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Abstrak
Pertumbuhan pesat dalam aplikasi Internet di bidang pariwisata telah menyebabkan
pembesaran ulasan pribadi untuk informasi terkait perjalanan di Web. Di antara kategori
utama produk dan layanan, perjalanan memiliki persentase tertinggi sebelum dilakukan
pembelian secara online untuk melihat bahwa 73% dari wisatawan melakukan pencarian
online sebelum membuat keputusan perjalanan mereka. Algoritma Naïve Bayes dengan
mutual information dan partikel swarm optimization sebagai fitur pilihan dan algoritma
Naïve Bayes tanpa fitur seleksi, dapat diterapkan pada prediksi travel review online. Dari
pengolahan data yang telah dilakukan, menggabungkan metode pemilihan fitur, filter
menggunakan mutual information dan wrapper menggunakan partikel swarm optimization.
Keduanya menghasilkan akurasi klasifikasi yang baik. Hasil prediksi dari peninjauan
perjalanan online dengan algoritma Naïve Bayes tanpa fitur seleksi memiliki akurasi
81,50% dengan nilai AUC 0,500, sedangkan hasil prediksi dari travel review online
menggunakan algoritma naïve Bayes dengan mutual information dan partikel swarm
optimization sebagai pemilihan fitur memiliki akurasi 93,50% dengan nilai AUC 0,965.
Peningkatan akurasi data 12% diperoleh dari 200 ulasan. Jadi, travel review prediksi
secara online menggunakan algoritma Naïve Bayes dan algoritme seleksi fitur lebih
unggul daripada menggunakan naïve bayes tanpa pemilihan fitur.
Kata kunci: analisis sentimen, klasifikasi teks, naïve bayes
Abstract
The rapid growth in Internet applications in the field of tourism has led to a large number
of personal reviews for travel-related information on the Web. Among the major
categories of products and services, travel has the highest percentage of pre-purchase
online looking at which 73% of the tourists do a search online before making their travel
decisions. Naïve Bayes algorithm with mutual information and particle swarm optimization
as feature selection and naïve Bayes algorithm without feature selection, can be applied
to the prediction travel review online. Of data processing that has been done, combining
feature selection method, the filter uses mutual information and wrapper using particle
swarm optimization. Both produce good classification accuracy. Prediction results of a
review of travel online with algorithms naïve Bayes without feature selection has an
accuracy of 81.50% with a value of AUC 0.500, while the prediction results of the reviews
online travel using an algorithm naïve Bayes with mutual information and particle swarm
optimization as feature selection has an accuracy of 93.50% with a value of AUC 0.965.
Improved accuracy of 12% data was obtained from 200 reviews. So the prediction travel
review online using naïve Bayes algorithm and feature selection algorithms are superior
to using naïve bayes without feature selection.
Keywords: sentiment analysis, text classification, naïve bayes
1. Pendahuluan
Pertumbuhan
pesat
dalam
aplikasi Internet di bidang pariwisata telah
menyebabkan sejumlah ulasan besar

pribadi untuk informasi yang berhubungan
dengan perjalanan di Web. Ulasan ini
dapat muncul dalam berbagai bentuk
seperti BBS, blog, Wiki atau situs forum.
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Lebih penting lagi, informasi dalam
tinjauan ini adalah penting untuk
pelancong
dan
praktisi
sebagai
pemahaman dan perencanaan proses
(Ye, Zhang, dan Law, 2009). Di antara
kategori utama dari produk dan jasa,
perjalanan memiliki persentase tertinggi
pra-pembelian secara online mencari di
mana 73% dari wisatawan dilakukan
pencarian online sebelum membuat
keputusan perjalanan mereka. Selain itu,
studi sebelumnya telah menunjukkan
bahwa pendapat review produk secara
online bisa memiliki pengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen
(Godes, 2005).
Text mining merupakan area baru
dan menarik dari penelitian ilmu komputer
yang mencoba untuk memecahkan krisis
informasi
yang berlebihan
dengan
menggabungkan teknik dari data mining,
pembelajaran mesin, pengolahan bahasa
alami,
pencarian
informasi,
dan
pengelolaan pengetahuan (Feldman,
2007). Sentimen Analisis (SA), juga
disebut opinion mining, saat ini salah satu
bidang penelitian yang paling banyak
dipelajari. Hal ini bertujuan untuk
menganalisis orang sentimen, pendapat,
sikap, emosi, dll, terhadap unsur-unsur
seperti topik, produk, individu, organisasi,
dan jasa (Serrano et al, 2015).
Algoritma Naive Bayes banyak
digunakan untuk klasifikasi dokumen. Hal
tersebut
merupakan
kemungkinan
klasifikasi berdasarkan pada fitur nilai
probabilitas yang dihitung masing-masing
untuk setiap model (Alshalabi, Tiun, Omar,
dan Albared, 2013). Pemilihan fitur yang
tepat adalah lebih penting ketika awal set
fitur jauh besar. Strategi seleksi fitur yang
terdiri dari keduanya filter dan wrapper.
Hasil studi mengungkapkan bahwa
kombinasi dari fitur yang dipilih oleh
berbagai metode yang lebih efektif
dibandingkan dengan fitur yang dipilih
dengan metode seleksi tunggal (Gunal,
2012). Jika terlalu banyak jumlah fitur,
tidak
hanya
meningkatkan
waktu
penghitungan tapi juga menurunkan
akurasi klasifikasi (Uysal dan Gunal,
2012). Mutual Information merupakan
pendekatan untuk memilih subset fitur
tanpa menggunakan learning algorithm.
Digunakan dalam banyak dataset dan
sejumlah fitur tinggi. Metode seleksi fitur
berbasis filter yang lebih cepat daripada
metode berbasis wrapper (Hoque,

Bhattacharyya, dan Kalita, 2014). PSO
sangat menarik untuk pemilihan fitur
dimana
kawanan
partikel
kan
menemukan kombinasi fitur terbaik pada
saat pencarian ruang masalah dan PSO
dapat menemukan solusi yang optimal
dengan cepat (Parimala dan Nallaswamy,
2012).
Untuk
itu,
penelitian
ini
menggunakan Mutual Information sebagai
filtering dan Particle Swarm Optimization
sebagai wrapper untuk review travel
online dengan metode Naive Bayes.
2. Metode Penelitian
Seleksi fitur merupakan proses
optimasi untuk mengurangi satu set besar
fitur besar sumber asli agar subset fitur
yang relatif kecil yang signifikan untuk
meningkatkan akurasi klasifikasi cepat
dan efektif. Tujuan dari seleksi fitur
adalah untuk mengidentifikasi fitur dalam
dataset yang sama pentingnya, dan
membuang fitur lainnya sebagai informasi
yang tidak relevan dan berlebihan
(Maimon dan Rokach, 2010). Tujuan
seleksi atribut adalah untuk pengurangan
atribut dari dataset untuk menghilangkan
variabel yang dianggap tidak relevan.
Metode seleksi fitur dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga kategori utama (Vercellis,
2009):
a. Metode filter
Metode Filter adalah memilih atribut
yang relevan sebelum pindah ke tahap
pembelajaran berikutnya, atribut yang
dianggap paling penting yang dipilih
untuk pembelajar, sedangkan sisanya
dikecualikan.
b. Metode wrapper
Metode wrapper menilai sekelompok
variabel
dengan
menggunakan
klasifikasi yang sama atau algoritma
regresi digunakan untuk memprediksi
nilai dari variabel target.
c. Metode embedded
Untuk metode embedded, proses
seleksi atribut
terletak di dalam
algoritma pembelajaran, sehingga
pemilihan set optimal atribut secara
langsung dibuat selama fase generasi
model.
Mutual Information
Menurut Wei dalam Ziveria
(Ziveria, 2014) dalam sejumlah tools dan
teknik yang telah diterapkan untuk
pemrosesan bahasa antara lain: entropy,
perplexity, mutual information, traditional
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statistics,
connectionism,
genetic
algorithms, formal language theory,
Markov
Modelling
dan
non-linear
dinamical modelling. Diantara teknikteknik tersebut terdapat hubungan secara
matematika.
Mutual information adalah apabila
dua buah pengamatan x dan y yang saling
bebas memiliki peluang P(x) dan P(y),
sedangkan P(x,y) adalah peluang pengamatan
x dan y secara bersama-sama, maka mutual
information I(x,y):

Secara formal, mutual information
membandingkan peluang pengamatan x
dan y secara bersama dengan peluang
pengamatan x dan y secara bebas. Jika
terdapat hubungan yang kuat antara
pengamatan x dan y, maka P(x,y) akan
lebih besar dari P(x).P(y) dan sebagai
akibatnya I(x,y) >> 0. Apabila tidak ada
hub
0. Dalam aplikasinya, peluang kata P(x)
dan P(y) diperkirakan dengan menghitung
jumlah kata x dan jumlah kata y yang
terdapat pada suatu artikel, yaitu f(x) dan
f(y), lalu dinormalkan dengan N, yaitu
jumlah seluruh artikel. Peluang bersama
P(x,y) diperkirakan dengan menghitung
berapa kali kata x yang diikuti oleh kata y
yang dinotasikan dengan fw (x,y) dalam
suatu artikel dengan jumlah w kata-kata,
lalu dinomalkan dengan N.

Particle Swarm Optimization
Menurut Grosan et al (Grosan,
Abraham, dan Chis, n.d., 2006) Solusi
yang optimal, pada setiap partikel akan
bergerak kearah posisi yang terbaik
sebelumnya (pbest) dan posisi terbaik
secara global (gbest). Sebagai contoh,
partikel ke- i dinyatakan sebagai : xi =
(xi,1,xi,2... x-i,d) dalam ruang d-dimensi.
Posisi terbaik sebelumnya dari partikel
ke- i disimpan dan dinyatakan sebagai
pbesti = (pbesti,1, pbesti,2,... pbesti,d).
Modifikasi kecepatan dan posisi tiap
partikel dapat dihitung menggunakan
kecepatan saat ini dan jarak pbesti,d ke
pbestd
seperti
ditunjukkan
oleh
persamaan berikut:

vi,m=w.vi,m+c1*R*(pbesti,m-xi,m)+c2*R*gbestmxi,m)…(2.1)

xid=xi,m+
i,m……………………………………… .(2.2)
Algoritma Naïve Bayes
Naive
Bayes
memungkinkan
klasifikasi berdasarkan asumsi kondisi
tersendiri antara prediksi attributes
diberikan class. Untuk itu Naive Bayes
adalah klasifikasi yang benar-benar
kompeten, bekerja cukup baik dalam
tugas-tugas klasifikasi sehingga banyak
peneliti
yang
mencoba
untuk
meningkatkan performa Naive Bayes
(Bermejo, Gámez, dan Puerta, 2011).
Tahapan dalam algoritma naïve bayes
menurut Youn (Youn dan Jeong, 2009):
1. Hitung probabilitas bersyarat/likelihood:

2. Hitung probabilitas prior untuk tiap
class:

3. Hitung probabilitas posterior dengan
rumus:

Pada
dasarnya,
penelitian
merupakan suatu investigasi yang
terorganisasi, yang dilakukan untuk
menyajikan
suatu
informasi
dan
memecahkan masalah. Metode penelitian
yang digunakan penulis menggunakan
metode penelitian eksperimen. Metode
eksperimen merupakan suatu penelitian
yang kondisi-kondisi tertentu dikendalikan
sehingga satu atau beberapa variabel
dapat dikontrol untuk menguji hipotesis.
Adapun metode penelitian yang penulis
gunakan melalui beberapa tahapan
sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data
Data yang digunakan untuk melakukan
eksperimen
dikumpulkan
melalui
www.sitejabber.com, kemudian data
tersebut diseleksi dan dikumpulkan ke
dalam notepad untuk diolah dalam
pengujian data.
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b. Pengolahan Data awal
Memilih metode yang akan digunakan
pada saat pengujian data. Metode
yang dipilih, berdasarkan penelitian
yang terdahulu. Penulis menggunakan
Metode Algoritma Naïve Bayes.
c. Metode yang Diusulkan
Metode yang diusulkan penulis
ditambahkan optimasi agar dapat
meningkatkan nilai akurasi. Maka
dilakukan
penambahan
dengan
menggabungkan metode pemilihan
fitur filter dan wrapper, yaitu Mutual
Information dan Particle Swarm
Optimization (PSO).
d. Eksperimen dan Pengujian Metode
Eksperimen yang dilakukan peneliti,
menggunakan RapidMiner 5.3 untuk
mengolah
data
sehingga
menghasilkan nilai akurasi yang akurat
dan untuk pengujian metode penulis
membuat
aplikasi
menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan
HTML.
e. Evaluasi dan Validasi Hasil Evaluasi
Evaluasi berfungsi untuk mengetahui
akurasi dari model algoritma yang
diusulkan. Validasi digunakan untuk
melihat perbandingan hasil akurasi
dari model yang digunakan dengan
hasil yang telah ada sebelumnya.
Teknik validasi yang digunakan adalah
10-Fold Cross Validation. Akurasi
algoritma akan diukur menggunakan
Confusion
Matrix
dan
hasil
perhitungan akan ditampilkan dalam
bentuk
Curve
ROC
(Receiver
Operating Characteristic).
Teks yang belum diolah biasanya
memiliki karakteristik dimensi yang tinggi,
terdapat noise pada data dan terdapat
struktur teks yang tidak baik. Untuk itu,
dalam pengolahan data awal, text mining
harus melalui beberapa tahapan yang
disebut dengan preprocessing. Tahapantahapan tersebut yaitu:
a. Tokenization
Proses memotong setiap kata dalam
teks dan mengubah huruf dalam
dokumen menjadi huruf kecil. Hanya
huruf yang diterima, sedangkan
karakter khusus atau tanda baca akan
dihilangkan. Jadi hasil dari proses
tokenization adalah kata-kata yang
merupakan penyusun kalimat atau
string yang dimasukan tanpa ada
tanda baca.

b. Stopwords Removal
Penghapusan kata-kata yang tidak
relevan seperti the, on, of, with, and
dan sebagainya.
c. Stemming
Proses untuk menggabungkan atau
memecahkan setiap varian-varian
suatu kata menjadi kata dasar. Stem
(akar kata) adalah bagian dari akar
yang tersisa setelah dihilangkan
imbuhannya (awalan dan akhiran).
Validasi dilakukan menggunakan
10-fold cross validation. Sedangkan
pengukuran akurasi diukur dengan
confusion matrix dan kurva ROC untuk
mengukur nilai AUC. Dengan confusion
matrix, akurasi Naïve Bayes sebelum
menggunakan metode pemilihan fitur dan
setelah menggunakan metode pemilihan
fitur. Tabel 2.2 berikut adalah tampilan
confusion
matrix
dan
rumus
perhitungannya
menurut
Gorunescu
(Gorunescu, 2011).
Confusion
matrix
akan
menggambarkan hasil akurasi prediksi
positif yang benar, prediksi positif yang
salah, prediksi negatif yang benar, dan
prediksi negatif yang salah. Perhitungan
akurasi berdasarkan seluruh prediksi
yang benar dibandingkan dengan seluruh
data testing. Semakin tinggi nilai akurasi,
semakin baik pula model yang dihasilkan.
Tabel 1.
memperlihatkan tampilan
confusion
matrix
dan
rumus
perhitungannya
menurut
Gorunescu
(Gorunescu, 2011):
Tabel 1. Confusion Matrix
Cost
Predicted Class
Matrix
Class = Class =
Yes
No
TP
FN
Obser
Class
(True
(False
ved
= Yes
Positif)
Negatif)
Class
FP
TN
Class
(False
(True
= No
Positif)
Negatif)
Sumber : Gorunescu (2011)
a. Akurasi =

TP+TN
TP+FN+FP+TN
b. Recall (pos)=
TP
TP+FP
Precision (pos)=
TP
TP+FN
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c.

Recall (neg)=

TN
FN+TN
Precision (neg)=
TN
FP+TN
Menurut Gorunescu (Gorunescu,
2011) kurva ROC dapat digunakan untuk
mendapatkan nilai AUC. Nilai AUC
digunakan untuk menentukan keakuratan
klasifikasi pengujian diagnostik, disajikan
pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai AUC
Nilai
0.90 – 1.00

Keterangan
Excellent
Classification
Good
0.80 – 0.90
Classification
Fair Classification
0.70 – 0.80
Poor Classification
0.60 – 0.70
Failure
0.50 – 0.60
Sumber: Gorunescu (2011)
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil dari pengembangan aplikasi
dan pengukuran kinerja model akan
dijelaskan
pada
bagian
ini.
Pengembangan aplikasi akan dibahas
dalam
pengujian
aplikasi
untuk
menunjukkan bahwa hasil dari aplikasi
yang dibuat sudah sesuai dengan yang
diharapkan. Sedangkan pada pengukuran
kinerja model akan dijabarkan hasil
pengukuran kinerja model untuk analisa
sentimen review travel online dengan
menerapkan Mutual Information dan
Particle Swarm Optimization sebagai
pemilihan fitur menggunakan algoritma
Naïve Bayes pada aplikasi yang
dikembangkan.
Dengan memiliki model klasifikasi
teks pada review, pembaca dapat dengan
mudah mengidentifikasi mana review
yang positif maupun yang negatif. Dari
data review yang sudah ada, dipisahkan
menjadi kata-kata, lalu diberikan bobot
pada masing-masing kata tersebut. Dapat
dilihat kata mana saja yang berhubungan
dengan sentimen yang sering muncul dan
mempunyai bobot paling tinggi. Dengan
demikian dapat diketahui review tersebut
positif atau negatif. Dalam penelitian ini,
hasil pengujian model akan dibahas
melalui
confusion
matrix
untuk
menunjukkan seberapa baik model yang
terbentuk. Tanpa menggunakan metode
pemilihan fitur, algoritma Naïve Bayes

sendiri sudah menghasilkan akurasi
sebesar 81.50% dan nilai AUC 0.500.
Akurasi tersebut masih kurang akurat,
sehingga
perlu
ditingkatkan
lagi
menggunakan metode pemilihan fitur.
Pada pembahasan ini peneliti
akan membandingkan hasil pengolahan
data review travel online dengan 100 data
review (50 data negative dan 50 data
positif), 200 data review (100 data
negative dan 100 data positif), dan 300
data review (150 data negative dan 150
data positif). Untuk mendapatkan nilai
akurasi tertinggi dari 3 percobaan dengan
jumlah data review yang berbeda. Berikut
adalah
hasil percobaan data review
travel online:
a. Hasil eksperimen untuk pencarian nilai
parameter tertinggi untuk Mutual
Information pada 100 data review
sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Eksperimen Penentuan
Nilai Tertinggi Number of Bins

Tabel 4. Hasil Eksperimen Penentuan
Nilai Population Size

b. Hasil eksperimen untuk pencarian nilai
parameter tertinggi untuk Mutual
Information pada 200 data review
sebagai berikut:
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Tabel 5. Hasil Eksperimen Penentuan
Nilai Tertinggi Number of Bins

Tabel 8. Hasil Eksperimen Penentuan
Nilai Population Size

Tabel 6. Hasil Eksperimen Penentuan
Nilai Population Size
Setelah menggunakan metode
pemilihan fitur dari filter dan wrapper yang
digabungkan dengan perbandingan data
100, 200, dan 300 data review travel
online didapat bahwa jumlah data 200
dengan 100 data review negative dan 100
data review positif menghasilkan nilai
akurasi algoritma Naïve Bayes meningkat
menjadi 93.50% dan nilai AUC 0.965
seperti yang bisa dilihat pada tabel 6.
Tabel 9. Model algoritma Naïve Bayes
sebelum dan sesudah menggunakan
metode pemilihan fitur
c. Hasil eksperimen untuk pencarian nilai
parameter tertinggi untuk Mutual
Information pada 300 data review
sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Eksperimen Penentuan
Nilai Tertinggi Number of Bins

Penulis
merancang
aplikasi
berbasis website untuk menguji model
dengan menggunakan dataset travel
online. Dibuat dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan HTML.
Berikut merupakan Diagram Alir Data
proses klasifikasi:
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Mulai

Data Teks
Review

Feature Selection

Data preprocessing
1. Tokenization
2. Stopwords
removal
3. Stemming

Mutual Information
Menghitung nilai
mutual information

Temukan Fitur
Tertinggi
Particle Swarm Optimization
Population Size

Inisialisasi
Populasi

Operasi
Generasi

T

Kondisi
Akhir ?

Y
Feature Subset

Tampil Nilai Naïve Bayes
negatif dan postif

selesai

Gambar 1. Diagram alir tahapan proses klasifikasi dengan Naïve Bayes menggunakan
pemilihan fitur
Berikut adalah tampilan rancangan
aplikasi dan implementasinya:

Gambar 2. Tampilan Menu Utama

Gambar 3. Tampilan Menu Upload
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Gambar 4. Tampilan View Data

Gambar 5. Tampilan Menu
Preprocessing

Gambar 6. Tampilan Hasil Naïve Bayes
Implikasi dari penelitian ini, antara lain:
a. Implikasi terhadap sistem
Berdasarkan hasil pengujian data,
terbukti bahwa penerapan Mutual
Information dan Particle Swarm
Optimization terhadap pemilihan fitur
dapat meningkatkan akurasi pada
algoritma Naive Bayes. Dengan
demikian penerapan metode tersebut
dapat membantu para traveler dalam
mengambil keputusan saat ingin
berpergian
sehingga
mengurangi
waktu dalam membaca review dari
travel online.
b. Implikasi terhadap aspek manajerial
Memudahkan pengembang sistem
untuk mereview travel online baik dari
situs penyedia review atau ulasan
produk tertentu maupun dari sosial

media lainnya seperti Four Square,
Twitter, Blogspot, Facebook, dan lainlain.
c. Implikasi terhadap aspek manajerial
lanjutan
Penelitian
selanjutnya
dapat
menggunakan pemilihan fitur lainnya
atau menggunakan teknik lain pada
saat preprocessing serta dapat
menggunakan dataset dari domain
seperti mobil, komputer, music dan
entertainment dan sebagainya.
4. Kesimpulan
Algoritma naïve bayes dengan
mutual information dan particle swarm
optimization sebagai fitur seleksi dan
algoritma naïve bayes tanpa fitur seleksi,
dapat diterapkan untuk prediksi review
travel online. Dari pengolahan data yang
sudah dilakukan, penggabungan metode
fitur seleksi, yaitu filter menggunakan
mutual
information
dan
wrapper
menggunakan particle swarm optimization.
Keduanya
menghasilkan
akurasi
excellent classification. Prediksi hasil
review travel online dengan algoritma
naïve bayes tanpa fitur seleksi memiliki
akurasi 81.50% dengan nilai AUC 0.500,
sedangkan prediksi hasil review travel
online menggunakan algoritma naïve
bayes dengan mutual information dan
particle swarm optimization sebagai fitur
seleksi mendapatkan hasil yang berbeda
dari tiga
percobaan perbedaan data
review dengan 100 data review, 200 data
review , dan 300 data review yang
masing-masing berjumlah data review
negative dan positif memiliki review yang
sama
besar.
Setelah
melakukan
percobaan didapatkan kesimpulan bahwa
hasil nilai akurasi dipengaruhi oleh
banyaknya jumlah data dan pengubahan
nilai parameter dari mutual information
dan PSO. Lamanya durasi waktu yang
dicapai untuk menghasilkan nilai akurasi
diperngaruhi oleh banyaknya jumlah data
dan atribut. Semakin besar data yang
akan diproses maka akan semakin lama
pula dalam memperoleh hasil nilai akurasi.
Dari hasil percobaan didapat bahwa nilai
akurasi terbaik didapat dengan jumlah
200 data review berdasarkan dari jumlah
tersebut menghasilkan nilai akurasi
93.50% dengan nilai AUC 0.965.
Peningkatan akurasi sebesar 12% dari
nilai akurasi 81.50% yang hanya
menggunakan algoritma naïve bayes saja.
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Jadi prediksi review travel online dengan
menggunakan algoritma naïve bayes dan
fitur seleksi lebih unggul dibandingkan
menggunakan algoritma naïve bayes
tanpa fitur seleksi termasuk.
Agar
penelitian
ini
terus
berkembang, berikut saran-saran yang
diusulkan:
a. Penelitian ini dapat dikembangkan
dengan
menggunakan
metodemetode klasifikasi data mining lainnya
untuk melakukan perbandingan.
b. Penelitian ini dapat dikembangkan
dengan menggunakan algoritma fitur
seleksi atau dengan
algoritma
optimasi lainnya.
c. Dapat menggunakan data review
yang berbeda.
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