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P.T. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan P.T. yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang jasa ekspedisi barang. Tahun 2017 JNE menjadi salah satu 

penyedia layanan pengiriman barang yang paling banyak dikeluhkan pelanggan 

saat Harbolnas sebesar 59% dengan keluhan terbanyak berupa barang belum 

diterima. JNE memiliki akun dengan username @JNECare khusus melayani 

pelanggan yang ingin bertanya dan menyampaikan keluhan melalui Twitter. 

Keluhan yang sering disampaikan pelanggan dengan cara mention ke @JNECare 

adalah keterlambatan paket, ketidaksesuaian tarif, aplikasi pengecekan status paket 

error, status paket pada aplikasi pengecekan resi berstatus telah diterima namun 

penerima belum menerimanya. Selain itu keluhan lainnya adalah paket diterima 

dalam keadaan rusak, dan status paket pada pengecekan resi tidak ada perubahan. 

Metode yang digunakan untuk mengklasifikasi jenis keluhan adalah K-Nearest 

Neighbor (KNN). Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10172 data 

berasal dari tweet-tweet yang mengandung mention pada akun @JNECare. Output 

penelitian ini adalah nilai akurasi tertinggi dan terendah yang dihasilkan oleh 

metode KNN dalam mengklasifikasi keluhan terhadap jasa ekspedisi barang JNE. 

Pada proses pengujian, nilai rata-rata akurasi tertinggi sebesar 74.19% dengan nilai 

k=15 dan nilai rata-rata akurasi terendah sebesar 68.49% dengan nilai k=1. 

Kata kunci : JNE, K-Nearest Neighbor, Keluhan, Klasifikasi, Twitter  
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Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Ltd. (JNE) is incorporate which engaged in 

shipping service. In 2017 JNE become one of the most complained shipping service 

provider when Harbolnas (online shopping day) by 59% with the most complained 

is about the item that not been received. JNE has twitter account username 

@JNECare that specifically for the costumer who want to ask or complaining 

through Twitter. The most submitted complaints that mentioned to @JNECare are 

packet delay, rates mismatch, packet status check application error, packet status in 

the receipt checker application show already received but in fact its not. Another 

complaints are packet received in a damaged state, and not changing packet status. 

The method used to classify types of complaint is K-Nearest Neighbor (KNN). 

Total data used in this research are 10172 data which come from collected tweet 

with @JNEcare mention and the types of complaint. The output in this research are 

the highest and the lowest accuracy from KNN classifying JNE shipping service 

complaint. In the testing process, the highest accuracy is 74.19%  with k=15 and 

the lowest accuracy is 68.49% with k=1. 

Keywords: Complaint, Classification, JNE, K-Nearest Neighbor, Twitter  
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Flowchart Diagram 

Simbol  Keterangan  

 

Terminator, Simbol terminator (mulai/ selesai) 

merupakan tanda bahwa aplikasi akan dijalankan 

atau berkahir. 

 

Proses, Simbol yang digunakan untuk melakukan 

pemrosesan data baik oleh user maupun komputer 

(aplikasi) 

 

Decision, Simbol yang digunakan untuk pemilihan 

proses berdasarkan kondisi yang ditentukan. 

 

Verifikasi: Simbol yang digunakan untuk 

memutuskan apakah valid atu tidak validnya suatu 

kejadian. 

 

Arus Data: Simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan arus data di dalam aplikasi. 

 

Usecase Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Actor, menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use 

case. 

 

Generalization, hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

DAFTAR SIMBOL 



 

xx 

 

 

Include, menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

 

Extend, Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu 

titik yang diberikan. 

 

Association, Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

 

System, menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

 

Use Case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil 

yang terukur bagi suatu aktor 

 

Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

 

State Awal, simbol yang merupakan tanda alur kerja 

dimulai. 

 

 
State Akhir, simbol yang merupakan tanda alur kerja 

selesai. 

 Aktivitas, simbol yang merupakan kegiatan. 

 
Transisi, simbol yang merupakan penunjuk untuk 

pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

 

Decission, simbol yang digunakan untuk 

memutuskan apakah valid atau tidak validnya suatu  

kejadian.   
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Sequence Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Lifeline, mereperesentasikan objek yang ikut 

berpartisipasi dalam interaksi.  

 Boundary Lifeline, merepresentasikan objek 

antarmuka pengguna yang berpartisipasi dalam 

interaksi. 

 
Control Lifeline, merepresentasikan objek controller 

yang  terlibat dalam interaksi. 

 
Entity Lifeline, merepresentasikan objek model yang 

terlibat dalam interaksi. 

 Actor, merepresentasikan pengguna yang terlibat 

dalam interaksi. 

 
Message, merepresentasikan komunikasi antar 

lifeline. 

 

Replay Message, merepresentasikan komunikasi 

antar lifeline yang dihasilkan dari komunikasi 

sebelumnya. 

 

Class Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Class, mereperesentasikan objek yang ikut 

berpartisipasi dalam interaksi.  

 

Generalization, merepresentasikan relasi antar kelas 

yang bermakna relasi generalisasi-spesialisasi  

 
Aggregation, merepresentasikan relasi antar kelas 

yang bermakna relasi semua-bagian 

 



 

 

 

  

PENDAHULUAN  

 Latar Belakang 

P.T. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan P.T. yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang jasa ekspedisi barang. JNE berdiri pada tanggal 26 

November tahun 1990. Selain menangani pengiriman antar wilayah seluruh 

Indonesia, JNE juga melakukan pengiriman dari luar negeri ke Indonesia maupun 

sebaliknya (JNE, 2015). Tahun 2018 JNE telah melakukan pengiriman rata-rata 

sebanyak 24 juta kiriman per bulan. Target JNE di tahun 2019 melakukan 

pengiriman sebanyak 1 juta paket per hari (Bisnis.com, 2018).  

Pengiriman barang yang dilakukan oleh JNE tidak seluruhnya berhasil tanpa 

ada permasalahan. Tahun 2017 JNE menjadi salah satu penyedia layanan 

pengiriman barang yang paling banyak dikeluhkan pelanggan saat Harbolnas 

sebesar 59 % dengan keluhan terbanyak berupa barang belum diterima (Ningrum, 

2018). Lebaran tahun 2019 JNE kembali mendapat keluhan berupa keterlambatan 

pengiriman paket (Lidyana, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan customer 

care @JNECare, pelanggan  dapat menyampaikan keluhan melalui facebook, 

telepon, ataupun email. Selain itu JNE juga menampung keluhan pelanggan melalui  

Twitter.  

Twitter merupakan media sosial yang berdiri pada tahun 2006 oleh Jack 

Dorsey dengan alamat twitter.com (Monarizqa, Nugroho, & Hantono, 2014). 

Pengguna berkomunikasi dengan melakukan posting pesan maksimal 140 karakter 

disebut tweet melalui platform berbasis web maupun mobile (Habibi, Setyohadi, & 

Ernawati, 2016). Twitter menjadi salah satu sumber penyedia data yang hampir 

tidak terbatas yang digunakan pada klasifiksi teks. (Habibi et al., 2016). JNE 

memiliki akun dengan username @JNECare khusus melayani pelanggan yang 

ingin bertanya dan menyampaikan keluhan (Jati, 2015).  
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Keluhan yang disampaikan pelanggan dengan cara melakukan mention ke 

@JNECare akan dibalas oleh customer care JNE beserta solusinya. Customer care 

@JNECare menerangkan, beberapa keluhan yang sering disampaikan adalah 

keterlambatan paket, ketidaksesuaian tarif, aplikasi pengecekan status paket error, 

dan status paket pada aplikasi pengecekan resi berstatus telah diterima namun 

penerima belum menerimanya. Selain itu, ada beberapa keluhan lainnya seperti  

paket diterima dalam keadaan rusak serta status paket yang tidak ada perubahan. 

Customer care @JNECare juga mengungkapkan bahwa keluhan-keluhan yang 

disampaikan digunakan sebagai bahan evaluasi pihak JNE untuk meningkatkan 

kualitas. Namun JNE belum menerapkan klasifikasi keluhan dari tweet-tweet yang 

disampaikan  oleh pelanggan yang menghasilkan keluaran berupa keluhan 

terbanyak. Dengan adanya klasifikasi keluhan tersebut, menurut customer service 

JNE dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan 

pelayanan.  

Penelitian terdahulu sudah dilakukan mengenai analisis sentimen jasa 

ekspedisi barang JNE menggunakan metode Naïve Bayes (Raksanagara, 

Chrisnanto, & Hadiana, 2016). Hasil yang diperoleh adalah tingkat akurasi sebesar 

76% untuk data uji negatif dan 83% data uji positif. Selain metode naïve bayes, 

terdapat metode klasifikasi lainnya yang disebut dengan K-Nearest Neighbor. 

Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode yang digunakan 

untuk mengklasifikasi dokumen yang berpatokan pada sejumlah k data latih yang 

jaraknya paling dekat dengan dokumen tersebut. Label dokumen yang berjumlah 

terbanyak pada data latih sejumlah k yang berjarak paling dekat dengan dokumen 

uji adalah label pada dokumen uji (Rivki & Bachtiar, 2017). Jarak data latih dan 

data uji dihitung menggunakan Cosine Similarity, yaitu metode yang merubah data 

latih dan data uji  menjadi vector serta melakukan perbandingan antara vector data 

latih dan dokumen uji sehingga menghasilkan nilai similaritas (Sukma, Zaman, & 

Purwanti, 2015). KNN memiliki kelebihan diantaranya; sederhana serta mudah 

dipelajari, tahan terhadap data training yang memiliki banyak noise, pelatihan yang 

sangat cepat, serta pada data traning yang besar akan semakin efektif (Mutrofin, 

Izzah, Kurniawardhani, & Masrur, 2014). Penelitian (Putri, Suparti, & Rahmawati, 
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2014) membandingkan metode naïve bayes dan KNN pada kasus analisis data 

status kerja di kabupaten Demak tahun 2012. KNN unggul dengan accuracy 

96.06% dengan laju error 3.94% sementara accuracy naïve bayes 94.09% dengan 

laju error 5.91%.  

 Sebelum melakukan klasifikasi dokumen menggunakan KNN, data 

mengalami preprocessing. Preprocessing bertujuan membersihkan data dari noise 

sehingga data menjadi lebih terstruktur dan lebih kecil (Jumeilah, 2018). 

Preprocessing terdiri dari beberapa tahapan salah satunya adalah tahapan 

stemming, yaitu menghilangkan imbuhan suatu kata hingga kata tersebut berubah 

menjadi kata dasar (Susilowati, Sabariah, & Gozali, 2015). Penelitian (Narulita, 

2018) membandingkan penggunaan stemming dan tanpa stemming mengenai 

klasifikasi dokumen teks. Kesimpulan yang didapat berupa tingkat akurasi yang 

lebih tinggi bila menerapkan stemming sehingga pada penelitian ini juga 

menerapkan stemming. Metode stemming yang digunakan adalah Enhanced Confix 

Stripping Stemmer. Metode Enhanced Confix Stripping Stemmer (ECS) diciptakan 

oleh I Putu Adhi Kerta Mahendra tahun 2008 merupakan pengembangan dari 

algoritma Confix Stripping Stremmer oleh Asian di tahun 2007 (Khidfi, Isnawaty, 

& Jayanti Yusma Sari, 2018). 

Berdasarkan penelitian terkait, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

KNN dapat digunakan untuk klasifikasi dokumen dan menghasilkan tingkat akurasi 

tinggi. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi menggunakan 

K-Nearest Neighbor untuk mengetahui jenis keluhan terbanyak terhadap jasa 

ekspedisi barang JNE. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

didapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode K-Nearest Neighbor untuk 

mengklasifikasi keluhan terhadap jasa pengiriman barang JNE ? 

2. Bagaimana tingkat akurasi klasifikasi metode K-Nearest Neighbor ? 
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 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Data tweet yang dikumpulkan berupa tweet yang mengandung mention 

kepada akun @JNECare. 

2.  Berdasarkan informasi yang didapat dari administrator @JNECare, 

maka pada penelitian ini data tweet diklasifikasikan ke dalam beberapa  

kelas diantaranya: 

a. Keterlambatan paket. 

b. Ketidaksesuaian tarif. 

c. Aplikasi pengecekan resi error. 

d. Status paket pada aplikasi pengecekan resi berstatus telah diterima 

namun penerima belum menerimanya. 

e. Keluhan lain. 

f. Bukan keluhan.  

3. Proses Stemming pada tahapan preprocessing menggunakan Enhanced 

Confix Stripping (ECS). 

4. Jumlah data sebanyak 10172 data dengan pembagian data training serta 

data testing menggunakan k-fold cross validation. 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Mengimplementasikan metode K-Nearest Neighbor untuk 

mengklasifikasi keluhan terhadap jasa pengiriman barang JNE. 

2. Mengukur tingkat akurasi klasifikasi metode K-Nearest Neighbor. 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi dengan judul “Klasifikasi Keluhan 

Terhadap Jasa Ekspedisi Barang JNE menggunakan K-Nearest Neighbor” adalah 

sebagai berikut :  
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab pendahuluan berisi latar  belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab landasan teori terdapat teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III METODOLGI PENELITAN 

Pada bab metodologi penelitian mencakup metode serta langkah-

langkah yang dilakukan dalam pembuatan sistem.   

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa yang akan dibangun 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor dalam melakukan 

klasifikasi keluhan terhadap jasa ekspedisi JNE. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai implementasi dari 

rancangan pada sistem serta pengujiannya.   

BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dalam melakukan klasifikasi 

keluhan terhadap jasa ekspedisi barang JNE serta saran untuk 

pengembangan penelitian. 

 

 



 

 

 

  

LANDASAN TEORI 

 Jasa Ekspedisi 

Jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada kategori manajemen 

berarti perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Jasa 

juga bisa berarti layanan atau servis. Sedangkan ekspedisi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mempunyai makna pengiriman surat, barang, dan sebagainya. 

Ekspedisi juga bisa berarti perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan 

barang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa jasa ekspedisi adalah layanan 

yang diperlukan orang lain dalam pengiriman surat, barang, dan lain sebagainya. 

2.1.1 Jalur Nugraha Ekakurir 

P.T. Jalur Nugraha Ekakurir atau disingkat JNE merupakan salah satu P.T. 

yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa ekspedisi. JNE berdiri pada tanggal 

26 November 1990. Selain menangani pengiriman antar wilayah seluruh Indonesia, 

JNE juga melakukan pengiriman dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya 

(JNE, 2015). 

 Knowledge Discovery In Database (KDD) 

Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah keseluruhan proses non-

trivial untuk mencari dan mengidentifikasi pola (pattern) dalam data, dimana pola 

yang ditemukan bersifat sah, baru, dapat bermanfaat dan dapat dimengerti (Priyanti, 

2017). Tahapan Proses KDD antara lain: 

1. Data Selection  

Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum 

tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan 

digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari 

basis data operasional.  
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2. Preprocessing/ Cleaning  

Pemrosesan pendahuluan dan pembersihan data merupakan operasi dasar 

seperti penghapusan noise dilakukan. Sebelum proses data mining dapat 

dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. 

Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data 

yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak 

(tipografi).  

3. Transformation  

Transformation merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih, 

sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses ini merupakan 

proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari 

dalam basis data  

4. Data mining  

Proses Data mining yaitu proses mencari 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 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan. Tujuan dari proses KDD seperti klasifikasi, regresi, clustering, dll.  

5. Interpretation/ Evaluation  

Penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Pola informasi 

yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang 

mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian 

dari proses KDD yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang 

ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya . 

2.2.1 Text Mining 

Text mining secara garis besar dapat didefinisikan sebagai upaya 

mengekstraksi informasi yang bermanfaat dengan sumber data berupa kumpulan 

dokumen dari waktu ke waktu melalui identifikasi dan penelusuran pola yang 

menarik. Pola yang menarik ini ditemukan dalam data tekstual yang tidak 
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terstruktur  yang terletak pada kumpulan dokumen tersebut (Feldman & Sanger, 

2007). 

Text mining serta data mining mempunyai perbedaan pada sumber data yang 

dikelola. Pada text mining sumber datanya adalah tekstual yang tidak memiliki 

format serta tidak terstruktur. Sedangkan data mining sumber datanya memiliki 

format yang terstruktur serta tidak hanya berupa teks (Jumeilah, 2018).  Text mining 

dan data mining memiliki banyak kesamaan pada arsitektur. Masing-masing sistem 

menerapkan preprocessing, algoritma penemuan pola, serta elemen-elemen 

presentation- layer. (Feldman & Sanger, 2007).. 

Secara umum arsitektur pada text mining terdiri dari beberapa proses: 

preprocessing task, processed document collection, serta core mining operations 

(Feldman & Sanger, 2007). Arsitektur dari text mining terdapat pada gambar 2.1. 

 

Gambar II-I Arsitektur Text Mining 

2.2.2 Preprocessing 

Pada text mining sumber datanya adalah tekstual yang tidak memiliki format 

serta tidak terstruktur sehingga tidak dapat digunakan pada tahap selanjutnya. Agar 

dapat digunakan, maka dilakukan proses preprocessing. Tujuan Preprocessing 

adalah untuk membersihkan data dari noise sehingga data menjadi lebih terstruktur 

dan lebih kecil (Jumeilah, 2018).  

Kumpulan dokumen yang merupakan sumber data tersusun dari berbagai 

macam karakter seperti huruf, angka hingga tanda baca. Sehingga itu semua perlu 

dibersihkan. Ada beberapa tahapan dalam preprocessing data tekstual (Susilowati 

et al., 2015) yaitu data cleaning, tokenizing, case folding, stopword removing, dan 

stemming. Penelitian (Azhar, Masruroh, Whardhani, & Okfalisa, 2019) 

menerangkan tahapan preprocessing antara lain case folding, filtering, tokenization, 
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normalisasi, stopword removing, dan stemming. Berdasarkan dua penelitian terkait, 

Maka pada penelitian ini tahapan-tahapan preprocessing yang dilakukan seperti 

yang terdapat pada Gambar 2.2 berikut :  

 

Gambar II-II Tahapan Preproccessing 

1. Data Cleaning 

Dataset yang telah dikumpulkan kemudian harus dibersihkan terlebih 

dahulu sebelum digunakan pada proses selanjutnya. pada tahapan ini, seluruh 

karakter yang tidak valid akan dihilangkan seperti symbol, URL, angka, username, 

hashtag, serta tanda baca.  

2. Tokenizing 

Tahapan selanjutnya adalah tokenizing yang berarti proses  pemenggalan 

teks ke dalam bentuk token-token dimana acuan dari setiap token memiliki pemisah  

yaitu spasi atau tab. Tokenizing dapat juga disebut sebagai proses pemecahan teks 

menjadi kata 

3. Case Folding 

Tahapan ketiga dari preprocessing adalah case folding, yaitu proses 

penyeragaman seluruh karakter huruf menjadi kecil atau seluruh karakter menjadi 

huruf kapital. 

Data Cleaning 

Tokenizing 

Case Folding 

Normalisasi 

Stopword 

Removing 

Stemming 
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4. Normalisasi 

Tahapan selanjutnya adalah memeriksa setiap kata apakah sudah sesuai 

dengan ejaan yang ada di KBBI serta merubah kata yang tidak baku seperti kata 

singkatan menjadi kata yang sesuai pada KBBI (Azhar et al., 2019).  

5. Stopword Removing 

Kemudian tahapan selanjutnya adalah penghapusan kata yang umum atau 

disebut stopword removing. Beberapa contoh kata yang umum seperti saya, dia, 

kamu, yang, akan, dengan, dan seterusnya. 

6. Stemming 

Tahapan akhir dari preprocessing adalah stemming yaitu menghapus 

imbuhan kata yang merupakan awalan, sisipan, maupun akhiran, sehingga hasil dari 

stemming berupa stem atau biasa disebut akar kata atau kata dasar. Algoritma 

stemming bahasa Indonesia pertama sekali diciptakan oleh Nazief dan Adriani pada 

tahun 1996. Prinsip dari algoritma ini berdasarkan struktural morfologi pada 

kalimat bahasa Indonesia yang terdiri dari prefix (awalan), sufiks (akhiran), infiks 

(sisipan), dan konfiks (awalan+akhiran). Selanjutnya tahun 2007 Asian menambah 

beberapa aturan kedalam algoritma tersebut yang diberi nama algoritma Confix 

Stripping Stemmer. Pada tahun 2008 I Putu Adhi Kerta Mahendra melakukan 

pengembangan terhadap algoritma Confix Stripping dengan menambahkan kamus 

kata dasar dan mendukung recording, yakni penyusunan kembali kata-kata yang 

mengalami proses stemming berlebih. Kemudian algoritma tersebut diberi nama 

algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer (Khidfi et al., 2018). 

Tahapan kerja algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer (Khidfi et al., 

2018) antara lain :  

a. Aturan Dasar pada Tabel 2.1, jika input kata sesuai dengan pasangan yang 

ada, maka lakukan penghilangan awalan terlebih dahulu. Jika tidak ada, 

maka penghilangan akhiran dilakukan terlebih dahulu. 

b. Recording (penyusunan kembali kata-kata yang mengalami proses 

stemming berlebih) apabila diperlukan.  

c. Dilakukan metode loopPengembalianAkhiran. 
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d. Dilakukan pengecekan apakah terdapat tanda hubung (“-‟) yang 

menandakan input kata tersebut adalah kata ulang. Jika ada tanda hubung, 

maka selanjutnya lakukan proses stemming pada potongan kata di sebelah 

kiri dan kanan tanda hubung. Apabila hasil stemming memberikan hasil 

yang sama, maka kata dasar dari kata ulang tersebut adalah hasil yang 

didapatkan.  

e. Jika keempat proses di atas gagal, maka input kata yang di-stemming 

dianggap sebagai kata dasar.  

Pada setiap langkah dilakukan proses pengecekan output stemming ke 

kamus data. Apabila ditemukan, maka proses berhenti. Proses 

loopPengembalianAkhiran bekerja seperti berikut:  

a. Mengembalikan seluruh awalan yang telah dihilangkan, sehingga 

menghasilkan model kata seperti: [DP+[DP+[DP]]] + Kata Dasar. 

Pemenggalan awalan dilanjutkan dengan proses pencarian di kamus.  

b. Pengembalian akhiran sesuai urutan pada Tabel 2.2. Untuk setiap 

pengembalian, lakukan langkah 3) hingga 5) berikut. Khusus untuk akhiran 

“-kan”, pengembalian pertama dimulai dengan “k”, lalu dilanjutkan dengan 

“an”.  

c. Dilakukan pengecekan ke kamus data. Apabila kata dasar ditemukan, proses 

dihentikan. Apabila gagal, maka lakukan proses pemenggalan awalan 

berdasarkan aturan pada Tabel 2.3.  

d. Dilakukan recording jika diperlukan.  

e. Apabila pengecekan di kamus tetap gagal setelah recording, maka awalan 

yang telah dihilangkan dikembalikan lagi.  

Tabel II-1 Aturan Dasar Awalan – Akhiran yang Berlaku 

No Pasangan awalan-akhiran yang berlaku 

1 Be – lah 

2 Be – an 

3 Me – i 

4 Di – i 

5 Pe – i 
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6 Te - i 

 

Tabel II-2 Urutan Pengembalian Akhiran 

No Akhiran Tipe 

1 -i, -kan, -an Derivation Suffixes (DS) 

2 -ku, -mu, -nya Possessive Pronoun (PP) 

3 -lah, -kah, -tah, -pun Inflectional Particle (P) 

 

Table II-3 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma ECS 

Aturan Format kata Pemenggalan 

1 berV… ber-V… | be-rV 

2 berCAP… ber-CAP… dimana C != ‘r’ & P != ‘er’ 

3 berCAerV  ber-CaerV… dimana C != ‘r’ 

4 Belajar bel-ajar 

5 berC1erC2… be-C1erC2… dimana C1 != ‘r’ | ‘l’ 

6 terV… ter-V… | te-rV… 

7 terCerV… ter-CerV dimana C != ‘r’ 

8 terCP… Ter-CP… dimana C!=’r’ dan P !=’er’ 

9 teC1erC2… Te-C1erC2… dimana C1 != ‘r’ 

10 me{l|r|w|y}V … me – {l|r|w|y} V… 

11 mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 

12 Mempe mem-pe… 

13 mem{rV|V}… me-m{rV|V}… | me- p{rV|V} 

14 men{c|d|j|s|z} … men-{c|d|js|z}… 

15 menV… me-nV… | me-tV 

16 meng{g|h|q|k} … meng-{g|h|q|k}… 

17 mengV… meng-V… | meng-kV…| mengV-... jika V=’e’ 

18 menyV… meny-sV… 

19 mempA... mem-pA… dimana A != ‘e’ 

20 pe{w|y}V… pe-{w|y}V… 

21 perV… per-V… | pe-rV… 
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22 perCAP… per-CAP… dimana C != ‘r’ dan P != ‘er’ 

23 perCAerV… per-CAerV. dimana C != ‘r’ 

24 pem{b|f|V}… pem-{b|f|V}… 

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

26 pen{c|d|j|z}… pen-{c|d|j|z}… 

27 penV… pe-nV… | pe-tV… 

28 pengC… peng-C… 

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

30 penyV… peny-sV… 

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

“ajar” 

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

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

34 terC1erC2... ter-C1erC2... dimana C1!= ‘r’ 

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

 

Keterangan simbol huruf  

C : huruf konsonan  

V : huruf vocal  

A : huruf vocal atau konsonan  

P : partikel atau fragmen dari setiap kata, misalnya “er” 

2.2.3 Pembobotan Kata (TF-IDF) 

TF IDF adalah salah satu metode yang digunakan untuk menerjemahkan 

kata ke dalam bentuk angka sehingga setiap kata memiliki bobot. Metode ini paling 

sering digunakan dalam text mining dan juga pada kasus penelusuran informasi 

(Hardiyanto & Rahutomo, 2016). Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 

menemukan nilai Term Frequency (TF). Term Frequency (TF) merupakan jumlah 

kemunculan suatu kata pada suatu dokumen. Kata yang paling banyak muncul pada 

suatu dokumen memiliki pengaruh yang paling besar kepada dokumen tersebut. 

Langkah selanjutnya adalah dengan mencari nilai Inverse Document Frequency 

(IDF). Inverse Document Frequency merupakan pemberian bobot suatu kata 
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dengan didasarkan oleh banyaknya jumlah dokumen yang tersusun oleh kata 

tersebut. Semakin sedikit dokumen yang mengandung kata tersebut, maka semakin 

besar pengaruh dari kata tersebut terhadap suatu dokumen. Namun, bila semakin 

banyak dokumen yang disusun oleh kata tersebut, maka semakin kecil pengaruh 

kata itu pada suatu dokumen (Indriati & Ridok, 2016). Adapun rumus yang untuk 

menghitung TF-IDF adalah sebagai berikut.  

 𝑊𝑑𝑡 =  𝑡𝑓𝑑𝑡 ∗ 𝐼𝐷𝐹𝑡 (2.1) 

Keterangan 

d : Dokumen ke-d  

t  :  Kata ke-t dari kata kunci  

W  :  Bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t 

tf  :  Jumlah kata yang dicari pada suatu dokumen  

IDF  :  Inverse Document Frequency 

Rumus menghitung nilai IDF suatu kata adalah sebagai berikut. 

 𝐼𝐷𝐹 =  log (
𝐷

𝑑𝑓
) + 1 (2.2) 

Keterangan  

D  :  Total dokumen  

df  :  Banyak dokumen yang mengandung kata kunci 

 Klasifikasi 

Klasifikasi menurut (Hamakonda & Tairas, 2008) merupakan 

pengelompokan secara sistematis sejumlah gagasan, buku, objek, atau bahkan 

benda-benda lain ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. 

Contoh dari klasifikasi seperti yang terdapat pada perpustakaan, yaitu penempatan 

sebuah benda dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki. Misalnya penempatan buku tidak 

sama dengan penempatan surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Selain itu, juga 

terdapat pengelompokan berdasarkan bahan pustaka, sebagai contoh koleksi 

referensi dipisahkan dari koleksi buku anak-anak. Namun, hal yang paling utama 

dan paling banyak dipakai untuk pengelompokan koleksi perpustakaan adalah 
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berdasarkan isi buku. Dalam hal ini, buku-buku yang membahas subyek yang sama 

berada pada kelompok yang sama. 

2.3.1 Klasifikasi Teks 

Klasifikasi teks merupakan teknik dari teks mining dengan tujuan 

mengelompokkan teks ke dalam kategori yang sesuai dengan ciri-ciri serta 

karakteristik teks dengan menerapkan aturan-aturan tertentu. metode dasar pada 

klasifikasi teks terdiri dari dua macam, yaitu Supervised Text Classification dan 

Unsupervised Text Classification. Supervised Text Classification adalah metode 

klasifikasi dokumen dimana data diklasifikasikan menggunakan pola – pola atau 

aturan yang sudah ditentukan melalui proses pembelajaran. dokumen yang telah 

diklasifikasi sebelumnya ini disebut dengan data latih, atau training sets. 

Sedangkan Unsupervised Document Classification adalah metode klasifikasi  

dokumen tanpa menerapkan pola-pola atau aturan tertentu (Tanjung, Fauzi, & 

Indriati, 2017). 

 K-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah salah satu metode yang termasuk ke 

dalam supervised, yaitu metode yang menggunakan data latih untuk dapat 

menjalankan fungsinya yaitu melakukan klasifikasi dengan mengacu pada objek 

terdekat. Prinsip kerja metode K-Nearest Neighbor adalah menemukan jarak 

terdekat antara data yang akan di evaluasi dengan sebanyak k tetangga. Pada proses 

pelatihan, Dokumen terlebih dahulu dikelompokkan dengan cara diberi label secara 

manual sesuai dengan kategori dokumen (Devita, Herwanto, & Wibawa, 2018).  

Selanjutnya dokumen akan melewati tahapan preprocessing untuk membuat 

dokumen menjadi terstruktur dan memberikan bobot setiap kata yang ada pada 

semua dokumen yang menjadi data latih. Kemudian menghitung kemiripan vector 

setiap dokumen latih yang telah diklasifikasikan dengan vector data uji dengan 

menggunakan metode cosine Similiarity. Metode ini dapat digunakan untuk 

menghitung jarak tiap dokumen dengan mengacu pada tingkat kemiripan dokumen. 

Rumus cosine Similiarity (Devita et al., 2018) terdapat pada persamaan  berikut. 
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𝐶𝑜𝑠(𝑖, 𝑘) =

∑ 𝑘(𝑑𝑖𝑑𝑘)

√∑ 𝑑𝑖𝑘
2

𝑘 √∑ 𝑑𝑗𝑘
2

𝑘

 
(2.3) 

Keterangan: 

∑ (𝑑𝑖𝑑𝑘)𝑘  : vector dari produk i dan k 

√∑ 𝑑𝑖𝑘
2

𝑘  : panjang vector i 

√∑ 𝑑𝑗𝑘
2

𝑘  : panjang vector k 

i   : data uji ke-i 

j  : data latih ke-j 

Menurut (Manning, Raghavan, & Schütze, 2009), cosine similiarity dari dua 

vector adalah hasil dot product dua vector tersebut. Namun, masing-masing vector 

terlebih dahulu dinormalisasi dengan cara setiap komponen pada vector dibagi 

panjang vector. Perhitungan panjang vector dilakukan menggunakan rumus 

Euclidean Normalization (L2 norm). Rumus perhitungan L2 norm adalah sebagai 

berikut: 

 

‖�⃗�‖
2

=  √∑ 𝑋𝑖
2

𝑖
 

(2.4) 

Keterangan: 

X  : vector 

i  : komponen vector ke-i 

Sehingga perhitungan cosine similiarity dapat diringkas menjadi: 

 𝑐𝑜𝑠(𝑑𝑖, 𝑑𝑗) =  �⃗�(𝑑𝑖) . �⃗�(𝑑𝑗) (2.5) 

Keterangan: 

𝑑𝑖  : data ke-i  

𝑑𝑖   : data ke-j 

�⃗�(𝑑𝑖)   : unit vector data ke-i  

�⃗�(𝑑𝑗)   : unit vector data ke-j  
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Tahapan selanjutnya adalah mengurutkan jarak setiap dokumen latih dengan 

dokumen uji dimulai dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Setelah itu menentukan 

nilai k, yaitu jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk proses klasifikasi. 

Nilai k ini yang menentukan kategori suatu dokumen.  

 Twitter  

Twitter merupakan salah satu media sosial yang berdiri pada tahun 2006 

oleh Jack Dorsey. Twitter baru dapat diakses melalui internet mulai Juli 2006 

dengan alamat twitter.com yang tidak berubah sampai saat ini (Monarizqa et al., 

2014). Pengguna twitter dapat berkomunikasi dengan satu sama lainnya dengan 

memposting pesan pendek yang diberi batasan 140 karakter yang disebut tweet 

melalui platform berbasis web maupun mobile. Twitter merupakan salah satu 

sumber penyedia data yang hampir tidak terbatas digunakan pada klasifikasi teks 

(Habibi et al., 2016). Perbedaan twitter dengan media sosial lainnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Panjang maksimum karakter dari setiap tweet adalah 140 karakter. 

2. Twitter menyediakan akses untuk pengumpulan data tweet dalam 

jumlah yang banyak melalui Application Programming Interface (API). 

3. Pengguna media sosial twitter atau biasa disebut tweeps membuat tweet 

tentang topik-topik yang umumnya sedang hangat dibicarakan dan hal 

tersebut berlaku secara global. 

Twitter menjadi salah satu media sosial yang semakin populer selama 

beberapa tahun terakhir. Tercatat setidaknya jumlah pengguna twitter naik  menjadi 

190 juta pengguna dan tweets pengguna yang terbuat setiap hari berjumlah lebih 

dari 65 juta tweet (Habibi et al., 2016).. 

 K-Fold Cross Validation 

Pembagian data training dan data testing pada sekumpulan dokumen dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode k-fold cross validation. Prinsip kerja dari 

k-fold cross validation adalah membagi seluruh dokumen dengan nilai k sehingga 

setiap bagian berjumlah sama besar, lalu proses training serta testing dilakukan 

sebanyak k kali, kemudian setiap kali pemrosesan menggunakan data testing yang 
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berbeda (Hadna, Santosa, & Winarno, 2016). K-fold cross validation dengan nilai 

k = 10 dapat diilustrasikan pada Tabel 2.4. 

Tabel II-4 Ilustrasi K-Fold Cross Validation (k=10) 

Uji 

Ke- 

Pembagian Data Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Pada Tabel 2.4, seluruh kotak yang berwarna putih adalah data latih atau 

data training,sedangkan kotak yang berwarna hitam adalah data uji atau data 

testing. . 

 Confusion Matrix 

Perhitungan kinerja suatu klasifikasi dapat dilakukan dengan Confusion 

Matrix. Confusion matrix merupakan sebuah tabel  yang terdiri dari banyaknya data 

uji  yang diprediksi benar maupun salah pada model klasifikasi. Confusion matrix 

sering digunakan pada klasifikasi dengan kelas lebih dari dua atau multiple 

classifier. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan confusion matrix untuk 

mengukur tingkat akurasi dari hasil klasifikasi (Rivki & Bachtiar, 2017). Confusion 

matrix seperti yang terdapat pada tabel 2.5 (Susilowati et al., 2015).   
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Tabel II-5 Confusion Matrix Table 

 Kelas Prediksi 

Positif Negatif 

Observasi Positif TP FN 

Negatif FP TN 

 

Keterangan :  

TP (True Positive) yaitu kelas dengan prediksi positif dan benar.  

TN (True Negatif) yaitu kelas dengan prediksi negatif dan benar.  

FP (False Positive) yaitu kelas dengan prediksi positif dan salah.  

FN (False Negatif) yaitu kelas dengan prediksi negatif dan salah.  

Kemudian perhitungan akurasi dari klasifikasi dapat dihitung dengan 

menjumlahkan true positif dan true negatif dibagi total. Rumus dari akurasi 

confusion matrix terdapat pada persamaan berikut. 

 
𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

(2.4) 

 Penelitian Terkait 

Penelitian terkait yang telah dilakukan mengenai klasifikasi teks, serta 

metode KNN secara rinci dijelaskan pada tabel 2.6 berikut ini. 

Table II-6 Penelitian terkait 

No Penulis Judul Metode Hasil 

1 Fithri Selva 

Jumeilah, 2018 

Klasifikasi Opini 

Masyarakat 

Terhadap Jasa 

Ekspedisi JNE 

dengan Naïve 

Bayes 

Naïve 

Bayes 

Metode naïve bayes 

mampu 

mengklasifikasi 

tweet secara cukup 

baik. Terdapat 3 

kategori tweet pada 

penelitian ini, yaitu 

kategori negatif 

dengan tingkat 
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akurasi klasifikasi 

80%, lalu kategori 

netral 79%, serta 

kategori positif 

dengan tingkat 

akurasi klasifikasi 

sebesar 97%. 

2 Rizki Tri Wahyuni 

Dhidik 

Prastiyanto 

Eko Supraptono, 

2017 

Penerapan 

Algoritma 

Cosine Similarity 

dan Pembobotan 

TF-IDF pada 

Sistem 

Klasifikasi 

Dokumen Skripsi 

Cosine 

Similarity 

dan 

Pembobotan 

TF-IDF 

Penelitian ini 

menghasilkan 

sistem collecting file 

yang dapat 

mengklasifikasi 

dokumen dengan 

kriteria sangat layak 

diterapkan dengan 

persentase yang 

didapat dari hasil 

pengujian 

kelayakan sistem 

dari ahli sebesar 

88,3%. Selain itu, 

sistem dapat 

mengklasifikasi 49 

dokumen secara 

tepat dan 1 

dokumen tidak tepat 

dengan rata-rata 

klasifikasi 98. 

 

3 Ahmad Fathan 

Hidayatullah 

Azhari SN, 2014 

Analisis 

Sentimen Dan 

Klasifikasi 

Naive 

Bayes dan 

Support 

Penggunaan Tools 

RapidMiner dalam 

melakukan 



 

II-16 

 

Kategori 

Terhadap Tokoh 

Publik Pada 

Twitter 

Vector 

Machine 

klasifikasi pada 

metode naïve bayes 

dengan fitur TF 

menghasilkan 

73,81%. Sedangkan 

menggunakan fitur 

TF-IDF sebesar 

71.11%. 

Penggunaan metode 

SVM dengan fitur 

TF menghasilkan 

akurasi sebesar 

83,14% dan TF-IDF 

sebesar 82.69%.  

4 Nuke Y. A. 

Faradhillah 

Renny P. 

Kusumawardani 

Irmasari Hafidz, 

2016 

Eksperimen 

Sistem 

Klasifikasi 

Analisa Sentimen 

Twitter Pada 

Akun Resmi 

Pemerintah Kota 

Surabaya 

Berbasis 

Pembelajaran 

Mesin 

Naives 

Bayes dan 

Support 

Vector 

Machine 

Metode SVM 

menghasilkan 

tingkat akurasi yang 

lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan metode 

Naïve Bayes yaitu 

 menghasilkan 

akurasi sebesar 

78.66%, precission 

99,85%, recall 

79,67%, dan f-

measure 88,6%.  

5 Elly Susilowati 

Mira Kania 

Sabariah, ST., 

MT. 

Implementasi 

Metode Support 

Vector Machine 

Untuk 

Melakukan 

Support 

Vector 

Machine 

Tingkat akurasi 

tertinggi terdapat 

pada dataset 

sebanyak 934 data 

tweet. 
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Alfian Akbar 

Gozali, ST., MT., 

2015 

klasifikasi 

Kemacetan Lalu 

Lintas Pada 

Twitter 

6 Yanny  

Wulandari 

Wiranto  

Wiharto 

Klasifikasi 

Keluhan 

Pelanggan 

Berbasis Twitter 

Menggunakan 

Metode Support 

Vector Machine 

(svm) (studi 

Kasus Pos 

Indonesia) 

Support 

Vector 

Machine 

Hasil penggunaan 

10 cross validation 

menunjukkan kernel 

RBF memiliki 

tingkat akurasi 

tertinggi 81,44%, 

diikuti kernel linear 

81,26%, dan 

terakhir polynomial. 

Nilai precision, 

recall, dan f1-score 

tertinggi terdapat 

pada kernel linear 

90%, 89%, dan 

89%. 

7 Joda Pahlawan 

Romadhona 

Tanjung 

Mochammad Ali 

Fauzi 

Indriati, 2017 

Klasifikasi 

Tweets Pada 

Twitter Dengan 

Menggunakan 

Metode Fuzzy K- 

Nearest 

Neighbour 

(Fuzzy K-NN) 

dan Query 

Expansion 

Berbasis Apriori 

Fuzzy K-

Nearest 

Neighbour, 

Query 

Expansion 

Hasil akurasi terbaik 

didapatkan sebesar 

82% ketika data 

tidak melalui  

preprocessing 

dengan threshold 

nilai support >= 

0.15 dan nilai 

confidence >= 1. 

8 Syahfitri Kartika 

Lidya 

Sentiment 

Analysis Pada 

Support 

Vector 

KNN menghasilkan 

waktu proses yang 
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Opim Salim 

Sitompul 

Syahril Efendi, 

2015 

Teks Bahasa 

Indonesia 

Menggunakan 

Support Vector 

Machine (svm) 

Dan K-nearest 

Neighbor (k-nn) 

Machine, K-

Nearest 

Neighbor 

lebih cepat 

dibandingkan 

dengan SVM.  

9 Galih Nuring 

Bagaskoro 

M. Ali Fauzi 

Putra Pandu 

Adikara, 2018 

Penerapan 

Klasifikasi 

Tweets Pada 

Berita Twitter 

Menggunakan 

Metode K-

Nearest Neighbor 

Dan Query 

Expansion 

Berbasis 

Distributional 

Semantic 

K-Nearest 

Neighbor 

Dan Query 

Expansion 

Sebelum melakukan 

klasifikasi, data 

melalui beberapa 

tahap yaitu 

preprocessing, 

penambahan kata 

yang baru pada data 

uji, dan klasifikasi 

dengan KNN. Nilai 

K =5 mendapatkan 

tingkat akurasi 

tertinggi sebesar 

90%. Penggunaan 

query expansion 

meningkatkan 

tingkat akuarsi dari 

90% menjadi 92%. 

10 Deri Hendra 

Binawan 

Indriati 

Putra Pandu 

Adikara, 2019 

Klasifikasi 

Dokumen 

Abstrak Skripsi 

Berdasarkan 

Fokus Penelitian 

di Bidang 

Komputasi 

Cerdas 

BM25 dan 

K-Nearest 

Neighbor 

Nilai k terbaik 

adalah 11 dengan 

nilai f-measure 

sebesar 90.92%, 

nilai recall 90.87%, 

dan nilai precision 

92.65%. semakin 

besar nilai k, 
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Menggunakan 

BM25 dan K-

Nearest Neighbor 

semakin lambat 

proses klasifikasi 

karena nilai f-

measure semakin 

kecil. 

11 Abu Salam 

Junta Zeniarja 

Rima Septiyan 

Uswatun 

Khasanah, 2018 

Analisis 

Sentimen Data 

Komentar Sosial 

Media Facebook 

Dengan K-

Nearest Neighbor 

(studi Kasus Pada 

Akun Jasa 

Ekspedisi Barang 

J&T Ekspress 

Indonesia) 

K-Nearest 

Neighbor 

Hasil dari uji coba 

sebanyak 6 kali 

menghasilkan rata-

rata tingkat akurasi 

tertinggi 79.21% 

dan akurasi terendah 

70.3%. 

12 Erik Hardiyanto 

Faisal Rahutomo, 

2016 

Studi Awal 

Klasifikasi 

Artikel 

Wikipedia 

Bahasa Indonesia 

Dengan 

Menggunakan 

Metoda K 

Nearest Neighbor 

K-Nearest 

Neighbor 

Pada pengujian 

manual 

menghasilkan 

tingkat akurasi 

sebesar 60%. Hal-

hal yang 

mempengaruhi 

akurasi yaitu data 

uji didapat secara 

acak dari file dump 

wikipedia, sehingga 

tidak semua data uji 

berada pada 

kategori yang 

sesuai. 
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13 Muhammad Rivki  

Adam Mukharil 

Bachtiar, 2017 

Implementasi 

Algoritma K-

nearest Neighbor 

Dalam 

Pengklasifikasian 

Follower Twitter 

Yang 

Menggunakan 

Bahasa Indonesia 

K-Nearest 

Neighbor 

Hasil pengujian 

dengan confusion 

matrix 

menunjukkan 

tingkat akurasi 

terbesar selama 

empat kali 

pengujian sebesar 

68%. 

14 Claudio Fresta 

Suharno 

M. Ali Fauzi 

 Rizal Setya 

Perdana, 2017 

Klasifikasi Teks 

Bahasa Indonesia 

Pada Dokumen 

Pengaduan 

Sambat Online 

Menggunakan 

Metode K- 

Nearest 

Neighbors Dan 

Chi-square 

K- Nearest 

Neighbors 

Dan Chi-

square 

Penggunaan nilai k 

yang berbeda tidak 

mempengaruhi hasil 

nilai f-

measure.sebaliknya, 

penerapan seleksi 

fitur menghasilkan 

hasil yang lebih 

dibandingkan 

dengan tidak 

menerapkan seleksi 

fitur.  

15 Riyan Eko Putri 

 Suparti 

Rita Rahmawati, 

2014 

Perbandingan 

Metode 

Klasifikasi Naïve 

Bayes Dan K-

nearest Neighbor 

Pada Analisis 

Data Status Kerja 

Di Kabupaten 

Demak Tahun 

2012 

Naïve 

Bayes Dan 

K-nearest 

Neighbor 

Nilai laju error yang 

didapat dari 

perhitungan APER 

untuk metode naïve 

bayes sebesar 

5.91% dan KNN 

sebesar 3.94%. 

metode KNN lebih 

baik melakukan 

klasifikasi dari 

naïve bayes bila 
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melihat hasil APER 

dan akurasi. 

 

 



 

 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian 

dengan tujuan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang tujuan penelitian. 

Adapun alur dari metodologi penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Gambar III-I Tahapan Metodologi Penelitian 
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 Perumusan Masalah  

Tahapan pertama pada metodologi penelitian adalah perumusan masalah, 

yaitu menemukan dan mempelajari permasalahan yang menjadi topik penelitian. 

Pada penelitian ini, penulis menghubungi customer service JNE secara langsung 

dengan berkirim pesan menggunakan fitur direct message yang terdapat pada 

Twitter. Setelah mendapatkan permasalahan, selanjutnya menemukan solusi dari 

permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar 

belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana 

mengimplementasikan metode K-Nearest Neighbor untuk melakukan klasifikasi  

keluhan terhadap jasa ekspedisi barang JNE serta mengukur tingkat akurasi 

klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor”. 

 Studi Literatur 

Tahapan kedua dari metodologi penelitian ini adalah studi literatur, yaitu 

menemukan referensi serta rujukan yang berasal dari penelitian, jurnal, ataupun 

artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian 

ini mencari studi literatur yang berhubungan dengan text Mining, klasifikasi teks, 

jasa ekspedisi JNE, Twitter API, preprocessing, pembobotan kata TF-IDF, 

Confusion Matrix, K-Fold Cross Validation dan klasifikasi menggunakan metode 

K-Nearest Neighbor. 

 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data yaitu mendapatkan data yang digunakan untuk 

penelitian yang sedang dilakukan. Tahapan ini sangat penting karena data yang 

didapatkan nantinya akan diproses menggunakan metode-metode yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Data masukan didapatkan dengan memanfaatkan 

Twitter API. Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Lakukan permohonan penggunaan Twitter API pada alamat 

http://dev.twitter.com. 

http://dev.twitter.com/
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2. Bila permohonan disetujui, pengguna akan mendapatkan API Key, API 

Secret Key, Access Token, dan Access Token Secret  agar Twitter API 

dapat digunakan. 

3. Lakukan pengumpulan data menggunakan fitur pencarian pada Twitter 

API dengan query “@JNECare”. 

 Analisa Proses 

Analisa proses adalah implementasi dari tahapan-tahapan KDD yang 

diterapkan pada penelitian ini. 

3.4.1 Data Selection 

Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum 

tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data yang didapatkan dari tahapan 

pengumpulan data merupakan data mentah dengan format JSON yang terdiri dari 

beberapa atribut, seperti atribut created_at, username, user.location, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, dilakukan penghapusan atribut yang tidak diperlukan sehingga 

yang tersisa hanya data dengan atribut text yang berisi tweet pengguna dan merubah 

format data menjadi CSV.  

1. Pelabelan Data 

Pemberian label pada data dilakukan secara manual oleh peneliti mengacu 

pada label-label yang telah ditentukan pada penelitian ini. Setiap data diberikan satu 

label. Label-label pada penelitian ini terdiri dari:  

a. Keterlambatan paket. 

b. Ketidaksesuaian tarif. 

c. Aplikasi pengecekan resi error. 

d. Status paket pada pengecekan resi telah berstatus diterima, namun 

penerima belum menerimanya. 

e. Keluhan lain. 

f. Bukan keluhan.  

2. Pembagian Data 

Pembagian data latih dan data uji dilakukan dengan menggunakan metode 

K-Fold Cross Validation. Pada penelitian ini digunakan 10 fold. Oleh karena itu, 
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setiap fold akan menghasilkan data uji yang berjumlah 1/10 dari seluruh dataset. 

Sedangkan data latih adalah sisanya. Setiap fold akan menghasilkan data uji yang 

berbeda. 

3.4.2 Data Cleaning 

Pada text mining, sumber data berupa tekstual serta tidak terstruktur. Oleh 

karena itu, sumber data terlebih dahulu mengalami proses preprocessing sehingga 

sumber data menjadi terstruktur dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. 

Beberapa tahapan dalam preprocessing adalah sebagai berikut: 

1. Data Cleaning 

Seluruh data tweet baik dan data latih maupun data uji akan dibersihkan 

terlebih dahulu dari karakter-karakter yang tidak diperlukan untuk proses 

klasifikasi, seperti URL, username, hashtag, emoticon, serta tanda baca. 

2. Tokenizing 

Setelah data tweet bersih dari karakter - karakter yang tidak diperlukan, 

selanjutnya setiap data tweet dipenggal menjadi potongan-potongan kata.  

3.  Case folding 

Tahapan selanjutnya adalah penyeragaman seluruh huruf menjadi huruf 

kecil pada data tweet. 

4. Normalisasi 

Setelah seluruh kata pada data berhuruf kecil, selanjutnya melakukan 

pengecekan dan perubahan kata yang tidak baku menjadi kata yang sesuai KBBI. 

Sebagai contoh pada data tweet merubah kata “gk” menjadi “tidak”. 

5. Stopword Removing 

Tahapan keempat yaitu menghapus kata umum pada tweet seperti saya, dia, 

kamu, dll. 

6. Stemming 

Tahapan terakhir dari preprocessing yaitu merubah kata pada setiap tweet 

kedalam bentuk kata dasar. penelitian ini menggunakan metode stemming bahasa 

Indonesia Enhanced Confix Stripping. 
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3.4.3 Data Transformation 

Setelah data tweet baik data latih maupun data uji melalui preprocessing, 

tahapan selanjutnya merubah data ke dalam bentuk numerik yaitu pemberian bobot 

kata pada setiap tweet. Pemberian bobot kata ini dimaksudkan agar data dapat 

digunakan pada metode K-Nearest Neighbor. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik pembobotan kata TF-IDF. Hasil dari pembobotan kata TF-IDF ini nantinya 

menjadi masukan pada proses K-Nearest Neighbor. adapun tahapan pada 

pembobotan kata pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hitung term frequency setiap kata yaitu jumlah kemunculan kata yang 

telah dipecah dari tweet pada setiap data tweet. 

2. Hitung nilai document frequency yaitu jumlah dokumen yang 

mengandung kata tersebut. 

3. Hitung nilai inverse document frequency dari kata tersebut dengan 

membagi total data tweet dengan jumlah document frequency. 

4. Hitung bobot dari kata tersebut yaitu term frequency kali inverse 

document frequency. 

5. Normalisasi vektor bobot setiap data menggunakan L2-Norm. 

3.4.4 Klasifikasi dengan KNN 

Setelah masing-masing kata pada setiap data tweet diberi bobot, selanjutnya 

data masuk ke tahap klasifikasi. Metode K-Nearest Neighbor akan mengalami 

beberapa proses selama melakukan klasifikasi hingga mendapatkan hasil 

klasifikasi, tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut: 

1. Hitung jarak antara data tweet yang menjadi data latih dengan data tweet 

yang menjadi data uji yaitu menghitung tingkat kemiripan vektor antara 

data latih dan data uji menggunakan rumus Cosine Similiarity.   

2. Urutkan hasil kemiripan setiap data tweet yang menjadi data latih dari 

nilai yang paling besar ke nilai terkecil. 

3. Tentukan sebanyak k tweet data latih yang memiliki tingkat kemiripan 

paling tinggi dengan tweet data uji. 

4.  Tentukan kelas dari tweet data uji dengan melihat kelas yang paling 

banyak muncul pada k tweet data latih. 
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 Analisa Fungsional Sistem 

Analisa fungsional sistem yaitu membuat usecase diagram, activity 

diagram, sequence diagram, dan class diagram. 

 Perancangan 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem dengan 

berpedoman pada analisa sebelumnya. Pada penelitian ini, terdapat 3 bagian 

perancangan sistem, antara lain: 

1. Perancangan database berupa tabel-Tabel tempat penyimpanan data 

tweet. 

2. Perancangan struktur menu sistem klasifikasi keluhan. 

3. Perancangan antar muka (interface) sistem klasifikasi keluhan. 

 Implementasi  

Tahapan selanjutnya setelah melakukan perancangan sistem adalah 

mengimplementasikan hasil rancangan. Penelitian ini membangun sistem berbasis 

web dengan perangkat pendukung yaitu: 

1. Perangkat Keras 

Processor   : Intel® Celeron® CPU N2840 @2.16GHz  

RAM   : 2.00 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi  : Windows 7 

Bahasa Pemrograman  : Python 

Web Framework  : Django 

Database   : Mysql 

Tools   : Sublime Text 3 

 Pengujian 

Pada tahap pengujian akan dilakukan pengujian whitebox, pengujian akurasi 

sistem dengan menggunakan confusion matrix, serta pengujian variasi nilai k pada 

metode KNN  dengan nilai k  yang terdiri dari 1,3,5,7,9,11,13, dan 15 untuk 

mengetahui nilai k dengan tingkat akurasi tertinggi. 
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 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil pengujian klasifikasi 

keluhan menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN) serta saran yang 

bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 



 

 

  

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan dari penerapan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dalam 

mengklasifikasi keluhan terhadap jasa ekspedisi barang JNE adalah sebagai berikut: 

1. Algoritma K-Nearest Neighbor dapat diimplementasikan untuk 

mengklasifikasi keluhan terhadap jasa ekspedisi barang JNE dan telah 

berhasil dilakukan. 

2. Pengujian akurasi sistem klasifikasi keluhan terhadap jasa ekspedisi 

barang JNE menghasilkan kesimpulan antara lain: 

a. Rata-rata akurasi tertinggi sebesar 74.19% terletak pada pengujian 

dengan parameter k=15. 

b. Rata-rata akurasi terendah sebesar 68.49% terletak pada pengujian 

dengan parameter k=1. 

 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 

karena itu penulis memberikan saran yang berguna untuk pengembangan penelitian 

di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih dari satu 

label untuk setiap data. 

2. Pelabelan secara manual menjadi salah satu penyebab hasil akurasi 

tertinggi sebesar 74.19%. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya 

disarankan melakukan pelabelan didampingi pihak yang kompeten 

menentukan label pada dataset. 
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