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ABSTRACT 
Millions of users Twitter account is now able to share their thoughts and opinions on various aspects, 

because twitter is regarded as a rich source of information for decision making and sentiment analysis. 

Sentiment in the present study aims to overcome the problem of users into groups tweet positive opinion and a 

negative opinion. Classifier Support Vector Machine (SVM) is a learning technique that classifies the text being 

popular research field Text Mining. However Support Vector Machine (SVM) has a weakness in the right 

parameter selection problem. The trend in recent years is to simultaneously optimize the features and parameters 

to Support Vector Machine (SVM), so as to improve the accuracy of classification Support Vector Machine 

(SVM). Genetic algorithms have the potential to produce better features and become the optimal parameters at 

the same time. This Penelitiana generate text classification in the form of positive and negative tweets on account 

of fast food restaurant McDonalds is an account. Accuracy of measurement on Support Vector Machine (SVM) 

before and after using Genetic Algorithms. Evaluation is done by using a 10 fold cross vadilation while the 
measurement accuracy is measured by the confusion matrix and ROC curves. The results showed an increase in 

the accuracy of Support Vector Machine (SVM) from 83.50% to 91.00%. 
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PENDAHULUAN 

Jutaan pengguna salah satu mikroblog paling 

populer yaitu Twitter saat ini tengah popular dalam 

hal berbagi pikiran dan pendapat mereka tentang 

berbagai aspek dan kegiatan. Hal ini menyebabkan 

twitter dianggap sebagai sumber yang kaya informasi 

untuk pengambilan keputusan dan analisis sentimen. 
Munculnya media sosial telah memberikan tempat 

bagi para pengguna web untuk mengekspresikan 

berbagi pikiran serta pendapat mereka tentang topik 

yang berbeda dalam suatu peristiwa. Twitter telah 

hampir memiliki 600 juta pengguna dan lebih dari 

250 juta pesan per hari. Hal ini dengan cepat telah 

menjadi tambang emas bagi organisasi untuk 

memantau reputasi dan merek mereka dengan 

mengekstrasi dan menganalisis sentimen dari Tweets 

yang diposting oleh publik tentang pasar mereka dan 

para pesaing [8]. 
Area utama lain penelitian Twitter berfokus 

pada pengembangan pendekatan analisis sentimen 

yang dirancang khusus untuk tweet.  Tweets adalah 

genre yang unik komunikasi, dan fitur unik  dan sifat 

telah dipertanyakan dalam penerapan  dan efektivitas 

dari pendekatan yang lebih tradisional untuk 

sentiment analisis. Tweets adalah unit yang sangat 

singkat teks, maksimal 140 karakter  panjang, dan 

ditandai dengan santai, bahasa kompak dengan 

penggunaan luas gaul, singkatan, akronim, dan 

emoticon. Tweets juga mengandung hashtags, 

referensi pengguna, dan link tertanam  ke situs lain 

yang berisi informasi direferensikan tambahan, lebih 

rumit analisis sentimen [4]. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah 

dilakukan dalam hal klasifikasi sentimen pada twitter 

yang tersedia secara online diantaranya, analisis 

sentimen pada data twitter dengan menggunkan 

penglasifikasian Support Vector Machine (SVM) [10]. 
Analisa sentimen pada opini review film 

menggunakan pengklasifikasi Support Vector 

Machine (SVM) dan Particle Swarm Optimization[1]. 

Sentimen kalsifikasi terhadap ulasan tempat tujuan 

travel dengan menggunakan pendekatan Supervised 

Machine Learning [15]. 

Support Vector Machine (SVM) merupakan 

salah satu algoritma kalsifikasi linier yang memiliki 

prinsip utama untuk menentukan pemisah linear 

dalam ruang pencarian terbaik yang dapat 

memisahkan dua kelas yang berbeda [13]. kelebihan 
pada algoritma SVM yaitu mampu mengidentifikasi 

hyperplane terpisah yang memaksimalkan margin 

antara dua kelas [2]. SVM adalah kasus khusus dari 

keluarga algoritma yang kita sebut sebagai pengatur 

metode klasifikasi linier dan metode yang kuat untuk 

minimalisasi resiko [13]. Namun Support Vector 

Machine (SVM) memiliki kekurangan terhadap 

masalah pemilihan parameter yang sesuai [1]. 

Seleksi fitur mempengaruhi beberapa aspek 

yaitu pola klasifikasi, akurasi klasifikasi, waktu yang 

diperlukan untuk pembelajaran fungsi klasifikasi, 

jumlah contoh yang dibutuhkan untuk pembelajaran 
dan biaya yang terkait dengan fitur menurut Yang dan 
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Honavar dalam [15]. Dalam masalah aplikasi tertentu, 

tidak semua fitur ini sama pentingnya. Kinerja yang 

lebih baik dapat dicapai dengan membuang beberapa 

fitur. Dengan demikian, kita dapat menghilangkan 

data yang noise, data yang tidak relevan dan 

berlebihan.  

Selain seleksi fitur, pengaturan parameter 

Support Vector Machine (SVM) memiliki pengaruh 

penting pada akurasi klasifikasinya. Tidak sesuainya 

sebuah  pengaturan parameter dapat menyebabkan 

hasil klasifikasi yang rendah menurut Keerthi & Lin 
dalam Zhao [17]. Akurasi klasifikasi optimal SVM 

diperoleh dengan mencari setting parameter yang 

optimal. Parameter yang harus dioptimalkan yaitu 

kesalahan parameter C dan parameter fungsi kernel 

seperti Gaussian kernel parameter γ untuk fungsi 

kernel Gaussian. Pencarian grid merupakan alternatif 

dan pendekatan pencarian secara langsung. Namun, 

pencarian kemampuan dari pendekatan ini sangat 

rendah menurut Hsu, Chang, dan Lin dalam Zhao 

[17]. Selain itu, pencarian grid tidak dapat melakukan 

pilihan fitur. Dalam beberapa literatur, metode seleksi 
fitur berdasarkan Genetic Algoritm (GA) telah 

diusulkan oleh Raymer, Punch, Goodman, Kuhn, dan 

Jain dalam Zhao [17]. 

Kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir 

adalah untuk secara bersamaan mengoptimalkan 

bagian fitur dan parameter untuk Support Vector 

Machine (SVM), sehingga dapat meningkatkan 

akurasi klasifikasi pada Support Vector Machine 

(SVM). Algoritma Genetika memiliki potensi untuk 

menghasilkan fitur yang lebih baik dan menjadi 

parameter yang optimal pada waktu yang sama [16]. 
Pada penelitian ini algoritma Support Vector Machine 

(SVM)  dan metode Genetic Algoritm sebagai metode 

pemilihan fitur yang akan diterapkan untuk 

mengklasifikasikan tweet yang ada pada twitter untuk 

meningkatkan akuasi sentiment. Hipotesis pada 

penelitian ini yaitu apakah Support Vector Machine 

(SVM) mampu dalam menyelesaikan masalah dalam 

klasifikasi sentimen pada twitter. Dan apakah dengan 

metode Genetic Algorithm mampu meningkatkan 

akurasi analisa sentiment pada Support Vector 

Machine (SVM). 

Menurut Medhat [9] Analisis Sentimen dapat 
dianggap sebagai proses klasifikasi yang memiliki 3 

tingkat klasifikasi utama yaitu tingkat pada dokumen, 

tingkat pada kalimat dan tingkat pada aspek. Menurut 

Moraes [9] langkah-langkah yang umumnya 

ditemukan pada klasifikasi teks analisa sentimen 

adalah: 1. Definisikan domain dataset, 2. 

Pengumpulan dataset yang melingkupi suatu domain, 

misalnya dataset review film, dataset review produk, 

dataset tweet dan lain sebagainya, 3. Pre-processing, 

4. Tahap pemrosesan awal yang umumnya dilakukan 

dengan proses Tokenization, Stopwords removal, dan 
StemminG, 5. Transformation,  6. Proses representasi 

angka yang dihitung dari data tekstual. Binary 

Representation yang umumnya digunakan dan hanya 

menghitung  kehadiran atau ketidakhadiran sebuah 

kata di dalam dokumen. Berapa kali sebuah kata 

muncul di dalam suatu dokumen juga digunakan 

sebagai skema pembobotan dari data tekstual.  

SVM menemukan hyperlane ini menggunakan 

Support Vector dan Margin.Menurut Basari [1] dalam 

menentukan suatu nilai pembobotan kelas positif dan 

negatif dalam Support Vector Machine (SVM) 

ditentukan berdasarkan jika nilai dari bobot lebih 

besar sama dengan 0 maka diklasifikasikan kedalam 

kelas positif dan sebaliknya jika nila bobot kurang 

dari 0 maka dapat diklasifikasikan kedalam kelas 
negatif. Berikut adalah fungsi dari rumus perhitungan 

bobot pada Support Vector Machine (SVM) [24] . 

 
Variabel dan parameter Algoritma Support 

Vector Machine (SVM) untuk kalsifikasi: 
1. χ  ={ χ1, χ1,.., χ m} sebagai sampel training 
2. y  ={ y1,.., ym}Ć {±1} sebagai label data 

training 
3. kernel =jenis fungsi kernel 
4. par =parameter kernel 
5. C  =komstanta cost 
6. Α  =[ α1,.., αm]       sebagai 

multiplier dan bias 

 
Menurut Gorunescu  [5] pemilihan  fitur  

digunakan  untuk menghilangkan  fitur  yang  tidak  

relevan  dan  berulang,  yang  mungkin menyebabkan  

kekacauan,  dengan menggunakan metode  tertentu. 

Menurut  John, Kohavi,  dan  Pfleger  dalam  Chou[2] 

metode pemilihan fitur dalam machine learning salah 

satunya yaitu: 

Wrapper: Menurut  Chou[2]  wrapper  

menggunakan  akurasi klasifikasi  dari  beberapa  

algoritma  sebagai  fungsi  evaluasinya.  Karena 

wrapper harus menguji sebuah pengklasifikasi untuk 
tiap subset fitur untuk dievaluasi,  biasanya  lebih  

banyak  memakan  waktu  khususnya ketika jumlah  

fiturnya  tinggi. Menurut  Kohavi  dalam Ye  [16] 

wrapper  mengevaluasi  fitur  secara  berulang dengan 

mematuhi  algoritma  induktif. Oleh  karena  itu,  fitur  

yang  dipilih oleh  pendekatan wrapper mungkin  

lebih  cocok  untuk  algoritma  induktif, dan 

menghasilkan akurasi klasifikasi yang  tinggi. 

Menurut Ghiassi [4] salah  satu metode wrapper  

yang  bisa  digunakan  dalam  pemilihan fitur  adalah 

Genetic  algorithm  (GA).  Penilitian ini akan dibahas 

mengenai Genetic algorithm lebih rinci sebagai 
Algoritma Genetika (Genetic Algorithm) Menurut 

Zukhri [18] Optimasi adalah proses menyelesaikan 

suatu masalah tertentu supaya berada pada kondisi 

yang paling menguntungkan dari suatu sudut pandang. 

Masalah yang diselesaikan berkaitan erat dengan 

data-data yang dapat dinyatakan dalam satu atau 

beberapa variable.  Menurut Zukhri [18] Algoritma 

Genetika merupakan suatu metode heuristik yang 

dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan 

proses seleksi alamiah teori Evolusi Darwin. Metode 

optimasi dikembangkan oleh Jhon Holland sekitar 
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tahun 1960-an dan dipopulerkan oleh salah seorang 

mahasiswanya, David Goldberg pada tahun 1980-an. 

Proses pencarian penyelesaian dalam algoritma ini 

berlangsung sama seperti terpilihnya individu untuk 

bertahan hidup dalam proses evolusi. Dan menurut 

Huang dalam Wang [14] telah terbukti bahwa GA 

lebih cocok untuk kasus dengan parameter karena 

berkurangnya penggunaan memori dan waktu 

komputasi yang cepat. 

   Menurut Medhat [9] tugas dari analisis sentimen 

telah dianggap sebagai masalah klasifikasi, maka 
langkah pertama dalam sebuah masalah kalsifikasi 

sentimen adalah untuk mengekstrak dan memilih fitur 

pada teks. Berikut penjelsan dari beberapa pemilihan 

fitur saat ini: 1. Terms Presence and Frequance: Fitur-

fitur ini adalah kata-kata individu atau N-Gram dan 

jumlah frekuensi yang sering muncul seperti 

memberikan bobot pada kata-kata menjadi nilai biner 

(nol jika kata tersebut muncl dan satu jika sebaliknya) 

atau menggunakan bobot frekuensi yaitu istilh untuk 

menunjukan kepentingan yang relative pada fitur. 2. 

Part Of Speech (POS): Penemuan kata sifat karena 
hal tersebut adlah indikator penting dari suatu 

pendapat. 3. Opinion Words and Phrases: Merupakan 

kata-kata yang umum digunakan untuk 

mengekspersikan pendapat termasuk pendapat yang 

baik atau buruk dan suka datau benci. Dari sisi lain 

beberapa ungkapan mengungkapkan suatu pendapat 

tanpa menggunakan kata-kata opini. 4. Negations: 

Munculnya kata-kata negatif yang dapat mengubah 

orientasi opini seperti tidak baik menjadi setara 

dengan buruk 

    Menurut Khan [8] Micro Blogging situs Twitter 
merupakan sumber informasi yang kaya dan beragam. 

Menurut Dehkharghani [3] Twitter adalah 

microblogging populer dan jaringan sosial situs web 

dengan basis pengguna terdaftar sekitar 650 juta per 

tahun 2013 yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengirim pesan teks paling banyak hanya 140 

karakter (tweet). Pengguna Twitter mengirimkan atau 

membahas sebuah pesan (tweet) tentang subjek dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan dapat dilihat bahwa dalam 

beberapa tahun terakhir ini twitter telah banyak 

digunakan partai politik untuk meluncurkan 

kampanye terhadap masyarakat. Bahkan beberapa 
perusahaan manufaktur produk telah mempelajari 

reaksi para pengguna lewat twitter. Hal tersebut 

disebabkan oleh sifat dari micro blog yang dimana 

orang-orang dapat mengirimkan pesan secara real 

time tentang pendapat mereka terhadap berbagai 

topik, membahas isu-isu yang sedang popular, 

mereka juga dapat berpendapat tentang keluhan dan 

mengekspresikan sentiment positif bagi prouk yang 

mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun 

luasnya data sentimen pada twitter tersebut 

menyebabkan sulit untuk menganalisa dan 
memahami sentimen tersebut untuk 

mengklasifikasikan tweet pada twitter sebagai 

sentimen positif, negatif atau  netral secara real time. 

 

   Menurut Gorunescu [5] validasi adalah proses 

mengevaluasiakurasi prediksi dari suatu model. Ada 

banyak metode yang digunakan untuk memvalidasi 

suatu model berdasarkan data yang ada, seperti 

holdout, random sub-sampling, cross-validation, 

stratified sampling, bootstrap, dan lain sebagainya. 

Menurut Han [6] confusion matrix adalah alat yang 

sangat berguna untuk menganalisa seberapa baik 

pengklasifikasi bisa mengenali tuple dari class yang 

berbeda. Dalam confusion matrix dikenal beberapa 

istilah seperti True positive yang merujuk pada tuple 
positif yang secara benar dilabeli oleh 

pengklasifikasi, sementara True negative adalah tuple 

negatif yang secara benar dilabeli oleh 

pengklasifikasi. Adapula False positive yang 

merupakan tuple negatif yang secara tidak benar 

dilabeli oleh pengklasifikasi, dan False negative yang 

merupakan tuple positif yang secara tidak benar 

dilabeli oleh pengklasifikasi. 

   Kurva ROC akan digunakan untuk mengukur 

AUC (Area Under Curve). ROC curve membagi hasil 

positif dalam sumbu y dan hasil negatif  dalam sumbu  
x [14]. Sehingga semakin besar area yang berada 

dibawah kurva, semakin baik pula hasil prediksi. 

 

METODE PENELITIAN 

  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini 

adalah  menggunakan metode pemilihan  fitur 

wrapper. Dari  jenis  wrapper yang digunakan yaitu  

Genetic  Algorithm  sebagai  metode pemilihan fitur 

agar akurasi pengklasifikasi Support Vector Machine 

(SVM)  bisa meningkat. Penulis menggunakan  

pengklasifikasi Support Vector Machine (SVM) 
karena sangat mampu mengidentifikasi hyperplane 

terpisah yang memaksimalkan margin antara dua 

kelas, efisien dan merupakan  teknik  machine  

learning  yang  populer  untuk  klasifikasi  teks,  serta 

memiliki  performa  yang  baik.  Genetic  Algorithm 

yang penulis  terapkan  adalah  menggunakan  

Support Vector Machine (SVM)  yang  diuji  di  

dalam  tahap wrapper. 

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu mengambil data tweet pada twitter yang 

diunduh dari http://rs.peoplebrowsr.com/ dengan 

menggunakan akun twitter @McDonalds. Contoh 
tweet positif sebagai berikut: 

“Hello @McDonalds i love your restaurant a lot im a 

really big fan. also im 14 years old. can i please  

have a free happy meal please“ 

Sedangkan contoh tweet negative sebagai berikut:  

“Very disappointed @McDonalds we have waited for 

almost an hour i will tell everyone give me free 

stuff !!”. 

Proses klasifikasi pada penelitian ini adalah untuk 

menentukan sebuah kalimat sebagai anggota kelas 

positif atau kelas negatif berdasarkan nilai 
perhitungan pembobotan dari rumus SVM yang 

bernilai 0. Jika nilai dari bobot lebih besar sama 

dengan 0 maka diklasifikasikan kedalam kelas positif 

dan sebaliknya jika nila bobot kurang dari sama 

http://rs.peoplebrowsr.com/
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dengan 0 maka dapat diklasifikasikan kedalam kelas 

negatif. Dokumen yang akan dihitung nilai bobotnya 

dapat dilihat pada table 2. 

            Table 2.  Dokumen yang dihitung nilai bobotnya. 

Dokumen Atribut  kelas 

Realiz_

month 

mcdonalds 1_m s_time Egg_muc

muffin 

Pos28.txt 

(@McDonald

s: 

@karlsynlee1 

Who's on 

MVP duty for 

Karlsyn 

today? Now's 

your time to 

shine - get 

her that Egg 

McMuffin 

she wants! :)) 

 

 

 

0 

 

 

0.001 

 

 

0 

 

 

 

0.217 

 

 

0.252 

 

 

positif 

Neg22.txt 

(I'm starting 

to realize that 

my once a 

three month 

trip to 

@McDonalds 

should be cut 

out 

completely. 

Terrible 

service) 

 

 

0.246 

 

   0.001 

 

 

0,132 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

negatif 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

Berikut adalah perhitungan untuk contoh dokumen 

pos28.txt dengan fungsi sebagai berikut: 

W28  = Y28 . X28 

  = 1 . (0,001+0,217+0,252) 

  = 1,47 

Di mana W28 adalah bobot untuk dokumen Pos28.txt 

yang menentukan klasifikasi kelas positif atau 

negatif, sedangkan  Y28  merupakan nilai label untuk 

dokumen tersebut di mana Y hanya bernilai 1 untuk 

kelas positif dan -1 untuk kelas negatif.  X28  nilai-
nilai atribut yang ada pada sebuah dokumen yang 

ingin dihitung bobotnya dan ditentukan kelasnya.  

Bobot untuk dokumen Pos28.txt adalah 1,47 maka 

dokumen tersebut diklasifikasikan kedalam kelas 

positif. 

Berikut adalah perhitungan untuk contoh dokumen 

Neg22.txt dengan fungsi sebagai berikut: 

W22 = -Y22 . X22 

  = -1 . (0,246+0,001+0,132) 

  = - 1,379 

Di mana W22 adalah bobot untuk dokumen 

Neg22.txt yang menentukan klasifikasi kelas positif 
atau negatif, sedangkan  Y22  merupakan nilai label 

untuk dokumen tersebut di mana Y hanya bernilai 1 

untuk kelas positif dan -1 untuk kelas negatif.  X22  

nilai-nilai atribut yang ada pada sebuah dokumen 

yang ingin dihitung bobotnya dan ditentukan 

kelasnya. Bobot untuk dokumen Neg22.txt adalah - 

1,379, maka dokumen tersebut diklasifikasikan 

kedalam kelas negatif.  Penelitian  ini dimulai  

dengan melakukan adjustment pada metode Genetik 

algoritma dengan nilai  Population size yang berada  

pada nilai default, kemudian dilanjutkan  dengan 

kelipatan 5 hingga nilai Population size yang 

menghasilkan akurasi paling tinggilah yang akan 

digunakan pada langkah percobaan selanjutnya. 

Kemudian dilakukan adjustment  pada nilai P 

Initialize, P Crossover, P Generate dengan keliapan 

0.2 untuk  mendapatkan  model  yang  baik. 

Sedangkan pada metode SVM (Support Vector 

Machine) berdasarkan penelitian Ilhan[7] adjustment  

dilakukan pada nilai parameter C sebagai parameter 

pengendali  dengan nilai =1.0 . Dan hasil akhir 
akurasi tertinggi dicapai pada saat nilai Population 

size=15, P Initialize=0.9, P Crossover=0.9, P 

Generate=1.0 dan . Tabel  indikator  dan hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3. Tabel Indikator Dan Hasil Pengujian 

Populati
on size 

P  
Initializ
e 

P  
Crossov
er 

P 
Gener
ate 

C Accur 
Acy 

15 0.5 0.5 0.1 0.0 83.50 % 

10 0.7 0.7 1.0 1.0 86.50 % 

20 0.9 0.9 1.0 1.0 82.00 % 

15 0.9 0.9 1.0 1.0 91,00 % 

15 0.7 0.7 1.0 1.0 84.44 % 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

Dalam penyesuaian indikator pada Genetic algorithm, 

akurasi paling tinggi diperoleh  dengan  kombinasi  

population  size=15,  p  initialize=0.9,  p  

crossover=0.9,  dan  p  generate=1.0.  Hasil  akurasi  

mencapai  91,00%.  Jika  indikator  Population dan 

lainnya  turut  diubah  maka dapat menyebabkan  
proses  pengolahan data menjadi semakin lama.  

 

PEMBAHASAN 

  Untuk  mengurangi  lamanya  waktu  pengolahan  

data,  pada penelitian ini  hanya  menggunakan  100  

Tweet  positif  dan  100  Tweet  negatif  sebagai  data  

training. Kemudian data Tweet  tersebut melalui tahap 

preprosesing dikarenakan terdapat beberapa fitur 

sintaksis yang mungkin tidak berguna untuk diolah 

menggunkan algoritma Machine Learning, sehingga 

data tweet  tersebut harus dibersihkan seperti tanda @ 

(at) untuk link ke nama pengguna, url atau link 
website (http, url, www), # (hashtag), RT (untuk 

tweet balik). 

Dataset ini dalam tahap preprosesing harus 

melalui 4 proses, yaitu: 1. Tokenization: yaitu 

mengumpulkan  semua kata yang  muncul dan 

menghilangkan  tanda baca maupun simbol apapun 

yang bukan huruf. 2. Stopwords Removal: yaitu 

penghapusan kata-kata yang tidak  relevan, seperti  

the, of,  for, with dan sebagainya. 3. Stemming: yaitu 

mengelompokkan kata ke dalam beberapa kelompok 

yang memiliki kata dasar yang sama, seperti drug, 
drugged, dan drugs di mana kata dasar dari semuanya 

adalah kata drug. 4. Generate 2-Gram: yarakter N-
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Gram adalah n angka terdekat dari urutan umpan 

balik yang diberikan. Sebagai contoh 3-gram dari 

kata “TERM” akan menjadi “_ _ T”,”_ T E”, “TER”, 

ERM”, “RM _”, “M _ _”. N-gram dengan 1 dimensi 

disebut dengan unigram, jika 2 dimensi disebut 

bigram, sedangkan 3 dimensi disebut trigram dan 

apabila lebih dari 3 dimensi pada dasarnya disebut N-

gram.  Sedangkan  untuk  tahap  transformation 

dengan  melakukan  pembobotan TF-IDF pada 

masing-masing kata. Di mana prosesnya menghitung 

kehadiran atau ketidakhadiran sebuah kata di dalam 
dokumen. Berapa kali sebuah kata muncul didalam  

suatu  dokumen  juga  digunakan  sebagai  skema  

pembobotan  dari  data tekstual. 

    Dengan  memiliki  model  klasifikasi  teks  tweet 

pada twitter, dapat digunakan untuk menindaklanjuti 

suatu strategi perusahaan maupun organisasi dalam 

menentukan keputusan dari akun twitter mereka, 

yaitu dengan mengidentifikasi tweet tersebut 

sentimen yang positif maupun yang negatif. Dari  

data  tweet  yang  sudah  ada,  dipisahkan menjadi  

kata-kata,  lalu  diberikan bobot  pada  masing-
masing  kata  tersebut.  Kata  mana  saja  yang 

berhubungan dengan sentimen yang sering muncul 

dan mempunyai bobot paling tinggi. diketahui bahwa 

tweet 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  

wrapper  Genetic Algorithm,  algoritma  Support 

Vector Machine (SVM)  sendiri  sudah  menghasilkan  

akurasi  sebesar  83,50% dan  nilai  AUC  0.910  

Akurasi  tersebut masih  kurang  akurat,  sehingga  
perlu pada penelitia ini akan ditingkatkan  

menggunakan  metode wrapper Genetic Algorithm.  

Akurasi  Algoritma Support Vector Machine (SVM)  

meningkat menjadi  91.00% dan nilai AUC 0.931 

seperti yang bisa dilihat pada tabel 4 

Tabel 4. Model algoritma Support Vector Machine 

(SVM) sebelum dan sesudah menggunakan metode 
Genetic Algorithm 

 Algoritma 
Support Vector 
Machine (SVM) 

Algoritma 
Support Vector 
Machine (SVM) 

+ Genetic 

Algorithm 

Successful 
classification of 
positive tweets 

77 86 

Successful 

classification 
negative tweets 

90 96 

Model accuracy 
AUC 

83.50% 91.00% 

Model accuracy 
AUC 

0.910 0.931 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

   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 (SVM) Support Vector Machine sebelum 

menggunakan metode pemilihan fitur dan setelah 

menggunakan metode pemilihan fitur. 

Pengukuran dengan  confusion matrix di sini 

akan menampilkan perbandingan dari hasil akurasi 

model Support Vector Machine (SVM) sebelum 

ditambahkan metode Genetic algorithm yang bisa 
dilihat pada tabel 5. dan setelah ditambahkan metode 

Genetic algorithm yang bisa dilihat pada tabel 6 

Tabel 5. Confusion Matrix Model Support 

Vector Machine (SVM) sebelum penambahan 

metode Genetic Algorithm 

Akurasi Support Vector Machine (SVM): 83.50  % 

+ - 6.73% (mikro 83.50) 

 True 

negative 

True 

positif 

Kelas 

precision 

Pred.negative 77 10 88.51 % 

Pred.Positive 40 79 79.65% 

Class recall 77.00% 90.00%  

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

Table 6. Confusion Matrix Model Support 

Vector Machine (SVM) sesudah penambahan 

metode Genetic Algorithm 

Akurasi Support Vector Machine (SVM): 91.00% + 

- 6.24% (mikro 91.00%) 

 True 

negative 

True 

positif 

Kelas 

precision 

Pred.negatif 86 4 95.56% 

Pred.Positif 14 96 87.27% 

Kelas recall 86.00% 96.00%  

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 
Berikut adalah tampilan kurva ROC yang 

akan dihitung nilai AUC-nya. Gambar 2 adalah kurva 

ROC untuk model Support Vector Machine (SVM) 

sebelum menggunakan  metode Genetic Algorithm 

dan gambar 3 adalah kurva ROC untuk model 

Support Vector Machine (SVM) setelah 

menggunakan metode Genetic Algorithm 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Kurva ROC Model Support Vector 

Machine (SVM) sebelum menggunakan metode 

Genetik Algorithm 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

Gambar 3. Kurva ROC Model Support Vector 

Machine (SVM) setelah menggunakan metode 

Genetik Algorithma 
. 

KESIMPULAN 

Untuk mengklasifikasikan teks sentimen analisis 

dengan data berupa data tweet pada twitter, salah satu 

pengklasifikasi yang dapat digunakan adalah 

pengklasifikasi menggunakan algoritma Support 

Vector Machine (SVM). Hal ini dikarenakan Support 

Vector Machine (SVM) merupakan salah satu 

algoritma kalsifikasi linier yang mampu 

mengidentifikasi hyperplane terpisah yang 

memaksimalkan margin antara dua kelas. Selain itu 
Support Vector Machine (SVM). juga sangan populer 

digunakan untuk klasifikasi teks dan memiliki 

performa yang baik. 

Genetik Algoritma telah terbukti dapat 

meningkatkan akurasi pengklasifikasi Support Vector 

Machine (SVM) dalam hal pengolahan data. Data 

tweet dapat diklasifikasi dengan baik ke dalam bentuk 

positif dan negatif. Akurasi Support Vector Machine 

(SVM) sebelum menggunakan penggabungan metode 

wrapper Genetic Algorithm akurasi yang dihasilkan 

yaitu sebesar 83,50% dan  nilai  AUC  0.910. 

Sedangkan setelah menggunakan penggabungan 
metode Genetic algorithm, akurasinya meningkat 

hingga mencapai 91.00% dan nilai AUC 0.931. 

Peningkatan akurasi mencapai 7.5 %.  

Untuk mendukung penelitian ini dapat 

dikembangkan sebuah aplikasi sentimen analisis 

untuk mengklasifikasikan tweet positif dan negatif. 

Model yang dibentuk dalam penelitian ini diterapkan 

pada akun twitter McDonalds sebagai penentu 

keputusan strategi perusahaan dari opini-opini yang 

diutarakan oleh pelanggan, sehingga implikasi 

penelitian ini dapat digunakan pula untuk organisasi 
dan perusahaan lain yang memiliki akun twitter untuk 

menganalisis sentimen  yang terjadi terhadap produk 

mereka untuk menentukan keputusan dan strategi 

selanjutnya yang harus ditindaklanjuti. 
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