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ABSTRAK

Pengguna internet adalah salah satu konsumen terbesar dari suatu objek berita
ataupun produk yang ditampilkan lewat media sosial di internet. Ini menjadi potensi
bagi sejumlah kalangan seperti lembaga survei dan penelitian hingga lembaga politik
untuk mendapatkan data sentimen pengguna internet terhadap suatu objek masalah
dalam hal ini adalah tokoh.

Teknik-teknik dalam laporan ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan tersebut
di atas dengan memanfaatkan beberapa algoritma data mining dengan teknik klasifikasi
dan data media sosial yang diambil dengan mempergunakan layanan antarmuka
pemrograman aplikasi yang telah disediakan media sosial popular, Twitter.

Dengan proses analisis sentimen di atas, popularitas tokoh dapat diukur dan
digambarkan secara visual.

Kata kunci: data mining, layanan antarmuka pemrograman aplikasi, visualisasi.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penulisan

Data mining sebagai salah satu disiplin ilmu informatika merupakan bahasan

yang menarik karena penerapannya yang sangat membumi. Tidak hanya melulu soal

data transaksi suatu perusahaan saja namun sudah merambah pada data lain termasuk

diantaranya data yang berputar di internet.

International Data Corporation (IDC), sebuah firma di Amerika Serikat yang

berkecimpung di riset pemasaran, analisis dan konsultansi yang mengkhususkan diri di

bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan teknologi konsumen, menyatakan

bahwa pengeluaran di area business intelligence, terutama di bidang data mining saja

diperkirakan meningkat dari $3.6 milyar pada 2000 menjadi $11.9 milyar pada 2005

(Jeffrey Hsu, 2011). Ini artinya potensi bisnis di bidang ini akan sangat terbuka lebar di

masa depan karena cakupan data mining yang sangat luas.

Dari kutipan di atas, menarik kiranya jika studi analisis sentimen pada Twitter

dijadikan sebagai bahan penulisan tugas akhir. Twitter sebagai media sosial internet

mempunyai pengguna yang sangat besar.
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Pada Oktober 2013 saja, pengguna aktif Twitter di Indonesia mencapai 6,5% dan

menempati urutan ketiga dari seluruh pengguna dunia setelah Amerika dan Jepang

(http://www.statista.com/topics/737/twitter/chart/1642/regional-breakdown-of-twitter-

users/, 30 Maret 2014).

.
Gambar 1.1 Infografik Pengguna Twitter Oktober 2013

(http://www.statista.com/topics/737/twitter/chart/1642/regional-breakdown-of-twitter-
users/, 30 Maret 2014)

Twitter sendiri adalah website jejaring sosial online dan layanan microblogging

dimana pengguna dapat mengirimkan dan membaca pesan berbasis teks sampai dengan

140 karakter yang dikenal sebagai tweets (cuitan). Diluncurkan pada Juli 2006 oleh Jack

Dorsey.

Per 1 Januari 2014, jumlah pengguna aktif Twitter adalah 645.750.000

(http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/, 31 Maret 2014). Dari situs di atas

diketahui bahwa rata-rata cuitan per harinya adalah 58 juta. Jika memakai asumsi

persentase di atas (6,5%), maka pengguna Twitter di Indonesia adalah 41.973.750 dan

jumlah cuitan per harinya adalah 3.770.000.

Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian dari analisis sentimen, data mining,

teknik klasifikasi, penjelasan tentang Twitter itu sendiri, dan metodologi pengembangan

aplikasi yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini.
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1.2 Pengertian Analisis Sentimen

Menurut Liu (2008), sentiment analysis (analisis sentimen) atau sering disebut

juga dengan opinion mining (penambangan opini) adalah studi komputasi untuk

mengenali dan mengekspresikan opini, sentimen, evaluasi, sikap, emosi, subjektifitas,

penilaian atau pandangan yang terdapat dalam suatu teks.

Dave et al (2003), menjelaskan bahwa sebuah alat bantu penambangan opini

merupakan pemrosesan sekumpulan hasil pencarian dari suatu item yang diberikan,

menghasilkan satu daftar atribut produk (misal kualitas, fitur, dan lain-lain) dan

menghitung agregasi dari opini dari masing-masing atribut tersebut (rendah, sedang,

tinggi).Pengertian Sentimen/Opini

Sentimen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

1. pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-

lebihan terhadap sesuatu (bertentangan dng pertimbangan pikiran). Contoh:

keputusan yang dihasilkan akan tidak adil jika disertai rasa sentimen pribadi.

2. emosi yang berlebihan. Contoh: rasa sentimen sebagai bangsa Indonesia akan

tumbuh kuat jika kita jauh dari negeri ini.

3. iri hati; tidak senang; dendam.

4. reaksi yang tidak menguntungkan. Contoh: penurunan harga saham hanya

disebabkan oleh sentimen pasar

Opini menurut KBBI adalah pendapat atau pikiran atau pendirian.

1.2.1 Sumber Data Analisis Sentimen

Sumber data analisis sentimen bisa didapat dari :

1. Opini pada blog, microblog atau forum.Misal Twitter, Wordpress, Kaskus,dll.

2. Komentar pada artikel, topik, isu atau review.

3. Posting pada situs media sosial seperti Facebook, LinkedId, dll.

4. Email.

1.2.2 Tingkatan Analisis Sentimen

Liu (2012) membagi analisis dalam tiga tingkatan:

1. Tingkatan Dokumen
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Pada tingkatan ini, analisis dilakukan menyeluruh terhadap satu

dokumen untuk mengklasifikasikan apakah keseluruhan dokumen

mengekspresikan sentimen positif atau negatif. Analisis hanya bisa dilakukan

pada dokumen yang tidak membandingkan lebih dari satu entitas. Pada

contoh tulisan di atas, ada lebih dari satu entitas yaitu kinerja, sepak terjang,

dan langkah.

2. Tingkatan Kalimat

Pada tingkatan ini, analisis dilakukan pada kalimat untuk menentukan

ekspresi tiap kalimat, apakah positif, negatif atau netral. Netral berarti tidak

ada opini. Namun masih terdapat kendala untuk membedakan mana fakta dan

mana opini. Misal: “Saya membeli iPhone bulan lalu, namun batereinya

sudah rusak.” Kalimat tersebut jelas fakta.

3. Tingkatan Entitas atau Aspek/Fitur

Kedua tingkatan sebelumnya ternyata sulit untuk menentukan apa yang

sebenarnya orang suka dan tidak suka. Tingkatan aspek lebih bisa

menentukan dengan pasti. Alih-alih melihat kontruksi bahasa (dokumen,

paragraph, kalimat, klausa, frase), tingkatan aspek melihat langsung ke opini

itu sendiri. Dengan ide dasar bahwa opini pasti punya sentimen dan punya

target opini. Maka opini yang tidak terdapat target, tidak akan digunakan.

Misal: “Kinerja Jokowi memang bagus, namun janjinya diingkari.”

Ada dua aspek yaitu kinerja Jokowi dan janji Jokowi. Sentimen pada kinerja

bernilai positif. Sentimen pada janji bernilai negatif. Kinerja Jokowi dan janji

Jokowi adalah target opini.

Pada tingkatan ini, ringkasan struktur dari opini tentang entitas atau

aspek tertentu dapat dibuat.

Berikut ini adalah arsitektur umum dari suatu sistem data mining.
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Gambar 1.2 Arsitektur Sistem Data Mining (Han dan Kamber, 2006:8)

Lapisan paling bawah merupakan satu atau sekumpulan sumber data yang terdiri

dari database, data warehouse, world wide web atau media penyimpanan lain, seperti

spreadsheet, dan lain-lain. Sumber data ini kemudian diolah melalui serangkaian proses

data cleaning, proses data integration, dan proses pemilahan. Proses ini akan dibahas

pada sub bab berikutnya.

Pada lapisan kedua, terdiri dari database server atau data warehouse server yang

bertanggung jawab untuk mengambil data yang relevan, berdasarkan kebutuhan

pengguna yang merupakan hasil dari proses di atas.

Knowledge base adalah kumpulan bidang pengetahuan yang dipergunakan untuk

dijadikan acuan untuk mencari atau mengevaluasi kemenarikan dari suatu pola yang

dihasilkan. Beberapa pengetahuan melibatkan hirarki konsep, yang digunakan untuk

mengorganisasi atribut-atribut atau nilai-nilai atribut tersebut ke beberapa level

abstraksi yang berbeda. Pengetahuan lain seperti kepercayaan pengguna, yang dapat

digunakan untuk menilai kemenarikan suatu pola yang tak terduga, juga bisa dilibatkan.

Contoh lain dari bidang pengetahuan adalah kemenarikan batasan atau ambang batas

dan metadata (contoh metadata: data yang menjelaskan dari mana suatu data diambil).
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Data mining engine adalah hal paling penting dan secara ideal terdiri dari

kumpulan modul fungsional untuk beberapa pekerjaan seperti karakterisasi, asosiasi,

dan analisis korelasi, klasifikasi, prediksi, analisis klaster, analisis outlier, dan analisis

evolusi.

Pattern evaluation module adalah modul yang menerapkan pengukuran terhadap

suatu kemenarikan pola dan berinteraksi dengan modul-modul pada data mining engine

yang dapat mencari pola yang menarik. Ambang batas kemenarikan dapat digunakan

untuk menyaring pola yang diketemukan.

User interface adalah modul yang berkomunikasi antara pengguna dengan sistem

data mining, dimana pengguna dapat menentukan query, menyediakan informasi

pencarian dan melakukan eksplorasi data mining. Sebagai tambahan pengguna dapat

mempelajari pola dan memvisualkan pola dalam beberapa bentuk.

1.3 Teknik Klasifikasi

Teknik klasifikasi bisa disimpulkan sebagai cara memprediksi suatu data baru sehingga

bisa ditentukan pada kategori apakah ia berada, berdasarkan pada data latih, dimana tiap

anggota data latih tersebut telah diketahui kategorinya. Kategori ini tentunya bersifat

diskrit, dimana urutan tidak mempengaruhi (Han et al, 2006:286). Contohnya seperti:

positif, negatif, dan netral; baik dan buruk; dll.

1.4 Proses Klasifikasi

Dalam teknik klasifikasi ada dua proses utama yaitu proses pembangunan model

dan penerapan model (Han et al, 2006:288). Proses pembangunan model melibatkan

tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan kategori/kelas/label terlebih dahulu. Misal: positif, negatif, dan

netral.

2. Dari sekumpulan data yang diperoleh, tentukan kategori untuk tiap datanya.

3. Sekumpulan data yang telah dikategorisasikan ini disebut dengan data latih

yang akan digunakan sebagai model.

4. Model ini bisa digambarkan sebagai aturan klasifikasi, pohon keputusan atau

formula matematika.
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5. Algoritma berdasarkan model di atas untuk mengklasifikasi disebut dengan

classifier (pengklasifikasi).

Proses ini dapat disebut juga sebagai supervised learning (pelatihan terawasi).

Disebut terawasi karena tiap datanya sudah diberikan label.

Proses yang kedua adalah proses penerapan model atau proses klasifikasi. Proses

ini melibatkan tahap:

1. Tentukan sekumpulan data untuk diuji.

2. Sekumpulan data uji ini tiap datanya telah diberikan kategori/kelas/label.

3. Dilakukan proses pemetaan dengan menggunakan classifier di atas. Data uji

ini akan ditentukan kategorinya berdasarkan model di atas dan kemudian

hasilnya dibandingkan dengan kategori yang telah diberikan. Misal: pada data

uji, dinyatakan bahwa data X adalah positif. Setelah dilakukan proses

klasifikasi dengan menggunakan data latih ternyata data X bernilai negatif.

4. Kemudian ditentukan akurasi model di atas dengan menghitung seberapa

banyak kategori yang dihasilkan bernilai sama dengan kategori yang telah

ditentukan pada data uji diawal.

5. Jika rasio akurasi memuaskan (memenuhi batas minimal yang ditentukan),

maka classifier tersebut dapat digunakan untuk data baru.

Untuk lebih jelasnya gambar di bawah ini bisa menjelaskan proses tersebut di

atas.

Gambar 1.3.1 Proses Pembangunan Model (Han et al, 2006:287)
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Training data atau data latih, dengan algoritma klasifikasi dihasilkan

classification rules atau aturan klasifikasi yang disebut dengan classifier

(pengklasifikasi). Pada contoh data di atas, kolom loan_decision adalah label atau

kategori yang telah ditentukan.

Gambar 1.3.2 Proses Penerapan Model (Han et al, 2006:287)

Dengan classfier yang telah dihasilkan, diterapkan pada test data atau data uji

untuk diukur keakuratannya. Hasil akurasi adalah perbandingan dari jumlah total hasil

klasifikasi menggunakan classifier pada data uji yang nilainya sama dengan nilai kolom

loan_decision pada data uji. Jadi misal untuk data (Juan Bello, senior, low), jika

diproses dengan classifier akan menghasilkan nilai label/kategori safe. Hal ini sama

dengan nilai aslinya. Karena sama, hasil itu ikut dihitung akurasinya. Jika hasilnya tidak

sama, maka tidak dihitung. Jumlah total akurasi dibagi jumlah data uji menjadi hasil

akurasi.

Jika hasil akurasi dapat memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan, maka

classifier siap diterapkan pada data baru.

Secara lebih ringkas, Prasetyo (2012:46) menggambarkan dalam diagram

flowchart di bawah ini.
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Gambar 1.3.3 Proses Pekerjaan Klasifikasi

1.5 Algoritma Klasifikasi

Dalam membantu pekerjaan klasifikasi ada beberapa algoritma klasifikasi yang

telah disusun oleh beberapa pakar peneliti. Berdasarkan cara pelatihan, algoritma

klasifikasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu eager learner dan lazy learner

(Prasetyo, 2012:46).

Algoritma yang termasuk dalam eager learner dirancang untuk melakukan

pembacaan /pelatihan/pembelajaran pada data latih agar dapat memetakan dengan benar

setiap vector masukan ke label kelas keluarannya. Sehingga di akhir masa pelatihan,

model sudah dapat memetakan semua vektor data uji ke label kelas keluarannya dengan

benar. Setelah proses pelatihan tersebut selesai, model disimpan sebagai memori,

sedangkan data latihnya tidak dipakai. Proses prediksi atau penerapan model dilakukan

dengan model yang tersimpan tersebut. Proses prediksi akan berjalan cepat namun

proses pelatihannya cukup lama. Yang termasuk dalam algoritma ini adalah Support

Vector Machine, Decision Tree, Neural Network dan Bayesian.

Sebaliknya pada lazy learner, hanya sedikit melakukan pelatihan (atau bahkan

tidak sama sekali), hanya menyimpan sebagian atau seluruh data latih, kemudian

menggunakannya dalam proses prediksi. Proses prediksi menjadi lebih lambat karena

harus membaca semua data latih. Algoritma yang termasuk dalam kategori ini adalah K-

Nearest Neighbour, Regresi Linear, dll.

Menurut Liu (2012:31), dikarenakan analisis sentimen adalah mengklasifikasikan

text, maka algoritma yang paling cocok adalah algoritma Naïve Bayes dan Support

Vector Machine (SVM). Algoritma Naïve Bayes merupakan teknik prediksi berbasis

probabilistik sederhana yang berdasar pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi
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independensi yang kuat atau naïf (Prasetyo, 2012:59). Sedangkan algoritma SVM

merupakan teknik hasilnya lebih menjanjikan dan memberikan metode yang lebih baik

dari yang lain namun lebih rumit.

Penulis memutuskan untuk menggunakan algoritma Naïve Bayes dengan

pertimbangan kesederhanaan dan kemudahan dalam penerapannya.

1.6 Algoritma Naïve Bayes

Teorema Bayes mempunyai formula umum sebagai berikut:

dimana:

1. P(H|E) adalah probabilitas akhir bersyarat (posterior probability) suatu

hipotesis H terjadi pada jika diberikan bukti E terjadi.

2. P(E|H) adalah probabilitas sebuah bukti E terjadi akan memengaruhi

hipotesis H.

3. P(H) adalah probabilitas awal (prior probability) hipotesis H terjadi tanpa

memandang bukti apapun.

4. P(E) adalah probabilitas awal (prior probability) bukti E tanpa

memandang hipotesis/bukti yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.1.7, bahwa sentimen/opini terdiri dari

entiti target, aspek/fitur, nilai sentimen, pemilik sentimen, dan waktu sentimen dibuat.

Untuk menggunakan teori Bayes, dua variabel yang dipakai adalah aspek/fitur sebagai

hipotesis(H) dan nilai sentimen sebagai bukti(E). Tiga variabel lainnya akan digunakan

sebagai metadata dari sentimen tersebut.

Karena dalam suatu kalimat terdiri dari banyak kata, dimana sangat sulit dalam

praktiknya untuk menentukan mana yang bisa disebut sebagi aspek/fitur, maka

diasumsikan bahwa setiap kata adalah aspek/fitur.

Maka penerapan teori Bayes adalah sebagai berikut:
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dimana:

1. F adalah fitur atau kata.

2. K adalah kategori atau nilai sentimen.

Karena fitur yang mendukung satu kategori bisa banyak, misal ada fitur F1, F2, F3,

maka teori Bayes dapat dikembangkan menjadi:

Karena teori Naïve Bayes mensyaratkan bahwa bukti-bukti (dalam hal ini fitur-

fitur) yang ada adalah independen satu sama lain maka bentuk rumus di atas bisa diubah

menjadi:

Sebagai contoh jika ada kalimat “Kinerja memang bagus”, maka tiap kata

dijadikan fitur. Karena kalimat di atas diberikan nilai sentimen positif maka variabel K

adalah positif. Oleh karena itu rumus di atas menjadi:

Secara umum teori Naïve Bayes pada klasifikasi sentimen di atas dapat

digambarkan sebagai berikut:

Karena P(F) selalu tetap, maka dalam menghitung prediksi, kita tinggal

menghitung bagian saja. Dari tiap nilai K yang dimasukkan, kita

akan memilih hasil hitungan yang terbesar sebagai kategori terpilih dari hasil prediksi.

Dari data di atas seandainya disimpulkan sebagai berikut:
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1. Jumlah data : 50.

2. Jumlah kemunculan sentimen positif : 25 => P(positif)=25/50=0.5 .

3. Jumlah kemunculan sentimen negatif: 25 => P(negatif)=25/50=0.5.

4. Data fitur sebagai berikut:

Fitur Kategori
positif negatif

Kinerjanya 20 10
Bagus 10 1
Saya 5 12
Memilih 6 15
… … …
Jumlah 40 45

Jika ada kalimat baru “Kinerjanya bagus”, maka jika dihitung dengan data dan

rumus di atas:

Untuk F={”kinerjanya”,”bagus”} dan K=positif, maka
P(F|positif)
= P(“kinerjanya”|positif) x P(“bagus”|positif) x P(positif)
= (20/40) x (10x40) x (0.5)
= 0.0625

Untuk F={”kinerjanya”,”bagus”} dan K=negatif, maka
P(F| negatif)
= P(“kinerjanya”|negatif) x P(“bagus”| negatif) x P(negatif)
= (10/45) x (1x45) x (0.5)
= 0.002469136

Dari kedua perhitungan di atas, ternyata kategori positif lebih besar daripada

kategori negatif. Jadi kalimat “Kinerjanya bagus” masuk dalam kategori positif. Secara

subjektif, prediksi pengklasifikasi atas kalimat di atas memang tepat jika masuk kategori

positif. Tetapi ada kalanya ada suatu kalimat bersentimen positif tetapi diprediksi salah

oleh pengklasifikasi.

Sebagai contoh kalimat “Saya memilih”. Berikut adalah hasil perhitungannya.

Untuk F={”saya”,”memilih”} dan K=positif, maka
P(F|positif)
= P(“saya”|positif) x P(“memilih”|positif) x P(positif)
= (5/40) x (6x40) x (0.5)
= 0.009375



Jurnal Informasi Volume VI No. 2/November/2014

68

Untuk F={” saya”,”memilih”} dan K=negatif, maka
P(F| negatif)
= P(“saya”| negatif) x P(“memilih”| negatif) x P(negatif)
= (12/45) x (15x45) x (0.5)
= 0.044444444

Karena nilai negatif lebih besar, maka pengklasifikasi menempatkan kalimat di

atas dalam kategori negatif. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi dengan efektifitas data

latih yang ada. Data latih yang efektif dapat menghasilkan keakuratan yang tinggi.

Untuk menghasilkan data latih yang efektif diperlukan data yang relatif banyak.

Pada kasus lain seperti “Saya memilih yang ganteng”, jika misal fitur kata “yang”

dan “ganteng” tidak terdapat pada data fitur di atas, maka akan menimbulkan

ketidakakurasian karena akan menghasilkan probabilitas sama dengan nol. Sebagai

contoh jika P(“yang”| positif)=0/40=0 sedangkan P(“yang”| negatif)=30/45, maka

hal ini bisa menyebabkan klasifikasi bernilai negatif, karena probalilitas positif bernilai

0.

Untuk mengatasi hal ini, maka digunakan teknik koreksi Laplacian. Teknik ini

berasumsi bahwa data yang digunakan sangatlah besar sehingga bila ditambahkan satu

data pada tiap fitur tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi untuk kasus di atas, jika jumlah

P(“saya”|positif) = 5/40, P(“memilih”|positif) = 6/40, P(“yang”|positif) = 0/40, dan

P(“ganteng”|positif) = 5/40 maka dengan teknik koreksi Laplacian, akan ditambahkan

satu angka untuk tiap fitur sehingga menjadi P(“saya”|positif) = 6/44,

P(“memilih”|positif) = 7/44, P(“yang”|positif) = 1/44, dan P(“ganteng”|positif) = 1/44.

1.7 Twitter

Twitter adalah jaringan sosial online (daring) dan layanan microblogging yang

memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan teks singkat sejumlah

maksimum 140 karakter yang disebut "tweets" atau cuitan. Pengguna terdaftar dapat

membaca dan mengirim cuitan, tetapi pengguna tidak terdaftar hanya dapat

membacanya. Pengguna dapat mengakses cuitan melalui antarmuka situs, SMS, atau

perangkat mobile app.

1.8 Metodologi Pengembangan Aplikasi

Penulis menggunakan metode pengembangan aplikasi ICONIX Process yang

akan dijelaskan singkat di bawah ini.
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1.9 Definisi ICONIX Process

Proses ICONIX adalah proses melakukan proses pembuatan piranti lunak yang

segalanya dimulai dan dikendalikan dari dan oleh use case dalam memodelkan objek

dalam konteks Object Oriented menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling

Language (UML) dalam lingkungan yang agile (Rosenberg et al, 2007).

1.10 Tahapan Proses

Proses ICONIX dibagi ke dalam beberapa tahap yaitu:

1. Penetapan Kebutuhan (Requirement)

Dalam tahap ini kebutuhan non fungsional dan fungsional ditetapkan. Setelah

itu dilakukan pemodelan domain dan perilaku sistemnya. Disini diagram

domain model, purwarupa tatap muka dan use case dibuat.

2. Analisis (Analysis)

Disini dilakukan pembuatan diagram robustness. Tujuannya adalah untuk

mematangkan use case, menemukan atribut pada domain model atau

menemukan kelas baru. Arsitektur teknis juga mulai disusun pada tahap ini.

3. Desain (Design)

Desain mulai dilakukan dengan membuat diagram sequence untuk

menentukan perilaku sistem dan membuat diagram statik secara lebih detil

dengan menambahkan operasi pada objek domain.

4. Implementasi (Implementation)

Pada tahap ini dilakukan pemrograman dan sekaligus pengujian.

Secara umum jika dipandang dari diagram yang dibuat maka proses ICONIX bisa

dilihat seperti gambar berikut ini.
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Gambar 1.8.1 Proses ICONIX

II. PERANCANGAN

Pada tahap perancangan semua tahapan tersebut akan dimodelkan menggunakan

bahasa pemodelan Unified Modelling Language (UML).

2.1 Diagram Use Case

Diagram ini menunjukkan siapa pengguna aplikasi dan apa yang dilakukan.

Sebuah use case menunjukkan tujuan pengguna dalam aplikasi dan prosedur yang

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Gambar 1.8 Diagram Use Case
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2.2 Pemodelan Domain (Domain Modelling)

Berikut adalah model domain yang merupakan objek-objek penting yang

ditemukan dari kebutuhan fungsional di atas.

Gambar 2.2 Domain Model

Terdapat lima objek penting di atas yaitu DataTweet, Pengklasifikasi, DataLatih,

DataUji dan AksesTwitter. Objek tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan use

case.

2.3 Struktur Menu

Struktur menu menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi

menggunakan menu sebagai perwujudan fungsi-fungsi yang ada. Di bawah ini adalah

diagram struktur menu yang akan dikembangkan berdasar kebutuhan fungsional di atas.

Gambar 2.3 Diagram Struktur Menu
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Menu aplikasi akan dibagi menjadi dua menu utama. Menu utama pertama

digunakan untuk mengatur konfigurasi akses ke Twitter, dimana fungsi ini mewakili

fungsi F1. Sedangkan menu utama kedua fokus pada proses pengolahan data yang

mempunyai sub menu-sub menu yang mewakili fungsi F2 hingga F7. Fungsi F3 dan F4

serta F5 dan F6 disatukan dalam satu menu demi alasan efisiensi.

/

2.4 Robustness Diagram

Robustness diagram merupakan collaboration diagram yang menggambarkan

interaksi antar objek. Diagram ini digunakan untuk mencari objek dan role tiap objek

dengan berpanduan pada use case.

2.4.1 Mengkonfigurasi akses Twitter.

Gambar 2.4 Robustness Diagram Mengkonfigurasi akses Twitter

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case mengkonfigurasi

akses Twitter.
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2.4.2 Mengambil Data Twitter.

Gambar 2.5 Robustness Diagram Ambil Data Twitter

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case mengambil data

Tweeter.

2.4.3 Melatih data cuitan.

Gambar 2.6 Robustness Diagram Melatih Data Cuitan

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case melatih data cuitan.
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2.4.4 Membuat data uji.

Gambar 2.7 Robustness Diagram Membuat Data Uji

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case membuat data uji.

2.4.5 Mengukur akurasi klasifikasi

Gambar 2.8 Robustness Diagram Mengukur Akurasi Klasifikasi

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case mengukur akurasi

klasifikasi.

2.4.6 Menguji data.

Gambar 2.9 Robustness Diagram Menguji Data

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case menguji data.
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2.4.7 Menampilkan popularitas tokoh.

Gambar 2.10 Robustness Diagram Menampilkan Popularitas Tokoh

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case Menampilkan

Popularitas Tokoh.

2.4.8 Memvisualisasikan hasil popularitas.

Gambar 2.11 Robustness Diagram Memvisualisasikan Hasil Popularitas

Diagram di atas menjelaskan hasil analisis terhadap use case memvisualisasikan

hasil popularitas.

2.5 Arsitektur Teknis (Technical Architecture)

Arsitektur dibuat untuk menentukan bagaimana sistem dibuat sesuai dengan

teknologi yang akan diterapkan. Arsitektur menunjukkan struktur suatu sistem. Aplikasi

yang dikembangkan akan berjalan di lingkungan sistem operasi Windows berbasis .Net

framework dan merupakan aplikasi stand-alone atau desktop. Dalam sistem operasi

Windows, hasil kompilasi aplikasi akan berbentuk file exe dan dll.
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2.5.1 Arsitektur Sistem

Gambar 2.12 Arsitektur Sistem

Struktur di atas menunjukkan bahwa aplikasi dibagi menjadi tiga sub sistem. sub

sistem AppKlasifikasiSentimen.exe adalah sub sistem dimana pengguna akan

berhubungan langsung dengan pengolahan data. Sedangkan sub sistem

KlasifikasiNaiveBayes.Implementasi.dll merupakan sub sistem yang berisi

pengklasifikasi yang akan digunakan oleh paket AppKlasifikasiSentimen.exe. sub sistem

KlasifikasiNaiveBayes.Data.dll merupakan sub sistem yang berisi class interface

penyedia data latih yang akan diimplementasikan dalam sub sistem

AppKlasifikasiSentimen.exe.

Kedua sub sistem KlasifikasiNaiveBayes.Implementasi.dll dan

KlasifikasiNaiveBayes.Data.dll sengaja dibuat terpisah demi alasan reuse atau

penggunaan ulang jika sewaktu-waktu akan dibuat aplikasi lain yang tetap

menggunakan klasifikasi Naïve Bayes.



Jurnal Informasi Volume VI No. 2/November/2014

77

2.6 Diagram Sequence

2.6.1 Mengkonfigurasi akses Twitter.

Gambar 2.13 Diagram Sequence Mengkonfigurasi akses Twitter
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2.6.2 Mengambil data Twitter.

Gambar 2.14 Diagram Sequence Mengambil Data Twitter
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2.6.3 Melatih data cuitan.

Gambar 2.15 Diagram Sequence Melatih Data Cuitan
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2.6.4 Membuat data uji.

Gambar 2.16 Diagram Sequence Membuat Data Uji
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2.6.5 Mengukur akurasi klasifikasi.

Gambar 2.17 Diagram Sequence Mengukur Akurasi Klasifikasi
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2.6.6 Menguji data.

Gambar 2.18 Diagram Sequence Menguji Data
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2.6.7 Menampilkan popularitas tokoh.

Gambar 2.19 Diagram Sequence Menampilkan Popularitas Tokoh

2.6.8 Memvisualisasikan hasil popularitas.

Sudah termasuk dalam diagram sequence di atas.
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2.7 Model Class

Klasifikasi NaiveBayes

Gambar 2.20 Class Diagram KlasifikasiNaiveBayes.Implementasi

Gambar 2.21 Class Diagram KlasifikasiNaiveBayes.Data
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2.8 Domain Model

Gambar 2.22 Class Diagram Domain Model Dan Diagram DataTweet



Jurnal Informasi Volume VI No. 2/November/2014

86

2.9 Tatap Muka

Gambar 0.1 Class Diagram Tatap Muka

III. KESIMPULAN

Dari sisi algoritma data mining, penerapan formula Naïve Bayes secara sederhana

sudah dapat diwujudkan oleh aplikasi ini. Yang masih menjadi perhatian besar pada

klasifikasi data sentimen adalah banyaknya kosa kata bahasa Indonesia. Yang kedua

banyaknya kata atau kalimat baru yang tidak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia.

Ketiga masih adanya campuran bahasa asing. Keempat masih adanya simbol-simbol

dalam bentuk kumpulan karakter aneh.

Hal di atas memengaruhi subjektifitas pengguna pada saat melatih data yang juga

memengaruhi kualitas data latih. Ambiguitas dari suatu data cuitan kadang juga

menyulitkan pengguna dalam memberikan label.
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Selanjutnya, jika ditelaah lebih lanjut, ada kumpulan kata-kata yang sebenarnya

bisa tidak diacuhkan. Sebagai contoh pada kalimat “Saya suka Megawati” atau “Aku

pilih dia untuk Indonesia”. Kata “saya”, “aku” dan “untuk” bisa tidak diikutkan dalam

membuat data latih. Dalam hitungan kasar, apabila kemunculan kata “Saya” pada

kelas/label negatif lebih besar daripada kemunculannya pada kelas/label positif, hal ini

bisa memengaruhi kalimat yang sebenarnya bersentimen positif.
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