

pada media Twitter. Pesan Twitter, pada kenyataannya, lebih mudah untuk 

menganalisis karena penulisan yang dibatasi dibanding forum diskusi. Hal ini 

berbeda pada forum diskusi yang lebih sulit, dikarnakan pengguna dapat 

mendiskusikan apapun dan berinteraksi satu sama lain. Kalimat seringkali 

memuat pendapat tunggal, meskipun tidak bersifat mutlak bahwa setiap kalimat 

berisi pendapat tunggal. Dalam kasus lain terdapat kalimat dengan pendapat lebih 

dari satu pada suatu kalimat namun ini hanya sebagian kecil (Liu, 2012). 
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Pada dasarnya sentiment analisis merupakan tahapan klasifikasi. Namun 

tahapan klasifikasi sentiment pada Twitter (tidak terstruktur) sedikit lebih sulit 

dibanding dengan klasifikasi dokumen terstruktur. Dalam kasus analisis sentiment 

Twitter yang merupakan gambaran dari kalimat, langkah pertama (Liu, 2012) 

adalah untuk mengklasifikasikan apakah kalimat mengungkapkan pendapat atau 

tidak. Langkah kedua adalah mengklasifikasikan kalimat-kalimat pendapat 

menjadi positif dan kelas negatif. Menurut (Liu, 2012) terdapat beberapa fitur 

yang dapat digunakan, diantaranya retweets, hashtags, link, kata-kata huruf, 

emoticon, tanda seru dan tanda tanya.  

Pak, dkk. (2010) mengatakan ada beberapa hal yang menjadi alasan 

Twitter digunakan sebagai analisis sentimen: 

1. Twitter adalah microblogging yang digunakan oleh orang-orang yang 

berbeda untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang topik yang 

berbeda, sehingga merupakan sumber yang baik dalam menemukan 

pendapat orang lain. 

2. Twitter memuat berbagai pesan teks setiap harinya dalam jumlah yang 

besar. 

3. Pengguna Twitter bervariasi dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, dapat 

menemukan   pesan teks pengguna dari berbagai sosial dan kepentingan 

kelompok. 

 Algoritma Nazief & Adriani 2.6

Algoritma Nazief & Adriani dikembangkan pertama kali oleh Bobby 

Nazief dan Mirna Adriani. Algoritma ini berdasarkan pada aturan morfologi 

bahasa Indonesia yang luas, yang dikumpulkan menjadi satu grup dan di-

enkapsulasi pada imbuhan/affixes yang diperbolehkan (allowed affixes) dan 

imbuhan/affixes yang tidak diperbolehkan (disallowed affixes). Algoritma ini 

menggunakan kamus kata dasar dan mendukung recoding, yakni penyusunan 

kembali kata-kata yang mengalami proses stemming berlebih  (Wahyudi et al, 

2017). 
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Langkah-langkah algoritma Nazief & Adriani adalah  (Wahyudi et al, 

2017): 

1) Kata yang belum di-stemming dicari pada kamus, jika ditemukan, kata 

tersebut dianggap sebagai kata dasar yang benar dan algoritma dihentikan. 

2) Hilangkan Inflectional suffixes, yaitu dengan menghilangkan particle(“-

lah”, ”-kah”, “- tah” atau “-pun”), kemudian hilangkan inflectional 

possessive pronoun suffixes (“-ku”, “-mu” atau ”-nya”). Cek kata di dalam 

kamus kata dasar, jika ditemukan, algortima dihentikan, jika tidak lanjut 

ke langkah 3. 

3) Hapus Derivational Suffix (“-i” atau ”-an”,”). Jika kata ditemukan dalam 

kamus kata dasar, maka algoritma berhenti. Jika tidak, maka lanjut ke 

langkah 3a:  

a) Jika akhiran “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut 

adalah “-k”, maka “-k” juga dihapus. Jika kata tersebut ditemukan 

dalam kamus maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka 

lakukan langkah 3b.  

b) Akhiran yang dihapus (“-i”, “- an” atau “-kan”) dikembalikan, lanjut 

ke langkah 4. 

4) Hapus Derivational Prefix (“be-”,”di-”,”ke-”,”me-”,”pe-“,”se-” dan “te-“). 

Jika kata yang didapat ditemukan didalam database kata dasar, maka 

proses dihentikan, jika tidak, maka lakukan recoding. Tahapan ini 

dihentikan jika memenuhi beberapa kondisi berikut: a. Terdapat kombinasi 

awalan dan akhiran yang tidak diijinkan b. Awalan yang dideteksi sama 

dengan awalan yang dihilangkan sebelumnya. c. Tiga awalan telah 

dihilangkan 

5) Jika semua langkah telah dilakukan tetapi kata dasar tersebut tidak 

ditemukan pada kamus, maka algoritma ini mengembalikan kata yang asli 

sebelum dilakukan stemming 

 Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF) 2.7

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian informasi dari koleksi tweet 

yang heterogen adalah pembobotan term. Term dapat berupa kata, frase atau unit 
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hasil indexing lainnya dalam suatu dokumen yang dapat digunakan untuk 

mengetahui konteks dari dokumen tersebut. Karena setiap kata memiliki tingkat 

kepentingan yang berbeda dalam dokumen, maka untuk setiap kata tersebut 

diberikan sebuah indikator, yaitu term weight (Zafikri, 2010). Term Frequency–

Inverse Document Frequency (TF-IDF) sering digunakan sebagai faktor 

pembobotan dalam information retrieval dan text mining. Nilai TF-IDF meningkat 

secara proporsional berdasarkan berapa banyak kemunculan kata dalam dokumen 

(term frequency), tetapi dinetralkan oleh frekuensi kata dalam corpus (inverse 

document frequency) (Vijayarani, et al, 2015). 

Pada metode ini, perhitungan bobot term t dalam sebuah dokumen 

dilakukan dengan mengalikan nilai Term Frequency dengan Inverse Document 

Frequency. Untuk menghasilkan nilai Term Frequency terdapat beberapa teknik, 

salah satunya adalah dapat dihasilkan dari rumus (Vijayarani, et al, 2015): 

tf  ,   ,  (
tf

max tf
)                                                                                            (2.1)  

Dan Inverse Document Frequency dapat dicari dengan rumus: 

idfj log (D dfj)                                                                                                  (2.2) 

Dimana: D adalah jumlah semua dokumen dalam koleksi, Dfj adalah jumlah 

dokumen yang mengandung term   . Dengan demikian rumus umum untuk TF-

IDF adalah penggabungan dari formula perhitungan raw tf dengan formula idf 

(rumus 2.1) dengan cara mengalikan nilai term frequency (tf) dengan nilai inverse 

document frequency (idf). 

 K-Nearest Neighbor (KNN) 2.8

Metode K-Nearest Neighbor (KNN) adalah sebuah metode untuk 

melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang 

jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Metode ini termasuk algoritma 

supervised learning dimana hasil dari query instance yang baru diklasifikasi 

berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. (Nugraha, 2014)  

Tujuan dari algoritma KNN adalah untuk mengklasifikasi objek baru 

berdasarkan atribut dan data sampling. Dimana hasil dari sampel uji yang baru 

diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Pada proses 
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pengklasifikasian, algoritma ini tidak menggunakan model apapun untuk 

dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Algoritma KNN menggunakan 

klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari sampeluji yang baru.  

(Krisdandi, 2013) 

Adapun algoritma K-Nearest Neighbor dapat dijelaskan dengan 

keterangan berikut: (Kurniawan, 2012) 

1.Menentukan nilai parameter k (jumlah tetangga terdekat). 

2.Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data 

pelatihan atau data sampel. 

3. Urut naikkan jarak yang terbentuk dan tentukan jarak terdekat sampai 

urutan ke -k. 

4. Pasangkan kategori atau kelas yang bersesuaian. 

5. Cari jumlah terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan 

kategori tersebut sebagai kategori dari data yang akan dicari.  

Penelitian ini menggunakan algoritma cosine similarity untuk menghitung 

kedekatan jarak antara dokumen data sampling dan data uji pada metode KNN ini.  

Cosine similarity digunakan untuk menghitung pendekatan relevansi query 

terhadap dokumen. Penentuan relevansi sebuah query terhadap suatu dokumen  

dipandang sebagai pengukuran kesamaan antara vektor query dengan vektor 

dokumen. Semakin sama suatu vektor dokumen dengan vektor query makan  

dokumen dapat dipandang semakin sesuai dengan query. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung  cosine similarity adalah sebagai 

berikut: 

                  

X adalah dokumen uji, dj adalah dokumen sampel, xi adalah nilai bobot termi 

pada dokumen uji, dji adalah nilai bobot termi pada dokumen sample. Dimana 

perkalian bobot setiap term antar dokumen (xi.dji) dijumlahkan dan dibagi dengan 

perkalian jumlah bobot keseluruhan term pada dokumen uji dengan dokumen 

sampel. 
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 Naïve Bayes Classifier (NBC) 2.9

NBC adalah metode klasifikasi yang berdasarkan probabilitas dan 

Teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variable X bersifat bebas 

(independence). Dengan kata lain, NBC mengasumsikan bahwa keberadaan 

sebuah atribut (variable) tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut (variable) 

yang lain (Abidin dalam Indriani, 2014). Perhitungan perbandingan antara term 

pada testing dengan setiap kelas yang ada dengan menggunakan persamaan 2.4; 

 (  |  )   
     

   
       (2.4)  

n adalah jumlah term pada data latih dimana v adalah vj, n adalah jumlah term 

dimana v adalah vj dan a adalah aj, p= probabilitas setiap kelas dalam data latih, m 

adalah jumlah term pada data uji. Adapun untuk menentukan klasifikasi pada data 

uji digunakan persamaan (Indriani, 2014): 

                                  (2.5) 

 Bahasa Pemograman Phyton 2.10

Python adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan sederhana yang 

didefinisikan dalam dokumen-dokumennya sebagai berikut (Nosrati, 2011): 

1) Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang sangat tingkat 

tinggi, dinamis, berorientasi objek, yang umum digunakan 

2) bisa digunakan dalam aplikasi yang luas. 

3) Bahasa ini dapat mendukung berbagai gaya pemrograman termasuk 

struktural dan berorientasi objek. Gaya lain juga bisa digunakan. 

4) Python sangat fleksibel, karena kemampuannya untuk menggunakan 

komponen modular yang dirancang dalam bahasa pemrograman 

lainnya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis sebuah program di C ++ 

dan mengimpornya ke python sebagai modul. 

Beberapa karakteristik pembeda python tercantum di bawah ini: 

1) Python cepat dan kuat 

Python menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk 

pemrograman dari operasi dasar hingga fungsi lanjutan. Alat pihak 

ketiga ini membuat segala sesuatunya dengan Python. Misalnya, 

dengan menulis hanya 3 baris kode Anda bisa membuat web server. 
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2) Python mendukung teknologi lainnya 

Hal ini dapat mendukung COM, .Net, objek lainnya. Selain itu, 

beberapa alternatif dan pelengkap dibuat untuk python yang 

memudahkan untuk bekerja dengan benda-benda ini dalam mode yang 

saling terhubung. 

3) Python portabel 

Skrip Python dapat digunakan pada sistem operasi yang berbeda seperti: 

Windows, Linux, UNIX, Amigo, Mac OS, dan OS lainnya, beberapa 

versi dirilis untuk dikerjakan .Net, Java Virtual Machine (JVM) dan 

Nokia S60. untuk diketahui bahwa output dari program serupa di semua 

platform ini. 

4) Python sederhana dan indah 

Python adalah bahasa tingkat tinggi yang memiliki banyak sumber 

untuk belajar. Selain itu, beragam alat thirdparty membuat bahasa ini 

menjadi mudah digunakan dan memotivasi pengguna untuk 

mengembangkan 

5) Python adalah open source 

Meskipun semua hak dari program ini untuk Python, namun bersifat 

open source dan tidak ada batasan dalam menggunakan, mengubah dan 

mendistribusikan. 

Beberapa modul yang digunakan pada machine learning adalah sebagai 

berikut: 
 

1. Scikit-learn 
 

Scikit-learn merupakan modul Python yang mengintegrasikan 

berbagai algoritma pembelajaran mesin state-of-the-art untuk 

masalah yang diawasi dan tidak diawasi skala menengah. Paket ini 

berfokus pada membawa pembelajaran mesin ke non-spesialis 

menggunakan bahasa tingkat tinggi tujuan umum (Pedregosa, et al., 

2011). 
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2. Pandas 
 

Pandas adalah package Python yang menyediakan struktur data yang 

cepat, fleksibel, dan ekspresif yang dirancang guna membuat bekerja 

dengan data "relasional" atau "berlabel" menjadi lebih mudah dan 

intuitif (Pypi.org, 2018). 

 Penelitian Terkait 2.11

Pada Tabel 2.1 berikut ini dapat dilihat beberapa penelitian sebelumnya 

mengenai analisis sentimen yang menggunakan teknik machine learning. 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian Judul 
Metode 

Klasifikasi 
Domain 

Akuras

i 

Bilal (2015) Sentiment 

classification of 

Roman-Urdu 

opinions using 

Naïve Bayesian, 

Decision Tree and 

KNN classification 

techniques 

 

Naïve 

Bayesian, 

Decision Tree 

and KNN 

Data yang di 

ambil dari blog 

dan di 

dokumuntasikan 

dalam bentuk 

file text 

Testing 

KNN  

95, 

00% 

Trainin

g KNN 

86,67 

Testing 

NBC  

97, 

50% 

Trainin

g NBC 

97,33 

Lidya 

(2015) 

Sentiment Analysis 

pada Teks Bahasa 

Indonesia 

Menggunakan 

(SVM) dan (K-NN)  

KNN dan 

SVM  

Data berita dari 

detik.com, 

tribunnews.com, 

metrotvnews.co

m, kompas.com, 

dll.  

KNN: 

77,97% 

SVM : 

73,54 

% 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian Judul 
Metode 

Klasifikasi 
Domain Akurasi 

Yusra, dkk, 

(2016) 

Perbandingan 

Klasifikasi Tugas 

Akhir Mahasiswa 

Jurusan Teknik 

Informatika 

Menggunakan 

Metode Naïve 

Bayes Classifier 

dan K-Nearest 

Neighbor 

Naïve Bayes 

Classifier dan 

K-Nearest 

Neighbor 

Laporan 

tugas akhir 

teknik 

informatika 

uin suska riau 

Akurasi 

KNN 

85.00% 

NBC 

87.00%   

Sahara 

(2016) 

Pernerapan Metode  

K- Nearest 

Neighbor untuk 

Analysis Sentiment 

Review Game pada 

Android  

KNN Game 

Appstore for 

Android 

Akurasi 

74,50%) 

Dwiyantini  

(2016) 

Text 

Summarization 

Menggunakan 

Metode KNN dan 

MMR 

pada Artikel 

Berbahasa 

Indonesia 

KNN dan 

MMR 

viva.co.id, 

detik.com, 

kompas.com, 

dan 

merdeka.com 

 

Akurasi 

80% 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian Judul 
Metode 

Klasifikasi 
Domain Akurasi 

Nurjanah, 

dkk,  

(2017) 

Analisis Sentimen 

Terhadap Tayang 

Televisi 

Berdasarkan Opini 

Masyarakat pada 

Media Sosial 

Twitter 

KNN Data tweet Akurasi 

80,83%, 

precision 

72,28%, 

recall 

100% dan 

f-measure  

83,91% 

Huq, dkk, 

(2017) 

Sentiment Analysis 

on Twitter Data 

using 

KNN and 

SVM 

KNN dan 

SVM 

 

Data Tweet 80.80% 

Suprapto 

(2017) 

 

 

Sistem Klasifikasi 

Opini Pengguna 

Maskapai 

Penerbangan di 

Indonesia Pada 

Jejaing Sosial 

Twitter 

menggunakan 

Metode K- Nearest 

Neighbor 

KNN Data tweet sentimen 

positif 

sebesar 

86,674% 

dan 

sentiment 

negatif 

sebesar 

93.345% 

 

Buntoro 

(2017) 

Analisis Sentimen 

Calon Gubernur 

DKI Jakarta 2017 

Di Twitter 

NBC dan SVM Data tweet Akurasi 

NBC 95% 

Akurasi 

SVM 90% 

 


