
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Facebook 

Facebook diperkenalkan pertama kali oleh Mark Zuckerberg pada bulan 

Februari 2004. Facebook merupakan sebuah media sosial yang menghubungkan 

orang dengan orang lainnya yangada disekitar mereka, dan jaringan antar teman 

ini disebut juga sebagai “social graph” atau grafik sosial. Facebook adalah sebuah 

integrasi teknologi, komunikasi dan bisnis antara pengguna untuk mendapatkan 

reward dan keuntungan. Dengan pertumbuhan pengguna aktif Facebook yang 

semakin meningkat setiap harinya, maka Facebook menjadi sebuah tempat yang 

sangat potensial untuk melakukan iklan, penjualan, dan melakukan aktifitas e-

business. Salah satu aktifitas bisnis yang dimaksud adalah customer service atau 

dikenal juga sebagai layanan pelanggan. (Elly, 2014). 

Facebook merupakan salah satu jaringan sosial dimana para pengguna 

dapat berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Penggunanya dapat 

bergabung dalam sebuah komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi. 

Facebook bisa juga diartikan sebagai media pertukaran informasi, karena di 

dalamnya berisi tentang kabar berita seputar penggunanya yang dapat dilihat 

orang lain. (Asri, 2010). 

Facebook adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan para 

anggotanya untuk berbagi informasi, opini, dan media personal,  para anggota 

dapat berkomunikasi secara private satu sama lain via pesan atau secara publik via 

post pada dinding (wall) Facebook. Facebook terdiri atas sejumlah fitur yang 

menarik. Facebook bisa digunakan untuk dukungan lewat fitur-fitur yang tersedia 

untuk membentuk “grup-grup” atau“event-event”, masing-masing dengan sebuah 

homepage yang menayangkan deskripsi, gambar, dan message board. Sebuah 

grup dapat menjadi publik dengan membuka keanggotaan atau publik dengan 

keanggotaan yang tertutup atau bersifat private. Di bawah profil grup akan 
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muncul komentar yang biasanya berisi tanggapan yang memancing tanggapan-

tanggapan baru dari para anggota lainnya. (Subandi, 2011). 

2.2. Keluhan 

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia “keluhan” berasal dari kata keluh 

yang berarti “terlahirnya perasaan susah”. Keluhan (complaint) adalah sebuah 

kata yang sering berkonotasi negatif bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan 

maupun bagi konsumen. Complaint pada umumnya dipersepsikan sebagai 

kesalahan, masalah, stres, frustasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti 

rugi, dan sejenisnya. Konsep manajemen keluhan (complaint management) 

merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi 

dengan pelanggan dan memperoleh umpan balik tentang tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan. (Wahjono, 2010). 

Dalam dunia pelayanan, penangan keluhan sangatlah penting untuk 

diperhatikan. Karena dengan adanya penanganan keluhan yang tepat akan 

memberikan peluang untuk mengubah seseorang yang tidak puas menjadi 

pelanggan yang puas. Complaint merupakan bagian dari proses yang berawal dari  

pelanggan yang mengeluh atau merasakan ketidakpuasan ketika persepsi layanan 

yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkannya adalah pengguna yang 

masih baik karena minimal masih menjadi pelanggan perusahaan tersebut. 

Sementara perusahaan tidak dapat menghilangkan keluhan, mereka dapat belajar 

untuk secara efektif menanggapi mereka. Pelanggan yang mengeluh sebenarnya 

masih memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan kepuasan 

kepada mereka. Keluhan pelanggan merupakan sumber informasi yang sangat 

berharga untuk evaluasi peningkatan kinerja perusahaan, baik sumber daya 

manusianya maupun produknya. Pengaduan dan keluhan pelanggan membuka 

kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki masalah dengan segera. Dengan 

demikian, perusahaan bisa membangun ide-ide inovasi produk, pemasaran, 

meningkatkan pelayanan, dan membangun produk. (Wahjono, 2010). 

Keluhan menurut Wahjono (2010) pada dasarnya berhubungan dengan tiga 

sumber utama, yakni :  
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1. 40% masalah yang disebabkan oleh perusahaan, seperti kualitas produk 

rendah, komunikasi atau informasi yang tidak akurat dan berlebihan, harga 

yang terlalu mahal, dan lain-lain. 

2. 20% masalah disebabkan karyawan, misalnya sikap dan perilaku kasar dan 

tidak sopan. 

3. 40% berasal dari pelanggan itu sendiri, misalnya tidak teliti membaca 

instruksi atau petunjuk yang diberikan, ekspetasi yang berlebihan, dan lain-

lain.  

2.3. Integrated Academic Information System (iRaise) 

Integrated Academic Information System (iRaise) merupakan sebuah 

sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada 

di berbagai unit akademik (program studi/ fakultas) sekaligus sebagai sarana 

komunikasi antar civitas akademika kampus. Sistem ini dibangun dari kondisi 

eksistensi informasi akademik di kampus yang sangat beragam dan bervariasi 

bentuknya, sehingga membutuhkan sebuah sistem akademik yang akan 

mengintegrasikan informasi-informasi tersebut sehingga mempermudah akses 

publik. Sistem iRaise yang ada pada UIN Suska Riau memungkinkan mahasiswa 

untuk melihat dan mengolah data-data perkuliahan mereka. Data-data tersebut 

antara lain berupa biodata mahasiswa, daftar mata kuliah, daftar jadwal kuliah, 

informasi transkrip nilai, informasi KHS (Kartu Hasil Studi), download tugas,  

informasi  pengisian KRS (Kartu Rencana Studi). Semua data-data tersebut dapat 

mahasiswa lihat dan akses melalui situs sistem akademik UIN SUSKA Riau 

secara online yaitu:  http://iraise.uin-suska.ac.id. 

2.4. Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine 

learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat 

dan pengetahuan yang terakit dari berbagai database besar. Di tulis oleh (Kusrini, 

2009). 

http://iraise.uin-suska.ac.id/
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Menurut Garther Group data mining adalah suatu proses menemukan 

hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa dalam 

sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan 

teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Di tulis oleh 

(Kusrini, 2009).  

Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari 

suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara 

manual. Di tulis oleh (Kusrini, 2009). 

Data mining adalah analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau 

kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang 

penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Di tulis oleh (Kusrini, 2009). 

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting terkait dengan 

data mining adalah: 

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 

3. Tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin 

memberikan indikasi yang bermanfaat. 

2.4.1. Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu : 

1. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu 

pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. 

Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

• Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan. 

• Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. 
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• Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa. 

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target 

estimasi lebih ke arah numerik dari pada ke arah kategori. Model dibangun 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya estimasi 

nilai dari variabel target dibuat bedasarkan nilai variabel prediksi.  

Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan dara sistolik pada 

pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat 

badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan dara sistolik dan 

nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan 

model estimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

kasus baru lainnya. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali 

bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. 

Contoh prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

• Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang. 

• Prediksi persentase kenaikan kecelakan lalu lintas tahun depan jika 

batas bawah kecepatan dinaikan. 

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan 

estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

4. Pengklusteran 

Pengklusteran 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. 

Pengklusteran berbeda dengan yang klasifikasi yaitu tidak adanya 

variabel target dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk 
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melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel 

target. Akan tetapi, algoritma pengklusteran mencoba untuk melakukan 

pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang 

memiliki kemiripan (homogen), yang mana kemiripan record dalam satu 

kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan dengan record 

dalam kelompok lain akan bernilai minimal. 

Contoh pengklusteran dalam bisnis dan penelitian adalah: 

• Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk  bagi perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemasaran yang besar. 

• Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. 

• Melakukan pengklusteran terhadap ekpresi dari gen, untuk 

mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar. 

5. Asosiasi 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang 

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

keranjang belanja. 

Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

• Menelitih 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. 

2.5. Text Mining 

Text mining merupakan salah satu bagian dari data mining, text mining 

adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi  data 

untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya 

atau menemukan kembali informasi yang tersirat secara implisit yang bersifat 

tekstual dalam jumlah yang besar ( Feldman &  Sanger, 2007). Selain klasifikasi 
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text mining biasanya juga digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk 

clustering, information extraction, dan Information Retrieval (Berry &  Kogan, 

2010). 

Pada dasarnya proses kerja dari text mining banyak mengapdopsi dari 

penelitian data mining namun yang menjadi perbedaan adalah pola yang 

digunakan oleh text mining diambil dari sekumpulan bahasa alami yang tidak 

terstruktur sedangkan dalam data mining pola yang diambil dari database yang 

terstruktur (Han & Kamber, 2006). Tahap-tahap text mining secara umum adalah 

text preprocessing (Feldman & Sanger, 2007) dan (Berry & Kogan, 2010) 

Dimana penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

2.5.1. Text Preprocessing  

Text preprocessing merupakan tahapan sangat penting dalam melakukan 

proses klasifikasi data teks. Tujuan dilakukannya text preprocessing yaitu untuk 

menghilangkan noise, menyeragamkan bentuk kata dan mengurangi volume kata. 

Data yang masuk sebelum diolah harus terlebih dahulu melalui tahapan 

prepocessing agar sistem mengerti sebelum melajutkan proses text mining pada 

data tersebut. (Feldman & Sanger, 2007) dan (Berry & Kogan,  2010). 

Berikut tahapan didalam preprocessing data teks: 

Cleaning

Tokenizing

Case Folding

Spelling 

Normalization

Filtering

Stemming

Ekstraksi Feature

Pembobotan (Tf-Idf)

 

Gambar 2.1 Tahapan Text Preprocessing 
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1. Cleaning 

Adapun kata atau karakter yang akan dihilangkan adalah karakter atau simbol, 

identitas pengguna. Pada penelitian ini seperti: alamat url (email.com), username, 

nim, fakultas, jurusan. 

2. Tokenizing (Tokenization) 

Tokenization adalah proses memisahkan setiap kata dalam suatu kalimat 

menjadi kata tunggal. Pemisahan kata dilakukan dengan cara menemukan spasi 

(space) antar kata. Pada tahapan ini pula dilakukan penghapusan tanda baca 

seperti titik (.), koma (,) dan lain sebagainya. 

Contoh tahapan dari tokenizing : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahapan Tokenizing 

3. Case Folding 

Case folding merupakan proses penyeragaman bentuk huruf pada 

dokumen dengan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil atau sebaliknya, 

dimana hanya menggunakan huruf antara a sampai z. 
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Contoh tahapan dari Case folding : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 Tahapan Case Folding 

4. Spelling Normalization 

Merupakan perbaikan dan subtitusi kata-kata yang salah eja ataupun 

disingkat dengan bentuk tertentu. Subtitusi kata dilakukan untuk menghindari 

jumlah perhitungan dimensi kata yang melebar. Perhitungan dimensi kata akan 

melebar jika kata yang salah eja atau disingkat tidak diubah karena kata tersebut 

sebenarnya memiliki kontribusi dalam merepresentasikan dokumen tetapi akan 

dianggap sebagai entitas yang berbeda proses penyusunan matriks. 

5. Filtering 

Filtering adalah tahapan pengambilan kata-kata penting dari hasil token. 

Pengambilan kata tersebut dapat dilakukan menggunakan algoritma stop list ( 

membuang kata yang kurang penting) atau word list (menyimpan kata yang 

penting). Berikut contoh kamus yang digunakan pada tahapan filtering data teks.  

Tabel 2.1 Kamus Stopword 

kamus filter stopword 

yang kenapa assalamualkum akan tersebut 

di saya padahal pada ada 

dan pak Buk juga akan 

itu bapak Ibuk saya ketika 

kenapa 

iRaise 

saya 

tidak 

bisa 

dibuka 

pak 

bu 

Padahal 

id 

dan 

passwordnya 

benar 

mohon 

bantuannya 
 
 

kenapa 

iraise 

saya 

tidak 

bisa 

dibuka 

pak 

bu 

padahal 

id 

dan 

passwordnya 

benar 

mohon 

bantuannya 
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kamus filter stopword 

dengan Silahkan Bvnc ke ini 

untuk Mohon waalakumsalam karena dari 

Contoh tahapan pada Filtering: 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tahapan Filtering 

6. Stemming 

Stemming adalah tahapan mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. 

Stemming juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

performa IR dengan cara mentransformasikan kata-kata dalam sebuah dokumen 

teks ke dalam bentuk kata dasarnya. (Agusta, 2009). 

Data yang akan diklasifikasi menggunakan bahasa indonesia maka 

algoritma stemming yang digunakan adalah algoritma Nazief dan Adriani. 

Algoritma Nazief dan Adriani merupakan algoritma stemming untuk bahasa 

indonesia yang mempunyai tingkat keakuratan yang lebih baik dibandingkan 

algoritma lainnya. Proses stemming pada teks bahasa indonesia lebih rumit karena 

terdapat variasi imbuhan yang harus dibuang untuk mendapatkan rootword (kata 

dasar) dari sebuah kata. Pada dasarnya, algoritma nazief dan Adriani ini 

mengelompokan imbuan ke dalam  beberapa kategori sebagai berikut: (Agusta, 

2009). 
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a. Inflection Suffixes 

Yaitu 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. Poseissive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk di 

dalamnya adalah “-ku”, “-mu”,  dan “-nya”. 

b. Derivation Suffixes (DS) 

Yaitu 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) 

Yaitu 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-“). 

 Algoritma ini mengacu pada aturan KBBI yang mengelompokkan 

imbuhan yang diperbolehkan atau imbuan yang tidak di perbolehkan.  

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma Nazief 

dan Adriani (Agusta, 2009). 

1. Kata yang belum di stemming dicari pada KBBI. Apabila kata langsung 

ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar. Kata dikembalikan dan 

algoritma dihentikan. 

2. Hilangkan inflectional suffixs terlebih dahulu. Jika suffixs adalah partikel (“-

lah”, “-kah”,”-tah”, atau “-pun”) maka langkah ini diulangi lagi untuk 

menghapus possesive pronouns (“-ku”, “-mu”, atau “-nya”), jika ada. 

3. Hapus derivational 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 dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam kamus maka 

algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka lakukan langkah 3b. 
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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-awalan yang tidak dijinkan, jika ditemukan 

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

b. Ulangi langkah 1 sampai langkah 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus 

awalan. Jika rootword belum juga ditemukan lakukan langkah 5. Jika 

sudah 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 di 

temukan berarti algoritma ini berhasil tapi jika kata dasar tersebut tidak 

ketemu pada kamus, maka dilakukan recording. 

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

ditemukan pada kamus maka algoritma ini dikembalikan pada kata asli. Hal 

ini  berarti kata awal di asumsikan sebagai kata dasar. Proses selesai. 

Berikut contoh kamus untuk melakukan stemming pada kata. 

Tabel 2.2 Kamus Stemming 

Stemming 

buka:dibuka lanjut:selanjutnya isi:diisi isi:mengisi 

lalu:selalu luar:diluar lebih:melebihi masalah:permasalahan 

tulis:tulisan tapi:tetapi aju:mengajukan iraise:diiraise 

Contoh tahapan pada stemming: 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tahapan Stemming 
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7. Filter token 

Tahapan filter token merupakan proses dimana akan dilakukannya 

pembatasan karakter. 

8. Feature Selection  

Dalam proses klasifikasi teks melakukan penentuan feature merupakan hal 

yang paling penting. Ekstraksi feature merupakan tahapan untuk melakukan 

pemilihan term atau kata yang akan digunakan dalam proses training. Pemilihan 

feature ini dapat meningkatkan akurasi dalam proses klasifikasi. (Enda, 2014). 

9. Pembobotan (Term Weighting) 

Pembobotan dilakukan untuk mendapatkan nilai dari kata/term yang berhasil 

diekstrak. Pada penelitian ini menggunakan metode TF-IDF sebagai proses 

pembobotan. Pada tahap ini, setiap dokumen diwujudkan sebagai sebuah vektor 

dengan elemen sebanyak term yang berhasil dikenali dari tahap ekstraksi 

dokumen di atas. Vektor tersebut beranggotakan bobot dari setiap term yang 

dihitung berdasarkan metode TF-IDF. 

Metode TF-IDF ini merupakan metode pembobotan dalam bentuk sebuah 

metode yang merupakan integrasi antar term frequency (TF), dan inverse 

document frequency (IDF). Metode TF-IDF dapat dirumuskan sebagai berikut: 

W(t,d) = tf (t.d )* idf                (2.1) 

  𝑖𝑑𝑓 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑁

𝑑𝑓
)      (2.2) 

Dimana tf (t, d ) = kemunculan termt pada dokumen d, N adalah jumlah 

dokumen pada kumpulan dokumen, dan df adalah jumlah dokumen yang 

mengandung term t. 

Fungsi metode ini adalah untuk mencari representasi nilai dari tiap-tiap 

dokumen dari suatu kumpulan data training (training set) dimana nantinya akan 

dibentuk suatu vektor antara dokumen dengan kata (documents with terms) yang 

kemudian untuk kesamaan antar dokumen dengan cluster akan ditentukan oleh 

sebuah prototype vektor yang disebut juga dengan cluster centroid. 
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2.6.  Pelabelan Data 

Didalam permasalahan klasifikasi hal yang paling utama adalah melakukan 

pelabelan dengan benar agar data yang terkumpul atau terklasifikasi sesuai dengan 

kelas yang seharusnya. Pada penelitian ini akan dilakukan pelabelan terhadap 

postingan keluhan. Untuk melakukan pelabelan ini menurut (Wahjono, 2010) 

dalam definisi keluhan yaitu : 

a. Keluhan 

Keluhan (complain) merupakan sebuah kata yang sering berkonotasi 

negatif,  pada umumnya dipersepsikan sebagai kesalahan, masalah, stres, 

frustasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti rugi dan 

sejenisnya. Complain merupakan bagian dari proses yang berawal dari 

konsumen yang merasakan ketidakpuasan setelah menerima pelayanan 

atau melakukan transaksi. Pada penelitian ini keluhan dibagi menjadi 4 

kategori yaitu: login, krs, nilai dan personal. 

2.7.   Klasifikasi 

Klasifikasi adalah suatu proses untuk mengelompokkan sejumlah data ke 

dalam kelas-kelas tertentu yang sudah  diberikan berdasarkan kesamaan sifat dan 

pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Secara umum, proses klasifikasi 

dimulai dengan diberikannya sejumlah data yang menjadi acuan untuk membuat 

aturan klasifikasi data. Data-data ini biasa disebut dengan  training sets. Dari 

training sets tersebut kemudian dibuat suatu model untuk mengklasifikasikan 

data. Model tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk 

mengklasifikasikan data-data yang belum diketahui kelasnya yang biasa disebut 

dengan test sets. Beberapa metode klasifikasi adalah dengan Decision Tree, 

kaidah (rule), Memory Based Reasoning, Neural Networks, Naïve Bayes, dan 

Support Sector Machine (SVM). (Rifqi, 2011). 

Beberapa metode klasifikasi yang digunakan pada supervised learning, 

diantaranya: Naive Bayes, k-NN (k-Nearest Neighbor), Desecion Tree, dan SVM 
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(Support Vector Machine). Setiap metode diatas memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut tabel perbandingan antara metode diatas: 

Tabel 2.3 Perbandingan Metode Klasifikasi 

Classifer  Metode Kenerja 

Naive 

Bayes 

Menghitung probabilitas dari sebuah 

dokumen untuk ikut termasuk 

kedalam suatu kategori, berdasarkan 

dari kehadiran suatu kata yang sama 

antara dokumen lain yang telah ada 

di dalam kategori 

Lebih rendah dari 

model lain 

(Rennie, J.; Shih, 

L.; Teevan, J.; 

Karger, D.;,  

2003) 

k- Nearest 

Neighbor 

Mencari sebanyak k dokumen paling 

mirip dan menempatkan dokumen 

tersebut sesuai dengan kategori 

dimana k dokumen tersebut 

ditempatkan sebelumnya 

Baik, terutama 

dengan 

penempatan 

banyak kategori , 

namun lambat 

karena dokumen 

akan 

dibandingkan ke 

semuadokumen 

lainnya. 

(Toussaint GT, 

2005) 

Decision 

Tree 

Melakukan pemisah tehadap 

dokumen-dokumen yang ada secara 

hirarki didalam struktur pohon, 

dimana setiap node adalah term yang 

relevan dan ujung dari setiap cabang 

merupakan kategori 

Baik, tetapi 

memerlukan 

optimisasi untuk 

menyelesaikan 

overfitting 

(Breman, 1996) 

Support 

Vector 

Menggambar antara term yang 

berkonstribusi dan terhadap suatu 

Terbaik meskipun 

sangat mudah 
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Classifer  Metode Kenerja 

Machine dokumen yang akan ditempatkan ke 

suatu kategori tertentu. kategori 

didasarkan pada kehadiran dari term 

yang berkonstribusi 

error dalam data 

training. (Meyer, 

D.; Leisch, F.; 

Hornik, K., 2003) 

2.8. Support Vector Machine ( SVM)  

Support Vector Machine (SVM) adalah suatu teknik untuk melakukan 

prediksi, baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi (Santosa, 2007). SVM 

memiliki prinsip dasar linier classifier yaitu kasus klasifikasi yang secara linier 

dapat dipisahkan, namun SVM telah dikembangkan agar dapat bekerja pada 

problem non-linier dengan memasukkan konsep kernel pada ruang kerja 

berdimensi tinggi. Pada ruang berdimensi tinggi, akan dicari hyperplane yang 

dapat memaksimalkan jarak (margin) antara kelas data. (Santosa, 2007). 

Banyak teknik diata mining atau machine learning yang dikembangkan 

dengan asumsi kelinieran, sehingga algoritma yang dihasilkan terbatas untuk 

kasus-kasus yang linier. SVM dapat bekerja pada data non-linier dengan 

menggunakan pendekatan kernel pada fitur data awal himpunan data. Fungsi 

kernel yang digunakan untuk memetakan dimensi awal (dimensi yang lebih 

rendah) himpunan data ke dimensi baru (dimensi yang relatif lebih tinggi). 

(Santosa, 2007). 

Menurut (Prasetyo, 2012) macam fungsi kernel diantaranya: 

1. kernel linier :  , TK u v uv .      (2.3) 

2. kernel polinomial :    , 1 , 2
d

TK u v uv d      (2.4) 

3. kernel RBF (Radial Basis Function) :    2
, exp , 0K u v u v    

 
(2.5) 

4. Kernel Gaussian :  
2

2
, exp ,

2

u v
K u v 



 
   
 
 

.    (2.6) 
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2.8.1. Linear SVM 

Ada beberapa macam implementasi SVM dan SRM menggunakan fungsi 

linear. (Santosa, 2007). 

1. SVM pada linear separable data  

Linear Separable Data digunakan untuk data yang dapat dipisah secara linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan {x1,.....xn} 1 adalah dataset dan yi∈ {+1 , −1 } adalah label kelas 

dari data xi. Pada gambar 1 dapat dilihat berbagai alternatif bidang pemisah yang 

pemisah terbaik tidak hanya dapat memisahkan data tetapi juga memiliki margin 

paling besar. Data yang berada tepat pada bidang pemisah disebut sebagai Support 

Vector (SV). Berdasarkan gambar diatas, dua kelas dapat dipisah dengan bidang 

pembatas yang sejajar. Bidang pembatas pertama membatasi kelas (-1) dan bidang 

pembatas kedua membatasi kelas (+1), sehingga menurut (Santosa, 2007). 

hyperplane klasifikasi linier SVM dinotasikan : 

xi.w+b ≥ +1 untuk yi = +1 

w.xi+b≤ -1 untuk yi = -1      (2.7) 

Dimana w adalah normal bidang (hyperplane) dan b adalah posisi bidang 

relatif terhadap pusat koordinasi. Nilai margin berdasarkan rumus jarak garis ke 

titik pusat adalah 
1−𝑏−(−1−𝑏)

𝑤
=

2

|𝑤|
. Margin ini akan dimaksimalkan dengan tetep 

memenuhi persamaan (2.4). Menghasilkan nilai margin yang dikalikan dengan 

konstanta yang sama dengan mengalikan w dan b dengan sebuah konstanta. 

Memaksimalkan nilai 
1

|𝑤|
 sama dengan meminimumkan |w|2  jika kedua bidang 

Gambar 2.6 SVM Berusaha Menemukan Hyperplane Terbaik  

(Santosa, 2007). 
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pembatas pada persamaan (2.4).  (Santosa, 2007), dipersentasikan akan diperoleh 

pertidaksamaan :  

yi(xi.w+b)-1 ≥ 0       (2.8) 

Sehingga pencarian bidang pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar 

dapat dirumuskan menjadi : 

𝑚𝑖𝑛
1

2
|𝑤|2 , dengan memperhatikan yi(xi.w+b)-1 ≥ 0   (2.9) 

Permasalahan diatas akan mudah diselesaikan dengan menggunakan fungsi 

lagrangian yang menggunakan lagrangian multiplier. Sehingga persamaan dapat 

dirubah sebagai berikut:  

minw,b Lp (w,b,α) = 
1

2
||w||2 - ɑ∑𝑛

𝑖=1 iyi (xi . w+b) + ɑi    (2.10) 

Dengan menambahkan variabel α≥0 (koefisien lagrange). Dengan 

meminimumkan Lp terhadap w dan b persamaan berikut
𝜕

𝜕𝑏
𝐿𝑝(𝑤, 𝑏, 𝛼) dapat 

menghasilkan persamaan : 

  ∑𝑛
𝑖=1 ɑiyi=0       (2.11) 

  w = ∑𝑛
𝑖=1 ɑiyixi      (2.12) 

Vector w sering bernilai besar (tak terhingga), namun nilai αi terhingga. 

Dengan demikian formula lagrangian Lp (primal problem) diubah kedalam 

bentuk dual problem LD. Subsitusikan persamaan 2.9 kedalam Lp dan 

menghasilkan LD dengan konstrain berbeda. (Santosa, 2007). 

   LD (ɑ) = ∑𝑛
𝑖=1 ɑi  - 

1

2
∑𝑛

𝑖=1,𝑗=1 ɑiɑjyiyjxixj   (2.13) 

Minw,b LP =maxα Ld, jadi untuk mencari bidang pemisah terbaik dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

  maxɑLD = ∑𝑛
𝑖=1 ɑi  - 

1

2
∑𝑛

𝑖=1,𝑗=1 ɑiɑjyiyjxixj   (2.14) 

  s.t ∑𝑛
𝑖=1  ɑi yi=0,ɑi ≥0 

Dengan demikian, dapat menemukan nilai αiyang akan digunakan untuk 

menentukan nila w. Setiap data pelatihan terdapat nilai αi, jika data pelatihan 

memiliki nilai αi> 0 merupakan data yang tepat berada pada garis bidang 

pembatas yang disebut dengan support vector sedangkan data yag tidak berada 

tepat pada garis bidang pembatas bernilai αi= 0, fungsi keputusan hanya di 

pengaruhi oleh support vector. Pencarian bidang pemisah terbaik adalah 
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permasalahan quadratic programming, setelah permasalahan quadratic 

programming ditemukan (αi) maka kelas dari data x dapat ditentukan dengan 

fungsi sebagai berikut: (Santosa, 2007). 

 f(xd) = ∑ ɑ𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖𝑥𝑑 +  b𝑛𝑠
𝑖=1       (2.15)  

dimana :  

xi   = support vector  

ns = jumlah support vector  

xd  = data yang akan diklasifikasikan 

2.8.2. Non-linear SVM 

Metode lain yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang tidak 

dapat diklasifikasikan secara linier adalah dengan cara mentransformasikan data 

kedalam ruang fitur (feature space) berdimensi tinggi sehingga dapat dapat 

dipisah secara linier pada fitur space. Feature space dalam prosesnya biasanya 

memiliki dimensi yang lebih tinggi dari vektor input ( input space). Hal ini akan 

mengakibatkan komputasi pada feature space akan menjadi sangat besar, karena 

ada kemungkinan feature space akan memiliki jumlah feature yang tidak 

terhingga. Selain itu, untuk mengetahui fungsi transformasi yang tepat juga sangat 

sulit. Untuk itu pada SVM menggunakan “kernel trick”. Syarat sebuah fungsi 

untuk menjadi fungsi kernel adalah memenuhi Teorema Mercer yang menyatakan 

bahwa matriks kernel yang dihasilkan harus bersifat positif semi-definite 

(Novianti dan Purnami, 2012). 

Misalkan terdapat data set yang datanya memiliki dua atribut dan dua kelas 

yaitu kelas positif dan kelas negatif. Data yang memiliki kelas positif adalah 

{(2,2),(2,-2),(-2,2),(-2,-2)} dan data yang memiliki kelas negatif {(1,1),(-1,1),(1,-

1),(-1,-1)} apabila data tersebut digambarkan dalam ruang dua dimensi tidak 

dapat dipisah secara linier. Oleh sebab itu digunakan fungsi transformasi berikut: 

∅(𝑥1, 𝑥2) = {
√𝑥1

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

√𝑥1
2 + 𝑥2

2 ≤ 2 → (𝑥1, 𝑥2)
(2.16) 

Data sesudah ditransformasikan adalah {(2,2,(6,2),(6,6),(2,6)} untuk kelas 

negatif, sedangkan untuk kelas positif {(1,1),(1,-1),(-1,1),(-1,-1)}. Setelah itu 

pencarian bidang pemisah terbaik dilakukan pada data tersebut: 
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   𝑓(𝑥𝑑) = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖∅(𝑥𝑖)∅(𝑥𝑑) + 𝑏𝑛𝑠
𝑖=1     (2.17) 

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 pada dot 

product ∅(xi) ∅(xd). Jika terdapat fungsi kernel K, sehingga K(xi,xd)=∅(xd), maka 

fungsi transformasi ∅(xk) tidak perlu diketahui secara pasti. Fungsi yang 

dihasilkan dari pelatihan yaitu: 

 𝑓(𝑥𝑑) = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑑) + 𝑏(𝑥𝑖 = 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)𝑛𝑠
𝑖=1   (2.18) 

 Sebuah fungsi bisa menjadi fungsi kernel jika memenuhi Teorema Mercer, 

yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan harus bersifat semi 

positive semi definite. (Santosa, 2007). 

2.8.3. Multiclass SVM 

SVM saat pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik, hanya dapat 

mengklasifikasikan data ke dalam dua kelas (klasifikasi biner). Namun, penelitian 

lebih lanjut untuk mengembangkan SVM sehingga bisa mengklasifikasi data yang 

memiliki lebih dari dua kelas terus dilakukan. Ada dua pilihan untuk 

mengimplementasikan multi class SVM yaitu dengan menggabungkan beberapa 

SVM biner atau menggabungkan semua data yang terdiri dari beberapa kelas ke 

dalam sebuah bentuk permasalah optimasi. Namun, pada pendekatan yang kedua 

permasalahan optimasi yang harus diselesaikan jauh lebih rumit. Berikut ini 

adalah metode yang umum digunakan untuk mengimplementasikan multiclass 

Gambar 2. 7 Class Dapat di Pisahkan Secara Linier Oleh Sebuah 

Hyperplane. (Anto, 2008). 
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SVM dengan pendekatan yang pertama yaitu one-against-all, dan one-against-

one. Untuk sejumlah label kelas dalam set data dinotasikan Y={y1, y2, y3,...yk}. 

(Krisantus, 2007). 

a.  Metode One-against-all 

Melakukan dekomposisi masalah multikelas menjadi k buah model SVM 

biner (k adalah jumlah kelas). Setiap model klasifikasi ke-i dilatih dengan 

menggunakan keseluruhan data, dimana untuk setiap  yi € Y, masalah biner dibuat 

dimana semua vector yang dimiliki oleh kelas yi, dipandang sebagai sampel 

positif, sedangkan lainnya dipandang sebagai sampel negatif. Klasifikasi SVM 

biner sebanyak K kemudian dibentuk untuk memisahkan vektor kelas yi dari yang 

lainnya. Contoh, terdapat permasalahan klasifikasi dengan 4 buah kelas. Untuk 

pelatihan digunakan 4 buah SVM biner seperti pada tabel 1 dan penggunannya 

dalam mengklasifikasi data baru dapat dilihat pada Gambar 5. (Krisantus, 2007). 

min
𝑤𝑖,𝑏𝑖,𝜉𝑗

1

2
(𝑤𝑖)𝑇 𝑤𝑖 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑡

𝑖

𝑡

 

𝑠. 𝑡(𝑤𝑖)𝑇𝟇(𝒙𝒕) + 𝒃𝒊 ≥ 𝟏 − 𝜉𝑡
𝑖 → 𝑦𝑡 = 𝑖, (2.19) 

(𝑤𝑖)𝑇𝟇(𝒙𝒕) + 𝒃𝒊 ≥ −𝟏 + 𝜉𝑡
𝑖 → 𝑦𝑡 ≠ 𝑖, 

𝜉𝑡
𝑖 ≥ 0 

Tabel 2.4 Contoh 4 SVM Biner Dengan Metode One-against-all 

Yi=1 Yi= -1 Hipotesis 

Kelas 1 Bukan kelas 1 f 1 (x) = (w1)x+b1 

Kelas 2 Bukan kelas 2 f 2 (x) = (w2)x+b2 

Kelas 3 Bukan kelas 3 f 3 (x) = (w3)x+b3 

Kelas 4 Bukan kelas 4  f 4 (x) = (w4)x+b4 
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Gambar 2.8 Contoh Klasifikasi Dengan Metode One-against-all (Krisantus,  

2007). 

b. Metode One-against-one 

Membentuk klasifikator biner sebanyak 
𝐾(𝑘−1)

2
 (k adalah jumlah kelas), 

Setiap model klasifikasi dilatih untuk membedakan diantara pasangan kelas (yi,yj). 

Vektor yang tidak menjadi anggota kelas yi ataupun yj diabaikan ketika 

pembentukan klasifikator biner (yi, yj), dilakukan pencarian solusi untuk persoalan 

optimasi konstrain sebagai berikut: 

min
𝑤𝑖𝑗,𝑏𝑖𝑗,𝜉𝑖𝑗

1

2
(𝑤𝑖𝑗)𝑇 𝑤𝑖𝑗 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑡

𝑖𝑗

𝑡

 

𝑠. 𝑡(𝑤𝑖𝑗)𝑇𝟇(𝒙𝒕) + 𝒃𝒊𝒋 ≥ 𝟏 − 𝜉𝑡
𝑖𝑗

→ 𝑦𝑡 = 𝑖, (2.20) 

(𝑤𝑖𝑗)𝑇𝟇(𝒙𝒕) + 𝒃𝒊𝒋 ≥ −𝟏 + 𝜉𝑡
𝑖𝑗

→ 𝑦𝑡 = 𝑗, 

𝜉𝑡
𝑖𝑗

≥ 0 

 Terdapat beberapa metode untuk melakukan pengujian setelah 

keseluruhan 
𝐾(𝑘−1)

2
  model klasifikasi selesai dibangun. Salah satunya adalah 

metode voting. (Krisantus, 2007). 

Tabel 2. 5 Contoh 6 SVM Biner Dengan Metode One-against-one 

Yi=1 Yi = -1 Hipotesis 

Kelas 1 Kelas 2 f 12 (x) = (w12)x+b12 

Kelas 1 Kelas 3 f 13 (x) = (w13)x+b13 

f 1 (x) f 1 xi 

Kelas 1 f 2 (x) 

f 3 (x) Kelas 2 

f 4 (x) Kelas 3 

unknown Kelas 4 
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Kelas 1 Kelas 4 f 14 (x) = (w14)x+b14 

Kelas 2 Kelas 3 f 23 (x) = (w23)x+b13 

Kelas 2 Kelas 4 f 24 (x) = (w24)x+b24 

Kelas 3 Kelas 4 f 34 (x) = (w34)x+b34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Contoh Klasifikasi Dengan Metode One-against-one (Krisantus, 

2007). 

2.9.  Evaluasi Model 

Validation model dapat diukur dengan menghitung keakurasi data. 

Akurasi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan. (Rodiyansyah, 2013) : 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑗𝑖𝑐𝑜𝑏𝑎
×100% 

a. Pengukuran Evaluasi 

Dalam menguji keefektifan suatu klasifikasi dibutuhkan suatu pengukuran 

evaluasi. Pengukuran evaluasi pada klasifikasi dilakukan pada dataset dengan 

input model hasil dari training yang merupakan data latih. Pengukuran tersebut 

didapatkan dalam sebuah set confusion matrix. Confusion matrix merupakan 

sebuah tabel yang terdiri atas banyaknya baris data uji yang diprediksi true 

(benar) dan false (tidak benar) oleh model klasifikasi, digunakan untuk 

menentukan kinerja suatu model klasifikasi. (Prasetyo, 2012). 

Menurut (Prasetyo, 2012) berikut rancang tabel confusion matrix, prediksi 

klasifikasi keluhan pada kategori login, krs, nilai, dan personal: 

xi 

f 24(x) f 13(x) f 14(x) f 12(x) f 24(x) f 34(x) 

Kelas 1 
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Tabel 2.6 Rancang Tabel Confusion matrix Keluhan Sistem iRaise 

K
a
te

g
o
ri

 
Kelas Prediksi 

 True 

Login 

True 

KRS 

True 

Nilai 

True 

Personal 

Classpre

ssion 

Login TL FK FN FP 

P
re

ss
io

n
 %

 

Pred.KRS FL TK FN FP 

Pred.Nilai FL FK TN FP 

Pred.Personal FL FK FN TP 

ClassRecall 
Prediksi Recall % 

Accuracy 

% 

Keterangan : 

TL (True Login) =  Adalah kelas yang diprediksi login dan benar. 

FL (False Login) =  Adalah kelas yang diprediksi login dan salah. 

TK (True Krs)  =  Adalah kelas yang diprediksi krs dan benar.  

FK (False Krs)  =  Adalah kelas yang diprediksi krs dan salah. 

TN (True Nilai) =  Adalah kelas yang diprediksi nilai dan benar. 

FN (False Nilai) =  Adalah kelas yang diprediksi nilai dan salah. 

TLL (True Personal) =  Adalah kelas yang diprediksi personal dan benar. 

FLL (False Personal) =  Adalah kelas yang diprediksi personal dan salah. 

Cara menghitung  hasil dari tiap-tiap class tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝐿 + 𝑇𝐾 + 𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑇𝐿 + 𝑇𝐾 + 𝑇𝑁 + 𝑇𝐿𝐿 +  𝐹𝐿 + 𝐹𝐾 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐹𝐿 + 𝐹𝐾 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃

𝑇𝐿 + 𝑇𝐾 + 𝑇𝑁 + 𝑇𝐿𝐿 +  𝐹𝐿 + 𝐹𝐾 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
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2.10. Optimasi Hyperparameter  

Optimasi Hyperparameter ini juga dikenal disebut seleksi model, atau 

pencarian parameter (parameter search). Dalam machine learning, optimasi 

hyperplane dilakukan untuk menentukan set hyperparameter sebagai algoritma 

pembelajaran yang bertujuan untuk menentukan generalisasi terbaik. Biasanya 

dapat dilakukan dengan cara pencarian grid (grid search). Algoritma gridsearch 

dipandu oleh metriks kinerja yang diukur dengan cross validation pada training 

set. (Pandie, 2012). 

Berdasarkan kernel yang akan ditentukan pada penelitian ini, maka ada 

dua parameter yang akan digunakan , yaitu C dan γ. Untuk mendapatkan nilai 

parameter terbaik, maka direkomendasikan metode grid search menggunakan 

cross validation, dengan memasangkan parameter (C,γ) dengan nilai para meter 

yang berubah – ubah. Kedua parameter ini akan ditentukan secara manual dimana 

rentang nilai yang akan digunakan untuk masing-masing parameter 0≤C≤1000 

dan 0.01≤γ≤10. Data set pasang nilai (C,γ) dilatih sehingga mecapai nilai akurasi 

testing cross validation terbaik yang akan dipilih. k-fold cross validation 

merupakan pendekatan praktis yang dilakukan dalam validation model 

pembelajaran, karena semua data berkesempatan untuk menjadi data training dan 

data test. (Pandie, 2012). 

Pada penelitian ini juga akan menggunakan proses k- fold cross validation. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunkan 10 – fold cross validation, 

maka pada penelitian kali ini juga akan menggunakan 10 – fold cross validation. 

Penelitian terkait 10-fold cross validation.  

Tabel 2.7 Penelitian Yang Menggunakan 10 – Fold Cross Validation 

Judul Penelitian k-Fold Cross Validation 

Klasifikasi Keluhan Pelanggan 

Berdasarkan Tweet dengan 

Menggunakan Metode Support Vector 

Machine 

10 – fold cross validation  

 

Penerapan Metode Support Vector 10 – fold cross validation  
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Machine (SVM) Menggunakan Kernel 

Radial Basis Function (RBF) Pada 

Klasifikasi Tweet 

Pemanfaatan teknik supervised untuk 

klasifikasi teks bahasa Indonesia  

10– fold cross validation  

 

 

2.11. Penelitian Terkait 

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait 

dengan metode Support Vector Machine (SVM). 

Tabel 2.8 Penelitian Yang Terkait 

Judul Riset Tahun Penulis 

Pengklasifikasian Topik Dan Analisis Sentimen 

Dalam Media Sosial 
2013 

Tegar heru 

Susilo,dkk. 

Hasil Penelitian: 

Data yang diklasifikasi sebanyak 3021 dokumen, terbentuk 2643 dokumen 

berlabel non-akademis dan 378 dokumen berlabel akademis. Melakukan 

kolaborasi metode Support Vector Machine (SVM) dengan pembobotan fitur 

Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF), dapat dipakai untuk 

melakukan klasifikasi topik dalam bahasa Indonesia dengan tingkat akurasi 

93%. Kemudian hasil kolaborasi metode Maximum Entropy (MaxEnt) dengan 

fitur word-shape “dan2” serta POS-tag menggunakan Hidden Markov Model 

(Wicaksono, 2010), dapat dipakai untuk melakukan analisis sentimen dalam 

bahasa Indonesia dengan tingkat akurasi 70% untuk dokumen positif dan 53% 

untuk dokumen negatif. 

Judul Riset Tahun Penulis 

Klasifikasi Keluhan Pelanggan berdasarkan  

tweet dengan Menggunakan Metode Support 

Vector Machine (SVM) 

2014 
Enda Esyudha 

Pratama, Dkk. 

Hasilpenelitian: 

Penenilitian ini telah berhasil membuat suatu tools atau aplikasi yang mampu 

mengklasfikasikan bentuk dan jenis keluhan berdasarkan tweet menggunakan 

metode SVM. dengan kernel Gaussian RBF. Aplikasi mampu membangun 

dataset dari kumpulan tweet yang masuk ke akun @SpeedyTelkomsel. Dataset 

yang digunakan sebanyak 600 tweet, dimana 480 tweet digunakan sebagai data 

latih untuk membangun model sedangkan sisanya 120 tweet digunakan sebagai 

data uji untuk mengukur akurasi dari model yang telah dibangun. Berdasarkan 

pengujian terhadap data uji dengan membandingkan tiap metode ektraksi 

feature, didapat metode term fequency (TF) menghasilkan akurasi paling baik 

sebesar 82,50% untuk klasifikasi bentuk keluhan. Penggabungan feature yang 

dihasilkan dari metode TF, information gain, dan chi-sqaure dapat 
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meningkatkan akurasi menjadi 83,33% untuk klasifikasi bentuk keluhan. 

Judul Riset Tahun Penulis 

Analisis Sentimen Data Presiden Jokowi dengan 

Pre-Processing Normalisasi dan Stemming 

Metode NaiveBayes dan SVM 

2015 
Nurirwan 

Saputra, dkk 

Hasilpenelitian: 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akurasi yang dihasilkan ketika data 

dilakukan stemming, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 0,85% untuk 

metode Naive Bayes dan 0,85% untuk metode SVM.  

Untuk metode yang paling tinggi di masing-masing percobaan adalah metode 

SVM pada percobaan 1 mendapatkan akurasi 88,7006% untuk teknik 

preprocessing C, percobaan 2 mendapat akurasi 89,2655% untuk teknik 

preprocessing D.  

Judul Riset Tahun Penulis 

Analisis Sentimen Twitter untuk Teks Berbahasa 

Indonesia dengan Maximum Entropy dan 

Support Vector Machine 

2014 
Noviah Dwi 

Putranti, Dkk. 

Hasil Penelitian: 

Data bersih yang dihasilkan melalui proses preprocessing dan POS Tagging 

terdapat 44.006 data bersih yang terdiri dari 12.939 tweet positif, 12.654 tweet 

negatif dan 18.413 tweet netral, lebih banyak dibandingkan data bersih yang 

dihasilkan berdasarkan emoticon, hanya diperoleh 30.813 data bersih yang 

terdiri dari 10.271 tweet positif, 10.271 tweet negatif dan 10.271 tweet netral. 

Pada anotasi tweet secara manual penggunaan POS Tagging menghasilkan 

akurasi 81,67% untuk keseluruhan kelas tweet. Sedangkan berdasarkan 

emoticon hanya dihasilkan akurasi 43,00 % untuk keseluruhan kelas tweet. 

Metode Support Vector Machine dari aplikasi yang dibangun pada test set yang 

dianotasikan dengan POS Tagging menghasilkan akurasi sebesar 86,81 % 

dengan waktu proses 1688 detik menggunakan 7 fold cross validation pada tipe 

kernel Sigmoid. 

Judul Riset Tahun Penulis 

Klasifikasi Dokumen E-Complaint Kampus 

Menggunakan Directed Acyclicgraph Multi-

Class SVM 

2014 
Maya Kurniawati, 

Dkk. 

HasilPenelitian : 

Berdasarkan hasil analisis mengenai klasifikasi dokumen E-Complaint 

menggunakan metode Directed Acyclic Graph SVM (DAGSVM), dapat 

disimpulkan bahwa:  

Directed Acyclic Graph SVM (DAGSVM) dapat diimplementasikan untuk 

mengklasifikasikan dokumen E-Complaint menjadi empat kelas, yaitu kelas 

penting mendesak, kelas penting tidak mendesak, kelas tidak penting mendesak, 

dan kelas tidak penting tidak mendesak.  

Akurasi terbaik didapatkan dengan kombinasi nilai parameter λ = 0.5, konstanta 

γ = 0.01, C = 1, IterMax = 10, dan ε = 0.00001 dengan menggunakan kernel 

Gaussian RBF dan stemming pada rasio data 70:30. Akurasi terbaik yang 

dihasilkan adalah 82,61%.  
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Judul Riset Tahun Penulis 

Analisis Sentimen Terhadap Wacana Politik 

Pada Media Masa Online Menggunakan 

algoritma Support Vector Machine dan Naive 

Bayes 

2015 
Andi Nurul 

Hidayat 

Hasil Penelitian: 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode algoritma 

SVM dapat mengimplementasikan hasil dari pengujian data berita wacana 

politik dan dari penggunaan Naive Bayes dapat di hasilkan perbedaan dengan 

algoritma SVM pada masing-masing data yang telah di analisis dan dari hasil 

pengukuran menggunakan teknik pengukuran Precision, Recall dan di dapat 

tingkat akurasi klasifikasi berita politik masing-masing. Sehingga pada hasil 

analisa tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa penerapan algoritma SVM 

menunjukkan akurasi lebih besar 90,50% Sedangkan Naive Bayes 59,98% di uji 

dari sebanyak 700 dataset. 

 

 

Judul Riset Tahun Penulis 

Klasifikasi Parket Kayu Jati Menggunakan 

Metode Support Vector Machine (SVM) 
2011 

Rina Yuliana 

Siagian 

Hasil Penelitian :  

Features yang digunakan dalam analisa klasifikasi ini adalah GLDM, 

PERCENTILE, dan LBP. Data dalam penganalisasian terdiri dari 60 data citra 

kayu jati parket yang akan dianalisa untuk dijadikan prediksi klasifikasi ke 

dalam jenis kayu jati parket 1,2, atau 3. Yang memiliki errorrate yang terbaik 

adalah GLDM dan PERCENTILE yang imagenya digunakan pada training 

yaitu 40 % untuk kelas 1, 80 % untuk 18 kelas 2, dan 80 % untuk kelas 3. 

  Judul Riset  Tahun Penulis 

Analisis Sentimen dan Klasifikasi Kategori 

Terhadap Tokoh Publik pada Twitter 
2014 

Ahmad Fathan 

Hidayatullah 

Hasil Penelitian :  

Hasil pengujian pada aplikasi yang dibangun dan pada tools RapidMiner 

memperlihatkan bahwa akurasi dengan term frequency memberikan hasil 

akurasi yang lebih baik daripada akurasi dengan fitur TF-IDF. Metode Support 

Vector Machine menghasilkan akurasi performansi yang lebih baik daripada 

metode Naive Bayes baik dalam klasifikasi sentimen maupun dalam klasifikasi 

kategori. Namun demikian, secara keseluruhan penggunaan metode Support 

Vector Machine dan Naive Bayes sama-sama memiliki performansi yang cukup 

baik untuk melakukan klasifikasi tweet. 

Judul Riset Tahun Penulis 

Pemilihan Fitur Optimal untuk Tugas Akhir 

Mahasiswa dengan Metode Support Vector 

Machine 

2012 
Devie Rosa 

Anamisa, dkk 

Hasil Penelitian : 

Metode SVM dapat meminimalisir tingkat error dengan memilih batas 

hyperplane yang terbaik. Analisis pengaruh dari pemilihan fitur optimal 
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tersebut dengan melihat performansi dari hasil klasifikasi berdasarkan precision 

dan recall. Dari percobaan yang telah dilakukan penerapan metode SVM dalam 

klasifikasi tugas akhir memiliki akurasi yang baik terbukti dengan tingkat 

presisi sebesar 56% dan recall sebesar 57% dan akurasi 61% untuk kategorisasi 

teks dengan lima fitur optimal. 

Judul Riset Tahun Penulis 

Implementasi Metode Support Vector Machine 

untuk Melakukan Klasifikasi Kemacetan Lalu 

Lintas pada Twitter 

2014 
Elly Susilowati, 

dkk 

Hasil penelitian :   

Dataset yang digunakan adalah dokumen berbahasa Indonesia. total dataset 

yang digunakan adalah 934 tweet. Dataset terdiri dari 7 jalan raya yang terdapat 

di Jakarta dengan masing-masing jumlah pada setiap jalan. Metode Support 

Vector Machine dapat diimplementasikan untuk melakukan klasifikasi data 

kemacetan yang terdapat pada Twitter. Hasil rata-rata percobaan pada jumlah 

dataset menunjukkan hasil tertinggi pada dataset berjumlah 934 tweet dengan 

akurasi 98.67%  

 


