
 

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Data Mining 

 Data mining adalah proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda 

dan menyimpulkannya menjadi informasi-informasi penting yang dapat dipakai 

untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, atau bahkan 

keduanya (Angga Ginanjar Mabrur, 2012) . Secara teknis, data mining dapat 

disebut sebagai proses untuk menemukan korelasi atau pola dari ratusan atau 

ribuan field dari sebuah relasional database yang besar. Kemampuan Data mining 

untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar, 

dapat dianalogikan dengan penambangan logam mulia dari lahan sumbernya, 

teknologi ini dipakai untuk :  

1. Prediksi trend dan sifat-sifat bisnis, dimana data mining mengotomatisasi 

proses pencarian informasi pemprediksi di dalam basis data yang besar.  

2. Penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, dimana data mining 

“menyapu”  basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya 

tersembunyi dalam satu sapuan.  

Secara umum  data mining diartikan sebagai suatu proses pencarian pola 

atau informasi menarik dalam data skala besar yang terpilih dengan menggunakan 

teknik atau metoda tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining 

sangat bervariasi. Pemilihan metoda atau algoritma yang tepat sangat bergantung 

pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. 
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Gambar 2.1 Bidang Ilmu Data Mining (Kusrini dan Luthfi, 2009) 
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Pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa data mining berakar dari berbagai 

bidang ilmu seperti kecerdasan buatan (artificial intelligent), machine learning, 

statistik, database, dan juga information retrieval (Kusrini dan Emha Taufiq 

Luthfi, 2009). Fayyad (1996) yang dikutip oleh Kusrini dan Luthfi (2009) 

menjelaskan bahwa istilah data mining dan knowledge discovery in databases 

(KDD) sering kali digunakan untuk menjelaskan proses pencarian informasi yang 

tersembunyi dalam suatu database yang besar. Pada dasarnya, kedua istilah 

tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain dimana 

salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Berikut ini 

akan dijelaskan proses KDD secara garis besar: 

1. Data Selection 

Sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai, pemilihan atau 

seleksi data dari sekumpulan data perlu dilakukan. Data dari hasil seleksi 

yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas 

terpisah dari database. 

2. Pre-processing/Cleaning 

Sebelum pelaksanaan proses data mining, hal yang perlu KDD dilakukan 

pada data yaitu cleaning. Proses cleaning antara lain menghapus data yang 

duplikat, memeriksa data yang tidak konsisten dan memperbaiki kesalahan 

pada data, seperti kesalahan cetak (tipografi). Selain itu juga dilakukan proses 

enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau 

informasi lain yang relavan dan diperlukan untuk KDD, seperti data atau 

informasi eksternal. 

3. Transformation 

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data 

tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD 

merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola 

informasi yang akan dicari dalam database. 

4. Data mining 

Data mining adalah proses pencarian pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, 

atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 
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algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan. 

5. Interpretation / Evaluation 

Hasil dari proses data mining yaitu pola informasi perlu ditampilkan dalam 

bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang bersangkutan. Tahap ini 

mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. 

2.2 Pengelompokan Data Mining 

 Berikut ini merupakan pengelompokan data mining berdasarkan tugas 

yang dapat dilakukan (Larose, 2005) yang dikutip oleh (Kusrini dan Emha Taufiq 

Luthfi, 2009), yaitu: 

1. Deskripsi (Description) 

Deskripsi digunakan untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang 

terdapat dalam data untuk meningkatkan pemahaman terhadap data tersebut. 

Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat 

menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup profesional 

akan sedikit pendukungnya dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola 

dan kecendrungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu 

pola atau kecendrungan. 

2. Estimasi (Estimation) 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, namun variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun dengan 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Pada peninjauan berikutnya estimasi nilai dari variabel 

target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan 

dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit 

berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan, dan level sodium 

darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi 

dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Model 

estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya. 
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3. Prediksi (Prediction) 

Prediksi juga hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, dimana prediksi 

menentukan nilai untuk hasil yang akan mendatang. Namun ada beberapa 

metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula 

digunakan untuk prediksi jika keadaannya tepat. Contoh prediksi dalam bisnis 

dan penelitian diantaranya sebagai berikut: 

a. Prediksi harga beras dalam dua bulan yang akan datang. 

b. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas dua tahun 

mendatang jika batas bawah kecepatan dinaikkan. 

4. Klasifikasi (Classification) 

Target variabel dalam klasifikasi berupa kategori. Tujuan klasifikasi adalah 

record - record  yang sebelumnya tidak terlihat dinyatakan kelasnya seakurat 

mungkin. Adapaun model klasifikasi digunakan untuk: 

a. Pemodelan deskriptif sebagai perangkat penggambaran untuk 

membedakan objek - objek dari kelas berbeda.  

b. Pemodelan prediktif digunakan untuk memprediksi label kelas untuk 

record yang tidak diketahui atau tidak dikenal.  

Contohnya penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, 

yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah. Selain 

itu, klasifikasi juga dapat digunakan dalam bisnis seperti menentukan apakah 

suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi yang curang atau bukan. 

Klasifikasi bisa juga digunakan untuk memperkirakan apakah suatu 

pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau 

buruk. Dalam penelitian lainnya juga klasifikasi digunakan untuk 

mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mengetahi termasuk kategori 

penyakitnya. 

5. Pengelompokkan (Clustering) 

Clustering merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang 

lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam kluster lain. 
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Pengelompokkan berbeda dengan klasifikasi karena tidak adanya variabel 

target dalam pengelompokan. Clustering tidak mencoba untuk melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan 

tetapi, algoritma clustering mencoba untuk melakukan pembagian terhadap 

keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan 

(homogen), yang sama kemiripan record dalam satu kelompok akan bernilai 

maksimal, sedangkan kemiripan dengan record dalam kelompok lain akan 

bernilai minimal. 

Contoh pengelompokan (clustering) dalam bisnis dan penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 

A. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemasaran yang besar. 

B. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. 

C. Melakukan pengelompokan terhadap ekspresi dari gen, untuk 

mendapatkan kemiripan pelaku dari gen dalam jumlah besar. 

6. Asosiasi 

Dalam data mining, asosiasi digunakan untuk menemukan atribut yang 

muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis 

keranjang belanja. Adapaun contoh dari asosiasi dalam bisnis dan penelitian 

adalah: 

A. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler 

yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap 

penawaran upgrade layanan yang diberikan. 

Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang 

yang tidak pernah dibeli secara bersamaan. 

2.3 Text Mining 

Menurut Witten (2005) yang dikutip oleh Rodiyansyah dan Winarko 

(2012) text mining termasuk salahsatu bidang data mining yang memiliki tujuan 

untuk mengumpulkan informasi berguna dari data berupa teks dalam bahasa 

alami. Dengan kata lain text mining adalah proses analisis data berupa teks yang 
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mengekstrak informasi berguna untuk tujuan tertentu. Text mining mengarah ke 

proses pengambilan informasi berkualitas tinggi dari teks (Saraswati, 2011).Text 

mining melibatkan proses penataan teks masukan (input) biasanya melakukan 

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. Proses text mining meliputi analisis sentimen, 

kategorisasi teks, text clustering, ekstraksi konsep atau entitas, produksi 

taksonomi granular, penyimpulan dokumen, dan pemodelan relasi entitas yaitu 

pembelajaran hubungan antara entitas bernama. 

2.4 Analisis Sentimen 

Tersedianya informasi tekstual yang tidak terbatas membuat proses 

penyajian informasi yang ringkas dan cepat menjadi kebutuhan manusia. 

Informasi tekstual yang begitu banyak tidak mungkin dibaca secara keseluruhan 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, proses ekstraksi 

informasi dibutuhkan untuk mengolah dan menyajikan informasi tekstual menjadi 

informasi yang ringkas tanpa mengurangi nilai informasi yang ada. Salah satu 

bentuk penyajian informasi yang ringkas terhadap informasi tekstual yaitu opinion 

mining.  

Analisis sentimen merupakan bagian opinion mining mengarah ke bidang 

yang lebih luas dari pengolahan bahasa alami dan juga text mining. Analisis 

sentimen pada umumnya bertujuan untuk menentukan sikap pembicara atau 

penulis yang berhubungandengan topik tertentu atau dengan kata lain sebuah 

opini (Saraswati, 2011). Menurut Bing (2010) yang di kutip oleh Nur dan Santika 

(2011) pada dasarnya analisis sentimen merupakan klasifikasi, namun ternyata 

tidak semudah proses klasifikasi biasa karena berhubungan dengan penggunaan 

bahasa dimana dalam penggunaan kata terdapat ambigu, selain itu dalam sebuah 

teks tidak ada intonasi, dan perkembangan dari bahasa tersebut. Dan begitu juga 

menurut Pang dkk (2008) yang dikutip Rosdiansyah (2014), yang mengakatakan 

bahwa pada suatu kalimat analisis sentimen menggambarkan bagian pertimbangan 

penilaian terhadap entitas atau kejadian tertentu. Yang termasuk entitas adalah 
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produk, layanan, topik, isu, orang, organisasi atau peristiwa yang menjadi objek 

target pada kalimat sentimen menurut Liu (2012) dalam Rosdiansyah (2014). 

Dehaff (2010) yang dikutip oleh Saraswati (2011) analisis sentimen 

memiliki tujuan dasar yaitu mengelompokkan pola teks yang ada pada dokumen, 

kalimat, atau fitur dengan melihat pendapat yang disampaikan apakah bersifat 

positif, negatif atau netral. Selain itu analisis sentimen juga dapat menyatakan 

emosional sedih, gembira, atau marah. Contoh kata yang mengandung opini 

dengan sentimen positif adalah keren, cantik, bagus, luar biasa, indah dan masih 

banyak lagi. Dan contoh kata yang mengandung opini negatif adalah lemah, jelek, 

bodoh, payah dan lainnya. 

2.5 Text Preprocessing 

Text preprocessing merupakan langkah penting dalam analisis sentimen. 

Tujuan dilakukannya text preprocessing yaitu untuk menghilangkan noise, 

menyeragamkan bentuk kata dan mengurangi volume kata. Tahapan yang 

dilakukan dari textpreprosessing dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Tweet Cleaning
Case 

folding
Tokenizing Filtering

 

Gambar 2.2 Proses text preprocessing 

Tahapan preprocessing terdiri dari proses cleaning, case folding, 

tokenizing dan filtering. 

1. Cleaning adalah proses untuk membersihkan tweet dari kata-kata yang tidak 

diperlukan untuk mengurangi noise pada proses klasifikasi. Kata yang 

dihilangkan adalah karakter HTML, hashtag (#), username atau mention 

(@username), link url (http://situs.com), emoticon, dan RT (tanda retweet). 

2. Case folding adalah proses penyeragaman bentuk huruf dengan mengubah 

semua huruf menjadi huruf kecil, dan juga menghilangkan tanda baca dan 

angka, dalam hal ini hanya menggunakan huruf antara a sampai z. 

3. Tokenizing yaitu proses memecah tweet atau kalimat menjadi sebuah kata 

dengan melakukan analisa terhadap kumpulan kata dengan memisahkan kata 

tersebut dan menentukan struktur sintaksis dari tiap kata tersebut. 
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4. Filtering adalah proses untuk memperbaiki kata-kata yang dibutuhkan namun 

tidak sesuai misalnya “bagusssss” diubah menjadi “bagus” dengan kata lain 

jika ditemui kata berbahasa Indonesia tidak baku maka diganti dengan 

sinonimnya berupa kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia.Selain itu juga melakukan pembuangan kata yang tidak 

berpengaruh dalam klasifikasi sentimen suatu tweet yang disebut stopword. 

Contoh stopword  bahasa Indonesia yaitu kata gaul seperti “cc”, “gw”, atau 

“ente”, kata hubung seperti “di”, “dengan”, “dari”, “yang”, “ke”, “dan”, 

penunjuk waktu, dan kata tanya. 

 

2.6 Fitur dan Pembobotan 

Setelah selesai melakukan text preprocessing, tahap selanjutnya adalah 

melakukan pemilihan fitur. Menentukan fitur merupakan tugas yang paling 

penting dalam klasifikasi teks. Seleksi fitur adalah tugas memilih term (kata atau 

istilah) yang akan digunakan dalam training set. Menentukan fitur dapat 

mengurangi peningkatan ukuran term pada proses training, dan disamping itu 

dapat mengurangi noise dengan menghapus fitur yang tidak relevan, sehingga 

dapat meningkatkan akurasi klasifikasi.Sebuah dokumen dapat dinyatakan ke 

dalam model ruang vektor, dimana dokumen diwakili dengan sebuah vektor dari 

keyword yang di ekstrak. Dari vektor dokumen yang didapat, dilakukan 

pembobotan yang dapat mewakili seberapa pentingnya keyword tersebut dalam 

dokumen dan dalam keseluruhan dokumen. 

 

2.6.1 Fitur Unigram 

Dalam fitur unigram, data dan simbol dalam dokumen direpresentasikan 

ke dalam bentuk vektor, dan tiap kata atau simbol dihitung sebagai satu fitur.  

Semua kata dalam dokumen didaftarkan, dan dinyatakan dengan 

{𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑚}yang merupakan daftar kata. Secara umum tabel nilai fitur dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini 
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Tabel 2.1 Contoh Tabel Fitur 

x f f1 ... fm Y 

x1 t11 ... t1m y1 

... ... ... ... ... 

xn tn1 ... tnk yn 

 

Dimana, f = fitur 

x = dokumen 

m = kata (term) 

y = kelas 

Notasi dan distribusi dasar dari ekstraksi fiturini diasumsikan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Nilai Fitur 

 𝑐�̅� ci 

𝑡�̅� A B 

Tm C D 

Keterangan : 

Tm : kata (term) pada T 

𝑡�̅� : bukan kata (term) pada T 

ci : kelas (class) pada C 

𝑐�̅� : bukan kelas (class) pada C 

a : term selain t pada kategori selain c 

b : term selain t pada kategori c 

c : term t pada kategori selain c 

d  : term t pada kategori c 

N : jumlah seluruh data term 

P (tm) : Jumlah dokumen dimana tmmuncul 

P (ci)  : Jumlah dokumen dari kelas ci 

P (tm,ci) : perbandingan jumlah term tpada kategori cdengan keseluruhan term 

P (tm|ci) : perbandingan jumlah term t dengan jumlah seluruh term pada c 

Berdasarkan notasi diatas, maka perhitungan dasar terhadap distribusi fitur 

dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

𝑃(𝑡𝑚) = (𝑐 + 𝑑)/𝑁 (2.1) 



 

 

II-10 

 

𝑃(𝑐𝑖) = (𝑏 + 𝑑)/𝑁 (2.2) 

𝑃(𝑡𝑚, 𝑐𝑖) =
𝑑

𝑁
 (2.3) 

𝑃(𝑡𝑚|𝑐𝑖) =
𝑑

𝑏+𝑑
 (2.4) 

Dimana, 𝑁 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑) (2.5) 

Adapun perhitungan ekstraksi fitur yang biasa digunakan adalah seperti 

berikut ini. 

1. Document Frequency (DF) 

Menurut Church dan Gale (1995) yang dikutip oleh Yusra (2013), df disebut 

juga sebagai word frequency. Konsep df secara umum adalah menghitung 

jumlah dokumen dimana 𝑡𝑚 muncul dan disajikan dalam matrik dimana baris 

menunjukkan dokumen dan kolom menunjukkan term. Document frequency 

adalah metode seleksi fitur yang paling sederhana dengan komputasi yang 

rendah. Sebagai contoh, misalnya diketahui terdapat data berjumlah 100 

dokumen, dan jumlah dokumen yang mengandung term atau kata “baik” 

adalah 30 dokumen, maka nilai DF untuk kata cantik adalah 30. 

2. Inverse Document Frequency (IDF) 

Menurut Sparck (1972) yang dikutip oleh Yusra (2013), pada information 

retrieval,umumnya menggunakanIDF. IDF fokus pada kemunculan term 

(kata) pada seluruh dokumen. Pada IDF, term yang jarang muncul pada 

keseluruhan dinilai lebih berharga. 

𝐼𝐷𝐹 = log
𝐷

𝐷𝐹
 (2.6) 

dimana : 

D: adalah jumlah dokumen dalam dataset 

df: adalah jumlah dokumen yang mengandung kata 

 

3. Information Gain (IG) 

Information gain dirumuskan sebagai berikut : 

𝐼𝐺(𝑡𝑚, 𝑐𝑖) = 𝑃(𝑡𝑚, 𝑐𝑖) log
𝑃(𝑡𝑚,𝑐𝑖)

𝑃(𝑡𝑚)𝑃(𝑐𝑖)
+ 𝑃(𝑡�̅�, 𝑐𝑖) log

𝑃(𝑡̅𝑚,𝑐𝑖)

𝑃(𝑡̅𝑚)𝑃(𝑐𝑖)
  (2.7) 

4. Mutual Information (MI) 

Mutual information dirumuskan sebagai berikut : 
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𝑀𝐼(𝑡𝑚, 𝑐𝑖) = log
𝑃(𝑡𝑚,𝑐𝑖)

𝑃(𝑡𝑚)𝑃(𝑐𝑖)
  (2.8) 

5. Chi Square 

Chi square dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑥2 = ∑ (𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)2/𝐸𝑖𝑗𝑖𝑗   (2.9) 

dimana : 

x2: Chi square 

O : distribusi observasi 

E : distribusi yang diharapkan 

2.6.2 Fitur N-gram 

Dalam hal ini fitur diambil bukan kata per kata tetapi dari keseluruhan 

dokumen. Hubungan tiap kata dalam sebuah dokumen dianalisa terlebih dahulu 

untuk mendapatkan relasi antar kata, dan dari kata-kata yang membentuk relasi 

tersebut diambil untuk menjadi fitur klasifikasi. N-gram adalah potongan n 

karakter dalam suatu string tertentu atau potongan n kata dalam suatu kalimat 

tertentu. Misalnya dalam kata “Spesifikasi” akan didapatkan n-gram sebagai 

berikut. 

Tabel 2.3 Contoh pemotongan N-gram berbasis karakter 

Nama N-Gram Karakter 

Uni-gram  S, P, E, S, I, F, I, K, A, S, I 

Bi-gram _S, SP, PE, ES, SI, IF, FI, IK, KA, AS, SI, I, _  

Tri-gram _SP, SPE, PES, ESI, SIF, IFI, FIK, IKA, KAS, SI_, I__, _ 

Quad-gram _SPE, SPES, PESI,ESIF,SIFI,IFIK,FIKA,IKAS,KASI,ASI_,SI__, 

I_ _ _ 

Karakter blank “_” digunakan untuk merepresentasikan spasi di depan dan 

diakhir kata.Dan untuk word-based n-gram contohnya adalah sebagai berikut. 

Kalimat : “N-gram adalah potongan n karakter dalam suatu string tertentu” 

Tabel 2.4 Contoh pemotongan N-gram berbasis kata 

Nama N-gram Kata 

Uni-gram n-gram, adalah, potongan, n, karakter, dalam, suatu, string, 

tertentu 
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Nama N-gram Kata 

Bi-gram n-gram adalah, adalah potongan, potongan n, n karakter, 

karakter dalam, dalam suatu, suatu string, string tertentu 

Tri-gram n-gram adalah potongan, adalah potongan n, potongan n 

karakter, n karakter dalam, karakter dalam suatu, dalam 

suatu string, suatu string tertentu 

2.7 Stemming 

Karena tweet yang akan diklasifikasi menggunakan bahasa Indonesia maka 

algoritma stemming yang digunakan adalah algoritma Nazief dan Adriani. Proses 

stemming pada teks bahasa Indonesia lebih rumit karena terdapat variasi imbuhan 

yang harus dibuang untuk mendapatkan root word (kata dasar) dari sebuah kata. 

Pada dasarnya, algoritma Nazief dan Adriani ini mengelompokkan imbuhan ke 

dalam beberapa kategori sebagai berikut:  

a. Inflection Suffixes yakni kelompok-kelompok akhiran yang tidak mengubah 

bentuk kata dasar. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua:  

1. Particle (P) atau partikel, termasuk di dalamnya adalah partikel “-lah”, “-

kah”, “-tah”, dan “-pun”. 

2. Possessive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk di dalamnya 

adalah “-ku” , “-mu”, dan “-nya”.  

b. Derivation Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran yang secara langsung dapat 

ditambahkan pada kata dasar. Termasuk di dalam tipe ini adalah akhiran “-i”, 

“-kan”, dan “-an”. 

c. Derivation Prefixes (DP) yakni kumpulan awalan yang dapat langsung 

diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang sudah mendapatkan 

penambahan sampai dengan 2 awalan. Termasuk di dalamnya adalah awalan 

yang dapat bermorfologi (“me-”, “be-”, “pe-”, dan “te-”) dan awalan yang 

tidak bermorfologi (“di-”, “ke-” dan “se-”).  
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Algoritma Nazief dan Andriani ini memiliki kelebihan dimana algoritma 

ini memperhatikan kemungkinan adanya partikel-partikel yang mungkin 

mengikuti suatu kata berimbuhan. Sehingga dapat dilihat pada rumus untuk 

algoritma ini yaitu adanya penempatan possesive pronoun dan juga partikel yang 

mungkin ada pada suatu kata berimbuhan. Akhir dari algoritma ini yaitu apabila 

pemotongan semua imbuhan telah berhasil dan hasil pemotongan imbuhan 

tersebut terdapat pada kamus maka algoritma ini dapat dikatakan berhasil dalam 

penentuan kata dasarnya. Dan apabila sebaliknya bahwa algoritma ini setelah 

dilakukan pemotongan kata dan tidak terdapat pada kamus maka kata berimbuhan 

yang telah mengalami pemotongan dikembalikan ke keadaan semula.  

Algoritma yang dibuat oleh Bobby Nazief dan Mirna Adriani ini memiliki tahap-

tahap sebagai berikut :  

1. Cari kata yang akan di stemming dalam kamus. Jika ditemukan maka 

diasumsikan bahwa kata tesebut adalah kata dasar, maka algoritma berhenti. 

2. Hilangkan Inflection suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”). Jika 

berupa partikel (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka langkah ini diulangi 

lagi untuk menghapus possesive pronouns (“-ku”, “-mu”, atau “-nya”), jika 

ada. 

3. Hapus Derivation suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata ditemukan di 

kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak maka ke langkah 3a, 

a. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah “-k”, 

maka “-k” juga ikut 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 Derivation prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus maka 

pergi ke langkah 4a, jika tidak pergi ke langkah 4b.  

a. Periksa kombinasi awalan-akhiran yang tidak diijinkan. Jika ditemukan 

maka algoritma berhenti, jika tidak pergi ke langkah 4b. 

b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus awalan. Jika root word 

belum juga ditemukan lakukan langkah 5. Jika sudah maka algoritma 
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berhenti. Catatan: jika awalan kedua sama dengan awalan pertama maka 

algoritma berhenti.  

5. Setelah tidak ada lagi imbuhan yang tersisa, maka algoritma ini dihentikan 

kemudian kata dasar tersebut dicari pada kamus, jika kata dasar tersebut 

ditemukan berarti algoritma ini berhasil tapi jika kata dasar tersebut tidak 

ketemu pada kamus, maka dilakukan recoding.  

6. Jika semua langkah telah selesai dilakukan  tetapi kata dasar tersebut tidak 

ditemukan pada kamus juga maka algoritma ini mengembalikan kata yang asli 

sebelum dilakukan stemming, hal ini berarti kata awal diasumsikan sebagai 

kata dasar. Proses selesai.  

Adapun tahapan proses algortma Nazief dan Adriani secara umum dapat dilihat 

pada gambar 2.3 berikut ini. 

Mulai

Kata

Apakah kata 

terdapat dalam 

kamus ?

Hapus inflection 

suffix, yaitu : “-

lah”, “-kah”, “-ku”, 

“-mu”, atau “-nya”

Hapus Derivation 

Prefix, seperti : “di-

”, “ke-”, “se-”, “te-

”, “me-”, “be-”, 

“pe-”

Hapus derivation 

suffix, yaitu : “-i”, 

“-an”, “-kan”

Kata 

dasar

Tidak

Selesai

Apakah kata 

terdapat dalam 

kamus ?

Ya

YaKata 

awal
Tidak

 

Gambar 2.3 Flowchart Algoritma Nazief dan Adriani 
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Pada tabel 2.5, merupakan aturan pemenggalan jika kata berhimbuhan 

tidak termasuk ke dalam kategori manapun. Simbol C merupakan konsonan, V 

menandakan vokal, A merupakan vokal atau konsonan, dan P merupakan partikel. 

Tabel 2.5 Aturan Pemenggalan Awalan 

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 beC1erC2...  be-C1erC2... dimana C1!={‟r‟|‟l‟}  

6 terV...  ter-V... | te-rV...  

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

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

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|z}...  men-{c|d|j|z}...  

15 menV...  me-nV... | me-tV  

16 meng{g|h|q|k}...  meng-{g|h|q|k}...  

17 mengV...  meng-V... | meng-kV...  

18 menyV...  meny-sV...  

19 mempV...  mem-pV... dengan V!=‟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}...  
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Aturan Format Kata Pemenggalan 

27 penV...  pe-nV... | pe-tV...  

28 peng{g|h|q}...  peng-{g|h|q}...  

29 pengV...  peng-V... | peng-kV...  

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}  

2.8 Support Vector Machine (SVM) 

Gunn (1998) yang dikutip oleh Santosa dan Widyarini (2009) mengatakan 

bahwa metode Support Vector Machine (SVM) adalah salah satu metode yang 

populer karena kinerjanya yang baik. Awal mulanya Support Vector Machine atau 

yang biasa disebut SVM dikembangkan oleh Boser, Guyon, Vapnik dan 

dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual Workshop on Computational Learning 

Theory. 

Support vector machine (SVM) adalah metode klasifikasi yang bekerja 

dengan cara mencari hyperplane terbaik yang memiliki margin terbesar. 

Hyperplane adalah garis batas pemisah data antar kelas, sedangkan margin adalah 

jarak antara hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelas. Adapun 

data terdekat dengan hyperplane pada masing-masing kelas inilah yang disebut 

support vector. 

Metode SVM mengambil himpunan data input, dan memprediksi setiap 

masukan yang diberikan, dimana masukan adalah anggota dari salah satu kelas 

dari dua kelas yang ada, hal ini membuat sebuah SVM sebagai penggolong 

nonprobabilistik linier biner. Karena SVM adalah classifier, maka diberikan suatu 

himpunan pelatihan, yang mana data-data tersebut ditandai sebagai milik salah 

satu dari dua kategori. Algoritma pelatihan SVM membangun sebuah model yang 



 

 

II-17 

 

memprediksi apakah data yang baru jatuh ke dalam suatu kategori atau yang lain 

(Saraswati, 2011). 

Prinsip dasar SVM adalah classifier untuk masalah linier, namun kini 

SVM telah dikembangkan agar dapat bekerja pada masalah nonlinier dengan 

menggunakan metode kernel trick yang mencari hyperplane dengan cara 

mentransformasi dataset ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi (feature 

space),  kemudian proses klasifikasi dilakukan pada feature space tersebut. 

Penentuan fungsi kernel yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap hasil 

prediksi. 

 

Gambar 2.4 Metode SVM yang berusaha menemukan hyperplane terbaik yang 

memisahkan kedua kelas +1 dan -1 

 Pada gambar 2.4 diketahui bahwa kotak berwarna merah merupakan 

anggota dari kelas -1 sedangkan lingkaran berwarna biru merupakan anggota dari 

kelas +1. Dalam hal ini SVM berusaha menemukan hyperplane pemisah antara 

kedua kelas tersebut. Pada gambar juga terlihat ada banyak alternatif garis 

pemisah (discrimination boundaries) antara kedua kelas. Hyperplane pemisah 

terbaik antara kedua kelas diperoleh dengan cara mengukur margin dari 

hyperplane dan mencari margin terbesar. Garis pada gambar 2.3b menunjukkan 

hyperplane yang terbaik adalah garis yang terletak tepat di tengah kedua kelas dan 

memiliki margin (m) terbesar, sedangkan titik merah dan biru yang berada pada 

garis pemisah merupakan support vector. Pencarian hyperplane ini merupakan inti 

dari proses pembelajaran SVM. 
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2.8.1 Structural Risk Minimization (SRM) 

SVM bertujuan untuk mendapatkan bidang pemisah terbaik, namun tidak 

hanya meminimalkan empirical risk yaitu rata-rata error pada data pelatihan, 

tetapi juga memiliki generalisasi yang baik. Generalisasi merupakan kemampuan 

berhipotesis dalam mengklasifikasi data yang tidak terdapat dalam data pelatihan 

dengan benar, oleh karena itu SVM bekerja berdasarkan prinsip SRM. SRM 

bertujuan untuk menjamin batas atas dari generalisasi pada data pengujian dengan 

cara mengontrol ”kapasitas” (fleksibilitas) dari hipotesis hasil pembelajaran. 

Untuk mengukur kapasitas ini digunakan dimensi Vapnik-Chervonenkis (VC) 

yang merupakan properti dari ruang hipotesis {𝑓(𝑎)} Nilai dari dimensi VC ini, 

berdasarkan teori pembelajaran statistik akanmenentukan besarnya nilai kesalahan 

hipotesis pada data pengujian. Lebih jelasnya, besarkesalahan pada data 

pengujian/ actual risk R(α ) dengan probabilitas sebesar1 − 𝜂, 0 ≤ 𝜂 ≤ 1, pada 

dataset yang terdiri dari n data dapat dilihat persamaan 2.10. 𝑅(𝛼) ≤ 𝑅𝑒𝑚𝑝(𝛼) +

√(
ℎ(log(

2𝑙

ℎ
+1)−log(

𝜂

4
))

𝑙
) 2.10 

Nilai VC confidence nilai elemen kedua pada ruas kanan (2.10), ditentukan 

oleh hipotesis atau fungsi hasil pembelajaran. Jadi, prinsip SRM adalah 

menemukan subset dari ruang hipotesis yang dipilih sehingga batas atas actual 

risk dengan menggunakan subset tersebut diminimumkan. SRM bertujuan untuk 

meminimumkan actual risk dengan cara meminimumkan kesalahan pada data 

pelatihan dan juga VC confidence. Namun, implementasi SRM tidak dilakukan 

dengan meminimumkan persamaan (2.10) karena dimensi VC dari ruang 

hipotesis{f(α)} sulit untuk dihitung dan hanya terdapat sedikit model hipotesis 

yang diketahui bagaimana cara menghitung dimensi VC-nya. Selain itu, walaupun 

dimensi VC dapat dihitung, tidak mudah meminimumkan persamaan (2.10). 

Implementasi SRM pada SVM menggunakan fungsi linier dan akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya. 

2.8.2 SVM pada Linearly Separable Data 

Linearly separable data yaitu data yang dipisah secara linier. Sebagai 

contoh {𝑥1, … , 𝑥𝑛} merupakan dataset dan 𝑦𝑖 ∈ {−1, +1} adalah label kelas dari 
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data 𝑥𝑖. Pada gambar 2.4 terdapat berbagai alternatif garis pemisah yang dapat 

memisahkan dataset berdasarkan kelasnya. Namun, garis pemisah terbaik tidak 

hanya bisa memisahkan data tetapi juga memiliki margin terbesar. Pada gambar 

2.3, dua kelas tersebut dipisahkan oleh sepasang garis pemisah yang sejajar. Garis 

pemisah pertama membatasi kelas pertama sedangkan garis pemisah kedua 

membatasi kelas kedua, maka diperoleh: 

𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≥ +1, 𝑦𝑖 = +1 

𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≤ −1, 𝑦𝑖 = −1 (2.11) 

W adalah normal bidang dan b adalah posisi bidang relatif terhadap pusat 

koordinat. Nilai margin (jarak) adalah 
1−𝑏−(−1−𝑏)

𝑤
=

2

‖𝑤‖
. Nilai margin ini 

dimaksimalkan dengan tetap memenuhi rumus (2.11). Mengalikan b dan w 

dengan sebuah konstanta, maka akan dihasilkan nilai margin yang dikalikan 

dengan konstanta yang sama. Oleh karena itu, konstrain (2.11) merupakan scaling 

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

memaksimalkan 
1

‖𝑤‖
 sama dengan meminimumkan ‖𝑤‖2 dan jika kedua bidang 

pembatas pada (2.11) direpresentasikan dalam (2.12), 

𝑦𝑖(𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏) − 1 ≥ 0 (2.12) 

Maka pencarian bidang pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar dapat 

dirumuskan menjadi masalah optimasi konstrain, yaitu: 

min
1

2
‖𝑤‖2, dengan memperhatikan 𝑦𝑖(𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏) − 1 ≥ 0 (2.13) 

Permasalahan ini akan lebih mudah diselesaikan jika diubah ke dalam 

formula lagrangian yang menggunakan lagrange multiplier. Dengan demikian 

permasalahan optimasi konstrain diubah menjadi: 

min
𝑤,𝑏

𝐿𝑝(𝑤, 𝑏, 𝛼) =
1

2
‖𝑤‖2 − ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖(𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏) + ∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  (2.14) 

Dengan tambahan konstrain, 𝑎𝑖 ≥ 0 (nilai dari koefisien lagrange). 

Dengan meminimumkan Lp terhadap w dan b, maka dari 
𝜕

𝜕𝑏
𝐿𝑝(𝑤, 𝑏, 𝑎) = 0 

diperoleh (2.13) dan dari 
𝜕

𝜕𝑏
𝐿𝑝(𝑤, 𝑏, 𝑎) = 0 diperoleh (2.15). 

∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖 = 0𝑛
𝑖=1  (2.15) 

𝑤 = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  (2.16) 
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Pada vektor w sering bernilai besar bahkan tak hingga, sedangkan nilai 𝑎𝑖 

terhingga. Untuk itu formula lagrangian LP (primal problem) diubah ke dalam 

dual problem LD dengan konstrain yang berbeda. 

𝐿𝐷(𝑎) = ∑ 𝑎𝑖 −
1

2
∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛
𝑖=1,𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (2.17) 

min
𝑤,𝑏

𝐿𝑝 = max
𝑎

𝐿𝐷. Jadi untuk pencarian bidang pemisah terbaik dirumuskan 

sebagai berikut: 

max
𝑎

𝐿𝐷 = ∑ 𝑎𝑖 −
1

2
∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛
𝑖=1,𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (2.18) 

dengan memperhatikan ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖 = 0, 𝑎𝑖 ≥ 0𝑛
𝑖=1   

Dengan demikian diperoleh nilai 𝑎𝑖 untuk menemukan w. Nilai 𝑎𝑖 terdapat 

disetiap data pelatihan dengan nilai 𝑎𝑖 > 0 merupakan support vector, dan sisanya 

bernilai 𝑎𝑖 = 0. Oleh karena itu, fungsi keputusan yang dihasilkan hanya 

dipengaruhi oleh support vector. 

Formula pencarian bidang pemisah terbaik ini merupakan masalah 

quadratic programming, nilai maksimum global dari 𝑎𝑖 selalu ditemukan. Setelah 

menemukan solusi untuk permasalahan quadratic programming (nilai 𝑎𝑖), maka 

kelas dari data pengujian x ditentukan berdasarkan nilai fungsi keputusan: 

𝑓(𝑥𝑑) = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖𝑥𝑑 + 𝑏𝑛𝑠
𝑖=1  (2.19) 

Dimana 𝑥𝑖 adalah support vector, ns adalah jumlah support vector dan 𝑥𝑑 

adalah data yang akan diklasifikasi. 

2.8.3 SVM pada Data Linierly Non Separable 

Melakukan klasifikasi untuk data yang tidak dapat dipisah secara linier, 

rumus SVM harus dimodifikasi karena tidak akan menemukan solusi. Maka dari 

itu, kedua bidang pembatas (2.11) harus diubah agar lebih fleksibel dalam kondisi 

tertentu dengan penambahan variabel 𝜉𝑖 (𝜉𝑖 ≥ 0, ∀𝑖: 𝜉𝑖 = 0 jika𝑥𝑖  diklasifikasi 

dengan benar) menjadi 𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≥ 1 − 𝜉𝑖 untuk kelas pertama dan 𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≤

−1 + 𝜉𝑖 untuk kelas kedua. Mencari bidang pemisah terbaik dengan penambahan 

variabel 𝜉𝑖, biasanya disebut soft margin hyperplane. Oleh karena itu pencarian 

bidang pemisah terbaik dirumuskan kembali menjadi: 

min
1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶(∑ 𝜉𝑖

𝑛
𝑖=1 ) (2.20) 



 

 

II-21 

 

Dengan memperhatikan 𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏 ≥ 1 − 𝜉𝑖, 𝜉𝑖 ≥ 0. C adalah parameter 

ynang menentukan besar penalti akibat kesalahan klasifikasi data dan nilainya 

ditentukan oleh pengguna. Bentuk rumus (2.20) memenuhi prinsip Structural Risk 

Minimization (SRM), dimana meminimumkan 
1

2
‖𝑤‖2 ekivalen dengan 

meminimumkan dimensi VC (Vapnik-Chervonenkis) dan meminimumkan 

𝐶(∑ 𝜉𝑖
𝑛
𝑖=1 ) berarti meminimumkan error pada data pelatihan. 

 

Gambar 2.5 Soft margin hyperplane 

Untuk selanjutnya, bentuk primal problem setelah dirubah menjadi: 

min
𝑤,𝑏

𝐿𝑝(𝑤, 𝑏, 𝛼) =
1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶(∑ 𝜉𝑖

𝑛
𝑖=1 ) − ∑ 𝑎𝑖{𝑦𝑖(𝑥𝑖 ∙ 𝑤 + 𝑏) − 1 + 𝜉𝑖} −𝑛

𝑖=1

∑ 𝜇𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜉𝑖 (2.21) 

Dengan melakukan pengubahan dari Lp ke dalam dual problem, 

menghasilkan rumus yang sama dengan persamaan (2.17) sehingga pencarian 

bidang pemisah terbaik dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan kasus 

pada data yang dapat dipisahkan secara linier, tetapi rentang nilai 𝑎𝑖 adalah 

0 ≥ 𝑎𝑖 ≥ 𝐶. Instance yang memiliki nilai 𝑎𝑖 = 𝐶 disebutbounded support vector, 

sehingga bentuk LD menjadi: 

Maks 𝑤(𝛼) = ∑ 𝛼 −
1

2
∑ 𝛼𝑖𝛼𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑁
𝑖,𝑗=1

𝑖

𝑁
𝑖=1  (2.22) 

Dengan memperhatikan 

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = 0
𝑁

𝑖=1
 

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶 

Solusi dari masalah diatas adalah 

𝑤 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
 

𝑏 = −
1

2
𝑤(𝑥𝑖 − 𝑥2) 
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2.8.4 SVM pada NonLinierly Separable Data 

Metode lain yang digunakan untuk mengklasifikasi data yang tidak dapat 

dipisah secara linier yaitu dengan mentransformasi data ke dalam dimensi ruang 

fitur (feature space), sehingga data dapat dipisahkan secara linier pada feature 

space. 

 

Gambar 2.6 Transformasi dari vektor input ke feature space 

Cara melakukan klasifikasinya yaitu data dipetakan dengan menggunakan 

fungsi pemetaan (transformasi) 𝑥𝑘 → 𝜙(𝑥𝑘) ke dalam feature space sehingga 

terdapat bidang pemisah yang dapat memisahkan data sesuai dengan kelasnya 

masing-masing seperti pada gambar 2.5. Misalnya suatu dataset memiliki dua 

atribut dan dua kelas yaitu positif dan negatif. Data yang memiliki kelas positif 

yaitu {(2,2),(2,− 2),(− 2,2),(− 2,−2)}, sedangkan data yang memiliki kelas negatif 

yaitu {(1,1), (1,−1), (−1,1), (−1,−1)}. Jika data ini digambarkan ke dalam ruang 

dua dimensi seperti pada gambar 2.4 maka data tersebut tidak dapat dipisahkan 

secara linier. Oleh karena itu, digunakan fungsi transformasi berikut ini: 

𝜙(𝑥1, 𝑥2) = {
√𝑥1

2 + 𝑥2
2 > 2 → (4 − 𝑥2 + |𝑥1 − 𝑥2|, 4 − 𝑥1 + |𝑥1 − 𝑥2|)

√𝑥1
2 + 𝑥2

2 ≤ 2 → (𝑥1, 𝑥2)
 (2.23) 

Data yang sudah ditransformasi menjadi {(2,2),(6,2),(6,6),(2,6)} untuk 

kelas negatif, dan{(1,1), (1, −1), (−1,1), (−1,−1)} untuk kelas positif. Selanjutnya 

pencarian bidang pemisah terbaik dilakukan pada data ini. 

 

Gambar 2.7 Contoh transformasi untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara 

linier 
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Dengan menggunakan fungsi transformasi 𝑥𝑘 → 𝜙(𝑥𝑘), maka nilai 𝑤 =

∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝜙(𝑥𝑖)𝑛𝑠
𝑖=1  dan fungsi hasil pembelajarannya yaitu: 

𝑓(𝑥𝑑) = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖
𝑛𝑠
𝑖=1 𝜙(𝑥𝑖)𝜙(𝑥𝑑) + 𝑏 (2.24) 

Feature space biasanya memiliki dimensi yang lebih tinggi dari vektor 

input  (input space). Hal ini mengakibatkan komputasi pada feature space sangat 

besar, karena ada kemungkinan feature space memiliki jumlah feature yang tidak 

terhingga dan juga sulit mengetahui fungsi transformasi yang tepat. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, pada SVM menggunakan kernel trick. Dari 

persamaan (2.23) terdapat dot product 𝜙(𝑥𝑖)𝜙(𝑥𝑑). Jika terdapat fungsi kernel K, 

sehingga 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑑) = 𝜙(𝑥𝑖) ∙ 𝜙(𝑥𝑑), maka fungsi transformasi𝜙(𝑥𝑘) tidak perlu 

diketahui secara pasti. Fungsi yang dihasilkan dari pelatihan yaitu: 

𝑓(𝑥𝑑) = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝐾
𝑛𝑠
𝑖=1 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑑) + 𝑏 (𝑥𝑖 = 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) (2.25) 

Sebuah fungsi bisa menjadi fungsi kernel jika memenuhi teorema Mercer, 

yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan harus bersifat semi 

positive semi definite. Adapun fungsi kernel yang biasa digunakan yaitu: 

a. Kernel linier 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) = 𝑥𝑖
𝑇𝑥 (2.26) 

b. Polynomial kernel 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) = (𝛾. 𝑥𝑖
𝑇𝑥 + 𝑟)𝑑, 𝛾 > 0 (2.27) 

c. Radial Basis Function (RBF) 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) = exp( −𝛾‖𝑥𝑖 − 𝑥‖2), 𝛾 > 0 (2.28) 

d. Sigmoid kernel 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) = tanh(𝛾 ∙ 𝑥𝑖
𝑇𝑥 + 𝑟) (2.29) 

Pada umumnya dalam beberapa permasalahan, jarang ditemukan data 

linear separable.Sebagai contoh, data satelit dan data Shuttle yang tidak dapat 

terpisah secara linier, sedangkan data tweet yang digunakan dalam penelitian ini 

bentuk datanya belum pasti apakah linier ataupun nonlinier, tetapi kemungkinan 

data tweet berbentuk nonlinier. Untuk itu dibutuhkan fungsi kernel (kernel 

trick)untuk menyelesaikan permasalahan nonlinier dengan cara memetakkan 

dimensi input ke ruang dimensi yang lebih tinggi, sehingga membuat linier 

classifier di ruang dimensi yang baru setara dengan non linear classifier di ruang 
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dimensi asli.Perbedaan seluruh fungsi kernel tersebut terdapat pada fungsi 

pemetaannya ke dalam feature space, dan masing-masing kernel memiliki 

kelebihan dan kekurangan pada setiap permasalahan tertentu sehingga perlu 

diadakannya percobaan dalam mencari fungsi kernel terbaik yang digunakan 

dalam sebuah permasalahan. 

Fungsi kernel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kernel 

RBF dan kernel polynomial yang merupakan kernel terpopuler. Menurut 

Borovikov yang dikutip oleh Supriyanto klasifikasiolehSVM dengan fungsi kernel 

RBF memberikan akurasi yang paling baik dibandingkandengan fungsi kernel 

linier maupun polinomial. Begitu juga Srivastava dan Bhambhu yang mengatakan 

bahwa kernel RBFadalah fungsi kernel utama dengan alasan sebagai berikut : 

1. Kernel RBF memetakan sampelnonlinier ke dalam ruang dimensi yang lebih 

tinggi seperti kernel linier. 

2. Kernel RBF memiliki hyperparameters yang lebih sedikit dari kernel 

polynomial. 

3. Kernel RBF memiliki kesulitan numerik yang lebih sedikit. 

Selain itu juga fungsi kernel yang direkomendasikan untuk diuji pertama 

kali adalah fungsi kernel RBF karena memiliki performansi yang sama dengan 

kernel linier pada parameter tertentu, dan memiliki perilaku seperti fungsi kenel 

sigmoid dengan parameter tentu serta rentang nilainya kecil [0,1].Sedangkan pada 

kernel polynomialGambar-gambar berikut adalah contoh visualisasi dari kernel 

RBF dan polynomial. 

 

Gambar 2.8 Pemetaan kernel polynomial dalam 2-D 
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Gambar 2.9 Pemetaan kernel RBF dalam 2-D 

 

Hsu dkk. (2010) mengatakan kebanyakan pemula menggunakan prosedur 

klasifikasi menggunakan SVM seperti berikut ini: 

1. Transformasikan dataset sesuai dengan format SVM. 

2. Mencoba beberapa kernel dan parameter secara acak. 

3. Dan terakhir melakukan testing. 

Pada risetnya, Hsu dkk mengusulkan kepada pemula untuk mengikuti 

prosedur klasifikasi menggunakanSVM sebagai berikut: 

1. Transformasikan dataset sesuai dengan format SVM. 

2. Buat skala pada data. 

3. Pertimbangkan untuk menggunakan kernel RBF untuk fungsi transformasi. 

4. Gunakan cross validation untuk mendapatkan parameter C dan  terbaik. 

5. Gunakan nilai parameter C dan  terbaik untuk training terhadap keseluruhan 

data latih untuk mendapatkan model pembelajaran. 

6. Lakukan testing terhadap data uji. 

 

2.8.5 K-fold cross validation 

Jumlah data memegang peranan penting di dalam algoritma machine 

learning. Jumlah data yang sedikit (< 100 instance) mungkin membuat algoritma 

machine learning tidak akurat.Algoritma machine learning merekomendasikan 

jumlah instance yang banyak (> 1000 instance) namun data itu sendiri tidak 

mudah untuk diperoleh karena disebabkan beberapa hal, diantaranya data 
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memerlukan biaya dan harga data biasanya mahal. K-fold cross validation adalah 

teknik yang dapat digunakan jika memiliki jumlah data yang terbatas (jumlah 

instance tidak banyak). Cara kerja K-fold cross validation adalah sebagai berikut:  

1. Total instance dibagi menjadi K bagian.  

2. Fold ke-1 adalah ketika bagian ke-1 menjadi data uji (testing data) dan 

sisanya menjadi data latih (training data). Selanjutnya, hitung akurasi 

berdasarkan porsi data tersebut. 

3. Fold ke-2 adalah ketika bagian ke-2 menjadi data uji (testing data) dan 

sisanya menjadi data latih (training data). Selanjutnya, hitung akurasi 

berdasarkan porsi data tersebut. 

4. Demikian seterusnya hingga mencapai fold ke-K. 

5. Hitung rata-rata akurasi dari N buah akurasi di atas. Rata-rata akurasi ini 

menjadi akurasi final.  

Metode k-fold crossvalidation melakukan generalisasi dengan membagi 

data ke dalam k bagianberukuran sama. Selama proses berlangsung, salah satu 

dari partisi dipilih untuk testing,dan sisanya digunakan untuk training. Langkah 

ini diulangi k kalisehingga setiap partisi digunakan untuk testing tepat satu kali. 

Totalerror ditentukan dengan menjumlahkan error untuk semua k proses 

tersebut.Metode k-fold cross validation menetapkan k = N, ukurandari data set. 

Pendekatan ini memiliki keuntungan dalampengunaan datasebanyak mungkin 

untuk training. Test set bersifat mutuallyexclusive dan secara efektif mencakup 

keseluruhan data set. Kekurangan daripendekatan ini adalah banyaknya komputasi 

untuk mengulangi prosedur sebanyakN kali.K-fold crossvalidation adalah salah 

satu teknik untuk mengevaluasi keakuratan model. 

 

2.8.6 Confusion Matrix 

Metode ini menggunakan tabel matriks seperti yang terlihat pada 2.6 

berikut ini jika data set hanya terdiri dari dua kelas, kelas yang satu dianggap 

sebagai positif dan yang lainnya negatif. 

 

 

 



 

 

II-27 

 

Tabel 2.6 Model confusion matrix 

Klasifikasi yang benar 
Diklasifikasikan sebagai 

+ - 

+ True positives False positives 

- False negatives True negatives 

True positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

positif, false positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

negatif, false negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai 

positif, true negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai 

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

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

jumlahsensitivity(recall), specificity, precision dan accuracy.Sensitivitydigunakan 

untuk membandingkanjumlah TP terhadap jumlah record yang positifsedangkan 

specificity adalah perbandingan jumlah TNterhadap jumlah record yang negatif. 

Untukmenghitung digunakan persamaan di bawah ini: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑃

(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
 (2.30) 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑁

(𝐹𝑃+𝑇𝑁)
 (2.31) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
 (2.32) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

(𝑃+𝑁)
 (2.33) 

Keterangan: 

TP  = jumlah true positives 

TN  = jumlah true negatives 

FP  = jumlah false positives 

FN  =jumlah false negatives 

2.8.7 Optimasi parameter SVM 

Optimasi parameterdikenal sebagai seleksi model, atau disebut jugasebagai 

pencarian parameter. Dalam konteks machinelearning, optimasi parameterini 

adalah teknik memilih danmenentukan set hyperparameter sebagai algoritma 

pembelajaran, dengan tujuanmemperoleh generalisasi yang baik. Terdapat 2 

parameter yang dilibatkan pada RBF kernel, yaitu Cdan . Parameter C digunakan 
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karena data tidak dapat dipisahkan secara linier. Untuk mendapatkan nilai Cdan  

terbaik, maka dapat menggunakan metode cross validation. Untuk mrngetahui 

pasangan nilai C dan  terbaik, kedua parameter dipilih nilai berhingga (finite) 

yang mungkin dalam interval yang ditentukan manual misalnya C(2-3,2-2,…,210) 

dan (2-5,2-4,…,23). Kemudian pasangan nilai C dan  ini dilatih 

(training)sehingga hanya satu pasangan nilai C dan  dengan rataan akurasi 

(testing) cross validation terbaik yang dipilih. Rataan akurasi hasil proses 

pengujian untuk setiappasangan C dan  dapat direpresentasikan dalam tabel 

matrik. 

Menurut Cherkassky dan Mulier (2007) yang dikutip oleh Yusra (2013) k-

fold cross validation adalah suatu pendekatan praktis yang dilakukan dalam 

validasi model pembelajaran. Jika diberikan data training Z=[X,y], dimana 

X=[x1,x2,…,xn] dan Y =[y1,y2,…,yn]dari ukuran sample n, maka Refaeilza dkk. 

(2008) yang dikutip oleh Yusra (2013) menyebutkan bahwa pendekatan ini 

mempartisi data ke dalam k (dipilih secara random) segmen . Dimana untuk setiap 

k dilakukan iterasi, dengan membagi data menjadi k-1sebagai data latih dan 1 

segmen sebagai data uji secara bergantian. 

2.9 Contoh SVM 

Data yang diberikan sudah pasti bernilai linear dengan data yang jelas dan 

sederhana seperti yang terlihat pada tabel 2.7 berikut ini. 

Tabel 2.7 Data contoh 

x1 x2 Kelas (y) 

1 1 1 

1 -1 -1 

-1 1 -1 

-1 -1 -1 

 

Contoh ini merupakan operasi logika AND yang merupakan masalah 

linear sehingga tidak diperlukan fungsi kernel di dalamnya. Pada tabel 2.7 

terdapat dua fitur yaitu x1 dan x2, maka w juga akan memiliki dua fitur yaitu w1 

dan w2. Formulasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, 
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Meminimalkan 
1

2
(𝑤1

2 + 𝑤2
2) + 𝐶(𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4) dengan syarat 𝑦𝑖(𝑥𝑖 ∙ 𝑤 +

𝑏) ≥ 1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁. Berdasarkan syarat diatas menghasilkan persamaan sebagai 

berikut, 

1. Untuk y1 = 1, x1 = 1, x2 = 1, maka 1(1. 𝑤1 + 1. 𝑤2 + 𝑏) ≥ 1 = (𝑤1 + 𝑤2 +

𝑏) ≥ 1 

2. Untuk y2 = -1, x1 = 1, x2 = -1, maka (−𝑤1 + 𝑤2 − 𝑏) ≥ 1 

3. Untuk y3 = -1, x1 = -1, x2 = 1, maka  (𝑤1 − 𝑤2 − 𝑏) ≥ 1 

4. Untuk y4 = -1, x1 = -1, x2 = -1, maka (𝑤1 + 𝑤2 − 𝑏) ≥ 1 

5. 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4 ≥ 0 

Karena ini merupakan kasus klasifikasi linear, maka bisa dipastikan nilai 

variabel slack 𝑡𝑖 = 0. Jadi bias dimasukkan nilai C = 0. Menyelesaikan masalah 

optimasi diatas yaitu dengan menjumlahkan persamaan syarat (1) dan (2) 

menghasilkan 𝑤2 = 1, dengan menjumlahkan persamaan syarat (1) dan (3) 

diperoleh 𝑤1 = 1. Dan untuk memperoleh nilai b masukkan nilai 𝑤1 dan 𝑤2 yang 

sudah diketahui pada salahsatu persamaan syarat, misalnya persamaan syarat (1), 

1 + 1 + 𝑏 = 1 maka 𝑏 = 1 − 2 = −1, nilai b = -1. Setelah mendapat nilai w1, w2 

dan b, maka persamaan fungsi pemisahnya adalah, 𝑓(𝑥) = 𝑥1 ∙ 𝑤1 + 𝑥2 ∙ 𝑤2 + 𝑏, 

menjadi 𝑓(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑏. Untuk menentukan output atau label dari setiap titik 

datadengan gunakan fungsi g(x) = sign(x). Dengan fungsi sign ini semua nilai f(x) 

<0 diberi label −1 dan lainnya diberi label +1. 

  


