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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Twitter 

Twitter adalah layanan micro-blogging yang termasuk media sosial. Pada 

mulanya Twitter didirikan oleh 3 orang yaitu Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan 

Williams pada bulan Maret tahun 2006 dengan nama kode proyek asli yaitu 

“twttr”. Lalu secara resmi diluncurkan pada bulan Juli dan berganti nama menjadi 

Twitter. Arti dari nama Twitter itu sendiri adalah ‘ledakan singkat informasi tidak 

penting’ dan ‘celotehan burung’, demikian diungkapkan oleh Jack Dorsey. Logo 

Twitter itu sendiri, merupakan seekor burung bewarna biru yang diberi nama 

“Larry the Bird”. Makna dari burung itu sendiri melambangkan kicauan yang 

dilakukan oleh para pengguna Twitter sekaligus mengirimkan informasi dengan 

cepat. Kemudian, konsep awal Twiter bermula dari pemikiran Jack Dorsey yang 

terinspirasi dengan SMS Group Messaging Service TXTMob dengan 

mengkombinasikan SMS dengan situs jejaring sosial. Selanjutnya, Twitter 

pertama kali digunakan untuk kepentingan perusahaan Odeo dan diperkenalkan 

kepada publik pada tanggal 15 Juli 2006. Pada bulan Oktober tahun 2006, Jack 

Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams membentuk Obvious Corp untuk membeli 

aset perusahaan Odeo dan Twitter. Setelah itu, pada bulan April tahun 2007, 

perusahaan Twitter baru berdiri sendiri. 

Popularitas Twitter menanjak secara signifikan semenjak acara konferensi 

South by Southwest Interactive (SXSWI) pada tahun 2007. Selama acara tersebut, 

penggunaan Twitter meningkat dari 20.000 tweet menjadi 60.000 tweet per hari. 
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Kemudian dikutip dari pernyataan Steven Levy dari Newsweek, “Orang-orang 

Twitter dengan cerdik menempatkan layar plasma 60 inci di aula konferensi, yang 

secara eksklusif menayangkan pesan Twitter. Para panelis dan pembicara 

membicarakan layanan tersebut, dan para blogger yang hadir memujinya.” 

Meskipun Twitter tidak seperti Facebook atau media sosial lainnya yang 

hanya dapat menuliskan 140 karakter, tetapi justru karena kesederhanaan dalam 

berkomunikasi antar pengguna Twitter itulah yang menjadi kelebihan tersendiri. 

Selain itu, Twitter juga mempunyai kelebihan yaitu fitur “retweet” yang bertujuan 

untuk membuat pesan berantai sehingga bisa menjangkau khalayak luas. 

2.2 Data Mining 

Data mining adalah analisis pengamatan kumpulan data untuk menemukan 

hubungan tak terduga dan untuk meringkas data dengan cara baru yang mudah 

dimengerti dan bermanfaat bagi pemilik data (Ghozali, 2006). Data mining 

mengacu pada analisis data yang kuantitasnya besar dan disimpan di komputer 

(Olson, 2007). 

Data mining mempunyai pengertian sebagai proses penemuan pengetahuan 

bermanfaat dan menarik di dalam kumpulan data yang besar (Jiawei Han dan 

Micheline Kamber, 2001:5). Beberapa tugas data mining antara lain (Mehmed, 

2003:2) adalah klasifikasi, regresi, pengelompokan, ringkasan, pemodelan 

ketergantungan, pendeteksian perubahan dan deviasi. 

Berdasarkan definisi data mining yang ditulis para ahli, penulis 

menyimpulkan bahwa data mining merupakan solusi untuk menyelesaikan 
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masalah dengan cara menganalis dan mengolah kumpulan data yang tersimpan 

dalam jumlah besar menjadi informasi-informasi yang berguna. 

2.3 Text Mining 

Text mining mengacu pada proses mengambil informasi berkualitas tinggi 

dari teks. Menurut Mehmed (2003:189), text mining adalah bidang multi disiplin 

yang melibatkan information retrieval, text analysis, information extraction, 

clustering, categorization, visualization, machine learning, dan teknik lainnya. 

Text mining juga merupakan proses penemuan akan informasi atau trend 

baru yang sebelumnya tidak terungkap dengan memproses dan menganalisa data 

dalam jumlah besar (Wibisono, Y & Khodra, M. 2006). 

Penggunaan text mining mulai digunakan sekitar tahun 1980. Text mining 

merupakan bagian dari data mining yang mengarah kepada informasi yang ingin 

dicari, statistik yang ada dan juga pengolahan data secara linguistik. Kemudian, 

salah satu kunci text mining berperan besar dalam bidang komersial karena 

banyaknya informasi sekarang ini yang disimpan dalam bentuk teks (Bridge, 

2011). 

Kemudian, text mining juga mengacu pada pencarian informasi, 

pertambangan data, pembelajaran mesin, statisik dan komputasi linguistik. 

Dikarenakan kebanyakan informasi (perkiraan umum mengatakan lebih dari 80%) 

saat ini disimpan sebagai teks, text mining diyakini memiliki potensi nilai 

komersial tinggi (Clara Bridge, 2011). 

Menurut Ni Wayan (2011), saat ini, text mining telah mendapat perhatian 

dalam berbagai bidang : 
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1. Aplikasi keamanan. 

Banyak paket perangkat lunak text mining dipasarkan terhadap 

aplikasi keamanan, khususnya analisis plain text seperti berita 

internet. Hal ini juga mencakup studi enkripsi teks. 

2. Aplikasi biomedis. 

Berbagai aplikasi text mining dalam literatur biomedis telah disusun. 

Salah satu contohnya adalah PubGene yang mengkombinasikan text 

mining biomedis dengan visualisasi jaringan sebagai sebuah layanan 

Internet. Contoh lain text mining adalah GoPubMed.org. Kesamaan 

semantik juga telah digunakan oleh sistem text mining, yaitu, 

GOAnnotator. 

3. Perangkat Lunak dan Aplikasi 

Departemen riset dan pengembangan perusahaan besar, termasuk IBM 

dan Microsoft, sedang meneliti teknik text mining dan 

mengembangkan program untuk lebih mengotomatisasi proses 

pertambangan dan analisis. Perangkat lunak text mining juga sedang 

diteliti oleh perusahaan yang berbeda yang bekerja di bidang 

pencarian dan pengindeksan secara umum sebagai cara untuk 

meningkatkan performansinya. 

4. Aplikasi Media Online 

Text mining sedang digunakan oleh perusahaan media besar, seperti 

perusahaan Tribune, untuk menghilangkan ambigu informasi dan 

untuk memberikan pembaca dengan pengalaman pencarian yang lebih 
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baik, yang meningkatkan loyalitas pada site dan pendapatan. Selain 

itu, editor diuntungkan dengan mampu berbagi, mengasosiasi dan 

properti paket berita, secara signifikan meningkatkan peluang untuk 

menguangkan konten. 

5. Aplikasi Pemasaran 

Text mining juga mulai digunakan dalam pemasaran, lebih spesifik 

dalam analisis manajemen hubungan pelanggan. Coussement dan Van 

den Poel (2008) menerapkannya untuk meningkatkan model analisis 

prediksi untuk churn pelanggan (pengurangan pelanggan). 

6. Sentiment Analysis 

Sentiment Analysis mungkin melibatkan analisis dari review film 

untuk memperkirakan berapa baik review untuk sebuah film. Analisis 

semacam ini mungkin memerlukan kumpulan data berlabel atau label 

dari efektifitas kata-kata. Sebuah sumber daya untuk efektivitas kata-

kata telah dibuat untuk WordNet. 
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7. Aplikasi Akademik 

Masalah text mining penting bagi penerbit yang memiliki database 

besar untuk mendapatkan informasi yang memerlukan pengindeksan 

untuk pencarian. Hal ini terutama berlaku dalam ilmu sains, di mana 

informasi yang sangat spesifik sering terkandung dalam teks tertulis. 

Oleh karena itu, inisiatif telah diambil seperti Nature’s proposal untuk 

Open Text Mining Interface (OTMI) dan Health’s common Journal 

Publishing untuk Document Type Definition (DTD) yang akan 

memberikan isyarat semantik pada mesin untuk menjawab pertanyaan 

spesifik yang terkandung dalam teks tanpa menghilangkan barrier 

penerbit untuk akses publik. 

2.4 Analisis Sentimen 

“Analisis sentimen merupakan bagian dari opinion mining, adalah proses 

memahami, mengekstrak dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk 

mendapatkan informasi. Dilakukan untuk melihat pendapat terhadap sebuah 

masalah, atau dapat juga digunakan untuk identifikasi kecenderungan hal di 

pasar.” (Yusuf N. & Santika, 2011:9). 

Pang, et al. (2008) menyebutkan bahwa opinion mining adalah bagian 

pekerjaan yang melakukan review yang berkaitan dengan perlakuan 

komputasional opini, sentimen, dan subjektifitas dari teks. Analisis sentimen 

mengacu pada pembelajaran suatu opini atau pendapat, perasaan serta emosi yang 

diungkapkan lewat tulisan (Liu, 2010). 
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Kegunaan dari analisis sentimen melibatkan pengelompokan pendapat di 

dalam suatu teks menjadi kategori seperti positif, negatif, atau bahkan netral. 

Dengan analisis sentimen maka kita dapat melacak apa yang seseorang katakan 

mengenai suatu merek atau berita (alias-i, 2003). Kemudian menurut Dehaff, M 

(2010), tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas 

dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau fitur / tingkat aspek – apakah 

pendapat yang dikemukakan dalam dokumen, kalimat atau fitur entitas / aspek 

bersifat positif , negatif atau netral (Dehaff, M., 2010). 

Menurut Dave, et al. (2003) opinion mining tool yang ideal adalah alat 

yang memproses sekumpulan hasil pencarian untuk item tertentu yang 

menghasilkan suatu daftar atribut produk (kualitas, fitur dan lainnya) dan 

melakukan agregasi dari opini-opini tersebut. Beberapa manfaat dari 

menggunakan analisis sentimen seperti untuk klasifikasi apakah review suatu film 

yang diberikan termasuk positif atau negatif untuk memprediksi bagus atau 

tidaknya suatu film tersebut (Pang & Lee, 2005). 

Beberapa penelitian mengklasifikasikan polaritas dokumen pada skala 

multi-arah, yang dicoba oleh (Pang, B. & Lee, L. 2005) dan (Snyder B. & 

Barzilay R. 2007) antara lain : memperluas tugas dasar klasifikasi review film 

sebagai positif atau negatif terhadap memprediksi peringkat bintang baik skala 3 

atau bintang 4, sementara (Snyder B. & Barzilay R. 2007) melakukan analisa 

mendalam tentang review restoran, memprediksi peringkat untuk berbagai aspek 

dari restoran yang diberikan, seperti makanan dan suasana (dalam skala bintang 

lima). 
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Menurut pendapat dari Ni Wayan (2011), sebuah metode yang berbeda untuk 

menentukan sentimen adalah penggunaan sistem skala dimana kata-kata 

umumnya terkait memiliki sentimen negatif, netral atau positif dengan mereka 

diberi nomor pada skala -5 sampai +5 (paling negatif hingga yang paling positif) 

dan ketika sepotong teks terstruktur dianalisis dengan pemrosesan bahasa alami, 

konsep selanjutnya dianalisis untuk memahami kata-kata ini dan bagaimana 

mereka berhubungan dengan konsep. Setiap konsep kemudian diberi skor 

berdasarkan bagaimana kata-kata sentimen berhubungan dengan konsep, dan skor 

yang terkait. 

Kita dapat melacak produk-produk, merek dan orang-orang misalnya dan 

menentukan apakah mereka dilihat positif atau negatif di web. Hal ini 

memungkinkan bisnis untuk melacak: 

a) Deteksi Flame (rants buruk) 

b) Persepsi produk baru. 

c) Persepsi Merek. 

d) Manajemen reputasi. 

Hal ini juga memungkinkan individu untuk mendapatkan sebuah pandangan 

tentang sesuatu (review) pada skala global (Jenkins, M. C., 2011). 

Ekspresi atau sentiment mengacu pada fokus topik tertentu, pernyataan pada 

satu topik mungkin maknanya akan berbeda dengan pernyataan yang sama pada 

subjek yang berbeda. Misalnya, ketika mengatakan alur film tidak terprediksi itu 

merupakan hal yang baik, tetapi adalah menjadi hal yang tidak baik apabila 

kemudi dari kendaraan dinyatakan ‘tidak terprediksi’. Bahkan pada produk 
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tertentu, kata-kata yang sama dapat menjadi kebalikannya. Contohnya, ketika 

waktu start-up pada kamera digital tersebut “lama” dan menjadi hal yang buruk, 

namun jika” lama” dinyatakan pada usia baterai maka akan menjadi hal positif. 

Oleh karena itu pada beberapa penelitian, terutama pada review produk, pekerjaan 

didahului dengan menentukan elemen dari sebuah produk yang sedang 

dibicarakan sebelum memulai proses opinion mining (Ian Barber, 2010). 

Hal yang pertama terjadi dalam melakukan proses dokumen yaitu memecah 

kumpulan karakter ke dalam kata atau token, sering disebut sebagai tokenisasi. 

Tokenisasi adalah hal yang kompleks untuk program komputer karena beberapa 

karakter dapat ditemukan sebagai token delimiters. Delimiter adalah karakter 

spasi, tab dan “newline”, sedangkan karakter ( ) < > ! ? “ kadangkala dijadikan 

delimiter namun kadang kala bukan tergantung pada lingkungannya (Wulandini, 

F. & Nugroho, A. N. 2009). 
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2.5 Naive Bayes Classifiier 

Sebuah bayes classifier adalah classifier probabilistik sederhana 

berdasarkan penerapan teorema Bayes (dari statistik Bayesian) dengan asumsi 

independen (naif) yang kuat. Sebuah istilah yang lebih deskriptif untuk model 

probabilitas yang digaris bawahi adalah "model fitur independen". Dibalik desain 

dan asumsi yang tampaknya terlalu disederhanakan, NBC telah bekerja cukup 

baik dalam banyak situasi dunia nyata yang kompleks (Wayan, Ni. 2011). Pada 

tahun 2004, analisis masalah klasifikasi Bayesian telah menunjukkan bahwa ada 

beberapa alasan teoritis untuk keberhasilan yang tampaknya tidak masuk akal dari 

NBC (Zhang, H., 2004). 

Keuntungan dari metode Naive Bayes Classifier adalah bahwa NBC hanya 

memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter (rata-

rata dan varian dari variabel) yang diperlukan untuk suatu klasifikasi. Karena 

variabel diasumsikan independen, maka varian dari variabel-variabel untuk setiap 

kelas saja yang perlu ditentukan, bukan keseluruhan covariance matrix. 

Naïve Bayes Classifier adalah classifier probabilistic sederhana berdasarkan 

pada teorema Bayes. Metode ini merupakan salah satu teknik klasifikasi teks yang 

paling dasar dengan berbagai aplikasi seperti mendeteksi email spam, melakukan 

penyortiran email pribadi, melakukan kategori dokumen, mendeteksi bahasa, dan 

mendeteksi sentimen. Meskipun metode ini merupakan metode yang sederhana, 

tetapi metode ini mempunyai kinerja yang baik untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam dunia nyata. Metode Naïve Bayes juga hanya membutuhkan sedikit data 
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training serta tidak menghabiskan banyak memori dibandingkan dengan metode-

metode lainnya (Datumbox). 

Di bawah ini adalah diagram klasifikasi dengan metode NBC: 

 

Gambar 2.1 Diagram Klasifikasi dengan NBC 

Menurut Ginting, Naïve Bayes Classifier merupakan salah satu metode 

machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang 
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dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi 

probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. 

Dasar dari Naïve Bayes yang dipakai dalam pemrograman adalah rumus 

Bayes: 

P(A|B)= (P(B|A) * P(A))/P(B)………………………………………..…(1) 

Peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A, 

dan peluang B. Pada pengaplikasiannya nanti rumus ini berubah menjadi: 

P(Ci|D)=(P(D|Ci))/P(D)…………………………………………………(2) 

Naïve Bayes Classifier atau bisa disebut sebagai Multinomial Naïve Bayes 

merupakan model penyederhaan dari metode Bayes yang cocok dalam 

pengklasikasian teks atau dokumen. Persamaannya adalah : 

Vmap = arg max P(Vj|a1, a2, ….an)………………………………………(3) 

Menurut persamaan (3), maka persamaan (1) dapat ditulis : 

 

Gambar 2.2 Persamaan (4) 

P(a1, a2, ………an) konstan, sehingga dapat dihilangkan menjadi 

 

Gambar 2.3 Persamaan (5) 

Karena P(a1, a2, ….an|vj) sulit untuk dihitung, maka akan diasumsikan 

bahwa setiap kata pada dokumen tidak mempunyai keterkaitan. 
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Gambar 2.4 Persamaan (6) 

Keterangan : 

 

Gambar 2.5 Persamaan (7) & (8) 

Di mana untuk : 

 P(vj)  : Probabilitas setiap dokumen terhadap sekumpulan 

dokumen. 

 P(wk|vj) : Probabilitas kemunculan kata wk pada suatu dokumen 

dengan kategori class vj. 

 |Docs|  : frekuensi dokumen pada setiap kategori 

 |Contoh| : jumlah dokumen yang ada. 

 Nk  : frekuensi kata ke-k pada setiap kategori. 

 Kosakata : jumlah kata pada dokumen test. 

Pada persamaan (8) terdapat suatu penambahan 1 pada pembilang, hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat suatu kata pada dokumen uji yang 

tidak ada pada setiap dokumen data training. 

2.6 Support Vector Machine 

Support Vector Machines (SVM) adalah seperangkat metode pembelajaran 

terbimbing yang menganalisis data dan mengenali pola, digunakan untuk 

klasifikasi dan analisis regresi (Wayan, Ni. 2011). Algoritma SVM asli diciptakan 

oleh Vladimir Vapnik dan turunan standar saat ini diusulkan oleh Corinna Cortes 
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dan Vladimir Vapnik (Cortes, C. & Vapnik, V, 1995). SVM standar mengambil 

himpunan data input, dan memprediksi, untuk setiap masukan yang diberikan, 

kemungkinan masukan adalah anggota dari salah satu kelas dari dua kelas yang 

ada, yang membuat sebuah SVM sebagai penggolong nonprobabilistik linier 

biner. Karena sebuah SVM adalah sebuah klasifikasi, kemudian diberi suatu 

himpunan pelatihan, masing-masing ditandai sebagai milik salah satu dari dua 

kategori, suatu algoritma pelatihan SVM membangun sebuah model yang 

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

(Wayan, Ni. 2011). 

Di bawah ini adalah diagram klasifikasi dengan metode SVM: 
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Gambar 2.6 Diagram Klasifikasi dengan SVM  
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2.7 Twitter 

Menurut Burnett,R., Consalvo.M, dan Ess,C. (2011:385) , mengartikan 

social networking site sebagai sebuah layanan web yang memungkinkan 

seseorang untuk membuat sebuah profil publik ataupun semi publik yang dibatasi 

oleh sistem, menunjukkan daftar pengguna yang dapat berhubungan, dan melihat 

daftar hubungan dengan pengguna lain dalam sistem. 

Microblogging twitter merupakan bagian dari social networking site. Safko 

mendefinisikan microblogging adalah pesan teks bahkan lebih sedikit dari pesan 

teks. Penggunaannya bisa sama seperti penggunaan pesan teks melalui telefon 

selular kepada sekelompok teman. Setiap orang dapat menggunakan mikro blog 

sebanyak mereka suka, serta dapat membaca posting dari orang lain layaknya 

blog. Kemudian microblogging memungkinkan orang-orang yang berpartisipasi di 

dalamnya untuk membentuk kelompok kecil serta komunitas yang berpusat pada 

topik-topik seperti politik, teknologi maupun kesehatan (Safkko, 2010:257). 

Briggs (2011:99) berujar bahwa twitter adalah real time web. Yang 

membedakan twitter dengan social networking lainnya adalah batas ruang untuk 

menyampaikan pikiran kita hanya 140 karakter. Untuk melakukan posting dapat 

dilakukan tidak hanya lewat komputer tetapi juga layanan pesan singkat. 

Hal tersebut disetujui oleh Chi dan Yang (2010:6) yang mengatakan bahwa 

fitur 140 karakter membuat twitter menjadi lebih mudah dan sederhana dalam 

melakukan posting. Twitter memberikan kemudahan dalam berkomunikasi serta 

memungkinkan penggunanya untuk menyiarkan berbagai informasi mengenai 

kegiatan, pendapat, serta status mereka (Java, Finin, Song, dan Tseng, 2007:1). 
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2.8 Twitter API 

Application Programming Interface atau API merupakan sebuah fitur untuk 

mengambil atau mengubah data. Kemudian, API yang diberikan tersebut dipakai 

untuk mengakses fitur-fitur yang ada dalam website twitter itu sendiri. Biasanya 

digunakan untuk membuat suatu aplikasi, website maupun proyek-proyek lainnya 

yang menggunakan twitter (Twitter Developer, 2013). 

2.9 Twitter4J 

Twitter4J adalah perpustakaan resmi Java untuk Twitter API. Dengan 

menggunakan Twitter4J maka memudahkan dalam melakukan integrasi antara 

aplikasi Java dengan layanan Twitter. Kemudian Twitter4J ini dapat dijalankan 

dengan menggunakan Platform Java versi 5 atau versi seterusnya, serta dapat 

dijalankan pada platform Android dan Google App  (Twitter4J). 

2.10 Java Platform, Standard Edition 

Merupakan teknologi Java edisi standar, digunakan untuk penerapan 

teknologi Java edisi standar, digunakan untuk penerapan teknologi Java pada 

komputer desktop. Menurut Hakim, R. & Sutarto (2009:2), setiap edisi Java 

terdiri atas dua komponen utama berikut : 

3 Java Application Programming Interface (Java API). Java API terdiri 

atas kumpulan library yang digunakan untuk keperluan pemrograman. 

Dengan adanya API, maka tidak perlu membuat program dari awal. 

4 Java Run Time Environmental (JRE). JRE merupakan lingkungan yang 

membuat aplikasi Java dapat dijalankan. Salah satu komponen penting 

JRE adalah Java Virtual Machine (JVM).  
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2.11 Eclipse 

Eclipse merupakan salah satu integrated development environment (IDE) 

yang disediakan untuk mengembangkan suatu aplikasi dari perangkat komputer. 

Eclipse dalam hal ini merupakan alat untuk mengembangkan aplikasi berbasis 

Java (Eclipse, 2013). 

2.12 Datumbox Framework vs Mahout vs Scikit-Learn 

Antara Mahout dan Scikit Learn mempunyai tujuan yang berbeda. Mahout 

hanya mendukung sedikit algoritma dan sifatnya parallel serta menggunakan 

Hadoop’s Map Reduce framework untuk menangani data yang besar. Kemudian, 

Scikit-Learn mendukung sejumlah besar algoritma tetapi tidak dapat menangani 

data yang besar. Apalagi, framework ini dibangun dalam bahasa phyton. 

Datumbox framework merupakan solusi dari kedua platform tersebut, 

mendukung sejumlah besar algoritma dan dibangun dalam bahasa Java, hal ini 

memudahkan para pengembang untuk memakainya serta mengembankannya. 

Framework ini juga mengurangi konsumsi media penyimpanan dan sistem ini 

dapat digunakan secara real-time.  

2.13 Datumbox Framework 

Datumbox merupakan salah satu open source yang menyediakan sebuah 

platform khusus untuk melakukan pengolahan natural language dengan bahasa 

pemrograman Java. Dengan menggunakan Datumbox API, memungkinkan untuk 

memudahkan para pengembang dalam mengintegrasikan platform aplikasi mereka 

dengan machine learning, website, atau software. Kemudian, melalui API, para 

pengembang juga dapat menambah fitur Datumbox, seperti: Sentiment Analysis, 
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Twitter Sentiment Analysis, Subjectivity Analysis, Topic Classification, Spam 

Detection, Adult Content Detection, Readability Assessment, Language Detection, 

Commercial Detection, Educational Detection, Gender Detection, Keyword 

Extraction, Text Extraction dan Document Similarity (Datumbox, 2013). 

 

Aplikasi open source ini menggunakan RPC-Style melalui HTTP dalam 

pengoperasiannya. Untuk dapat belajar menggunakannya pun, aplikasi ini 

memberikan kunci API gratis. Datumbox juga menyediakan machine learning 

dengan kemampuan yang powerful dan informasi yang berkualitas. Lalu, 

keuntungan dengan menggunakan open source Datumbox ini adalah:  

1. Powerful : Dapat membangun aplikasi inovatif baru dalam 

waktu singkat dengan algoritma yang kuat dan sangat akurat. 

2. Easy to Use : Dengan menggunakan teknologi REST & JSON, 

menawarkan interface umum dalam setiap klasifikasi, dokumentasi 

yang sederhana, dan menyediakan contoh code yang memudahkan 

para developer. 

3. Launch Ready : Datumbox mengatasi proses yang rumit dan 

memakan waktu yang lama untuk merancang model Machine 

Learning serta memberikan kemudahan untuk user agar dapat 

melakukan klasifikasi dan digunakan dalam software user. 

2.14 Naïve Bayes Text Classifier 

Naïve Bayes Text Classifier disediakan oleh  open source Datumbox yang 

dibangun dengan bahasa Java. Text Classifier ini dibangun dengan metode 
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Multinominal Naïve Bayes dengan algoritma Chisquare. Berikut ini kelas-kelas 

yang disediakan dari Naïve Bayes Text Classifier (Datumbox, 2013): 

1. Naïve Bayes Class 

Ini merupakan bagian utama dari text classifier. Kelas ini 

mengimplementasikan method train() dan predict() yang digunakan 

untuk melakukan training pada classifier dan prediksi. Kelas ini 

juga memungkinkan untuk memanggil method-method di luar dari 

kelas tersebut sebelum proses training/prediction. 

2. Naïve Bayes Knowledge Object 

Output dari training Naïve Bayes Knowledge Object adalah kelas 

yang menyimpan semua informasi yang diperlukan dan probabilitas 

yang digunakan oleh kelas Naïve Bayes Classifier. 

3. Document Object 

Antara training dan prediksi dalam implementasi, disimpan dalam 

document object. Ia menyimpan semua token(kata) dari dokumen, 

data statistic dan target klasifikasi dokumen. 

4. Feature Stats Object 

Feature Stats Object menyimpan beberapa statistik yang dihasilkan 

dari fase Feature Extraction. Seperti statistik menghitung total 

observasi yang digunakan untuk training. 

5. Feature Extraction Class 

Merupakan kelas yang bertanggung jawab terhadap peforma feature 

extraction. Yang diperlukan setelah class ini menghitung beberapa 

Analisis Dan Perancangan ..., Steven, FTI UMN, 2015



statistik, yaitu semua statistik ini disimpan dalam Feature Stats 

Object sehingga tidak perlu menghitung ulang. 

6. Text Tokenizer Class 

Kelas ini adalah sebuah text tokenizer yang sederhana, bertanggung 

jawab pada preprocessing, clearing dan tokenizining teks asli dan 

mengubahnya menjadi document object. 

Cara kerja Naïve Bayes Classifier melalui dua tahapan (Ginting), yaitu: 

A. Learning (Pembelajaran) 

Naïve Bayes adalah suatu metoda yang termasuk ke dalam 

supervised learning, maka akan dibutuhkan pengetahuan awal 

untuk dapat mengambil keputusan. Langkah-langkah : 

 Step 1 : Bentuk vocabulary pada setiap dokumen data 

training. 

 Step 2 : Hitung probabilitas pada setiap kategori P(vj). 

 Step 3 : Tentukan frekuensi setiap kata wk pada setiap 

kategori P(wk|vj) 

B. Classify (Pengklasifikasian). Langkah-langkahnya adalah: 

 Step 1 : Hitung P(vj)ΠP(wk|vj) untuk setiap kategori. 

 Step 2 : Tentukan kategori dengan nilai P(vj)ΠP(wk|vj) 

maksimal. 
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Gambar 2.7 Tahapan Proses Klasifikasi Dokumen Naïve Bayes Classifier 
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