
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Twitter 

Twitter adalah sebuah situs yang dimiliki dan dioperasikan  oleh 

Twitterinc. Twitter menawarkan jaringan sosial berupa microblog, sehingga 

memungkinkan penggunanya mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets. 

Twitter merupakan salah satu jaringan sosial yang paling banyak penggunanya 

terutama di Indonesia. Pada Desember 2014, Twitter memiliki 284 juta pengguna 

aktif. Indonesia menempati urutan kelima setelah USA, Brazil, Jepang, dan 

Inggrissebagai negara pengguna twitter terbesardi dunia. Twitter digunakan di 

berbagai kalangan mulai dari kalangan pelajar, masyarakat umum, petinggi negara, 

dan selebritis. Biasanya Twitter digunakan sebagai tempat berbagi cerita, berbagi 

ilmu pengetahuan dan bahkan berbagai jenis iklan. Pada halaman beranda Twitter 

terdapat kolom yang berisikan pertanyaan : “Apa yang sedang terjadi?”, dan akan 

dijawab hanya dalam 140 karakter saja yang disebut kolom tweet. Selain itu, 

pengguna Twitter juga bisa meng-upload foto yang diinginkan. (Damayanti, 

2014). Gambar dibawah ini merupakan screenshot Twitter user interface. untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Screenshot Twitter user interface 

Dalam penyampaian informasi Twitter memiliki beberapa objek. Berikut 

merupakan penjelasan objek-objek yang ada pada Twitter. 

1. Tweet 

Tweet adalah pesan yang dapat menyampaikan informasi dari setiap 

pengguna dengan batasan hanya 140 karakter. Setiap tweet yang baru, maka 

tweet tersebut akan berada pada timeline paling atas. Tweet (kicauan) 

pengguna dapat terlihat oleh umum, tetapi pengguna dapat membatasi 

pengiriman tweet bagi pengikut mereka. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

Gambar 2.2 di bawah ini: 



 

Gambar 2.2 tweet (kicauan) 

2. Hashtag (#) 

Hastag adalah simbol yang digunakan untuk menandai kata kunci atau topik 

informasi dari sebuah tweet yang diikuti dengan nama pengguna (username). 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini: 

 

Gambar 2. 3 Hashtag 

3. At  (@) 

At (@) adalah simbol yang menandakan nama akun dari pengguna Twitter, 

atau juga bisa digunakan sebagai simbol untuk menandai seseorang pada 

sebuah tweet atau mention.Berikut adalah gambar at pada nama akun pengguna 

Twitter yang dapat dilihat dari Gambar 2.4 di bawah ini: 

 

Gambar 2. 4 At pada nama akun pengguna Twitter 

Gambar 2.5 di bawah ini adalah contoh dari at pada sebuah mention. 

 

Gambar 2. 5 At pada sebuah mention 

 



4. Retweet (RT) 

Retweet merupakan cara yang digunakan untuk kicauan (tweet) pada suatu 

topik yang sedang dibicarakan. Selain itu, retweet juga berguna untuk 

membalas kicauan dari akun lain dengan menggunakan kata kunci “RT” pada 

awal dari nama akun yang di retweet. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

Gambar 2.6 dibawah ini: 

 

Gambar 2. 6 Retweet 

2.2 Knowledge Discovering in Data (KDD) 

Istilah data mining dan knowledge discovery in databases (KDD) sering 

kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Dan salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Proses KDD secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut (Mahendra, 2016). 

 

Gambar 2.1 Tahapan-tahapan KDD (Sumber: Mahendra, 2016)  



2.3 Text Mining 

Menurut Witten (2005) yang dikutip oleh (Rahman, 2015) text mining ini 

sebagai penambang data yang berupa teks dimana sumber dari data tersebut 

biasanya diperoleh dari dokumen yang tujuannya adalah menemukan kata-kata 

yang dapat mewakili isi dari dokumen tertentu sehingga dapat dilakukannya 

proses analisa keterkaitan antar dokumen. 

Text mining sendiri mengacu pada proses untuk pengambilan informasi 

yang memiliki kualitas tinggi dari teks. Informasi yang memiliki kualitas tinggi 

itu sendiri biasanya didapatkan melalui peramalan pola, contohnya pembelajaran 

pola statistik. Proses penataan teks input (biasanya bersamaan dengan 

penambahan beberapa fitur linguistic turunan serta penghapusan beberapa 

diantara fitur tersebut, begitu juga penyisipan subsequent kedalam database), 

melakukan penentuan pola pada data terstruktur, yang pada akhirnya 

mengevaluasi dan menginterpretasi outputnya. Yang dimaksudkan berkualitas 

tinggi pada text mining biasanya mengacu kepada beberapa kombinasi relevansi, 

pembaruan, serta interestingness. Proses dari text mining diantaranya yaitu 

analisis sentimen, kategorisasi teks, text clustering, ekstraksi konsep, produksi 

taksonomi glanular, penyimpulan dokumen, serta pemodelan relasi entitas berupa 

pembelajaran hubungan antara entitas bernama. (Saraswati, 2011). 

Text mining ini dapat juga dianggap sebagai subjek riset yang tergolong 

baru. Text mining juga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada 

seperti pemrosesan, pengorganisasian, pengelompokan dan menganalisa teks yang 

tidak terstruktur dalam jumlah yang besar. Text mining ini dalam memberikan 

solusi melakukan adopsi dan mengembangkan banyak teknik dari bidang lain, 

seperti contohnya yaitu Data Mining, Information Retrieval (IR), Statistik dan 

Matematik, Linguistic, Machine Learning, Natural Language, Processing, serta 

Visualization. Kegiatan yang dilakukan pada riset text mining antara lain ekstraksi 

serta penyimpanan teks, preprocessing pada konten teks, mengumpulkan data 

statistic, indexing serta analisa konten (Triawati, 2009). 

Text mining ini memiliki kesaman dengan data mining dalam 

permasalahan yang dihadapi, yaitu jumlah datanya besar, dimensi tinggi, data 



serta struktur yang berubah-ubah, begitu juga data noise. Keduanya memiliki 

perbedaan hanya pada data yang akan digunakan. Pada data mining, data yang 

digunakan yaitu struktur data, sedangkan pada text mining , data yang digunakan 

umumnya yaitu data yng tidak terstruktur, minimalnya data semi struktural. Maka 

dari itulah text mining ini memiliki tantangan tersendiri yaitu struktur data yang 

kompleks dan tidak lengkap, yang mana arti yang tidak jelas dan tidak standar, 

serta bahasa yang tidak sama ditambah translasi yang tidak akurat.  

Dari kutipan diatas maka penulis berpendapat, text mining adalah proses 

penggalian informasi-informasi terbaru dan berfungsi dari data yang lama menjadi 

data baru, yang mana kedua data tersebut saling berhubungan. 

2.4 Text Preprocessing 

Text preprocessing adalah langkah penting dalam pengklasifikasian data. 

Text preprocessing ini bertujuan untuk menghilangkan noise, mengurangi volume 

kata serta menyeragamkan bentuk dari kata. Tahapan yang dilakukan pada 

preprocessing yaitu: 

1. Cleaning 

Cleaning merupakan suatu proses pembersihan dokumen dari  beberapa kata 

yang tidak diperlukan untuk mengurangi noise yang ada pada tahapan 

klasifikasi. Awalnya akan dilakukan pembersihan dokumen yang tidak 

mengandung unsur olahraga, selanjutnya akan dilakukan penghapusan hastag 

(#), HTML, link url, retweet (RT), username serta mention (@). Selain itu, 

dilakukan penghapusan angka, kata negasi, dan emoticon. Dilakukan 

penghilangan kata negasi dan emoticon karena keduanya akan mempengaruhi 

sentimen. 

2. Case Folding 

Case folding merupakan suatu proses penyeragaman dari bentuk huruf 

dengan cara mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Setelah itu 

menghilangkan tanda baca dan angka, huruf yang akan melewati proses case 

folding hanyalah huruf a sampai z. 

 

 



3. Tokenizing 

Tokenizing merupakan proses pemecahan dokumen/kalimat menjadi kata dan 

frasa yang tahap penyusuannnya dengan cara melakukan analisa terhadap 

kumpulan kata dengan cara memisahkan kata yang ada serta menentukan 

struktur sintaksis dari setiap kata tersebut. 

4. Filtering 

Filtering merupakan proses pembenahan kata-kata yang dibutuhkan namun 

tidak sesuai seperti “gooool” diubah menjadi “gol”, dengan kata lain apabila 

ditemukan kata tidak baku maka akan dibenahi oleh tesaurus atau kamus 

sinonim yang telah disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Selain itu akan dilakukan pembuangan kata yang tidak berpengaruh dalam 

tahapan klasifikasi suatu tweets  yang disebut stopword. Beberapa contoh kata 

yang dikategorikan kedalam kata stopword yaitu “dengan”, “di”, “ke”, “dan”, 

petunjuk waktu, dan kata tanya. 

2.5 Stemming 

Stemming merupakan proses menghilangkan imbuhan pada setiap kata 

yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Pada tahapan ini menggunakan 

algoritma nazief andriani. Proses stemming ini mengacu kepada kamus bahasa 

Indonesia, karena terdapatnya kumpulan kata dasar didalamnya. 

Menurut Agusta, 2009, algoritma Nazief Andriani merupakan algoritma stemming 

untuk teks pada bahasa Indonesia yang tingkat akurasinya lebih baik 

dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Algoritma ini mengacu pada aturan 

morfologi dari bahasa Indonesia yang mana algoritma ini mengelompokkan 

imbuhannya. Imbuhan yang diperoleh maupun tidak diperoleh akan 

dikelompokkan pada algoritma ini.  

Pengelompokan ini dikategorikan kepada imbuhan awalan (di depan), untuk 

imbuhan akhiran (di belakang), sisipan (imbuhan kata tengah) dan kombinasi dari 

imbuhan awal dan akhir kata. 

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada algoritma 

Nazief Andriani yaitu (Agusta, 2009): 



a. Pencarian kata yang belum distemming pada kamus. Apabila kata tersebut 

langsung ditemukan, maka kata tersebut dikategorikan kata dasar. Kata 

tesebut akan dikembalikan setelah itu algoritmapun berhenti. 

b. Setelah itu hilangkan inflectional suffixes, apabila telah berhasil maka 

suffixes tersebut adalah partikel (“kah” dan “lah”), setelah itu dilakukan 

langkah inflectional possessive pronoun suffixes (“mu”, “ku”, dan “nya”). 

c. Menghilangkan derivation suffix. Setekah itu dilakukan kembali proses 

pengecekan terhadap derivation suffix apakah masih ada atau tidak. Apabila 

masih terdapat derivation suffix maka akan dihilangkan kembali. Setelah 

seluruh derivation suffix dihilangkan, maka proses selanjutnya akan 

dilakukan. 

d. Proses selanjutnya yaitu proses penghilangan derivation prefix. Setelah itu 

dilakukan proses yang hampir sama dengan proses sebelumnya yaitu 

pengecekan kembali terhadap derivation prefix yang tersisa sampai tidak 

terdapat lagi dan dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

Algoritma ini Nazief Andriani ini memiliki kelebihan yaitu mampu 

memperhatikan kemungkinan akan adanya partikel-partikel yang mengikuti kata 

berimbuhan. Pada rumus kita dapat melihat penempatan dari possessive pronoun 

& partikel yang mungkin terdapat pada suatu kata berimbuhan. 

Tabel 2. 1 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma Nazief Andriani 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

1 berV… ber-V … | be-rV 

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

3 berCAerV ber-CaerV… dimana C != „r‟ 

4 Belajar bel-ajar 

5 berC1erC2… 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‟ 

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|js|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… 

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

23 perCAerV… per-CAerV… dimana C != „r‟ 

24 pem{b|f|V}… pem-{b|f|V}… 

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

26 pen{c|d|j|z}… pen-{c|d|j|z}… 

27 penV… pe-nV… | pe-tV… 

28 pengC… peng-C… 

29 pengV… peng-V… | peng-kV… | pengV-... jika V=‟e‟ 

30 penyV… peny-sV… 

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

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

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

34 terC1erC2... ter-C1erC2... dimana C1!= „r‟ 

35 peC1erC2... pe-C1erC2... dimana C1!={r|w|y|l|m|n} 

2.6 Fitur dan Pembobotan 

Fitur dan pembobotan merupakan tugas untuk memilih term (kata/istilah) 

yang digunakan pada proses training. Dan dapat mengurangi noise dengan cara 

menghapus fitur yang tidak relevan, sehingga akan meningkatkan akurasi dari 

klasifikasi. Sebuah dokumen dinyatakan ke dalam suatu model ruang vektor, 

dimana dokumen tersebut diwakili oleh sebuah vektor dari keyword yang telah 

diekstrak. Dari vektor dokumen yang diperoleh, dilakukan proses pembobotan 



yang mewakili seberapa pentingnya keyword tersebut didalam sebuah dokumen 

maupun keseluruhannya. 

Perhitungan dalam proses pembobotan fitur yang biasa digunakan yaitu: 

1. Document Frequency (DF) 

Yusra (2013) mengutip pendapat dari Church dan Gale (1995), document 

frequency disebut juga dengan word frequency. Konsep dari document 

frequency secara umum adalah proses menghitung jumlah dokumen 

dimana muncul serta disajikan pada matrik dimana basis akan 

menunjukkan dokumen dan kolom petunjuk term. Document Frequency 

merupakan metode seleksi fitur yang paling sederhana dengan komputasi 

yang rendah. Contohnya, diketahui jumlah data 100, serta jumlah dokumen 

yang berisikan term/kata “ganteng” berjumlah 40 dokumen, maka nilai 

dari DF untuk kata ganteng adalah 40. 

2. Inverse Document Frequency (IDF) 

Kutipan dari Amelia Mustika (2014), Sparck (1972) berpendapat IDF 

umumnya digunakan pada information retrieval. IDF lebih fokus pada 

kemunculan kata (term) pada keseluruhan dokumen.  

IDF = log
𝐷

𝐷𝐹
 

dimana: 

D   : jumlah dokumen dalam dataset 

Df  : jumlah dokumen yang mengandung kata 

2.7 K-Nearest Neighbor (k-NN) 

Menurut Krisandi, dkk (2013) yang dikutip oleh (Rahman, 2015) k-NN 

merupakan algoritma untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut 

dan data latih. Hasil dari sampel uji yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan 

mayoritas dan kategori pada k-NN. Algoritma ini menggunakan klasifikasi 

ketetanggaan sebagai prediksi dan sampel uji yang baru. Metode ini sangat 

sederhana, mudah direpresentasikan, memiliki kekuatan terhadap data latih yang 

memiliki banyak noise dan cukup efektif. Pada metode ini data latih dibangun 

dengan memperhatikan keseimbangan dokumen satu sama lain. 



Untuk menghitung ketetanggaan pada data berbentuk teks, digunakan 

rumusan cosine similarity. Adapun tahapan pada algoritma ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Hitung jarak antara data uji dan data latih yang telah dibangun, dengan 

menggunakan persamaan cosine similarity. 

2. Menentukan parameter nilai k = jumlah ketetanggaan terdekat. 

3. Mengurutkan jarak terkecil dari data sampel. 

4. Pasangkan kategori sesuai dengan kesesuaiannya. 

5. Cari jumlah terbanyak dari tetangga terdekat dengan persamaan yang 

telah ditentukan. Setelah itu tetapkan kategorinya. 

Algoritma k-NN merupakan algoritma yang menentukan nilai jarak pada 

pengujian data uji dengan data latih berdasar pada nilai terkecil dari ketetanggaan 

terdekat yang didefinisikan sebagai berikut (Mustakim, 2016): 

Dnn(𝑐1𝑐2) = 𝑚𝑖𝑛1≤𝑖≤𝑟 ,≤𝑗≤𝑠 d(𝑦1𝑧1) 

2.8 Cosine Similarity 

Metode cosine similarity merupakan metode yang digunakan untuk 

menghitung similaritas antara dua dokumen. Penentuan kesesuaian dokumen 

dengan query dipandang sebagai pengukuran (similarity measure) antara vektor 

dokumen (D) dengan vektor query (Q). Semakin sama suatu vektor dokumen 

dengan vektor query maka dokumen dapat dikatakan semakin sesuai dengan 

query. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari cosine similarity yaitu 

sebagai berikut (Setyo, 2014): 

Cos(i,k) = 
 (𝑑1𝑘 𝑑𝑘)

  𝑑2𝑘 𝑖𝑘  𝑑2𝑘 𝑗𝑘
 

Keterangan: 

 (𝑑1𝑘 𝑑𝑘) : vektor dot produk dari i, dan k 

  𝑑2𝑘 𝑖𝑘 : panjang vektor i 

  𝑑2𝑘 𝑗𝑘 : panjang vektor k 



Kedekatan query dan dokumen diindikasikan dengan sudut yang dibentuk. 

Nilai cosinus yang cenderung besar mengindikasikan bahwa dokumen cenderung 

sesuai dengan query. Pada proses pembandingan dokumen yang sesuai dengan 

dokumen yang telah ada atau dokumen lainnya, maka digunakan perhitungan 

dengan menggunakan rumus cosine similarity untuk mengetahui angka similaritas 

dari dokumen tersebut (Putri, Ridok dan Indriati, 2013). 

2.9 Kajian Pustaka 

Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

yang menjadi acuan dan dasar pada penelitian ini: 

1. Ulfadli Rahman (2015) 

Melakukan penelitian tentang klasifikasi iklan pada Twitter dengan metode 

k-Nearest Neighbor (k-NN) yang menyimpulkan komposisi dari data latih 

dan data uji dengan rata-rata paling tinggi yaitu komposisi ketiga dengan 

akurasi rata-rata 94.1%. Penelitian yang akan dilakukan kali ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian oleh Ulfadli Rahman yaitu tidak adanya 

target penjualan yang ingin dicapai oleh sebuah toko online, penelitian ini 

hanya mengklasifikasikan iklan yang ada pada twitter dengan 3 jenis iklan. 

2. Defri Rosdiansyah (2014)  

Klasifikasi orientasi sentimen dari kasus politik pada tweet menggunakan 

metode k-Nearest neighbor (k-NN) yang mendapatkan akurasi mencapai 

82%. Penelitian ini melakukan proses yang sama dengan melakukan 

penghapusan pada emoticons, mention, dan retweet. Penelitian oleh Defri 

Rosdiansyah ini terfokus pada sentimen kasus politik, lebih khususnya 

membahas sentimen publik terhadap toko politik pada kandidat calon 

Presiden Republik Indomesia tahun 2014, penelitian ini sangat berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak membahas tentang 

jual/beli online. 

3. Sandi Eko Yulianto (2016) 

Melakukan penelitian dengan judul “Klasifikasi Topik Berita 

menggunakan k-Nearest Neighbor Classifier”,  penelitian ini 

mengklasifikasikan topik berita dalam 3 kelas yaitu bisnis, politik, dan 



olahraga dan menghasilkan akurasi 86,7%. Penelitian oleh Sandi Eko 

Yulianto ini terfokus pada pengklasifikasian berita, tidak pada penargetan 

penjualan suatu barang sekalipun menggunakan metode yang sama. 

4. Masayu Leylia Khodra dan Ayu Purwarianti (2013) 

Melakukan penelitian tentang  “Ekstraksi Informasi Transaksi Online pada 

Twitter” menghasilkan aplikasi SaFE-F yang mengekstrak informasi 

transaksi online di Indonesia dari konten tweets. Terdapat empat tahapan 

pada SaFE-F yaitu: Search, Filter, Ekstraksi, dan Filling. Karena sistem 

ini menggunakan pendekatan klasifikasi untuk tahap filter dan ekstraksi, 

beberapa eksperimen dilakukan untuk mendapatkan model klasifikasi 

terbaik. Untuk tahap filter, didapatkan model terbaik dengan akurasi 

85.09% dengan representasi fitur trigram, pembobotan biner, dan 

algoritma C4.5. Untuk tahap ekstraksi, didapatkan model terbaik dengan 

akurasi 81.49% dengan menggunakan algoritma IBk dan set 7 fitur terbaik 

berdasarkan gain ratio yaitu currentWord+ Bef1Class+Bef2Class+ 

IsLink+ isNumber+ isMention+ isPrice.  

5. Naziah Amalia (2014) 

Melakukan penelitian tentang “Penerapan Teknik Data Mining Untuk 

Klasifikasi Ketepatan Waktu Lulus Mahasiswa Teknik Informatika 

Universitas Telkom Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier” 

menghasilkan bahwa komposisi pembagian data 90:10 menghasilkan 

tingkat akurasi dan nilai terbaik dari komposisi yang lainnya dengan 

presentase mencapai 91%. 

 


