
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Twitter 2.1

Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs 

jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Twitter adalah sebuah situs web 

yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. Twitter menawarkan jaringan 

sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim 

dan membaca pesan tweets atau kicauan (www.support.twitter.com, 2013). 

Mikroblog adalah salah satu jenis alat komunikasi online dimana pengguna dapat 

memperbarui status tentang mereka yang sedang memikirkan dan melakukan 

sesuatu, apa pendapat mereka tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Tweets 

adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil 

pengguna. Tweets bisa dilihat secara publik, namun pengirim dapat membatasi 

pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat 

Tweets pengguna lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (follower). Tidak 

seperti Facebook, LinkedIn, dan MySpace, Twitter merupakan sebuah jejaring 

sosial yang dapat digambarkan sebagai sebuah graph berarah (Wang, 2010), yang 

berarti bahwa pengguna dapat mengikuti pengguna lain, namun pengguna kedua 

tidak diperlukan untuk mengikutinya kembali. Kebanyakan akun berstatus publik 

dan dapat diikuti tanpa memerlukan persetujuan pemilik. 

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima tweet melalui situs 

Twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan 

singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu (www.support.twitter.com, 

2013). Pengguna dapat menulis pesan berdasarkan topik dengan menggunakan 

tanda # (hashtag). Sedangkan untuk menyebutkan atau membalas pesan dari 

pengguna lain bisa menggunakan tanda @. Pesan pada awalnya diatur hanya 

mempunyai batasan sampai 140 karakter disesuaikan dengan kompatibilitas 

dengan pesan SMS, memperkenalkan singkatan notasi dan slang yang biasa 

digunakan dalam pesan SMS. Batas 140 karakter juga meningkatkan penggunaan 

layanan memperpendek URL seperti bit.ly, goo.gl, dan tr.im, dan jasa hosting 
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konten, seperti Twitpic, Tweephoto, memozu.com dan NotePub untuk 

mengakomodasi multimedia isi dan teks yang lebih panjang daripada 140 karakter 

(www.support.twitter.com, 2013). Twitter menggunakan bit.ly untuk 

memperpendek otomatis semua URL yang dikirim-tampil. Fitur yang terdapat 

dalam Twitter, antara lain (www.support.twitter.com, 2013): 

1. Laman Utama (Home)  

Pada halaman utama kita bisa melihat Tweets yang dikirimkan oleh orang-

orang 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 tweets 

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 Tweets 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 antar 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. 

10. Topik Terkini (Trending Topic)  

Topik yang sedang banyak dibicarakan banyak pengguna dalam suatu 

waktu yang bersamaan. 

 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pekanbaru 2.2

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. 

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 

Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 

Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Kota Pekanbaru 

sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan 

kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru 

dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur 

sebagai Kepala Daerah Tingkat I Riau.  

Pada tanggal 15 Februari 2017, diadakan Pilkada serentak untuk beberapa 

wilayah di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum 

(disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum 

di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk 

sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres 

No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan 

Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-

2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari 

unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk 

berdasarkan Keppres No 101/P/2007 (www.kpu.go.id, 2008). 
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Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang menggelar Pilkada 

serentak. Pilkada Pekanbaru tahun 2017 dilaksanakan untuk memilih Walikota 

dan Walikota periode 2017-2022. Terdapat 5 pasangan calon yang ikut dalam 

Pilwako Pekanbaru 2017, yaitu Syahril dan Said Zohrin nomor urut 1 dari jalur 

independen, Herman Nazar dan Defi Warman nomor urut 2 dari jalur independen, 

Firdaus dan Ayat Cahyadi nomor urut 3 yang diusung oleh Partai Demokrat, 

Gerindra, dan PKS, M. Ramli dan Irvan Herman nomor urut 4 yang diusung oleh 

Partai PKB, PAN, Hanura, Golkar dan NasDem, serta terakhir pasangan 

Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah nomor urut 5 dari partai PDIP dan 

PPP. Tahapan Pilkada 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tahapan Pilkada Serentak 2017 

Tanggal Tahapan 

6 - 10 Agustus 2016 Penyerahan syarat dukungan perseorangan. 

19 - 21 September 2016 Pendaftaran Paslon 

19 Sept - 9 Oktober 2016 Verifikasi paslon 

24 Oktober 2016 Penetapan paslon 

25 Oktober 2016 Pengundian dan pengumuman nomor urut 

22 Oktober 2016 - 19 Januari 2017 Sengketa pencalonan 

28 Oktober 2016 - 11 Februari 2017 Kampanye 

27 Oktober 2016 - 11 Februari 2017 Debat publik 

12 - 14 Februari 2017 Masa tenang dan pembersihan alat peraga 

15 Februari 2017 Pungut dan hitung 

16 - 27 Februari 2017 Rekapitulasi Suara 

8 - 10 Maret 2017 Penetapan paslon terpilih tanpa sengketa 

Mengikuti jadwal MK Sengketa hasil 

Paling lama 3 hari setelah putusan MK Penetapan paslon terpilih pasca putusan MK 

(Sumber: www.pilkada2017.kpu.go.id, 2016) 

Berdasarkan hasil Pilkada, 273.342 (48,1%) penduduk Pekanbaru memilih 

tidak menggunakan hak suaranya (golput) (www.pilkada2017.kpu.go.id, 2017). 

Walaupun jumlah ini mengalami kemajuan dari hasil Pilkada tahun 2011 dengan 

jumlah golput 277.838 pemilih atau sekitar 51,82% (www.antarariau.com, 2011), 

jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya tetap mendekati setengah 

dari seluruh penduduk Pekanbaru yang berhak memberikan suara. Hasil dari 

Pilkada 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.1. 
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Tabel 2.2 Hasil Pilkada Pekanbaru 2017 

No Nama Paslon Suara % 

1 Dr. H. Syahril, S.Pd, MM. dan H. Said Zohrin, SH, MH 22.149 7,78 

2 H. Herman Nazar, S.H., M.Si dan Defi Warman, S.Pd., M.Pd 46.472 16,33 

3 Dr. H. Firdaus, ST,. MT. dan H. Ayat Cahyadi, S.Si 94.118 33,07 

4 Dr. H. M. Ramli, S.E., M.Si. dan Dr. Irvan Herman 59.613 20,95 

5 Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si dan H. Said Usman Abdullah 62.249 21,87 

 
Total 284.601 100 

(Sumber: KPU, 2017) 

 

Gambar 2.1 Persentase Hasil Suara Pilkada Pekanbaru 2017 
(Sumber: www.pilkada2017.kpu.go.id, 2017) 

Tabel 2.2 merupakan hasil Pilkada di Pekanbaru tahun 2017 dengan total 

seluruh suara adalah 284.601. Sedangkan Gambar 2.1 merupakan persentase hasil 

suara Pilkada Pekanbaru 2017 dimana pasangan Firdaus-Ayat meraih persentase 

suara terbanyak sebesar 33,07%. 

 Text Mining 2.3

Text mining merupakan salah satu bidang khusus dari data mining. Data 

mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan 

buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database 

besar (Turban dkk, 2005). Text mining adalah satu langkah dari analisis teks yang 

Persentase Suara 

1 2 3 4 5
Pasangan Calon 
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dilakukan secara otomatis oleh komputer untuk menggali informasi yang 

berkualitas dari suatu rangkaian teks yang terangkum dalam sebuah dokumen 

(Han dkk, 2012). 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 dkk, 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

Tahap text preprocessing mencakup semua rutinitas, dan proses untuk 

mempersiapkan data yang akan digunakan pada operasi knowledge discovery 

sistem text mining (Feldman dkk, 2007). Tahapan text preprocessing secara umum 

adalah tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan analyzing (Berry dkk, 2007).  

Tokenizing yaitu proses penguraian deskripsi yang semula berupa kalimat-

kalimat menjadi kata-kata dan menghilangkan delimiter-delimiter seperti tanda 

titik (.), koma (,), spasi dan karakter angka yang ada pada kata tersebut (Weiss 

dkk, 2005). Filtering merupakan proses seleksi terhadap kata-kata yang dihasilkan 

dari proses tokenizing, dapat dilakukan dengan algoritma stopword (stop list) 

maupun word list. Stopword adalah kosakata yang bukan merupakan ciri (kata 

unik) dari suatu dokumen (Dragut dkk, 2009). Algoritma stopword akan 

membuang kata-kata yang tidak penting seperti kata ganti, kata keterangan, kata 

sambung, kata depan dan kata sandang. Daftar kata stopword di penelitian ini 

bersumber dari Tala (2003). Sebaliknya, algoritma word list akan menyimpan 

kata-kata yang penting. Proses stemming kemudian dilakukan untuk mencari kata 

dasar dari setiap kata yang telah lolos proses filtering. Stemming adalah proses 

pemetaan dan penguraian berbagai bentuk (variants) dari suatu kata menjadi 

bentuk kata dasarnya (stem) (Tala, 2003).  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada beberapa algoritma stemming 

yang bisa digunakan untuk stemming bahasa Indonesia diantaranya algoritma 

Confix-Stripping, algoritma Porter Stemmer Bahasa Indonesia, Algoritma Arifin 

dan Sutiono, dan Algorima Idris (Adriani dkk, 2007). Dimana, algoritma confix-

stripping adalah algoritma yang akurat dalam stemming bahasa Indonesia (Tala, 

2003). Algoritma confix-stripping stemmer adalah algoritma yang digunakan 

untuk melakukan proses stemming terhadap kata-kata berimbuhan (Adriani dkk, 

2007). Algoritma Confix-stripping stemmer mempunyai aturan imbuhan sendiri 

dengan model sebagai berikut: 

[[[AW + ]AW +]AW +] Kata-Dasar [[+AK][+KK][+P] 

AW : Awalan  

AK : Akhiran 

KK : Kata ganti kepunyaan  

P : Partikel 

Langkah-langkah algoritma Confix-Stripping Stemmer adalah sebagai berikut: 

1. Kata yang belum di-stemming dibandingkan ke dalam database kamus 

kata dasar. Jika ketemu, maka kata tersebut diasumsikan sebagai kata 

dasar dan algoritma berhenti. Jika kata tidak sesuai dengan kata dalam 

kamus, lanjut ke langkah 2. 

2. Jika kata di-input 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, 5, 6, tetapi jika kata yang di-input tidak memiliki pasangan 

awalan-akhiran tersebut, langkah stemming berjalan normal yaitu 3, 4, 5, 

6, 7. 

3. Hilangkan partikel dan kata ganti kepunyaan. Pertama hilangkan partikel 

(“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”). Setelah itu hilangkan juga kata ganti 

kepunyaan (“-ku”, “-mu”, atau “-nya”). Contoh: kata “bajumulah”, proses 

stemming pertama menjadi “bajumu” dan proses stemming kedua menjadi 

“baju”. Jika kata “baju” ada di dalam kamus maka algoritma berhenti. 

Sesuai dengan model imbuhan, menjadi:  

[[[AW+]AW+]AW+] Kata Dasar [+AK] 
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4. Hilangkan juga Akhiran (“-i”,”-an”, dan “-kan”), sesuai dengan model 

imbuhan, maka menjadi: 

[[[AW+]AW+]AW+] Kata Dasar 

Contoh: kata “membelikan” di-stemming menjadi ”membeli”, jika tidak 

ada dalam database kata dasar maka dilakukan proses penghilangan 

awalan. 

5. Penghilangan awalan (“be-“, ”di-“, ”ke-“, ”me-”, ”pe-”, ”se-”, dan “te“) 

mengikuti langkah-langkah berikut: 

a. Algoritma akan berhenti jika: 

1) Awalan diidentifikasi sebagai bentuk sepasang imbuhan yang tidak 

diperbolehkan dengan akhiran berdasarkan Tabel 2.3 akan dihapus 

pada langkah 3. 

Tabel 2.3 Tabel Awalan dan Akhiran 

Awalan (prefiks) Akhiran (sufiks) 

be- 

di- 

ke- 

me- 

se- 

te- 

-i 

-an 

-i –kan 

-an 

-i –kan 

-an 

 (Sumber: Adriani dkk, 2007) 

 Tabel di atas merupakan tabel awalan (prefiks) dan akhiran (sufiks) 

2) Diidentifikasi awalan yang sekarang identik dengan awalan yang 

telah dihapus sebelumnya atau, 

3) Kata tersebut sudah tidak memiliki awalan. 

b. Identifikasi jenis awalan dan peluruhannya jika diperlukan. Jenis 

awalan ditentukan dengan aturan sebagai berikut: 

1) Jika awalan dari kata adalah “di-“, “ke-“, atau “se-“ maka awalan 

dapat langsung dihilangkan. 

2) Hapus awalan “te-“, “be-“, “me-“, atau “pe-“ yang menggunakan 

aturan peluruhan. 
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Sebagai contoh kata “menanggung”, setelah menghilangkan 

awalan “me-“ maka kata yang didapat adalah “nanggung”. Karena 

kata “nanggung” tidak ditemukan dalam database kata dasar maka 

karakter “n” diganti dengan karakter “t” sehingga dihasilkan kata 

“tanggung” dan kata “tanggung” merupakan kata yang sesuai 

dengan kata yang ada di database kata dasar, maka algoritma 

berhenti. 

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

dianggap sebagai kata dasar. 

Pada dokumen yang berbahasa Indonesia, proses filtering secara sederhana 

dilakukan dengan menghilangkan awalan dan akhiran dari setiap kata. Jika 

dokumen berbahasa Inggris, maka diperlukan proses lanjutan yang disebut 

sebagai tagging yang dilakukan untuk mencari bentuk awal dari setiap kata 

lampau (Prilianti dkk, 2014). Setelah semua kata penting berhasil dikoleksi dari 

rangkaian proses tersebut, maka tahap berikutnya adalah analyzing yaitu 

menentukan keterhubungan antar dokumen dengan mengamati frekuensi 

kemunculan tiap kata yang ada pada tiap dokumen. 

 Representasi Teks 2.5

Ada beberapa cara untuk memodelkan sebuah dokumen teks. Contohnya, 

dengan mempresentasikan dokumen ke dalam bentuk bag-of-words, di mana kata-

kata diasumsikan muncul secara independen dan urutannya tidak penting (Huang, 

2008). Data teks direpresentasikan ke dalam bentuk Vector Space Model dengan 

menggunakan pembobotan TF-IDF.  

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

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian informasi dari koleksi tweet 

yang heterogen adalah pembobotan term. Term dapat berupa kata, frase atau unit 

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 
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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 dkk, 2015). 

Pada metode ini, perhitungan bobot term t dalam sebuah dokumen 

dilakukan dengan mengalikan nilai Term Frequency dengan Inverse Document 

Frequency. Nilai term frequency dihasilkan dari jumlah term dalam satu 

dokumen. Sedangkan untuk menghasilkan nilai Inverse Document Frequency 

adalah dengan Persamaan 2.1 (Vijayarani dkk, 2015). 

idfj= log (D
dfj
) ......................................................................................... (2.1) 

Dimana: 

D adalah jumlah semua dokumen dalam koleksi. 

dfj adalah jumlah dokumen yang mengandung term 𝑡𝑗. 
Dengan demikian untuk menghitung nilai TF-IDF adalah dengan cara 

mengalikan nilai term frequency (tf) dengan nilai inverse document frequency 

(idf). TF-IDF dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 

tfidf d,t =tf d,t  x idfj  ......................................................................... (2.2) 

2.5.2 Vector Space Model 

Vector Space Model (VSM) adalah representasi kumpulan dokumen 

sebagai vektor dalam sebuah ruang vektor. VSM merupakan teknik dasar dalam 

perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian relevansi dokumen 

terhadap kata kunci pencarian (query) pada mesin pencari, klasifikasi dokumen, 

dan pengelompokan dokumen (Manning dkk, 2008). Dalam Vector Space Model, 

koleksi dokumen direpresentasikan sebagai sebuah document-term matriks atau 

yang dikenal juga dengan model bag-of-words untuk mengurangi dimensi data 

dan meranking dokumen berdasarkan relevansinya dengan mengabaikan urutan 

dari kata-kata di dalam dokumen (Ravindran dkk, 2015). Setiap sel dalam matrik 

berkesesuaian dengan bobot yang diberikan dari suatu term dalam dokmen yang 

ditentukan. Nilai nol berarti bahwa term tersebut tidak hadir dalam dokumen. 
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Contoh kumpulan dokumen dan representasi matriks document-term dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Contoh Kumpulan Dokumen dan Representasi Matriks 

Gambar di atas merupakan contoh dari kumpulan dokumen dan 

representasi matriks. D1, D2, dan D3 masing-masing dianggap sebagai satu 

dokumen yang berisi satu baris teks. Dokumen ini kemudian direpresantsikan 

dalam matriks document-term. Setiap elemen matriks Wij merepresantiskan nilai 

kemunculan kata i dalam dokumen j. Nilai Wij dihasilkan dari skema pembobotan 

untuk menunjukkan seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen. Pada 

contoh di atas, pembobotan yang digunakan adalah term frequency, yaitu jumlah 

kemunculan kata dalam dokumen. Contoh gambaran matrik dari document-term 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

{  
  𝑇𝐷 𝑊 𝑇 …𝑊 … 𝑇𝑡𝑊𝑡𝐷 𝑊… … 𝑊 …… … 𝑊𝑡…𝐷𝑛 𝑊 𝑛 𝑊 𝑛 … 𝑊𝑡𝑛}  

  
 

Gambar 2.3 Contoh Matriks Term-Document 

(Sumber: Ravindran dkk, 2015) 

Gambar di atas merupakan contoh matriks term-document. Pada VSM, 

setiap dokumen di dalam database dan query pengguna direpresentasikan oleh 

suatu vektor multi-dimensi. Contoh dari Vector Space Model tiga dimensi untuk 

D1 : Pilkada Pekanbaru pada bulan Februari 

D2 : Pilkada Pekanbaru berjalan tertib 

D3 : Pilkada Pekanbaru sukses 

 

 Pilkada Pekanbaru Pada Bulan Februari Berjalan Tertib Sukses 

D1 1 1 1 1 1 0 0 0 

D2 1 1 0 0 0 1 1 0 

D3 1 1 0 0 0 0 0 1 

 



18 

dua dokumen D1, dan D2, satu query pengguna Q1, dan tiga term T1, T2, T3 dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

Melalui Vector Space Model dan TF-IDF weighting maka akan didapatkan 

representasi nilai numerik dokumen sehingga kemudian dapat dihitung kedekatan 

antar dokumen. Semakin dekat dua vektor di dalam suatu VSM, maka semakin 

mirip dua dokumen yang diwakili oleh dua vektor tersebut. kemiripan antar 

dokumen dapat dihitung menggunakan suatu fungsi ukuran kemiripan (similarity 

measure). Ukuran ini memungkinkan perankingan dokumen sesuai dengan 

kemiripan atau relevansinya terhadap query. 

 

Gambar 2.4 VSM dengan Dua Dokumen D1, dan D2, dan Query Pengguna Q1. 
(Sumber: Ravindran dkk, 2015) 

Salah satu ukuran kemiripan teks yang paling populer adalah cosine 

similarity. Persamaan vektor dokumen dengan vektor query adalah sudut kosinus 

di antara keduanya. Ukuran ini menghitung nilai cosinus sudut antara dua vektor. 

Jika terdapat dua vektor dokumen dj dan query q, serta t term diekstrak dari 

koleksi dokumen maka nilai kosinus antara dj dan q didefinisikan pada Persamaan 

2.3 (Ravindran dkk, 2015). 
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 Analisis Cluster 2.6

Analisis cluster atau clustering adalah proses mempartisi sekumpulan 

objek data ke dalam klaster-klaster, sehingga setiap objek di dalam sebuah klaster 

memiliki kemiripan satu sama lain, tetapi berbeda dengan objek yang berada di 

klaster lain (Han dkk, 2012). Menurut Godfrey (2014) analisis cluster adalah 

proses pengelompokan titik data bersama-sama berdasarkan kesamaan relatifnya. 

Ada banyak algoritma clustering yang berbeda dengan kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Tidak ada algoritma clustering yang sempurna 

dan masing-masing menyediakan pengelompokan yang sedikit berbeda.  

Menurut Prasetyo (2012), berdasarkan strukturnya, pengelompokan 

(clustering) dibagi menjadi dua, yaitu algoritma partisi atau sekatan dan algoritma 

hirarki. Dalam algoritma hirarki, satu data tunggal bisa dianggap sebuah 

kelompok, dua atau lebih kelompok kecil dapat bergbung menjadi sebuah 

kelompok besar dan begitu seterusnya hingga semua data dapat bergabung 

menjadi sebuah kelompok, salah satu contoh algoritmanya yaitu Fuzzy C-Means. 

Sedangkan dalam algoritma partisi atau sekatan membagi set data ke dalam 

sejumlah kelompok yang tidak tumpang-tindih (overlap) antara satu kelompok 

dengan kelompok yang lain. Artinya setiap data hanya menjadi anggota satu 

kelompok, contoh algoritma ini adalah K-Means dan DBSCAN (Prasetyo, 2012). 

 Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise (DBSCAN) 2.7

Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise (DBSCAN) 

merupakan sebuah metode clustering yang membangun area berdasarkan densitas 

yang terkoneksi (density connected). DBSCAN adalah jenis clustering partisi 

dimana daerah yang densitasnya tinggi dianggap sebagai cluster sedangkan yang 

densitasnya rendah atau tidak tergabung dalam cluster dianggap sebagai noise 

(Nagpal dkk, 2011). 

Dalam Algoritma ini dikenal beberapa istilah seperti berikut:  

1. Core: Titik pusat dalam cluster didasarkan pada densitas dimana ada 

sejumlah titik yang harus berada dalam Eps (radius atau nilai ambang 

batas), MinPts (minimal titik dalam cluster) yang ditentukan pengguna. 

2. Border: Titik yang menjadi batasan dalam kawasan titik pusat (core). 
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3. Noise: Titik yang tidak dapat dijangkau oleh core dan bukan merupakan 

border yang dapat dilihat pada Persamaan 2.4. 

Noise {x  X | I : x Ci }  .............................................................. (2.4) 

Dimana X merupakan gugus data, dan Ci merupakan cluster ke-i. Core, 

border dan noise dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Core, Border dan Noise atau Outlier 

(Sumber: Nagpal dkk, 2011) 

4. Densitas terjangkau langsung: Sebuah titik dikatakan titik terjangkau 

langsung apabila titik tersebut terhubung secara langsung dengan titik 

pusat (core). Densitas terjangkau langsung dapat dilihat pada Persamaan 

2.5. 

x  N Eps ( y) | N Eps ( y) | MinPts  ................................................... (2.5) 

Dimana  N Eps merupakan  titik  sekitar  dari  radius Eps,  MinPts  

merupakan minimal titik dalam cluster. 

5. Densitas terjangkau (density-connected): Sebuah titik dikatakan titik 

terjangkau apabila titik tersebut terhubung secara tidak langsung dengan 

titik pusat (core). 

6. Densitas terhubung: Sebuah titik dikatakan saling terhubung satu sama 

lain oleh titik lain. 

DBSCAN memerlukan dua parameter input yaitu epsilon (Eps) dan titik 

minimum (MinPts). Eps-titik sekitar didefinisikan pada Persamaan 2.6. 

N Eps (x) {y  D | dist(x, y)  Eps}  .................................................... (2.6)  

Dimana N Eps (x) merupakan titik sekitar dari x dalam radius Eps, D 

merupakan gugus data, dist(x,y) merupakan jarak euclidean dari objek x dan y, 
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dan Eps merupakan radius atau ambang batas, dalam penelitian ini, pengukuran 

jarak yang digunakan adalah dengan cosine distance (jarak kosinus). Cosine 

distance merupakan standar perhitungan untuk mencari jarak antara data teks 

(Baralis dkk, 2013). Cosine distance didapat dengan mengurangkan angka 1 dan 

nilai cosine similarity (Berry dkk, 2010) yang dapat dilihat pada Persamaan 2.7. 

cosine distance = 1-cosine similarity  .................................................. (2.7) 

DBSCAN  secara  umum  dimulai  dengan  titik  awal  secara  acak.  

Kemudian menemukan semua titik sekitar dalam Eps jarak titik awal. Jika jumlah 

titik sekitar lebih besar dari atau sama dengan MinPts maka cluster terbentuk. Jika 

jumlah titik sekitar kurang dari MinPts maka ditandai sebagai noise. 

Keuntungan dari algoritma DBSCAN diantaranya (Mumtaz dkk, 2010): 

1. Tidak mengharuskan untuk mengetahui jumlah cluster.  

2. Dapat menemukan bentuk kelompok sembarang. 

3. Mampu mengatasi noise.  

Adapun algoritma dari DBSCAN adalah sebagai berikut (Bandyopadhyay 

dkk, 2013): 

1. Pilih titik awal P secara acak. 

2. Ambil semua titik density-reachable berdasarkan Eps dan MinPts yang 

telah ditentukan. 

3. Jika p adalah core point, maka cluster terbentuk. 

4. Jika p adalah border point, tidak ada titik yang dapat dijangkau dari 

kepadatan, maka DBSCAN mengunjungi titik berikutnya. 

5. Lanjutkan proses sampai semua titik telah diproses. 

 Validasi Cluster 2.8

Tujuan dari teknik validasi cluster adalah untuk mengevaluasi hasil 

clustering, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah cluster 

pada dataset (Saitta dkk, 2007). Salah satu teknik validasi cluster adalah 

Silhouette Index yaitu metode penafsiran untuk validasi klaster pada objek-objek. 

Teknik ini memberikan representasi grafis singkat tentang seberapa baik setiap 

objek terletak dalam clusternya. Silhouette Index dikembangkan pertama kali oleh 
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Rousseeuw pada tahun 1986. Silhouette Index adalah indeks tipe rasio yang 

bergantung pada kohesi dan pemisahan cluster (Saitta dkk, 2007). 

Untuk mendapatkan nilai Silhouette Index (SI) data ke-i menggunakan 
Persamaan 2.8 (Saitta dkk, 2007). 

bi=
bi - ai

Max{ai , bi }  ....................................................................................... (2.8) 

Dimana s(i) merupakan nilai Silhouette Index, a(i) merupakan rata-rata 

jarak antara titik i dengan seluruh titik dalam A (cluster dimana titik i berada), b(i) 

adalah rata-rata jarak antara titik i ke seluruh titik dalam cluster selain A. 

 Bahasa Pemrograman Python 2.9

Python adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan sederhana yang 

didefinisikan dalam dokumennya sebagai berikut: Python adalah bahasa 

pemrograman tingkat tinggi, dinamis, berorientasi objek, dan bertujuan umum 

yang menggunakan interpreter dan dapat digunakan dalam domain aplikasi yang 

luas (Nosrati, 2011). Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan 

kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi 

dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python 

mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya (tidak dibatasi) pada 

pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman 

fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah sebagai bahasa 

pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. 

Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python umumnya 

digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini 

lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan 

menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem 

operasi. 

 Penelitian Terdahulu 2.10

Penerapan text mining dalam klasterisasi data telah digunakan oleh Daniel 

Godfrey pada tahun 2014 yaitu tentang menginterpretasi data World Cups dari 

Twitter. Godfrey membandingkan beberapa algoritma yaitu K-Means dan Non-
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Matrix Factorization (NMF) pada penelitiannya terhadap data Twitter, algoritma 

DBSCAN dan consensus matrix digunakan untuk mengurangi noise dari data. 

Mnerurut Godfrey, DBSCAN baik dalam mengeliminasi noise pada kata. Hasil 

dari penelitian ini membuktikan bahwa NMF lebih cepat dan lebih mudah dalam 

menginterpreatasi hasil (Godfrey dkk, 2014). 

Penelitian lain yaitu dilakukan oleh Himanshu Suyal dkk pada tahun 2014, 

dalam me-review algoritma-algoritma text clustering dengan hasil penelitian yaitu 

perbandingan dan kompleksitas perhitungan dari beberapa algoritma klaster 

seperti klaster hirarki, K-Mean, K-Medoid, DBSCAN, DENCLUE, dan Self-

Organizing Map berdasarkan parameter-parameter sehingga dapat digunakan 

untuk membangun algoritma klaster yang baru yang dapat mengklaster data 

secara efisien (Suyal dkk, 2014). 

Dan penelitian oleh Baralis dkk tahun 2013 yang menganalisis data 

Twitter menggunakan strategi klaster multi-level. Penelitian ini menyajikan 

framework analisis data Twitter yang bertujuan untuk menemukan informasi yang 

diposting oleh pengguna tentang suatu peristiwa serta persepsi pengguna terhadap 

peristiwa tersebut. Algoritma yang digunakan adalah DBSCAN dan association 

rule untuk mengekstrak korelasi yang kuat antar kata (Baralis dkk, 2013). 
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