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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Natural Language Processing 

       Natural Language Processing (NLP) merupakan proses pengolahan bahasa 

natural. Bahasa natural adalah bahasa yang biasanya digunakan oleh manusia 

untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari (Winfred Phillips, 2006). 

       Natural Language Processing (NLP) adalah bidang penelitian yang 

mengeksplorasi bagaimana komputer dapat memahami dan memanipulasi bahasa 

natural, baik itu dalam teks ataupun perkataan. Area studi NLP sendiri terbagi lagi 

menjadi beberapa bagian. Beberapa area studi NLP adalah machine translation, 

natural language text processing and summarization, multilingual and cross 

language information retrieval (CLIR), dan speech recognition (Chowdhury, 

2003). 

 

2.2 Data Mining 

       Data mining adalah proses untuk menemukan pola yang menarik, berguna 

dan dapat dipahami dari data berjumlah besar. Data mining juga berkaitan dengan 

bidang-bidang lain seperti sistem database, statistik, machine learning, dan juga 

pattern recognition (Mohammed Zaki & Wagner Meira, 2014). 

       Data mining merupakan suatu proses ekstraksi pengetahuan atau informasi 

dari data yang berjumlah besar. Data yang diperoleh dapat berasal dari database, 

data warehouse, atau dari tempat penyimpanan yang lain (Han Jiawei & Kamber, 

2006). 
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2.3 Text Summarization 

       Text summarization adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi paling 

penting dari satu atau lebih sumber informasi dan menghasilkan versi yang lebih 

singkat dari sumber informasi tersebut. 

       Terdapat dua model peringkasan teks, yaitu generic summary dan user-

focused summary. Generic summary merupakan ringkasan yang mencoba untuk 

merepresentasikan fitur-fitur penting dari sumber informasi. User-focused 

summary merupakan ringkasan yang bergantung pada kebutuhan pengguna (Elena 

Lloret, 2008). 

       Ringkasan merupakan pokok permasalahan dari suatu dokumen atau 

informasi. Dengan melihat suatu ringkasan, pembaca dapat mengetahui garis 

besar dari informasi yang ada (Budhi Kurniawan, 2014). 

       Ringkasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ekstraktif dan 

abstraktif. Ringkasan ekstraktif adalah ringkasan yang didapatkan dari kalimat-

kalimat yang dianggap penting dari sumber informasi. Ringkasan abstraktif adalah 

ringkasan yang mewakili bagian utama dari sumber informasi dan dihasilkan dari 

inti informasi yang dibentuk menjadi kalimat-kalimat baru, sehingga dalam 

ringkasan abstraktif bisa terdapat kata-kata yang sebelumnya tidak ada dalam 

sumber informasi (Kamal Sarkar, 2012). 

 

2.4 Text Mining 

Text mining bisa didefinisikan sebagai knowledge-intensive process dimana 

pengguna berinteraksi dengan kumpulan dokumen seiring berjalannya waktu 
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dengan menggunakan seperangkat alat analisis. Text mining digunakan untuk 

mengekstrak informasi yang berguna dari sumber data melalui identifikasi dan 

eksplorasi pola-pola menarik. Sumber data pada text mining adalah kumpulan 

dokumen yang berupa data teks yang tidak terstruktur (Feldman & Sanger, 2007). 

Dalam penelitian ini text mining digunakan untuk mendapatkan text 

summarization dari sumber data. 

       Secara umum implementasi text mining terdiri dari dua tahap yaitu text pre-

processing dan feature selection (Manalu, 2014).  

1. Text Pre-processing 

Tahap ini merupakan tahap awal dari proses text mining dimana aplikasi akan    

akan melakukan seleksi data yang akan diproses dari setiap dokumen. Dalam 

tahap ini akan dilakukan tokenizing, yaitu proses penguraian suatu dokumen 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, misalnya suatu dokumen diuraikan 

menjadi kumpulan kalimat atau kumpulan kata (Feldman & Sanger, 2007). 

2. Feature Selection 

Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak 

penting agar proses yang dilakukan bisa menjadi lebih efektif. Terdapat dua 

proses yang akan dilakukan pada tahap ini.  

a. Filtering 

Proses filtering adalah mengambil kata-kata yang dianggap penting dan 

membuang kata-kata yang dianggap tidak penting atau biasa disebut 

stopwords. Sebelum menghilangkan stopwords, harus dibuat daftar 

stopwords terlebih dahulu. Stopwords yang akan digunakan dalam 
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penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fadillah Z. Tala (2003). 

b. Stemming 

Proses stemming adalah proses penguraian berbagai bentuk dari suatu 

kata menjadi kata dasarnya. Tujuan stemming adalah menghilangkan 

imbuhan-imbuhan dari suatu  kata agar kata-kata yang perlu disimpan 

cukup kata dasarnya saja, bukan tiap kata yang memiliki berbagai 

macam imbuhan. Pada penelitian ini proses stemming tidak akan 

dilakukan karena pada parameter-parameter yang digunakan tidak 

diperlukan proses stemming. 

 

2.5 Naive Bayes Classifier 

       Naive Bayes Classifier adalah algoritma yang mempelajari tentang 

probabilitas yang berasal dari Teorema Bayes. Teorema Bayes pada umumnya 

digunakan untuk menentukan suatu peluang berdasarkan teori probabilitas dari 

suatu masalah. Naive Bayes Classifier merupakan algoritma probabilitas yang 

digunakan untuk klasifikasi data dengan efisien. Naive Bayes Classifier 

mengasumsikan bahwa fitur-fitur yang digunakan tidak berhubungan satu sama 

lain atau independen (Berry & Kogan, 2012). 

       Persamaan umum Naive Bayes Classifier adalah sebagai berikut (Han Jiawei 

& Kamber, 2006). 

 
 ( |     

 ( |   (  

 (  
 

(2.1) 
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Keterangan : 

X = suatu kejadian 

H = suatu class 

P(H|X) = peluang class H berdasarkan kejadian X 

P(H) = peluang suatu class 

P(X) = peluang suatu kejadian X 

P(X|H) = peluang kejadian X berdasarkan class H 

       Berikut adalah contoh penggunaan Naive Bayes untuk memprediksi apakah 

seorang pelanggan akan membeli komputer atau tidak. 

Tabel 2.1 Contoh Data Set (Lestari, 2015) 
 

id age income student credit_rating buys_computer 

1 ≤ 30 High No Fair No 

2 ≤ 30 High No Excellent No 

3 31 - 40 High No Fair Yes 

4 > 40 Medium No Fair Yes 

5 > 40 Low Yes Fair Yes 

6 > 40 Low Yes Excellent No 

7 31 - 40 Low Yes Excellent Yes 

8 ≤ 30 Medium No Fair No 

9 ≤ 30 Low Yes Fair Yes 

10 > 40 Medium Yes Fair Yes 

11 ≤ 30 Medium Yes Excellent Yes 

12 31 - 40 Medium No Excellent Yes 

13 31 - 40 High Yes Fair Yes 

14 > 40 Medium No Excellent No 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat dua class target yaitu pelanggan membeli 

komputer dan pelanggan tidak membeli komputer. Misalkan terdapat contoh data 

yang belum diketahui class targetnya. 
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Tabel 2.2 Contoh Data Prediksi (Lestari, 2015) 
 

id age income student credit_rating buys_computer 

15 ≤ 30 Medium Yes Fair  

 

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa terdapat pelanggan dengan umur di bawah 30 

tahun, pendapatan menengah, merupakan seorang pelajar, dan tingkat kredit 

cukup. Dari data ini, akan dilakukan prediksi apakah pelanggan tersebut akan 

membeli komputer atau tidak. Prediksi dilakukan dengan menggunakan Naive 

Bayes. Perhitungan Naive Bayes dilakukan untuk mengetahui class target pada 

data prediksi tersebut dengan P(Ci) merupakan class target. Kemudian class 

atribut akan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. 

C1 = (buys_computer = “Yes”) 

C2 = (buys_computer = “No”) 

x1 = (age = “≤ 30”) 

x2 = (income = “Medium”) 

x3 = (student = “Yes”) 

x4 = (credit_rating = “Fair”) 

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan Naive Bayes untuk menghitung 

probabilitas class Ci untuk i = 1, 2 berdasarkan jumlah nilai atribut pada Tabel 

2.1. 

1. Pada class buys_computer terdapat sembilan data yang bernilai “Yes” dan lima     

data yang bernilai “No”. Setelah itu akan dihitung nilai P(Ci). 

P(C1) = P(buys_computer = “Yes”) = 
 

  
 = 0,643 

P(C2) = P(buys_computer = “No”) = 
 

  
 = 0,357 
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2. Menghitung probabilitas dari tiap kejadian terhadap suatu class. Dalam contoh 

ini, perhitungan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

P(x1|C1) = P(age = “≤ 30” | buys_computer = “Yes”) = 
 

 
 = 0,222 

P(x1|C2) = P(age = “≤ 30” | buys_computer = “No”) = 
3

 
 = 0,6 

P(x2|C1) = P(income = “Medium” | buys_computer = “Yes”) = 
 

 
 = 0,444 

P(x2|C2) = P(income = “Medium” | buys_computer = “No”) = 
 

 
 = 0,4 

P(x3|C1) = P(student = “Yes” | buys_computer = “Yes”) = 
 

 
 = 0,667 

P(x3|C2) = P(student = “Yes” | buys_computer = “No”) = 
 

 
 = 0,2 

P(x4|C1) = P(credit_rating = “Fair” | buys_computer = “Yes”) = 
 

 
 = 0,667 

P(x4|C2) = P(credit_rating = “Fair” | buys_computer = “No”) = 
 

 
 = 0,4 

3. Menghitung probabilitas suatu class berdasarkan kejadian x1, x2, ..., xn. 

Terdapat dua pilihan class yaitu buys_computer = “Yes” dan buys_computer = 

“No”. 

Untuk C1 = (buys_computer = “Yes”) 

P(C1) * P(x1|C1) * P(x2|C1) * P(x3|C1) * P(x4|C1)  

= 0,643 * 0,222 * 0,444 * 0,667 * 0,667 

= 0,028 

Untuk C2 = (buys_computer = “No”) 

P(C2) * P(x1|C2) * P(x2|C2) * P(x3|C2) * P(x4|C2)  

= 0,357 * 0,6 * 0,4 * 0,2 * 0,4 

= 0,007 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa 0,50 > 0,007, maka 

prediksi pelanggan akan membeli komputer adalah “Yes”. 

 

Menurut Gaikwad dan Mahender (2016) terdapat beberapa fitur yang dapat 

digunakan untuk text summarization yaitu term frequency, posisi kalimat, cue 

method, kemiripan kalimat dengan judul, panjang kalimat, kemiripan antar 

kalimat, nama entitas (proper noun), dan proximity. Fitur-fitur yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A. Posisi kalimat 

Posisi kalimat merupakan salah satu faktor dalam menentukan pentingnya 

suatu kalimat pada suatu dokumen. Biasanya kalimat pertama atau terakhir 

menjadi pikiran utama dari isi dokumen sehingga kalimat pertama dan terakhir 

dapat diberi bobot yang lebih tinggi dibanding kalimat lainnya (Ahmad 

Najibullah, 2015). 

 
    

 

 
 

(2.2) 

 

B. Panjang kalimat 

Panjang kalimat menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan suatu 

ringkasan. Bila terdapat kalimat yang panjang dan pendek, untuk memahami 

kalimat yang lebih panjang akan lebih sulit dibandingkan dengan kalimat yang 

pendek. Karena itu pembaca akan lebih fokus saat membaca kalimat yang lebih 

panjang dan dapat menyebabkan pembaca melupakan kalimat yang lebih 

pendek (Ahmad Najibullah, 2015). 
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(2.3) 

 

C. Kemiripan kalimat dengan judul 

Judul dokumen biasanya adalah kata-kata yang berhubungan dengan inti suatu 

dokumen. Semakin banyak suatu kalimat mengandung kata-kata yang terdapat 

pada judul, maka semakin tinggi nilai kalimat tersebut (Ahmad Najibullah, 

2015). 

 
    

        (           (      

        (           (      
 

(2.4) 

 

D. Data Numerik 

Data numerik pada suatu dokumen biasanya merupakan informasi yang 

penting sehingga kalimat yang mengandung data numerik dapat dimasukkan 

dalam ringkasan (Ahmad Najibullah, 2015). 

 
    

                   (  

               
 

(2.5) 

 

E. Nama entitas 

Entitas (proper noun) merupakan salah satu faktor penting dalam suatu 

dokumen sehingga kalimat yang mengandung entitas dapat dimasukkan dalam 

ringkasan (Gaikwad & Mahender, 2016). Untuk mengetahui kata mana yang 

merupakan entitas, akan digunakan Part-of-Speech Tagger yang sebelumnya 

telah dikembangkan oleh Wicaksana dan Purwarianti (2010). Part-of-Speech 

Tagging adalah proses memberi label jenis kata (misalnya kata kerja, kata sifat, 

dan lain-lain) pada suatu teks (Wicaksana dan Purwarianti, 2010). 
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              (  

               
 

(2.6) 

 

       Naive Bayes akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kalimat akan 

menjadi ringkasan atau tidak. Perhitungan Naive Bayes yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Wesley T.C. & Jihoon Yang, 2000).  

 
 (   |             

∏  (  |     (     
   

∏  (    
   

 
(2.7) 

S merupakan kumpulan kalimat dalam ringkasan dan s adalah kalimat yang akan 

diprediksi apakah kalimat tersebut merupakan ringkasan atau tidak. Fitur –fitur 

yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kalimat akan dimasukkan dalam 

ringkasan atau tidak dilambangkan dengan f1, f2, ..., fn. 

 

2.6 Teknik Uji Coba dan Evaluasi 

       Uji coba dan evaluasi terhadap sistem dilakukan dengan dua cara yaitu 

sebagai berikut. 

1. Membandingkan kalimat pada data asli dengan kalimat pada data yang 

diperoleh dari sistem. 

2. Membandingkan jumlah kalimat pada data yang diperoleh dari sistem dengan 

jumlah kalimat pada hasil ringkasan manual. 

 

Perbandingan data ringkasan manual dengan data ringkasan sistem akan 

dibandingkan dengan rumus berikut. 
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|            |

|     |
 

(2.8) 

Precision (P) merupakan jumlah kalimat yang muncul pada ringkasan manual dan 

ringkasan sistem dibagi dengan jumlah kalimat yang muncul pada ringkasan 

sistem (Josef Steinberger, 2009). 

 
  

|            |

|      |
 

(2.9) 

Recall (R) merupakan jumlah kalimat yang muncul pada ringkasan manual dan 

ringkasan sistem dibagi dengan jumlah kalimat yang muncul pada ringkasan 

manual (Josef Steinberger, 2009). 

 
  

|         |

|   |
 

(2.10) 

F-measure (F) merupakan nilai yang diperoleh dari gabungan perhitungan 

precision dan recall (Josef Steinberger, 2009). 
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