
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Data Mining 

Menurut Gartner Group dalam Larose (2005), "Data mining adalah proses 

untuk menemukan korelasi, pola dan tren baru yang bermakna dengan menyaring 

sejumlah besar data yang tersimpan di repositori, menggunakan teknologi 

pengenalan pola serta teknik statistik dan matematis”. Adapun, definisi lainnya 

yaitu "Data mining adalah analisis data observasional (seringkali besar) untuk 

menemukan hubungan yang tidak disangka dan untuk meringkas data dengan cara 

baru yang dapat dimengerti dan berguna bagi pemilik data" (Hand et al, 2001 dalam 

Larose, 2005). 

Pertumbuhan yang luar biasa di bidang pengumpulan data dan penemuan 

pengetahuan telah didorong oleh pertemuan yang menguntungkan dari berbagai 

faktor (Larose, 2005): 

1. Pertumbuhan yang besar dalam pengumpulan data, seperti pemindai 

(scanner) supermarket. 

2. Penyimpanan data di gudang data, sehingga seluruh perusahaan memiliki 

akses ke database yang lebih handal. 

3. Tersedianya peningkatan akses data dari web dan intranet. 

4. Tekanan kompetitif untuk meningkatkan pangsa pasar dalam ekonomi 

global. 

5. Pengembangan perangkat lunak penunjang data mining komersial. 

6. Pertumbuhan yang luar biasa dalam daya komputasi dan kapasitas 

penyimpanan. 

2.2 Text Mining 

Text mining adalah penggalian informasi dari teks oleh user menggunakan 

tools analisis. Secara umum text mining mengadopsi proses-proses didalam data 

mining dan didalam text mining juga menggunakan teknik data mining (Sanjaya 

dan Absar, 2015).  
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Text mining lebih berfokus pada teknik dan metodelogi dalam lingkup temu 

kembali sistem informasi. Text mining adalah suatu proses knowledge-based 

dimana pengguna berinteraksi dan bekerja dengan sekumpulan dokumen dengan 

menggunakan beberapa alat analisis (Purwanti, 2015). 

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.  

2.3 Text Preprocessing 

Text preprocessing merupakan tahap tokenisasi yang merupakan proses 

pemecahan teks menjadi bentuk kata atau biasa disebut sebagai token (Jones, 2004 

dalam 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 “!” (Pradipa, 2013 dalam Okfalisa, 2016). 

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. 
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4. Tokenisasi Kata 

Pemecahan kalimat menjadi kata-kata tunggal dilakukan dengan men-

scan kalimat dengan pemisah white space (spasi, tab, dan newline) 

(Pradipa, 2013 dalam Okfalisa, 2016). 

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. 

2.4 Algoritma Nazief & Adriani 

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). 

Langkah-langkah pada algoritma stemming yaitu 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 
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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 

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

Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) adalah statistik 

numerik yang mengungkapkan tingkat kepentingan kata sebuah dokumen dalam 

suatu koleksi. 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). 

Metode  ini  menggabungkan  dua  konsep  untuk perhitungan   bobot,   yaitu   

frekuensi   kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse 

frekuensi  dokumen  yang  mengandung  kata tersebut. Frekuensi   kemunculan   

kata   di   dalam dokumen   yang   diberikan   menunjukkan   seberapa penting   kata   

itu   di   dalam   dokumen   tersebut. Frekuensi dokumen yang mengandung kata 

tersebut menunjukkan    seberapa    umum    kata    tersebut. Sehingga  bobot  

hubungan  antara sebuah  kata  dan sebuah dokumen akan tinggi apabila frekuensi 

kata tersebut  tinggi  di  dalam  dokumen  dan  frekuensi keseluruhan    dokumen    
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yang    mengandung kata tersebut yang rendah pada kumpulan dokumen. Rumus 

untuk TF-IDF (Nurjannah, et al, 2013): 

 𝑡𝑓 = 0,5 + 0,5 𝑥 
𝑡𝑓

max (𝑡𝑓)
 ......................................................................  (2.1) 

 𝑖𝑑𝑓𝑡 = log(
𝐷

𝑑𝑓𝑡
) .....................................................................................  (2.2) 

 𝑊𝑑,𝑡 =  𝑡𝑓𝑓,𝑡 𝑥 𝐼𝐷𝐹𝑑,𝑡 ...........................................................................  (2.3) 

Keterangan, tf merupakan banyaknya kata yang dicari pada sebuah 

dokumen,  max(tf) adalah jumlah kemunculan terbanyak term pada dokumen yang 

sama, adapun nilai D merupakan total dokumen yang ada, dft merupakan jumlah 

kemunculan terbanyak term pada dokumen yang sama, IDF adalah Inverse 

Document Frequency (log2 (D/df)), d merupakan dokumen ke-d, t adalah kata ke-

t dari kata kunci, sedangkan W adalah bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t. 

 Rumus Relevansi merupakan penentuan relevansi dokumen dengan query 

dipandang sebagai pengukuran kesamaan (similarity measure) antara vektor 

dokumen dengan vektor query. Sehingga semakin sama suatu vektor dokumen 

dengan vektor query maka dokumen dapat dipandang semakin relevan dengan 

query (Nurjannah, et al, 2013). 

 (𝑄, 𝐷) =  cos 𝜃 = 
𝑄 ∙𝐷

|𝑄||𝐷|
 .......................................................................  (2.4) 

 Keterangan, Q adalah bobot query, D adalah bobot dokumen, |Q| 

merupakan panjang query, sedangkan |D| merupakan panjang dokumen 

2.6 Twitter 

Twitter adalah tempat di mana orang dapat terhubung dengan minat mereka, 

berbagi pendapat, dan mengetahui apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena mereka 

bertujuan untuk menemukan sesuatu di Twitter, maka mereka terbuka untuk 

berinteraksi dengan bisnis baru (Twitter, 2016). 

Twitter merupakan sebuah informasi waktu nyata yang menghubungkan 

kita dengan cerita, ide-ide, opini-opini dan berita mengenai sesuatu yang menarik. 

Cara yang cukup mudah untuk menemukan akun kebanyakan dan mengikuti 

percakapan (Hemalatha, et al., 2012). Adapun Istilah-Istilah pada Twitter antara 

lain (Twitter, 2016): 
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1. Tweet  

Tweet adalah pesan yang dikirim di Twitter dan dapat berisi teks, foto, 

tautan, dan video. 

2. Balas (Reply) 

Klik ‘balas’ untuk menanggapi Tweet seseorang. Membalas Tweet adalah 

cara menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, dan memberikan 

jawaban yang berguna. 

3. Retweet 

Retweet adalah menyebarkan Tweet dari orang lain ke pengikut Anda. 

Klik tombol Retweet untuk menyebarkan Tweet sebagaimana adanya, 

atau kutip Tweet untuk menambahkan komentar Anda.  

4. Suka (Like) 

Suka adalah cara simpel untuk mengonfirmasi Tweet. Anda juga dapat 

menggunakannya sebagai alat penanda jika ingin menemukan kembali 

sebuah Tweet dengan mudah. Sentuh ikon hati untuk menyukai Tweet 

dan penulisnya akan tahu bahwa Anda menghargainya.  

5. Hashtag 

Hashtag adalah kata, atau frasa tanpa spasi, yang diawali dengan simbol 

#. Orang menggunakan hashtag untuk menyusun percakapan dan 

mempermudah mereka menemukan semua konten yang terkait dengan 

topik tertentu. Klik hashtag untuk langsung melihat hasil pencarian untuk 

istilah yang dimaksud. Kata ber-hashtag yang menjadi sangat populer 

sering merupakan Topik Populer.  

6. Sebutan (Mention) 

Membuat Tweet Anda diperhatikan orang lain dengan mencantumkan 

@namapengguna di pesan Anda. Anda dapat menggunakannya untuk 

mengajukan pertanyaan kepada seseorang, mengucapkan terima kasih, 

atau sekadar menekankan bagian dari konten.  

2.7 Naïve Bayes Classifier (NBC) 

NBC adalah metode klasifikasi yang berdasarkan probabilitas dan Teorema 

Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variable X bersifat bebas (independence). 
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Dengan kata lain, NBC mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut 

(variable) tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut (variable) yang lain 

(Abidin dalam Indriani, 2014). Algoritma Naïve Bayes Classification merupakan 

algoritma yang cukup sangat mudah yang menganggap atribut bersifat bebas, dan 

mereka tidak mempunyai korelasi diantaranya (Karthika & Sairam, 2015). 

Perhitungan perbandingan antara term pada testing dengan setiap kelas yang ada 

dengan menggunakan Persamaan 2.5. 

 𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗) =  
𝑛𝑐+𝑚𝑝

𝑛+𝑚
 ................................................................................  (2.5)  

Keterangan, n adalah jumlah term pada data latih dimana v = vj, nc 

merupakan jumlah term dimana v = vj dan a = aj, p merupakan probabilitas setiap 

kelas dalam data latih, sedangkan m merupakan jumlah term pada data uji. 

Adapun untuk menentukan nilai dan hasil klasifikasi pada data uji 

digunakan Persamaan 2.6 (Meisner, 2010 dalam Indriani, 2014): 

 𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑗∈𝑉𝑃(𝑣𝑗)∏𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗) ...............................................  (2.6) 

2.8 Improved k-Nearest Neighbor 

Algoritma Improved k-Nearest Neighbors melakukan modifikasi dalam 

penentuan k-values. Hasil klasifikasi sangat dipengaruhi oleh nilai k yang dipilih. 

Penentuan nilai k yang tepat diperlukan agar diperoleh akurasi yang tinggi dalam 

kategorisasi dokumen uji. Pada algoritma k-Nearest Neighbor nilai k yang 

digunakan untuk tiap kategori sama, hal ini kurang efektif karena setiap kategori 

dapat memiliki jumlah data latih yang berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut 

digunakan metode Improved k-Nearest Neighbor dimana pada metode ini 

digunakan nilai k yang berbeda untuk setiap kategori atau kelas disesuaikan dengan 

jumlah data latih yang dimiliki, yang kemudian nilai dihitung prediksi kelas dari 

dokumen uji (Baoli, et al., 2003). Proses klasifikasi diawali dengan mengurutkan 

nilai cosine similarity dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya dilakukan proses 

perhitungan untuk mendapatkan nilai k baru dengan Persamaan (Baoli, 2003 dalam 

Puspitasari et al, 2017): 

 𝑛 = [
𝑘+𝑁(𝑐𝑚)

𝑀𝑎𝑘𝑠{𝑁(𝑐𝑚)|𝑗=1…𝑁𝑐}
] .................................................................  (2.7) 
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Dimana, n merupakan nilai k baru, k yaitu nilai k yang ditetapkan, N(cm) 

merupakan jumlah dokumen latih kategori m, sedangkan 𝑀𝑎𝑘𝑠{𝑁(𝑐𝑚)|𝑗 =

1 … 𝑁𝑐} merupakan jumlah dokumen latih terbanyak pada semua kategori   

Sejumlah n dokumen yang dipilih adalah top n dokumen yang memiliki 

kemiripan paling besar di setiap kategori. Proses selanjutnya adalah menghitung 

peluang dokumen uji X termasuk ke dalam kategori m dengan Persamaan 2.8. 

 𝑝(𝑥, 𝑐𝑚) = 𝑎𝑟𝑔𝑀𝑎𝑘𝑠𝑚

∑ 𝑑𝑗∈𝑡𝑜𝑝 𝑛 𝑘 𝑁𝑁 (𝐶𝑚)𝑠𝑖𝑚(𝑥,𝑑𝑗)𝑦(𝑑𝑗.𝐶𝑚)

∑ 𝑑𝑗∈𝑡𝑜𝑝 𝑛 𝑘 𝑁𝑁 (𝐶𝑚)𝑠𝑖𝑚(𝑥,𝑑𝑗)
 ............  (2.8) 

Keterangan, (𝑥, 𝑐𝑚) merupakan probabilitas dokumen X anggota cm, 

𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑑𝑗) adalah kemiripan antara dokumen X dengan dokumen latih dj, 

𝑡𝑜𝑝 𝑛 𝑘 𝑁𝑁 merupakan top n tetangga, sedangkan 𝑦(𝑑𝑗 . 𝐶𝑚) adalah fungsi atribut 

yang memenuhi dari sebuah kategori, akan bernilai 1 apabila dokumen latih dj 

masuk dalam anggota Cm jika tidak maka bernilai 0. 

Dokumen uji X akan diklasifikasikan ke dalam kategori yang nilai 

probabilitasnya paling besar (Baoli, 2003 dalam Puspitasari et al, 2017) 

2.9 Confusion Matrix 

Confusion Matrix terdiri dari informasi tentang fakta dan prediksi klasifikasi 

oleh sistem klasifikasi. Performa dari klasifikasi biasanya dapat di evaluasi 

menggunakan data matrix. Berikut Tabel 2.1 yang menampilkan confusion matrix 

untuk 2 kelas. 

Tabel 2.1 Confusion Matrix dengan 2 Kelas 

    Predicted 

    Negative Positive 

Actual 
Negative A b 

Positive C d 

(Sumber : Santra dan Christy, 2012) 

Penjelasan pada Tabel Confusion Matrix diatas adalah sebagai berikut 

(Santra dan Christy, 2012). 

1. a adalah jumlah benar prediksi pada kelas negatif 

2. b merupakan jumlah prediksi yang tidak benar, yang berada pada kelas 

positif. 
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3. Adapun c adalah jumlah prediksi yang tidak benar, yang berada pada 

kelas negatif. 

4. Sedangkan, d merupakan jumlah prediksi yang benar dan berada pada 

kelas positif. 

Akurasi atau Accuracy (AC) adalah proporsi dari jumlah prediksi yang 

benar dengan menggunakan Persamaan 2.9. 

𝐴𝐶 =  
𝑎+𝑑

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
  ....................................................................................  (2.9) 

Keakuratan suatu klasifikasi mengacu pada kemampuan suatu klasifikasi 

tertentu untuk memprediksi label kelas dengan tepat dari data baru atau sebelumnya 

yang tidak terlabel. Juga, keakuratan prediktor mengacu pada seberapa baik 

prediktor yang diberikan dapat menebak nilai atribut yang diprediksi untuk data 

baru atau data yang sebelumnya tidak terlihat (Han dan Kamber, 2006) 

2.10 Transportasi Online 

Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke 

tempat tujuan. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa komponen yang harus 

ada dalam transportasi adalah (1) adanya muatan yang diangkut, (2) adanya 

kendaraan sebagai alat angkut, (3) terdapatnya jalan yang dapat dilalui  

(Sosialumum.com, 2017). 

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, transportasi juga mengalami 

perkembangan yang pesat. Anda pasti mengenal Gojek, Grab, Taxi Online dan lain 

sebagainya. Beberapa jenis transportasi di atas adalah yang dinamakan transportasi 

online Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan suatu 

aplikasi penghubung diantara pelanggan dan pengemudi untuk mempermudah 

pemesanan dan pembayaran (Sosialumum.com, 2017). 

2.11 Bahasa Pemrograman Python 

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. 
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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 yang menjadi ciri khas atau pembeda python adalah: 

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 sudah bisa membuat web server. 

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-beda 

seperti: Windows, Linux, UNIX, Amigo, Mac OS, dan OS lainnya, 

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

Nokia S60. 

4. Python sederhana dan indah 

Python adalah bahasa tingkat tinggi yang memiliki banyak sumber 

untuk belajar. Selain itu, beragam perangkat pihat ketiga membuat 

bahasa ini menjadi mudah digunakan dan memotivasi pengguna untuk 

mengembangkan. 

5. Python bersifat open source 

Meskipun semua hak dari program ini untuk Python, namun bersifat 

open source dan tidak ada batasan dalam menggunakan, mengubah dan 

mendistribusikan. 
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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). 

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). 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai transportasi online sudah pernah dilakukan Nugroho, 

et al (2016) dengan judul “Analisis Sentimen pada Jasa Ojek Online menggunakan 

Metode Naïve Bayes” dengan menggunakan data sebanyak 800 tweet yang dibagi 

menjadi 300 data latih dan 500 data uji. Yang kemudian data latih dibagi pada setiap 

klasifikasinya menjadi 100 data latih positif, 100 data latih negatif dan 100 data 

netral. Hasil dari pengujian metode Naïve Bayes akurasi yang didapat sebesar 80%. 

Dan disaran kan untuk menambah jumlah data latih guna meningkatkan akurasi. 

Penelitan sebelumnya yang menggunakan algoritma Improved k-Nearest 

Neighbor pernah dilakukan oleh Puspitasari, et al (2016) dengan Judul “Klasifikasi 

Dokumen Tumbuhan Obat menggunakan Metode Improved k-Nearest Neighbor” 

yang mengatakan k-Nearest Neighbor merupakan metode yang sering dipakai, 

Namun memiliki kelemahan pada akurasi karena penggunaan nilai k yang sama 

pada semua kategori. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan metode 

Improved k-Nearest Neighbor dimana nilai k akan disesuaikan dengan jumlah data 

latih pada setiap kategori. 


