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ABSTRAK 
 

Klasifikasi  dokumen  pengaduan   secara  elektronik  mengalami  

pertumbuhan yang sangat pesat.  Peningkatan jumlah dokumen pengaduan  

masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan  editor ahli sehingga 

mengakibatkan banyaknya data yang belum tertangangapi oleh sebab itu diperlukan 

klasifikasi secara otomatis agar dapat  mengefisiensi waktu dan sumber daya dalam 

pengelompokan dokumen pengaduan.  Salah satu metode yang cukup akurat  untuk  

Klasifikasi pengaduan  adalah Naive Bayes Classifier. dengan mengambil data  

sampel da- ri database  Layanan  SMS pengaduan.   Hasil experiment menunjukkan 

bahwa metode Multinomial Naive Bayes dapat  digunakan  secara efektif untuk  

mengklasifikasikan dokumen  pengaduan  pada  beberapa  kategori.   Hasil yang 

dicapai  berdasarkan perhitungan tanpa  stemmer dan stemmer menunjukkan  hasil 

yang berbeda. Hasil experimen juga dapat  dilihat bahwa hasil dari pembobotan  

kata-kata da- lam stopword  bahasa  Indonesia berpengaruh  besar terhadap hingga 

accuracy mencapai 91,39% Melalui proses stemmer  dangan  data  train  80%. 

 

Kata kunci: SMS Pengaduan, Text mining,  Naive Bayes, Multinomial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

  



ix 

 

CLASSIFICATION OF PUBLIC COMPLAINT DATA IN  SMS 

COMPLAINT USING NAIVE BAYES MULTINOMIAL  

METHOD 
 

 

 By    : Lucan Yance Nanlohy 

 Student Identity Number : 07111850067012 

 Supervisor(s)           : 1. Dr.  Eko Mulyanto Yuniarno, ST., MT 

2. Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, ST., MT 

 

 

ABSTRACT 
 

 Electronic classification of complaint document has seen rather rapid 

growth.   This upsurge in document count unfortunately is not offset by adequate 

availability of expert editors causing a high number of untended documents.  

Therefore, automated classification is of great necessity to optimize time and 

resources in the classification process.  One fairly accurate method for classifying 

complaints is na¨ıve Bayes multinomial that sources sample data from the SMS 

complaint service database.   The study shows that the naive Bayes method can be 

effectively utilized for classifying complaint documen- ts in several categories.  The 

study results show that from term weighting in stop words, the Indonesian language 

greatly influences the 91.39% accuracy through stemmer process with 80% data 

training. 

 

Key words: Multinomial,  Naive Bayes, SMS Complain,  Text Mining 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pesat  teknologi informasi dan  komunikasi,  khususnya  

internet  telah menjadi bagian penting dalam aktifitas sehari-hari.  Banyak pihak 

yang memanfaatkan internet  untuk  berbagai  tujuan.  Sektor pemerintah  

merupakan  salah satu pihak yang telah mencoba memanfaatkan internet  dengan 

membuat  sebuah situs untuk  berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat  

[1]. Situs semacam ini dikenal dengan nama Pemerintahan elektronik/digi tal (e-

Government). Pemerintah Kota Ambon membangun layanan pengaduan SMS yang 

di digunakan  untuk  menampung  keluhan dan aspirasi masyarakat. 

Pembangunan  layanan  pengaduan   berbasis  elektronik  didasarkan   pada 

fakta bahwa jumlah pengguna ponsel, internet, dan media sosial kian melonjak 

signifikan. Fakta  itu kemudian ditangkap  sebagai peluang sekaligus tantangan 

untuk menjaring seluas luasnya suara masyarakat dan memuarakannya ke arah yang 

lebih konstruktif,  mendorong koordinasi yang efektif-efisien di level intra dan antar  

instansi pemerintah dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik serta pengelolaan 

pengaduan  masyarakat. Hingga saat ini Layanan SMS pengaduan telah  berjalan  

secara terpadu  dengan  sudah  di integrasikan  dengan  Layanan LAPOR  yang 

telah  digunakan.   sehingga setiap  pengaduan  dan aspirasi yang terdapat pada  

layanan  SMS pengaduan  secara  otomatis  akan  disinkronkan dengan situs 

LAPOR! yang semula diinisiasikan dan dikembangkan  oleh Unit Kerja  Presiden  

Bidang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Pembangunan (UKP PPP atau  UKP4) itu 

kini dikelola oleh Kantor  Staf Presiden. 

Di Kota Ambon terdapat beberapa cara untuk melakukan pelaporan yaitu 

dengan  Layanan  SMS Pengaduan dan sistim LAPOR  dimana  merupakan  layanan 

pengaduan  masyarakat yang dapat  diakses secara online dan elektronik. Setiap  

laporan  Pengaduan yang diterima  akan diverifikasi oleh administrator 

SMS Pengaduan untuk  diteruskan  kepada instansi yang bersangkutan. 

Setiap laporan pengaduan  yang diterima  akan diproses menjadi tiga jenis 



2 

 

perlakuan, yaitu disetujui, dipending, atau diarsipkan.  Laporan yang disetujui 

merupakan laporan pengaduan  yang sudah jelas atau  merupakan  keluhan yang 

bagus, sehingga akan langsung diproses dan diteruskan  untuk  ditindaklanjuti. 

Laporan pengaduan  yang dipending merupakan  laporan  pengaduan  yang dirasa 

bagus tetapi  belum jelas, Sedangkan  laporan  pengaduan  yang diarsipkan  

merupakan laporan  yang dirasa tidak  jelas, laporan  yang berulang atau  sudah 

pernah dilaporkan  sebelumnya,  atau  merupakan  saran yang bersifat sangat  umum 

sehingga tidak diproses lebih lanjut.  Adapun bentuk  Laporan Pengaduan dapat 

dilihat  pada Gambar  1.1 

 

Gambar 1. 1 Laporan Pengaduan 

Layanan  SMS Pengaduan telah  menjadi  suatu  sarana  efektif dan  tepat 

guna bagi masyarakat untuk  menyampaikan  segala bentuk  aspirasi dan keluhan 

karena dapat  dibaca langsung oleh pembuat  kebijakan  yang bersangkutan. Dengan  

jumlah  laporan  yang  diterima  Layanan  SMS Pengaduan terus  meningkat  setiap 

tahunnya seiring dengan masyarakat yang semakin mengetahui tentang  SMS 

Pengaduan, pada  tahun  2018 Pemerintah Kota  Ambon mampu menerima  laporan  

masyarakat sebanyak  laporan  dengan  jenis laporan  yang berbeda-beda  dan 

berbagai macam kategorinya  . Data  laporan  yang diterima bukan  saja  berasal  

dari  warga  kota  saja  namun  ada  juga  yang  berasal  dari luar,  seperti  ditunjukkan 

pada  Besarnya  antusiasme  masyarakat pada  SMS Pengaduan tersebut  

membuktikan bahwa  Layanan  SMS saat  ini merupakan salah  satu  media  atau  

fasilitas  penyampaian aspirasi  yang  semakin  populer dari sistem aspirasi dan 
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pengaduan  masyarakat yang terpadu  secara nasional. Karena  semakin banyak  

laporan  yang diterima  maka akan semakin lama dalam mengkategori laporan 

secara manual dan sangat berpengaruh dalam menindaklanjutinya oleh instansi  

terkait  sehingga waktu yang dibutuhkan sangat  lama.   Kategorisasi  atau  

klasifikasi teks  dokumen  menjadi  suatu  yang paling tepat  untuk  menyelesaikan 

permasalahan tersebut, yaitu  dengan melakukan sistem temu kembali atau  

Information  Retrieval.  Information  Retrieval untuk  mengklasifikasi dokumen  

mempunyai  beberapa  metode,  salah satunya adalah  Na¨ıve Bayes Multinomial. 

Text  Mining  merupakan   salah  satu  bagian  dari  Data  Mining  yang  

dapat menganalisis dan memproses data  teks yang bersifat semi terstruktur  

(semistructured) dan  tidak  terstruktur (unstructured).  Hal ini sedikit  berbeda 

dengan  Data  Mining  yang  secara  umum  digunakan  untuk  menganalisis  data 

yang lebih bersifat  ketegorikal,  ordinal,  maupun  kontinyu.   Klasifikasi teks 

dilakukan  untuk  dapat  memudahkan dan  mengefisiensi waktu  dalam  menjawab 

semua itu.  Menurut  [2], Klasifikasi merupakan  proses untuk  menemukan model 

yang membedakan  konsep atau  kelas data,  dengan  tujuan  memperki- rakan  kelas 

dari suatu  objek yang labelnya tidak  diketahui.   Beberapa  teknik juga digunakan  

pada  klasifikasi teks diantaranya Naive Bayes pada  dasarnya menggunakan corpus 

berbahasa  Inggris [3]. Sedangkan yang menggunakan bahasa Indonesia masih 

sangat  kurang.  Beberapa  diantaranya yaitu  Klasifikasi Bahasa  Indonesia  

menggunakan  Naive Bayes [4] Pada  penelitian  ini ini akan membahas  proses 

Klasifikasi data  Pengaduan dengan menggunakan  Naive Bayes berdasarkan hasil 

stemming dengan bahasa Indonesia sehingga dan menentukan nilai dari 

sekumpulan  kata  yang di stemming  dan tanpa  stemming dan juga menghitung  

bobot nilai dari Tf dan Tf-idf. 

Pemerintah sebagai penyusun  kebijakan  sangat  perlu  untuk  mengetahui dan 

memahami  segala bentuk  aspirasi dan keluhan masyarakat. Dengan bantuan teknik 

Data Mining dan Text Mining untuk SMS Pengaduan, maka dapat dilakukan 

analisis data laporan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga pemerintah  dapat  

mengetahui  peta atau  pola isu dan permasalahan yang terjadi  di masyarakat secara 

real time.  Pemahaman mengenai segala informasi yang berasal dari masyarakat 
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dapat  menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan  yang lebih 

efektif dan tepat guna. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Laporan  pengaduan  pada  suatu  Pemerintahan menjadi  kebutuhan yang 

baik  dalam  menjalankan  suatu  proses pengembangan  suatu  daerah  kedepan 

untuk  mencapai  target  dalam  hal pembangunan yang dapat  dilihat  dari berbagai  

aspek.   Untuk  menentukan nilai  dari  setiap  kategori  yang  ditentukan maka  

klasifikasi dokumen  dilakukan  dengan  mencari  kemunculan  dari  setiap kosa 

kata  kemudian  kata-kata tersebut  akan disesuaikan  satu  per satu  berdasarkan 

ketegori yang ada secara manual, dengan jumlah laporan yang semakin hari 

semakin bertambah proses ini membutuhkan waktu relatif lama sehingga dapat  

mempengaruhi  pembangunan dalam pemerintahan. 

Dalam upaya  untuk  mengatasi  pertambahan data  yang kian besar 

dibutuhkan  teknik  klasifikasi text  dengan  menggunakan  prinsip  mechine 

learning agar  pencarian  setiap  kata  pada  dokumen  dapat  dilakukan  dengan  

cepat  sehingga nilai yang didapat  dari setiap kemunculan  kata dapat  disesuaikan 

secara otomatis  pada setiap kategori masing-masing serta menghitung  probabilitas 

kelas mana yang paling optimal.  Bagian ini untuk  menulis rumusan  masalah. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan  dari penelitian  ini adalah  untuk  menghasilkan  metode klasifikasi 

dokumen  yang  cepat  dan  tepat  dengan  memanfaatkan text  mining  dan  

algoritma  naive bayes  untuk  mendapatkan nilai  dari  setiap  kategori  yang  

ditentukan.  Nilai setiap  kategori  yang dimaksud  yaitu  confusien matriks  yang 

akan digunakan  untuk  mengevaluasi performa model dari setiap kategori yang 

ditentukan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data  pengaduan  masyarakat yang digunakan  adalah  data  laporan  yang 

disampaikan melalui Layanan SMS Pengaduan Masyarakan  Kota Ambon 

tahun  2016 sampai 2019. 

2. Klasifikasi menggunakan  Metode Naive Bayes Multinomial. 

 

1.5 Kontribusi 

Segala bentuk  masukan  dan aspirasi masyarakat sangat  penting  bagi 

kemajuan  dalam  berbagai  hal.  Oleh karena  itu,  pemerintah membangun  SMS 

Pengaduan berbasis Elektronik  sebagai sarana  yang bisa digunakan  masyarakat 

untuk  menyampaikan  segala keluh kesah.  Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk  

memberikan  respon  yang  cepat  dan  mengambil  keputusan  secara  tepat.  Dengan 

banyaknya  jumlah  laporan  yang masuk di Layanan  pengaduan, proses analisis 

informasi secara manual  akan  memerlukan  waktu  yang cukup lama  dan  tidak  

responsif.   Teknik  analisis  data  seperti  data  mining  dan  text mining diperlukan  

untuk  mengautomasi  proses analisis data  secara manual yang memerlukan  proses 

yang cukup lama menjadi lebih singkat.  Dengan memanfaatkan teknik  analisis 

tersebut, pemerintah dapat  mengetahui  prioritas permasalahan yang harus 

diselesaikan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dewasa ini pemerintah semakin  serius dalam  miningkatkan mutu  

pembangunan  dan pelayanan  publik.  Salah satu  langkah  mewujudkannya  adalah 

dengan  mengembangkan  e-Governement di Indonesia  dengan  maksud  untuk 

menciptakan interaksi  dengan  masyarakat melalui SMS Pengaduan.  Berbagai 

masukan  yang berasal  dari  masyarakat memegang peranan  penting  bagi 

peningkatan dan  kemajuan  dalam  berbagai  aspek.  Pada  penelitian  ini, data 

tekstual  yang berupa masukan atau  komentar  dari masyarakat akan dijadikan 

sebagai topik analisis.  Dengan menggunakan  teknik analisis text mining, data 

tekstual  tersebut  akan  memberikan  pengetahuan mengenai  berbagai  isu dan 

masalah  yang mendapat banyak  perhatian atau  sorotan  dari masyarakat. 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian  terkait yang  diteliti  handayani,  fitri dan  pribadi,  feddy setio 

tentang  klasifikasi pengaduan dan pelaporan masyarakat menggunakan metode 

Naive Bayes Multinomial [6]. Metode multinomial Naive Bayes dipilih karena 

memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan perhitungan sederhana.   dalam 

penelitiannya menggunakan 113 pelaporan dengan kategori dibagi menjadi 3 yaitu  

Informasi,  kamtibnas,   dan  tindak  pedana  dengan  akurasi  yang  tinggi yaitu  

recall 93%, precision 90%, dan f-Measure 92%. 

Penelitian untuk membandingkan metode multinomial Na¨ıve Bayes dan 

k-nearest neighbor dalam pengelompokan jurnal juga telah dilakukan [7]. Metode 

multinomial Naiıve Bayes dipilih karena hanya memerlukan sejumlah kecil data 

latih untuk menentukan parameter mean dan varians dari variabel yang diperlukan 

untuk  klasifikasi. Terdapat 4 kategori jurnal yaitu Pendidikan Ekonomi, 

Pendidikan  Bisnis dan  Manajemen,  Akuntansi  Aktual,  dan  Ekonomi Bisnis.   

Jumlah data yang digunakan  adalah  40 jurnal  yang  dibagi  masing-masing 10 

jurnal  per kategori.   Hasil yang didapatkan menunjukkan metode Na¨ıve Bayes 
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memiliki kinerja yang lebih  baik  dengan  tingkat  akurasi  70%, sedangkan  metode  

k-nearest  neighbor  memiliki  tingkat  akurasi  yang  cukup rendah  yaitu  40%. 

Penelitian  Amelia Rahman,  Wiranto,  Afrizal Doewes tentang Online 

News Classification Using Multinomial  Naive.  dalam penelitiannya  

menggunakan  3 kategori yaitu Polhukam,  Ekonomi, dan kesra dengan total  isu 

dikelompokkan sebanyak  15 kelas.   Selain itu  penelitian  ini juga  menggunakan  

seleksi fitur untuk  pobobotan  nilai TF-IDF. nilai akurasi  menggunakan  naive 

bayes multinomial  sebesar 93,33%. Sementara  penggunaan  TFIDF  pada  metode 

multi- nomial menunjukan  hasil akurasi  akhir  sebesar 94,29%.  sehingga hasil 

akhir rata-rata dari 86,28% menjadi  86,62% sedangkan  DF- threshold  pada  

multinomial dan TFIDF  pun menunjukan  nilai yang lebih rendah  dari multi naive 

bayes multinomial  dengan TFIDF  yaitu,  sebesar 92,38%.[8] 

 

2.2 Layanan SMS Pengaduan 

Layanan  SMS Pengaduan merupakan  salah satu  layanan  portal  di Indo- 

nesia yang bisa dikategorikan  sebagai e-Government.  Pasal 36 dan 37 Undang- 

Undang Nomor 25 tahun  2009 tentang  Pelayanan Publik mengamanatkan pe- 

merintah  wajib  memberikan  akses seluas luasnya  kepada  masyarakat untuk 

memberikan masukan atas pemberian layanannya. Sebagai tindak lanjut  ama- nat 

Undang-Undang  Nomor 25 tahun  2009, telah diterbitkan Peraturan Presi- den 

Nomor 76 Tahun  2013 Tentang  Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang 

mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N) yang merupakan  integrasi pengelolaan pengaduan  pelayanan  

publik secara berjenjang  pada  setiap  penyelenggara  dalam  kerangka sistem 

informasi pelayanan  publik dan LAPOR  sebagai alat  atau  sarana  pengaduan  

yang disediakan.  Layanan  SMS Pengaduan bertujuan untuk  memfasilitasi  

masyarakat yang  mengalami  kesulitan  dan  kebingungan  ketika  ingin 

menyampaikan keluh kesahnya.  Hingga saat ini Layanan  SMS Pengaduan dapat  

berjalan  dengan baik pada pemerintah Kota Ambon.  Layanan  SMS akan 

mendisposisikan  laporan  masyarakat kepada  Pemerintah yang sudah  di 

sinkronkan  dengan  LAPOR  sehingga laporan  dari masyarakat dapat  dilihat  oleh 

Pemerintah Daerah  terkait  untuk  ditindaklanjuti.  Layanan  SMS Pengaduan juga 
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berpotensi untuk  memudahkan koordinasi antar  instansi, tidak hanya koordinasi 

SMS Pengaduan juga sudah dikoneksikan dengan layanan  lapor saat ini sehingga 

kewenangan antar  Kementerian/Lembaga namun juga koordinasi antara 

Pemerintah Pusat,   Pemerintah Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

2.2.1 E-goverment 

Menurut Global E-Government Readiness Report 2004, e-Government 

adalah  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi  dan aplikasinya  oleh 

pemerintah untuk  menyediakan  informasi dan  pelayanan  publik  kepada  

masyarakat.  Menurut  Palvia  dan  Sharma [9], e-Government merupakan  sebuah 

istilah yang digunakan  untuk  mendeskripsikan  layanan berbasis web dari instansi 

pemerintah baik pemerintah nasional, negara bagian, atau  daerah dimana  

pemerintah menggunakan  teknologi informasi terutama internet untuk mendukung 

operasi pemerintah yang melibatkan  masyarakat, dan menyediakan  layanan  

pemerintah yang  terbuka.    Lebih luas lagi, e Government dapat didefinisikan 

sebagai penggunaan dan penerapan teknologi informasi dalam administrasi  publik 

untuk mempersingkat dan mengintegrasikan alur kerja dan proses; secara efektif 

mengelola data  dan informasi; meningkatkan pelayanan publik;  serta  memperluas  

saluran  komunikasi  dalam  rangka  keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat 

(UN, 2014). E-Government memfasilitasi penyedi- aan informasi yang relevan 

dalam bentuk elektronik kepada masyarakat secara real time; pelayanan  yang lebih 

baik kepada  masyarakat; pemberdayaan masyarakat  melalui akses informasi tanpa  

birokrasi; dan partisipasi  dalam  kebijakan  publik melalui pengambilan  keputusan.  

adapun  implementasi  manaje- men secara umum dapat  di jelaskan melalui 

beberapa  variabel yang berkaitan dengan Pengaduan masyarakat. 

Model Implementasi  komplain  yang berkaitan  dengan  komplain  secara 

umum dapat  di bagi dalam beberapa  variabel yaitu  Kebijakan  dan Ko- mitmen  

Kepemimpinan.   untuk  mencapai  variabel  tersebut diperlukan proses manajemen  

komplain yang melalui tahapan seperti Kelengkapan manajemen  komplain  yang  

disediakan  untuk  mempermudah pengaduan masyarakat yakni SMS elektronik  

digunakan  sebagai elemen kelengkapan  untuk  dapat  berinteraksi  secara dua arah  

antara pemerintah dan masyarakat.  Dan untuk  mendukung  semua itu  perlu 
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manajemen  kom- plain untuk  menentukan keberhasilan  penyelengara  seperti  

oraganisasi, fasilitas,  Infrastruktur dan sarana,  manajemen  data,  pendanaan opera- 

sional.  Dalam proses tersebut dapat banyak kemungkinan terjadinya 

kesalapahaman, salah pengertian,  miskomunikasi,  dan  ketidakakuratan informasi.   

hal  ini dapat  menjadikan  kekecewaan  antara pihak  tertentu.  jika tidak  ditangini  

dengan  benar  maka  akan  menimbulkan  gejolak dan mengganggu kelancaran  

pekerjaan.  Implementasi manejemen  komplain merupakan  penanganan  

pengaduan  secara tersistim  dengan  mengembangkan  mekanisme dan procedur  

mengelola pengaduan  masyarakat secara terstruktur sehingga proses tindak  lanjut  

dapat  dilakukan dengan baik dan tidak  mengganggu pekerjaan  pada  instansi  

bersangkutan dan masyarakat terpuaskan sehingga dapat  mendukung komitmen 

kepemimpinan dan kebijakan yang diambil tepat  sasaran.  adapun  model diagram 

Komplain dilihat  pada Gambar  2.1. 

 

Gambar 2. 1 Model Implementasi Komplain 
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2.2.2 Sistem Pelaporan 

Layanan  SMS Pengaduan adalah  sistem aplikasi pengelolaan  pengaduan 

berbasis  Elektronik  yang  mengedepankan  prinsip  mudah  dan  terpadu.   Dalam 

platform SMS Pengaduan,di integrasikan  dengan LAPOR yang dapat  

menyampaikan  aspirasi  dan  pengaduannya melalui berbagai  kanal,  antara  lain: 

SMS Pengaduan 1708, @LAPOR1708 . Setiap laporan yang masuk akan 

diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator mengenai kejelasan dan kelengkapan 

dan akan diteruskan ke instansi terkait secara digital,  cepat, dan tepat  paling lambat  

3 hari  kerja  setelah  pelaporan  dilakukan  kemudian  dipantau tindak- lanjutnya 

secara interaktif. Setiap laporan yang diterima diproses menjadi tiga jenis 

perlakuan, disetujui,  dipending, atau  diarsipkan.  Laporan yang disetujui  

merupakan  laporan yang sudah jelas atau merupakan  aspirasi yang bagus, sehingga 

akan langsung diproses dan diteruskan  untuk  ditindaklanjuti. Laporan yang 

dipending merupakan laporan yang dirasa bagus tetapi  belum jelas, sehingga perlu 

dilakukan konfirmasi kembali kepada  pelapor.  Sedangkan laporan yang diarsipkan  

me- rupakan  laporan  yang dirasa  tidak  jelas,  laporan  yang berulang  atau  sudah 

pernah  dilaporkan  sebelumnya,  atau  merupakan saran  yang  bersifat  sangat 

umum sehingga tidak diproses lebih lanjut.  Sms pengaduan akan mempublika- 

sikan setiap laporan yang sudah disetujui dan diteruskan  sekaligus memberikan 

notifikasi kepada pelapor.  Instansi Kemeneterian/Lembaga/Daerah diberikan 

waktu  paling  lambat  7 hari  kerja  untuk  melakukan  koordinasi  internal  dan 

tindak  lanjut  laporan  yang dilaporkan  oleh masyarakat.  Jika  sudah  ada  tin- dak  

lanjut  terkait  laporan  tersebut, maka  instansi  yang  bersangkutan akan 

memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan. 

Kemudian laporan akan ditutup atau dianggap selesai jika sudah terdapat tin- dak 

lanjut dari instansi terkait  dan telah berjalan  10 hari kerja setelah tindak lanjut  

dilakukan  tanpa  adanya  balasan  dari  pelapor  maupun  administrator. Berikut  

sistem Pelaporan  terlihat  pada Gambar  2.2. 
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Gambar 2. 2 Alur Sistem Pelaporan 

 

2.2.3 Fitur SMS Pengaduan 

SMS Pengaduan mempunyai  komitmen  untuk  menjaga transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan  pengaduan,   oleh karena  itu  sistem  SMS 1708 didesain  

dengan  mekanisme  terbuka.    Hal ini diwujudkan  dengan  dukungan berbagai  

fitur yang disediakan  oleh SMS pengaduan  untuk  memeberikan  kemudahan  dan 

kenyamanan  masyarakat dalam menggunakan  aplikasi ini. 

Beberapa  fitur yang digunakan  anatara lain : 

• Anonim dan Rahasia,  anonim merupakan  fitur yang diperuntukkan bagi 

pelapor  yang ingin merahasiakan identitasnya, sedangkan  fitur  rahasia 

digunakan  untuk  membatasi  akses atas laporan  hanya bagi pelapor dan 
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instansi terlapor.  Biasanya kedua fitur ini diperuntukkan bagi pelaporan isu-

isu sensitif dan sangat  privat. 

• Unggah data  pendukung,  fitur ini merupakan  fitur yang bisa digunakan bagi 

pelapor  untuk  melengkapi laporannya.   Data  pendukung  biasanya berupa  

foto, dokumen, atau  berbagai bukti  kejadian. 

• Kategorisasi, fitur ini dapat  digunakan  untuk melabeli setiap laporan de-ngan 

dengan lokasi geografis, topik, status  ketuntasan laporan, dan institusi terkait  

sehingga pemerintah maupun  masyarakat dapat  memonitor isu dalam 

berbagai skala dan sudut pandang.  Salah satu contohnya SMS Pengaduan 

dipergunakan sebagai pusat informasi bencana besar sebagai rujukan  dalam  

rangka  penyaluran  bantuan kepada  para  korban.   Pada fitur ini ada beberapa  

kategori topik yang digunakan  yaitu  mengenai : 

1. Pelayanan Publik 

2. Birokrasi 

3. Infrastruktur 

4. Pendidikan 

5. Kesehatan 

6. Sosial 

 

• Opini  kebijakan,  fitur  ini merupakan  fitur  yang  dapat  digunakan  oleh 

instansi  Pemerintah yang terhubung sebagai sarana  jejak pendapat 

masyarakat. Salah satu contoh jejak pendapat yang telah dilakukan melalui 

fitur ini diantaranya tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  

dan Rencana  Implementasi Kurikulum  Baru Pendidikan. 

 

2.3 Text Mining 

Text  mining atau  text  analytics  adalah  istilah  yang mendeskripsikan  

sebuah teknologi yang mampu menganalisis data  teks semi-terstruktur maupun 

tidak  terstruktur, hal inilah yang membedakannya dengan data  mining dimana data  

mining mengolah data  yang sifatnya terstruktur. Pada  dasarnya,  text mining 

merupakan  kecerdasan  dalam menganalisis text,  penggalian  data  berupa text  dan 
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penemuan  informasi dalam  text  dengan  menemukan  pola yang sebelumnya  tidak  

terlihat dalam  sumber  daya yang telah  ada.  Secara umum konsep  pekerjaan  text  

mining  mirip  dengan  data  mining,  yaitu  penggalian prediktif dan penggalian 

deskriptif.  Text  mining mengekstrak  indeks numerik yang bermakna  dari teks 

dan kemudian informasi yang terkandung dalam teks akan diakses dengan  

menggunakan  berbagai  algoritma  data  mining (statistik dan machine learning)  

[10] . 

Dalam perkembangan informasi penelitian mengenai Text mining telah 

banyak mendapat perhatian seiring dengan banyaknya  data  teks yang diperoleh 

media sosial, Web dan aplikasi lainnya.   Text  mining dapat  menganalisis 

dokumen, mengelompokkan dokumen berdasarkan kata-kata yang terkandung 

didalamnya,  serta  menemukan  kesaaman  antara dokumen  untuk  mengetahui 

bagaimana  mereka berhubungan dengan  variabel  lain.  Tahapan text  mining 

dikelompok menjadi 7 yaitu  : 

1. Pencarian  dan  perolehan  informasi  (search  and  information  retrieval), yaitu 

penyimpanan dan penggalian dokumen teks misalnya dalam mesin pencarian  

(search engine) dan pencarian  kata  kunci (keywords). 

2. Pengelompokan  dokumen, yaitu pengelompokan dan pengkategorian  kata, 

istilah, paragraf,  atau dokumen dengan menggunakan metode klaster 

(clustering)  data  mining. 

3. Klasifikasi dokumen, yaitu  pengelompokan dan pengkategorian  kata,  istilah, 

paragraf, atau dokumen dengan menggunkan metode klasifikasi 

(classification)  data  mining berdasarkan model terlatih  yang sudah memiliki 

label. 

4. Web mining, yaitu penggalian informasi dari internet  dengan skala fokus yang 

spesifik. 

5. Ekstraksi  informasi (information  extraction), yaitu mengidentifikasi dan 

mengekstraksi  informasi  dari  data  yang  sifatnya  semi-terstruktur atau tidak  

terstruktur dan mengubahnya  menjadi data  yang terstruktur. 

6. Natural  language processing (NLP), yaitu pembuatan program yang memiliki 

kemampuan  untuk  memahami  bahasa  manusia. 
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7. Ekstraksi  konsep, yaitu pengelompokan kata  atau  frase ke dalam kelompok 

yang  mirip  secara  semantik.   Tahapan Text  Mining dapat  dilihat pada 

Gambar  2.3. 

 

Gambar 2. 3 Tahapan Text Mining 

2.3.1 Preprocessing 

Data yang diinput  perlu melewati fase pre-prosessing terlebih dahulu agar 

dapat  dimengerti oleh sistem pengolahan text mining dengan baik.  Fase preproses 

merupakan  fase yang penting untuk menentukan kualitas proses selanjutnya 

(proses klasifikasi dan pengelompokan).   Tujuan  utama  fase preprosesing adalah  

untuk  merubah  data  mentah  menjadi  format yang terstruktur dan dimengerti. 

Fitur-fitur yang terdapat pada preprocessing terdiri  dari beberapa tahap  dibawah 

ini:  

• Pemilihan dokumen yang digunakan untuk menghilangkan dokumen yang 

mengandung  caci maki, ancaman,  provokasi, pornografi. 

• Tokenization  merupakan  proses pemisahan teks menjadi kalimat dan kata. 
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• Filterisasi merupakan  proses membuang kata-kata serta tanda-tanda yang tidak  

bermakna  secara signifikan, seperti hastag,  url, tanda  baca. 

• Spelling normalization,  merupakan  perbaikan  kata-kata yang salah  eja atau  

disingkat  dengan bentuk  tertentu. Misalnya kata  “tidak”  memiliki banyak  

bentuk  penulisan  seperti  tdk,  gak, nggak,  enggak, dan  banyak lainnya. 

• Case Folding, merupakan  proses pengubahan  huruf dalam dokumen menjadi 

satu  bentuk,  misalnya  huruf  kapital  menjadi  huruf  kecil dan sebaliknya. 

• Stemming, merupakan  proses pengambilan  akar kata,  misalkan kata 

memakai, dipakai, pemakai, memiliki akar kata yang sama yaitu kata dasar 

“pakai”. 

 

2.3.2 Representasi Vector Term Frequency Inverse Dokumen 

Proses operasi algoritma  belajat  (learning  algoritma)  tidak  bisa langsung 

memproses  text  dalam  bentuk  bentuk  aslinya.   Karena  itu  setelah  tahapan 

preprocessing, diubah  menjadi reprsentasi  yang lebih mudah  dikelola. Biasanya 

dokumen akan diwakili oleh vektor.  Model vektor dibangun  dari dokumen dengan 

mengubah  token-token  dalam dokumen menjadi vektor numerik yang akan 

dioperasikan  berdasarkan operasi linear.  Untuk  membangun  model vek tor  perlu 

dilakukan  proses pembobotan.  Pembobotan yang biasa digunakan yaitu  term  

frequency-inverse  document  frequency  (TF-IDF). Term  frequen- cy (TF)  sebagai 

jumlah kemunculan  suatu  kata/istilah dalam suatu  dokumen [11]. Representasi  

Vektor TFIDF  di jabarkan  pada persamaan  2.1. 

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑤) =   𝑡𝑓 𝑥𝑙𝑜𝑔 
𝑛

𝑑𝑓(𝑤)
        (2.1) 

Keterangan : 

𝑡𝑓(𝑤) = term frequency (jumlah  kemunculan  suatu  kata  

dalam dokumen) 

𝑑𝑓(𝑤) = dokumen frequency (jumlah  dokumen yang 

mengandung  satu  kata) 

𝑛 = jumlah dokumen 
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Sementara pada inverse document frequency (IDF) merupakan  

pembobotan yang mengukur  seberapa  pentingnya  sebuah  kata  dalam  dokumen  

dilihat dari keseluruhan  dokumen  secara global [12] , Term  Frequensi-Inverse 

Documen Frequency  Perhitungan bobot dengan term frekuensi-inverse dokumen 

frekuensi (TF-IDF) menggunakan  kombinasi dari  dua  nilai, yaitu  frequency kata 

dan inverse frequency documen yang didapat  dari membagi jumlah dokumen 

secara keseluruhan  dengan  jumlah  dokumen dimana  kata  yang tersebut sering 

muncul [7]. karena dalam feature weighting menggunakan  perhitungan IDF, maka 

metode TF-IDF  membutuhkan referensi dari seluruh dokumen corpus [12]. Berikut  

rumus  untuk  mencari bobot TF-IDF  dapat  dijabarkan pada persamaan  2.2. 

𝑊 𝑑. 𝑡 = 𝑡𝑓𝑑. 𝑡𝑥𝑙𝑜𝑔 (𝐷/𝑑𝑓𝑡)                                                                      (2.2) 

dimana  : 

𝑡𝑓𝑑 = frequency banyaknya  kata  ke -t dari kunci pada dokumen ke -d 

𝑑𝑓𝑡 = jumlah dokumen yang mengandung  kata  ke-t dalam dokumen d 

𝑤 𝑑. 𝑡 = bobot dokumen ke-d terhadap kata  kunci. 

𝐷 = jumlah semua dokumen yang ada di d ke t kunci. 

 

2.4 Naive Bayes 

2.4.1 Teorema Bayes 

Bayes merupakan  teknik prediksi berbasis probalitas  yang berdasar  pada 

penerapan  naive bayes dengan asumsi secara idependen yaitu  tidak  

ketergantungan  dengan  kata-kata yang lain.  Dalam  aturan  naive bayes, maksud  

ide- penden bahwa pada  sebuah fitur data  tidak  berkaitan  dengan fitur lain pada 

data  yang sama.  Dasar  rumus  bayes secara umum digunakan  untuk  prediksi 

yaitu  dapat  dijabarkan pada persamaan  2.3. 

𝑃(𝐻|𝑋) =  
𝑃(𝑋|𝐻) 𝑃(𝐻)

𝑃(𝑋)
                                                        (2.3) 
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Penjelasan  dari persamaan  (2.3) 

P(H  | X) = Probabilitas hipotesis H berdasar  kondisi X 

(posteriori  probabilitas) 

𝑃(𝑋  | 𝐻) = Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H 

𝑃(𝐻) = Propabilitas hipotesis H(prior  Probabilitas). 

𝑃(𝑋) = Probabilitas X. 

 
𝑋 

 

= Data  class yang belum diketahui 

𝐻 = Hipotesis data  merupakan  suatu  class spesifik 

 

2.4.2 Naive Bayes Classifier 

Klasifikasi Naive Bayes merupakan  salah satu metode yang sederhana 

untuk  memprediksi  kelas tertentu dari  sekelompok kata-kata yang  akan  

dimasukan  pada  kelas tertentu.  Naive bayes adalah  metode  pembelajaran  mesin 

learning [13]Alogaritma naive bayes clasisifier juga merupakan  algoritma  yang 

digunakan  untuk  mencari nilai probabilitas  tertinggi  untuk  mengklasifikasi da- 

ta uji pada kategori yang paling tepat.  metode ini dapat berubah sesuai dengan studi 

kasus tertentu. dalam implementasi  studi kasus ini dapat di kembangan dengan 

rumus yang di Tulis pada Persamaan 2.4. 

𝑝(𝑐𝑗 | 𝑑)  =
𝑃(𝑐𝑗) 𝑃(𝑑|𝑐𝑗)

𝑃(𝑑)
                                        (2.4) 

 

 

Dimana  cj  merupakan  kategori  text  yang akan  diklasifikasikan  dan p 

(cj) merupakan  probabilitas  dari kategori  c.  sedangkan  d merupakan  dokumen  

text yang direpresentasikan dengan kelompok kata (X1, X2.....Xn)dimana X1 yaitu 

kata  pertama  X2  kata  kedua dan seterusnya.   untuk  menyeleksi text  kategori 

paling tinggi dengan  persamaan  Naive Bayes MAP (Maximum  a Posteriori). 

Rumus untuk  mencari nilai tertinggi  ditulis pada persamaan  2.5. 

𝐶𝑚𝑎𝑝 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥  
𝑃(𝑐𝑗)𝑃(𝑑|𝑐𝑗)

𝑃(𝑑)
                                        (2.5) 
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Probabilitas p(cj ) dapat  diestemasi agar dapat  menghitung  nilai training 

pada setiap kategori text cj . Dengan pendekatan Naive Bayes yang mengasumsikan 

setiap kata dalam setiap kategori tidak tergantung satu dengan yang lain, maka 

persamaannya dapat  disederhanakan dari persamaan  2.5 menjadi  persamaan 

berikut  dapat  dilihat  pada persamaan  2.6. 

𝑝(𝑑 | 𝑐𝑗 )  =  𝜋𝑖𝑝(𝑤𝑖 | 𝑐𝑗 )                                           (2.6)  

Nilai p(cj ) dan (wi | cj ) akan dihitung pada saat proses training dijalankan 

dengan persamaan  2.7 dan persamaan 2.8. 

𝑃(𝑐𝑗)  =   
𝑛(𝑑𝑜𝑐𝑗)

𝑛(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐)
                                                     (2.7) 

 

𝑃(𝑐𝑗)  = 
1+𝑛𝑖

|𝑐|+𝑛 (𝑘𝑜𝑠𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑎)
                                                  (2.8) 

Dimana : 

𝑛(𝑤𝑗) = Jumlah Kata pada Kategori j 

 

𝑛(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)  = Jumlah sample dokumen  pada saat training 

 

𝑛𝑗  = Jumlah Kemunculan Kata 𝑤𝑗 

 

𝑛(𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎)  = Jumlah setiap Kata pada semua  dokumen test 

 

2.4.3 Naive Bayes Multinomial 

Multinomial merupakan parameter yang digunakan untuk pemodelan 

mencari informasi kata yang berda pada sebuah dokumen.  dalam melalukan model 

multinomial dokumen  diperlukan  tokenizasi  dari sebuah  dokumen  yang akan 

menghasilkan semua string dengan kemunculan  kata  secara umum, karena setiap  

dokumen  text  pengaduan  umumnya  memiliki string  digit  yang  variate dapat  

juga dilakukan  dengan bernouli tetapi  teknik ini tidak  terlalu  informatif sehingga 

dibutuhkan parameter  yang lebih akurat  dalam  model klasifikasi teks, 

Multinomil  merupakan  salah  satu  model naive  bayes  yang  sering 

digunakan  untuk  klasifikasi teks. [14] pada  prosesnya  memiliki aturan  yang 
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bahwasannya  dokumen adalah  perintah  pada  urutan kejadian  kata  yang diproses 

dari kosakata  yang sam dilambangkan  dengan V. dalam pelaksanaannya kami 

menganggap bahawa panjang dokumen pada text data tidak memiliki hubungan 

dengan kata lain tidak saling bergantung  pada kelas masing-masing.  model ini 

dapat  diasumsikan  dengan  aturan  Naive Bayes bahwasannya probabilitas masing-

masing pada sebuah dokumen tidak tergantung satu dengan yang lain atau  berdiri 

sendiri.  Rumus multinomial  dapat  dijabarkan dapat  pada  persamaan 2.9. 

𝑃 (𝑐|𝑑) ∝ 𝑃(𝑐) ∏ 𝑃(𝑡𝑐|𝑐)𝑛
𝑘+1                                           (2.9) 

Dimana : 

𝑃(𝑐 | 𝑑) = Probabilitas dokumen d berada  di kelas c 

𝑃(𝑐) = Prior probability  suatu  dokumen berada di kelas c 

𝑡1, 𝑡1, 𝑡1, . . . , 𝑡𝑛 = Token dalam dokumen d yang merupakan 

  bagian dari vocabulary  dengan jumlah n 

𝑃(𝑡𝑘 | 𝑐) = Probabilitas bersyarat  term tk berada 
 

di dokumen pada kelas c 

    

Klasifikasi dokumen  bertujuan untuk  mencari  kelas terbaik  dalam  suatu 

dokumen.  dalam klasifikasi naive bayes maxmimum  a posteriori  (MAP)  

dilakukan untuk  mencari kelas terbaik.  klasifikasi mencari maximum  a 

posterioridijabarkan pada persamaan  2.10. 

𝑃(𝑐|𝑑) 𝛼 𝑃(𝑐) ∏ 𝑃(𝑡𝑐|𝑐)𝑛
𝑘+1                                        (2.10) 

P ditulis dengan P̂ karena nilai dari P (c | d) dan P (tc | c) yang akan 

dihitung pada saat proses training  belum diketahui.  [15] pada  persamaan  

2.10  terdapat probabilitas  yang  akan  dikalikan.   kare- na itu nilai probabilitas  

akan  lebih baik dilakukan  perhitungan penjumlahan dengan logaritma.  

sehingga probabilitas  terbaik  dapat diketahui  dalam doku- men; log(xy) = 

log(x) + log(y). perubahan dalam persamaan  (2.10) menggunakan 

probabilitas  dapat  dijabarkan pada persamaan  2.11. 

 

        
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑐∈𝐶
 [log �̂� (𝑐) +  ∑1 ≤𝑘 ≤𝑛 log 𝑝 (𝑡𝑘|𝑐)                                                 (2.11) 
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P̂ (c) danP̂ (tk | c) nilai yang diperoleh dengan menghitung  maximum 

likehood sebagai parameter frekuensi relatif.  dalam  persamaan  2.11 dapat  

digunakan untuk menghitung prior dengan rumus yang dijabarkan pada 

persamaan 2.12. 

                             �̂� =
𝑁𝑐

𝑁
                                                           (2.12) 

dimana  : 

P̂ (c) 
 

= 
 

Prior probability  dokumen berada  di kelas c 

Nc 
 

N 

= 
 

= 

Jumlah  dokumen dengan kelas c 
 

Jumlah  seluruh dokumen. 

 

 

 

 

 

𝑃ˆ(𝑡 | 𝑐) merupakan  probabilitas  frekuensy  relatif  term  t yang  

terdapat dalam dokumen kelas c dihitung  dengan menggunakan  rumus yang 

dijabarkan pada persamaan  2.13. 

 �̂�(𝑡|𝑐) =  
𝑇𝑐𝑡

∑ 𝑇𝑐𝑡′𝑡′𝑉
       (2.13) 

Selanjutnya   probabilitas   kata  ke-n  ditentukan dengan  teknik  

laplacion smoothing  pada  perhitungan maximum  likehood.   teknik  ini 

dilakukan  untuk  menghindari  nilai 0 pada  saat  proses proses training.   Teknik  

Laplacion smoothing terlihat  pada persamaan  2.14. 

�̂�(𝑡|𝑐) 
𝑇𝑐𝑡+1

∑ 𝑇𝑐𝑡′+1𝑡′𝑉
                                                           (2.14) 

dimana  : 

V   =  Jumlah  seluruh term pada vocabulary. 

Sementara  rumus  multinomial  yang  digunakan  untuk  pembobotan  kata TF-

IDF  dijabarkan pada persamaan  2.15. 

�̂�(𝑡|𝑐) =  
𝑤𝑐𝑡+1

(∑ 𝑤𝑐𝑡′𝑡′∈𝑉 )+𝐵′
                                                 (2.15) 

 𝑊𝑐𝑡 = Bobot TF-IDF  term pada dokumen kategori c 

𝛴𝑡𝜖𝐵′𝑊𝑐𝑡′ = Jumlah  Bobot TF-IDF  seluruh term pada kelas c 

 
𝐵′ = Jumlah kata unik nilaiTf yang dikalikan dengan IDF pada seluruh 

dokumen. 
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2.4.4 Evaluasi Performance 

Dalam mengevaluasi kinerja pengklasifikasi khususnya klasifikasi teks 

umumnya dilakukan  dengan accuracy  atau  dengan precision and recall.  Nilai 

accuracy merepresentasikan seberapa banyak keseluruhan  dokumen 

diklasifiksikan dengan  benar.   Semakin tinggi nilai accuracy  yang dihasilkan  

maka  semakin bagus dan akurat  model tersebut  dalam melakukan kalsifikasi. 

Adapun rumus untuk  mencari nilai accuracy dijabarkan pada persamaan  2.16. 

  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛
                    (2.16) 

Pada  kasus ketidak  seimbangan  kelas/kategori pada  data  latihan  

dimana  terdapat  kelas data  mayoritas  dan  minoritas,  seringkali  nilai  accuracy  

kurang bisa merepresentasikan performa  model secara  signifikan [5].  Untuk  

mengatasinya  pengukuran  precsion and  recall biasa  dilakukan  dalam  

mengevaluasi model klasifikasi dan juga dapat  menunjukan  bagaimana  

performa setiap  kelas.  Misalnya terdapat 2 kelas A dan B, precision yaitu  

jumlah  sampel yang berkategori  A yang ditebak  dengan  benar  sebagai A 

dibanding  dengan  jumlah total  data  yang ditebak  sebagai A, sedangakan  recall 

yaitu  jumlah sampel berkategori  A yang ditebak  dengan  benar  dibandingkan 

dengan  jumlah  total sampel A. Dalam melakukan pengukuran  ini biasanya 

dibangun confusion matrix yang merupakan  sebuah tabel  yang terdiri  atas  

banyaknya  baris data  uji yang  diprediksi  benar  dan  tidak  benar  oleh model 

klasifikasi.  dapat  dilihat pada tabel evaluasi 2.1. 

Tabel 2. 1 Evaluasi Peformance 

Categori(cj) Classifier class 
 

 
 

Classifier 

YES NO 

YES TP FN 

   

NO FP TN 
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Tabel  2.1 menunjukan  bahwa hasil yang sesuai dengan keputusan  

sistem (TP)  dan klasifikasi yang salah menurut  (FP).  sedangkan  kategori yang 

tidak ada pada hasil klasifikasi kategori, memang tidak termasuk  dari kategori 

tersebut(TN) dan seringkali juga dapat  masuk kategori (FN). dari penjelasan 

diatas parameter tersebut  akan digunakan untuk menghitung 3 metode evaluasi 

yakni: 

recall  yaitu  perbandingan jumlah  dokumen  yang  dikenali  dengan  

totaldokumen yang relevan.  rumus recall dijabarkan pada persamaan  2.17. 

 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃=𝐹𝑁
        (2.17) 

precision yaitu  perbandingan jumlah  dokumen  yang terkenali  dengan  jumlah 
 

dokumen yang terkenali.  dengan rumus yang dijabarkan pada persamaan  2.18. 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
        (2.18) 

F_ score merupakan  penggabungan  dari nilai recall dan precisio yang 

di hasilnya berupa persen, sehingga apabila model klasifikasi semakin baik 

semakin meningkat  presentase  untuk  sistim tersebut 𝐹_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 dapat  dilihat  

pada persamaan 2.19. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2 𝑃𝑅

𝑃+𝑅
        (2.19) 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini pengumpulan  dan pengolahan data laporan atau 

pesan yang disampaikan  dari masyarakat melalui Layanan  SMS Pengaduan akan 

menjadi  data  utama  yang digunakan.  Untuk  menerima  laporan  tersebut  dari 

beberapa  kategori seperti,  data  laporan  bersifat tidak  terstruktur selanjutnya akan  

diolah  sebagai  data  mining  dengan  mengunakan  Naive Bayes.   Proses 

pengolahan  data  mining melalui beberapa  tahapan yaitu  dengan  melakukan 

pengumpulan  data,  kemudian melakukan Preprocessing,  kemudian 

mengklasifikasikan dengan menggunakan  alogaritma  Naive Bayes.  adapun  

diagram alur Penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar  3.1. 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian 

3.1 Data 

Menggambarkan aliran  proses  yang  akan  dilakukan  dengan  data  tahap 

pertama   yang  bersumber  dari  database   pengaduan   SMS Pemerintah Kota 

Ambon.  Dataset  akan dibagi menjadi  6 kategori kelas yaitu  Layanan  Publik, 

Birokrasi,  Infrastruktur, Pendidikan,  Kesehatan,  dan  Urusan  Sosial.  jumlah 

dataset yang digunakan  adalah  846 dari 1038 pengaduan. 
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3.2 Ekstrak Fitur 

Pada tahap ekstrasi fitur ini kita melakukan prapemrosesan  dengan 

menggunakan  beberapa  teknik Natural  Language Processing (NLP)  yang 

nantinya dataset yang tidak terstruktur akan dibuat sehingga nanti akan didapatkan 

data bersih untuk  di lanjutkan dengan tahapan berikutnya. adapun tahapannya 

terlihat  pada Gambar  3.2. 

 

Gambar 3. 2 Alur Ektrasi Fitur 

Pada  Gambar  3.2 diatas  menggambarkan tahapan  yang  dilakukan  pada 

saat ekstrasi fitur, 

• Jumlah  kata  pada setiap text data  langkah ini dilakukan  untuk  mencari 

jumlah  kata  dalam  dokumen  text  data  yang mengandung  kata  negatif dan 

positif umumnya  digunakan. 

• Menghitung  jumlah  karakter  Text  Data  pada  tahap  ini dilakukan  

berdasarkan  proses  sebelumnya  dengan  menghitung  jumlah  karakter  pada 

setiap text data dengan menghitung panjang text data pada setiap pengaduan. 

• Menghitung rata-rata panjang kata pada tahap  ini dilakukan  perhitungan rata-

rata panjang kata dengan menjumlahkan jumlah semua kata dan dibagikan 

dengan jumlah text data dalam pengaduan,  proses ini dilakukan agar dapat  

membantu pada saat melakukan  model klasifikasi. 

• Stop  Word  proses ini dilakukan  membuang  kata-kata yang  ada  dalam text  

data  yang  mempunyai  makna  tidak  penting  sekaligus menambah informasi 
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didalam Natural  Lenguage Processing (NLP) untuk melakukan model 

klasifikasi pada tahap  berikutnya. 

 

3.3 Preprocessing 

Preprocessing merupakan tahapan yang dilakukan  untuk  

mentransformasikan data  tekstual  yang bersifat  tidak  terstruktur menjadi  model 

yang terstruktur.  Model terstruktur di butuhkan agar data  bisa diolah dan dianalisa. 

Preprocessing  dalam  setiap  tahapnya dapat  dilakukan  secara  manual.    Namun 

dikarenakan  data laporan mempunyai jumlah yang sangat besar sehingga 

memerlukan  waktu  yang banyak  dalam proses manual.  Tahapan proses 

preprocessing dapat  dilakukan dengan enam tahap  yaitu Case folding, Stop 

Removal, Frekuensi word rovomal, splling Correction,  tokenizasi, Stemming.  

Proses Preprocessing  dapat  dilihat  pada Gambar  3.3. 

 

Gambar 3. 3 Preprocessing 

3.3.1 Case Lower 

Case Folding merupakan proses pengubahan  huruf dalam dokumen 

menjadi satu bentuk  , misalkan huruf kapital  menjadi huruf kecil data  pengaduan 

yang ada.  proses Case Lower terlihat  pada Gambar  3.4. 
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Gambar 3. 4 Case Lower 

3.3.2 Stop Removal 

Stop Removal merupakan  proses dimana  pengambilan  kata-kata penting 

yang diambil dari proses selanjutnya dan membuang kata-kata yang maknanya 

tidak  penting.  Proses Stop Removal dapat  dilihat  pada Gambar  3.5. 

 

Gambar 3. 5 Stop Removal 



29 

 

3.3.3 Frequent Word Removal 

Dalam  NLP  (Natural Language  Processing)  stop  word merupakan  kata 

yang diabaikan  dalam pemrosesan,  kata-kata ini biasanya  disimpan  ke dalam stop 

list.  Karakteristik utama dalam pemilihan stop word biasanya adalah kata yang 

mempunyai frekuensi kemunculan yang tinggi misalnya kata penghubung seperti  

“dan”,  “atau”, “tapi”,  “akan”  dan  lainnya.   Tidak  ada  aturan  pasti dalam  

menentukan stop  word yang akan  digunakan.   proses Frequent  Words Removal 

dapat  dilihat  pada Gambar  3.6. 

 

Gambar 3. 6 Frequent Word Removal 

3.3.4 Rere Word Removal 

Proses ini dilakukan  untuk  menghapus  kata-kata yang langkah pada  text 

data  ataupun dengan  kata  lain  mencari  kata-kata yang  jarang  muncul  dan 

hubungan  antara kata  sangat  didominasi  dengan  kata  yang tidak  beraturan atau  

tidak saling berhubungan. adapun  proses tersebut  terlihat  pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3. 7 Rere Word Removal 

3.3.5 Tokenizasi 

Tokenizasi merupakan  dokumen teks terdiri dari sekumpulan kalimat, 

proses tokenization  memecah dokumen tersebut  menjadi bagian-bagian  kata yang 

disebut  token.  Tokenizasi terlihat  pada Gambar  3.8. 

 

Gambar 3. 8 Tokenizasi 
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3.3.6 Stemming 

Steeming bertujuan untuk  mentransformasikan kata  menjadi  kata  

dasarnya (root  word) dengan  menghilangkan  semua  imbuhan  kata  sehingga 

dida- patkan  kata  dasar  dari setiap  dokumen pengaduan.   Adapun  prosesnya 

dapat dilihat  pada Gambar  3.9. 

 

Gambar 3. 9 Stemming 

 

3.4 Klasifikasi 

Proses klasifikasi dilakukan  untuk  menggolongkan data  laporan  menjadi 

beberapa kategori kelas yang ditentukan. Dalam penelitian ini, SMS Pengaduan 

memiliki enam prioritas  kategori kelas untuk  mengklasifikasikan dokumen. 

Tujuan  dari  proses klasifikasi ini adalah  untuk  membangun  model prediktif yang 

mampu mengklasifikasikan dokumen sehingga sehingga diketahui  katego ri kelas 

dari sejumlah besar data secara efektif dan efisien. Proses testing telah melewati 

tahap  teks preprocessing klasifikasi menggunakan metode multinomial naive 

bayes.  Menghitung  prior masing-masing  kelas kemudian  menghitung probabilitas  

kata  ke n setelah  itu  menentukan probabilitas  kelas pada  setiap kategori  dan  

menentukan kelas dokumen  dengan  memilih  nilai  probabilitas tertinggi.  Alur 

Proses dapat  dilihat  pada Gambar  3.10. 
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Gambar 3. 10 Alur Klasifikasi 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada  Bab  ini akan  dijelaskan  tentang  hasil  dari  pengolahan  data  SMS 

Pengaduan yang sudah dijelaskan pada  bab sebelumnya.  Pengujian  terhadap data  

SMS Pengaduan di ambil dari database  Layanan  SMS Pengaduan Kota Ambon 

jumlah  data  yang diambil 13000 dengan  dataset sebanyak  1038 data pengaduan  

yang  akan  diklasifikasikan  dalam  6 kategori:   Pelayanan Publik, Infrastruktur, 

Sosial, Pendidikan,  Kesehatan  dan  Lingkungan  Hidup  dengan menggunakan  

presentase  data  sample dari 189, 472, 660, 754, 846. 

 

4.1 Ekstrasi Fitur Teks 

 

4.1.1 Pengujian Number of words 

Pengujian  Number of words yaitu mencari Jumlah  nilai dari setiap 

pengaduan  dalam  dokumen  teks.  Jumlah  Nilai dari pengaduan  dapat  dilihat  

pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Numbers of Words 

No Laporan count 

word 

1 Buat  jasa fotocopy n ATK d dlm, biar kt tdak  susah hx 

bolak balik... 

28 

2 Ambon mohon perhatikan Pelayanan pada kantor  Catatan 

Sipil... 

32 

3 AMBON Bpk/ibu yth.  Menyambut  hujan  yang sdh mulai 

turun... 

   31 

4 Ambon Yg terhormat bpk walikota,tlg  jua tertibkan 

pedagang... 

   27 

5 AMBON beta cuma mau kasi saran untuk  dinas 

perhubungan yang... 

43 
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Tabel 4.1 menjelaskan bahwa proses pehitungan data pada jumlah 

keseluruhan  kata dalam setiap dokumen text untuk  mengetahui  jumlah 

keseluruhan kata  yang mengandung  kata  negatif dan positif. 

 

4.1.2 Pengujian terhadap Number of chart 

Pengujian  dari proses ini untuk  menghitung  jumlah  karakter  pada  setiap 

text  data  dengan  cara menghitung  panjang  kalimat  pada  teks data.   Adapun 

hasilnya dapat  dilihat  pada Tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Numbers of Chart 

No Laporan chart  

count 

1 Buat  jasa fotocopy n ATK d dlm, biar kt tdak  susah hx 

bolak balik  ftcopy, meterai n bli map saja.., mksih sblmx tk 

kmjuan layanan lbh baik lg.. 

142 

2 Ambon mohon perhatikan Pelayanan pada kantor  Catatan 

Sipil karena sudah hampir 1 bulan pengurusan kartu 

keluarga belum juga kami peroleh...stiap kami ke kantor 

janji terus menerus dengan alasan kepala dinas 

berangkat...mohon diperhatikan... 

240 

3 AMBON Bpk/ibu yth. Menyambut hujan yg sdh mulai turun, 

tolong perhatikan selokan/got krn mash byk sampah disitu. 

Saran saja, buat aturan agar rumah/usaha dekat got bertgg jawb 

utk kebersihan got tsb.tk 

198 

4 Ambon Yg terhormat bpk walikota,tlg jua tertibkan pedagang 

kaki5 yg ada di dpn wijaya 2 mardika ini jua su talalu di tenga 

jalan bikin macet tmbh parah 

151 

5 AMBON beta cuma mau kasi saran untuk dinas perhubungan 

yang biasa swiping parkir liar,di sepanjang turun-turun batu 

merah tu ada TANDA LARANG PARKIR tapi masi banya oto 

deng motor yang parkir disitu? ? kanapa seng tilang saja tapi 

lewat deng oto bagitu saja 

257 

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa  nilai  yang  keluar  berdasarkan  

perhitungan karekter dalam setiap dokumen dengan menghitung panjang setiap 

dokumen teks. 



35 

 

4.1.3 Pengujian terhadap Average Word Length 

Menghitung  panjang  rata-rata kata  dalam  setiap  teks data  dan juga 

selain itu  dapat  meningkatkan model klasifikasi kami nantinya.  Adapun  hasil 

perhitungan dapat  dilihat  pada Tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Average Word Length 

No Laporan Number 

STword 

1 Buat  jasa fotocopy n ATK d dlm, biar kt tdak  susah hx 

bolak balik  ftcopy, meterai n bli map saja.., mksih sblmx tk 

kmjuan layanan lbh baik lg.. 

4.107143 

2 Ambon mohon perhatikan Pelayanan pada kantor  Catatan 

Sipil karena sudah hampir 1 bulan pengurusan kartu 

keluarga belum juga kami peroleh...stiap kami ke kantor 

janji terus menerus dengan alasan kepala dinas 

berangkat...mohon diperhatikan... 

 

6.531250 

3 AMBON Bpk/ibu yth. Menyambut hujan yg sdh mulai turun, 

tolong perhatikan selokan/got krn mash byk sampah disitu. 

Saran saja, buat aturan agar rumah/usaha dekat got bertgg jawb 

utk kebersihan got tsb.tk 

5.419355 

4 Ambon Yg terhormat bpk walikota,tlg jua tertibkan pedagang 

kaki5 yg ada di dpn wijaya 2 mardika ini jua su talalu di tenga 

jalan bikin macet tmbh parah 

4.629630 

5 AMBON beta cuma mau kasi saran untuk dinas perhubungan 

yang biasa swiping parkir liar,di sepanjang turun-turun batu 

merah tu ada TANDA LARANG PARKIR tapi masi banya oto 

deng motor yang parkir disitu? ? kanapa seng tilang saja tapi 

lewat deng oto bagitu saja 

5.000000 

Tabel 4.3 menggambarkan nilai perhitungan yang mana hasil yang di da- 

pat dari perhitungan panjang rata-rata kata pada setiap dokumen teks dengan 

panjang nilai yang berbeda disesuai panjang setiap pengaduan yang ada dalam 

dokumen teks. 
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4.1.4 Pengujian StopWords 

Menghitung jumlah stopword dapat  juga memberikan informasi tambahan 

yang  penting  tentang   teks  data  yang  kemungkinan  terabaikan sebelumnya. 

Hasil pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 StopWords 

No Laporan avg 

word 

1 buat  jasa fotocopy n ATK d dlm, biar kt tdak  susah hx 

bolak balik  ftcopy, meterai n bli map saja.., mksih sblmx tk 

kmjuan layanan lbh baik lg.. 

1 

2 Ambon mohon perhatikan Pelayanan pada kantor  Catatan 

Sipil karena sudah hampir 1 bulan pengurusan kartu 

keluarga belum juga kami peroleh...stiap kami ke kantor 

janji terus menerus dengan alasan kepala dinas 

berangkat...mohon diperhatikan... 

4 

3   AMBON Bpk/ibu yth. Menyambut hujan yg sdh mulai turun, 

tolong perhatikan selokan/got krn mash byk sampah disitu. Saran 

saja, buat aturan agar rumah/usaha dekat got bertgg jawb utk 

kebersihan got tsb.tk 

1 

4 Ambon Yg terhormat bpk walikota,tlg jua tertibkan pedagang 

kaki5 yg ada di dpn wijaya 2 mardika ini jua su talalu di tenga 

jalan bikin macet tmbh parah 

2 

5 AMBON beta cuma mau kasi saran untuk dinas perhubungan 

yang biasa swiping parkir liar,di sepanjang turun-turun batu 

merah tu ada TANDA LARANG PARKIR tapi masi banya oto 

deng motor yang parkir disitu? ? kanapa seng tilang saja tapi 

lewat deng oto bagitu saja 

8 

Tabel 4.4 menggambarkan nilai dari stopword yang akan digunakan  

sebagai kata kunci dari setiap kelas kategori, selanjutnya untuk stopwordnya sendiri 

menggunakan  stopword bahasa indonesia yang di tentukan manual dari setiap kelas 

kategori. 

 

4.1.5 Number of Upper Word 

Mengidentifikasi dan menghitung  banyaknya  kata-kata berhuruf besar 

dengan hasil dapat  dilihat  pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4. 5 Number of Upper Word 

No Laporan upper 

1 Buat  jasa fotocopy n ATK d dlm, biar kt tdak  susah hx 

bolak balik  ftcopy, meterai n bli map saja.., mksih sblmx tk 

kmjuan layanan lbh baik lg.. 

1 

2 Ambon mohon perhatikan Pelayanan pada kantor  Catatan 

Sipil karena sudah hampir 1 bulan pengurusan kartu 

keluarga belum juga kami peroleh...stiap kami ke kantor 

janji terus menerus dengan alasan kepala dinas 

berangkat...mohon diperhatikan. 

1 

3 AMBON Bpk/ibu yth. Menyambut hujan yg sdh mulai turun, 

tolong perhatikan selokan/got krn mash byk sampah disitu. 

Saran saja, buat aturan agar rumah/usaha dekat got bertgg jawb 

utk kebersihan got tsb.tk 

1 

4 Ambon Yg terhormat bpk walikota,tlg jua tertibkan pedagang 

kaki5 yg ada di dpn wijaya 2 mardika ini jua su talalu di tenga 

jalan bikin macet tmbh parah 

0 

5 AMBON beta cuma mau kasi saran untuk dinas perhubungan 

yang biasa swiping parkir liar,di sepanjang turun-turun batu 

merah tu ada TANDA LARANG PARKIR tapi masi banya oto 

deng motor yang parkir disitu? ? kanapa seng tilang saja tapi 

lewat deng oto bagitu saja 

    4 

Tabel 4.5 menggambarkan bahwa nilai yang diperoleh dari setiap 

dokumen teks yang memiliki berhurup  besar disertai  dengan kata-kata yang 

bermakna. 

 

Gambar 4. 1 Tabel hasil Ekstrasi Fitur 
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Gambar  4.1 menampilkan  tentang  hasil yang di peroleh dari  ekstrasi  

fitur  yang  di peroleh  dari  proses  sebelumnya  secara  keseluruhan.    Hasil dari 

Keseluruhan  merupakan proses dari ekstrasi fitur. 

 

4.2 Analisa Data Text Preprocessing 

Preprocessing merupakan tahapan yang dilakukan  untuk  

mentransformasikan data  tekstual  yang bersifat  tidak  terstruktur menjadi  model 

yang terstruktur.  Model terstruktur di butuhkan agar data  bisa diolah dan dianalisa. 

Preprocessing dalam setiap tahapnya dapat  dilakukan  secara manual.  Namun 

dikarenakan  data  laporan mempunyai  jumlah yang sangat  besar sehingga 

memerlukan  waktu  yang banyak  dalam  proses manual.   Tahapan proses 

preprocessing dapat  dilakukan dengan empat tahap  yaitu Tokenization,  Case 

folding, Filterisasi,  Stemming.  Processing dilakukan  untuk mendapatkan 

informasi dari sejumlah dataset yang nantinya di gunakan untuk tahapan 

selanjutnya yaitu klasifikasi. 

 

4.2.1 Lower Case 

Mengubah  data  text  pengaduan  menjadi  huruf  kecil. Hasil Lower Case 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4. 2 Lower Case 

Gambar  4.2 menjelaskan  bahwa  seluruh  kata  yang berawal  dengan  

kata besar diubah sebagai huruf kecil agar dapat  mendapatkan informasi yang jelas 

untuk  untuk  mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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4.2.2 Menghapus Tanda Baca(Remove Punctuation) 

Pengujian  ini dilakukan  untuk  mengurangi  ukuran  data  pelatihan  yang 

akan  di gunakan  pada  proses selanjutnya.  Hasil dari  proses tersebut  dapat dilihat  

pada Gambar  4.3. 

 

Gambar 4. 3 Remove Punctuation 

Gambar  4.3 menggambarkan tentang  penghapusan  tanda  koma, titik 

tanda  banca  yang  berada  dalam  dokumen  teks,  yang  akan  digunakan  kembali 

untuk  melakukan  testing  data. 

 

Gambar 4. 4 Replace Special Word 

Gambar 4.4 menggambarkan tentang  memperbaiki kata-kata spesiang 

yang ada dalam dokumen teks. 
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4.2.3 Kata-kata umum 

Proses  pengujian  ini  mencari  kata-kata  yang  sering  muncul  dalam  

setiap dokumen agar nanti dapat dihapus atau dipertahankan. Hasil Pengujian dapat 

dilihat pada tabel 4.6  

Tabel 4. 6 Kata-kata Umum 

No Word Jumlah 

1 di 723 

2 ambon 550 

3 yg 467 

4 dan 399 

5 ini 275 

6 saya 263 

7 kami 259 

8 ada 246 

9 yang 209 

10 kota 201 

Tabel  4.6 menggambarkan bahwa  kata-kata secara  umum  dari dokumen  

teks  yang ada  yang mana  kata-kata tersebut  dapat  dipertahankan untuk digunakan 

saat klasifikasi. 

4.2.4 Menghapus Kata Langkah 

Proses  ini  dilakukan  untuk  nantinya   kata-kata tersebut   dapat   dihapus 

ataupun diganti dengan kata  lain sehingga mempunyai  nilai yang lebih tinggi. 

Hasil dapat  dilihat  pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4. 7 Tabel Kata Langkah 

No amahusu Jumlah 

1 MBR 1 

2 TANPA 1 

3 MEMENTINGKAN 1 

4 6667 1 

5 disinikir2 1 

6 lawan 1 

7 kesadaran 1 

8 seribu 1 

9 menyalahi 1 

10 ank2ibu 1 

Tabel 4.7 menggambarkan hasil preprocessing mendapatkan kata- kata  

yang jarang  muncul  dengan  jumlah  nilai dari masing-masing  kata  yang nantinya  

dapat  di ambil ataupun dihapus  sebagai kata-kata umum  sehingga nilai yang 

didapat  bertamabah tinggi. 

4.2.5 Tokenizasi 

Tokenisasi merupakan  proses pemisahan  text  kedalam  struktur kata,  

karakter,  frasa proses ini kita tokenizasi kata yang diambil dari jumlah data  text 

pengaduan.   Hasil yang di peroleh dari proses tersebut  terlihat  pada  Gambar 4.5. 
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Gambar 4. 5 Tokenisazi 

Selain itu  juga proses selanjutnya pada  tokenizasi  juga dalam  pengujian 

ini menghasilkan kamus kata dari data  text yang ada dengan membuat  kamus 

sendiri dikarenakan  kata-kata yang ada pada data pengaduan  mengandung bahasa 

yang susah diterjemahkan dan masih banyak  menggunakan  kata  daerah oleh sebab 

itu pada  penelitian  ini dibuat  kamus kata  dalam  bahasa  yang dapat di mengerti 

sehingga nantinya  dapat  digunakan  untuk  proses selanjutnya, kamus kata  dapat 

terlihat  pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4. 6 Kamus Kata 
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Gambar  4.6 merupakan  kamus kata  hasil dari tokenizasi setiap  dokumen 

teks  yang  mempunyai  kata-kata tidak beraturan dan  tidak  mengerti  karena 

sebagian besar kata  menggunakan  bahasa  daerah  yang akan  di buat  menjadi 

bahasa  yang di mengerti. 

4.2.6 Stemming 

Bentuk  data  laporan  yang sudah destemming, dalam melakukan seteming 

menggunakan stemmer sastrawi  dapat  dilihat  pada  Gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Stemming 

Gambar  4.7 merupakan  hasil stemming dokumen teks yang dari dokumen 

teks yang telah menghilangkan  imbuhan  dari setiap teks pengaduan. 

 

4.3 Pengujian terhadap Term Frequency 

Term  frequency adalah  menghitung  jumlah  kata  yang ada  pada  kalimat 

sesuai dengan  panjang  setiap  kalimat,  dengan  representasi  pada rumus  T F  = 

(Jumlahsetiapkemunculankata(T )/(T F )  Dibawah  ini menunjukkan Tabel 

frekuensi pada dokumen teks dapat  dilihat  pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4. 8 Term Frequency 

No Word Term Frequency 

1 terus 1.0 

2 oleh 1.0 

3 keluarga 1.0 

4 sipil 1.0 

5 stiap 1.0 

6 janji 1.0 

7 got 3.0 

8 tsb 1.0 

9 sampah 1.0 

10 mash 1.0 

Tabel  4.8 merupakan  hasil term  Frequency  yang memperoleh bobot nilai 

untuk  setiap kata  yang didapat  dari kemunculan  kata  pada  doku- men pengaduan. 

4.3.1 Inverse Dokumen Frequency 

Dokumen text yang ditemukan  atau sering muncul dan mempunyai makna 

yang penting  dan terdapat pada  setiap  dokumen text.   Oleh sebab itu setiap kata  

merupakan  log dari setiap  kata  dari jumlah  total  baris terhadap jumlah baris yang 

sering muncul, dapat  direpresentasi  dengan rumus  IDF  =  log(N/n) dimana  N 

merupakan  jumlah  total  baris  dan  n adalah jumlah  baris  dimana  kata  

dipresentasikan,  hasil  dari  penjumlahan tersebut dapat  dilahat  dari Tabel 4.9. 
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Tabel 4. 9 Tabel-Idf 

No Word term frequncy idf 

1 kami 2.0 1.912223 

2 mohon 2.0 1.912223 

3 kantor 2.0 2.508743 

4 perhatikan 1.0 3.794954 

5 hampir 1.0 4.893566 

6 menerus 1.0 5.453182 

7 dinas 1.0 2.745132 

8 karena 1.0 2.947656 

9 alasan 1.0 3.543640 

10 urus 1.0 3.150597 

Tabel  4.9 merupakan  hasil pengujian  terhadap dokumen  teks yang 

memperoleh bobot nilai dari setiap  kata  yang ada dalam  dokumen  teks dan 

nilai dapat  dilihat  setiap kata  dengan nilai yang berbeda. 

4.3.2 Term Frequency - Inverse Dokumen Frequency 

Merupakan  hasil perkalian  dari Term  Frequency(TF) dan Inverse 

Dokumen  Frequency(IDF) yang  hasilnya  dapat  dilihat  pada  tabel  4.10. 

Tabel 4. 10 Term Frequency – Idf 

No Word term frequncy idf tfidf 

1 kami 2.0 1.912223 3.824446 

2 mohon 2.0 1.912223 3.824446 

3 kantor 2.0 2.508743 5.017486 

4 perhatikan 1.0 3.794954 3.794954 

5 hampir 1.0 4.893566 4.893566 

6 menerus 1.0 5.453182 5.453182 

7 dinas 1.0 2.745132 2.745132 

8 karena 1.0 2.947656 2.947656 

9 alasan 1.0 3.543640 2.947656 

10 urus 1.0 3.150597 3.150597 
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Tabel 4.10 merupakan  pengujian dari term frequency dan Inverse 

dokumen  frequency yang dikalikan  sehingga hasilnya  adalah  bobot  nilai dari 

masing-masing  kata  dalam dokumen teks pengaduan. 

Dalam  ekstrasi  fitur  TFIDF  informasi  yang  didapatkan bahasa  daerah sebanyak  41 

fitur dengan  jumlah  keseluruhan  sebesar 431.  kemunculan  setiap kata  pada  

seluruh  dokumen  pengaduan.   dapat  dilihat  melalui tabel  4.11 

Tabel 4. 11 Tabel TF Bahasa Daerah 

Bahasa  Ambon Bahasa  Indonesia Jumlah  Kemunculan 

Beta saya 58 

oto mobil 25 

seng tidak 25 

danke terima  kasih 14 

su sudah 40 

katong kita 25 

sampe sampai 14 

dong mereka 13 

batu bagus 25 

akang dia 10 

kepeng uang 5 

aer air 14 

 

4.4 Pengujian Terhadap Tfidf 

Proses pengujian  dari Tfidf merupakan  pengujian berdasarkan factorizasi 

kemunculan  kata  dalam  setiap  dokumen  teks  yang  dilakukan  untuk  

mempresdiksi kategori dari dokumen teks pengaduan dengan hasil evaluasi yang 

ditunjukan pada recall, precision dan f1 score. Hasil dapat  dilihat  pada Tabel 

4.12. 
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Tabel 4. 12 Pengujian Tfidf data latih 189 

kategori recall precision f1 score 

Pelayanan Publik 1.0 0.40 0.57 

Birokrasi 1.0 0.40 0.57 

Infrastruktur 0.09 0.07 0.06 

Pendidikan 1.0 0.40 0.57 

Kesehatan 0.54 0.70 0.61 

Sosial 0.54 0.70 0.61 

micro avg 0.66 0.47 0.55 

macro avg 0.52 0.48 0.42 

weighted 0.66 0.57 0.51 

 

Pada  Tabel  4.12 merupakan  hasil pengujian  prediksi dari  dokumen  teks 

dengan data  latih 189 teks berdsarkan  frequency kemunculan  kata.  dapat  dili- 

hat dengan hasil prediksi recall, precision, f1 score dari masing-masing kategori 

yang ada pada dokemen teks pengaduan. 

 

Gambar 4. 8 Grafik Evaluasi TFIDF 
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Pada gambar 4.8 hasil evaluasi dari pengujian TFIDF  nilai recall tertinggi 

terlihat  pada kategori Pelayanan Publik, Birokrasi dan pendidikan dengan nilai 

(1.0%)  dan  precision  berada  tertinggi  berada  pada  kategori  Kesehatan  dan 

sosial (0,70%). 

Tabel 4. 13 Pengujian Tfidf dengan dataset 472 

kategori recall precision f1 score 

Pelayanan Publik 1.0 0.47 0.57 

Birokrasi 0.33 1.0 0.57 

Infrastruktur 0.33 1.0 0.50 

Pendidikan 1.0 0.47 0.57 

Kesehatan 0.47 0.60 0.61 

Sosial 0.47 0.60 0.61 

micro avg 0.65 0.51 0.57 

macro avg 0.53 0.64 0.48 

weighted 0.65 0.59 0.53 

Pada  Tabel  4.13 merupakan  hasil pengujian  prediksi dari  dokumen  teks 

dengan data  latih 472 teks berdsarkan  frequency kemunculan  kata.  dapat  dilihat 

dengan hasil prediksi recall, precision, f1 score dari masing-masing kategori yang 

ada pada dokemen teks pengaduan. 

 

Gambar 4. 9 Grafik Evaluasi TFIDF 



49 

 

Pada gambar 4.9 hasil evaluasi dari pengujian TFIDF  nilai recall tertinggi 

terlihat  pada kategori Pelayanan Publik, dan pendidikan dengan nilai (1.0) 

danprecision tertinggi  berada  pada kategori Birokrasi dan Infrastruktur (1,0). 

Tabel 4. 14 Pengujian Tfidf dengan dataset 660 

kategori recall precision f1 score 

Pelayanan Publik 0.92 0.44 0.59 

Birokrasi 0.92 0.44 0.59 

Infrastruktur 0.06 1.0 0.12 

Pendidikan 0.92 0.44 0.59 

Kesehatan 0.92 0.44 0.59 

Sosial 0.58 0.64 0.61 

micro avg 0.67 0.53 0.59 

macro avg 0.57 0.67 0.53 

weighted 0.67 0.66 0.58 

Pada  Tabel  4.14 merupakan  hasil pengujian  prediksi dari  dokumen  

teks dengan  data  latih  660 teks  berdasarkan frequency  kemunculan  kata.   

dapat dilihat dengan hasil recall menunjukan  Pelayan  Publik,  Birokrasi, 

Pendidikan, Kesehatan  mencapai  0,92 sedangkan  nilai  precision  mencapai  

0,64 kategori Infrastruk   dan  Sosial,  f1 score dari  masing-masing  kategori  

yang  ada  pada dokemen teks pengaduan. 

 

Gambar 4. 10 Gambar Grafik Evaluasi TFIDF 
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Pada  gambar  4.10 hasil evaluasi  dari  pengujian  TFIDF  nilai recall 

tertinggi terlihat  pada kategori Pelayanan Publik,  Birokrasi, Pendidikan  dan 

Kesehatan  dengan  nilai (1.0) dan nilai precision tertinggi  berada  pada  kategori 

Infrastruktur(1.0) dan Sosial (0,64). 

Tabel 4. 15 Pengujian Tfidf dengan data 754 

kategori recall precision f1 score 

Pelayanan Publik 0.95 0.42 0.59 

Birokrasi 1.0 0.09 0.59 

Infrastruktur 0.09 1.0 0.17 

Pendidikan 0.95 0.42 0.59 

Kesehatan 0.33 0.57 0.42 

Sosial 0.33 0.57 0.42 

micro avg 0.64 0.51 0.57 

macro avg 0.54 0.64 0.50 

weighted 0.64 0.63 0.56 

Pada  Tabel  4.15 merupakan  hasil pengujian  prediksi dari  dokumen  teks 

dengan dataset 754 teks berdasarkan frequency kemunculan  kata.  dapat  dili- hat 

dengan hasil recall menunjukan  Birokrasi (1.0), Pendidikan  dan Pelayanan 

Publik(0.95)  sedangkan  nilai precision mencapai  0,64 kategori  Infrastruk  dan 

Sosial, f1 score dari masing-masing  kategori yang ada pada dokemen teks 

pengaduan. 
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Gambar 4. 11 Grafik Evaluasi TFIDF 

Pada gambar 4.11 hasil evaluasi dari pengujian TFIDF  nilai recall terting- 

gi terlihat  pada  kategori  Birokrasi (1.0), dikuti  Pelayanan Publik  dan Pendi- 

dikan  (0,95) dan  nilai precision tertinggi  berada  pada  kategori  Infrastruktur (1.0)  

diikuti  Kesehatan  dan  Sosial (0,57).   sehingga  rata-rata yang  diambil sebesar 

54%. 

Tabel 4. 16 Pengujian Tfidf dengan data 846 

kategori recall precision f1 score 

Pelayanan Publik 0.94 0.36 0.52 

Birokrasi 1.0 0.09 0.59 

Infrastruktur 0.09 1.0 0.17 

Pendidikan 0.95 0.42 0.59 

Kesehatan 0.33 0.57 0.42 

Sosial 0.60 0.68 0.63 

micro avg 0.62 0.48 0.54 

macro avg 0.57 0.65 0.51 

weighted 0.62 0.66 0.55 
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Pada  Tabel  4.16 merupakan  hasil pengujian  prediksi dari  dokumen  teks 

dengan data  latih 846 teks berdsarkan  frequency kemunculan  kata.  dapat  dilihat 

dengan hasil prediksi recall, precision, f1 score dari masing-masing kategoriyang 

ada pada dokemen teks pengaduan. 

 

Gambar 4. 12 Grafik Evaluasi TFIDF 

Pada gambar 4.12 hasil evaluasi dari pengujian TFIDF  nilai recall 

tertinggi terlihat  pada kategori, Birokrasi (1.0), diikuti oleh Pendidikan  dan 

Pelayanan  Publik  dengan  nilai  (0,95 dan  0,94) dan  nilai precision  tertinggi  

berada pada kategori Infrastruktur(1.0) ikutiki oleh kategori Sosial (0,68). 

 

4.5  Pengujian Tanpa Stemming 

Dataset  yang digunakan  pada  pengujian  ini yaitu  189, 472, 660, 754, 

846 dengan  stop  removal  dan  tidak  melewati  proses stemming.   Hasil Pengujia 

dapat  dilihat  pada Tabel 4.17. 
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4.5.1 Tabel Pengujian Naive Bayes Multinomial tanpa stemming 

Tabel 4. 17 Pengujian Tanpa Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 67 

2 Birokrasi 34 

3 Infrastruktur 48 

4 Pendidikan 14 

5 Kesehatan 20 

6 Sosial 4 

Tabel  4.17 adalah  dataset 189 yang sudah  di klasifikasi pada  kelas pada 

setiap kategori pengaduan  masing-masing dan jumlah nilai dari kelas kategori. 

tujuan dari ini agar dapat mengetahui jumlah nilai dari masing-masing kategori 

pada dokumen pengaduan. 

Tabel 4. 18 Tabel Pengujian Multinomial dataset 189 

X test X train result 
 

 
 
 
 

38 

 

 
 
 
 

189 

recall score 0.946 

precision score 0.972 

f1 score 0.959 

score 0.921 

accuracy 89.47% 

 
Tabel  4.23 menunjukan  hasil dari uji data  tanpa  stemming  dengan  

data uji 38 dan  2034 vocabulary  yang diambil  secara  acak dari  keseluruhan  

data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan accuracy 

dengan 92,11%. 

Tabel 4. 19 Correct dan incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 33 5 
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Tabel  4.24 merupakan   correct  dan  incorret  pada  data  uji  dengan  nilai 

selected 33 dan incorrect berjumlah 5. tahapan ini dilakuan sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

 

Gambar 4. 13 Grafik Evaluasi Pengujian tanpa Stemming 

Gambar   4.13 hasil  pengujian  yang  ditunjukan pada  grafik dari  setiap 

Kategori yang di uji. 

Tabel 4. 20 Pengujian Tanpa Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 157 

2 Birokrasi 102 

3 Infrastruktur 115 

4 Pendidikan 22 

5 Kesehatan 59 

6 Sosial 12 

 

Tabel  4.20 adalah  data  latih  472 yang sudah  di klasifikasi untuk  setiap 

kategori  pengaduan  masing-masing.   tujuan  dari  ini agar  dapat  mengetahui 
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jumlah nilai dari masing-masing  kategori pada dokumen latih. Hasil Pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

Tabel 4. 21 Tabel Pengujian Multinomial dataset 472 

X test X train result 
 

 
 
 
 

95 

 

 
 
 
 

472 

recall score 0.898 

precision score 0.963 

f1 score 0.930 

score 0.873 

accuracy 87.37% 

 

Tabel  4.21 menggambarkan hasil dari  uji data  tanpa  stemming  dengan 

data  uji 95 dan  3756 vocabulary  yang diambil  secara  acak dari  keseluruhan data  

dokumen  uji.  evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan accuracy yang 

didapat  sebesar 87,37%. 

Tabel 4. 22 Correct dan incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 83 12 

Tabel 4.22 merupakan  correct dan incorret  pada data  uji dengan nilai 

selected 83 dan incorrect berjumlah  12. tahapan ini dilakuan sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

 

Gambar 4. 14 Grafik Pengujian Multinomial 
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Gambar  4.14 setelah  dilakukan  penambahan data  train  hasil grafik pun 

menjadi meningkat  dengan jumlah nilai kategori bertambah pada masing-masing 

kategori. 

Tabel 4. 23 Pengujian Tanpa stemming dengan Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 213 

2 Birokrasi 148 

3 Infrastruktur 145 

4 Pendidikan 40 

5 Kesehatan 88 

6 Sosial 16 

Tabel  4.23 adalah  dataset 660 yang sudah  di klasifikasi untuk  setiap  

kategori pengaduan  masing-masing.  jumlah kategori dibagi secara merata  pada 

masing-masing  kategori. 

Tabel 4. 24 Tabel Pengujian Multinomial dengan dataset 660 

X test X train result 
 

 
 
 
 

132 

 

 
 
 
 

660 

recall score 0.898 

precision score 0.963 

f1 score 0.930 

score 0.901 

accuracy 90.15% 

Tabel 4.24 menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa stem- 

ming dengan data  uji 132 dan 4547 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 90,15%. 

Tabel 4. 25 Correct dan Incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 119 13 
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Tabel 4.30 merupakan  correct dan incorret  pada data  uji dengan nilai 

selected 119 dan incorrect berjumlah  13. tahapan ini dilakuan sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

 

Gambar 4. 15 Grafik Pengujian tanpa stemming 

Gambar 4.15 setelah dilakukan penambahan data uji hasil grafik pun 

menjadi meningkat  dengan  jumlah  nilai kategori  bertambah pada  masing-masing 

kategori. 

Tabel 4. 26 Pengujian Tanpa Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 243 

2 Birokrasi 180 

3 Infrastruktur 166 

4 Pendidikan 44 

5 Kesehatan 95 

6 Sosial 16 

Tabel  4.26 adalah  data  latih  754 yang sudah  di klasifikasi untuk  setiap 

kategori  pengaduan  masing-masing.   jumlah  nilai keselurahan  terbagi  secara 

merata  pada masing-masing kategori yang ditentukan. 
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Tabel 4. 27 Tabel Pengujian Multinomial dengan dataset 754 

X test X train result 
 

 
 
 
 

151 

 

 
 
 
 

754 

recall score 0.938 

precision score 0.964 

f1 score 0.951 

score 0.907 

accuracy 90.73% 

Tabel 4.27 menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa 

stemming dengan data  uji 151 dan 4943 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1_ score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 90,73%. 

Tabel 4. 28 Correct dan Incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 137 14 

 

Tabel 4.28 merupakan  correct dan incorret pada data uji dengan nilai sele- 

cted 137 dan incorrect berjumlah  14. tahapan ini dilakuan  sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

 

Gambar 4. 16 Grafik Pengujian tanpa stemming 
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Gambar  4.16 setelah  dilakukan  penambahan data  uji,  hasil  grafik pun 

menjadi meningkat  dengan jumlah nilai kategori bertambah pada masing-ma sing 

kategori. 

Tabel 4. 29 Pengujian Tanpa Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 269 

2 Birokrasi 200 

3 Infrastruktur 188 

4 Pendidikan 62 

5 Kesehatan 108 

6 Sosial 16 

 

Tabel  4.29 adalah  data  latih  846 yang sudah  di klasifikasi untuk  setiap 

kategori  pengaduan  masing-masing.   jumlah  nilai keselurahan  terbagi  secara 

merata  pada masing-masing kategori yang ditentukan. 

Tabel 4. 30 Tabel Pengujian tanpa stemming multinomial dengan dataset 846 

X test X train result 
 

 
 
 
 

170 

 

 
 
 
 

846 

recall score 0.902 

precision score 0.973 

f1 score 0.936 

score 0.882 

accuracy 88.24% 

Tabel 4.30  menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa 

stemming dengan data  uji 170 dan 4943 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 88,24%. 

Tabel 4. 31 Correct dan Incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 151 19 
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Tabel 4.31 merupakan  correct dan incorret pada data uji dengan nilai 

selected 151 dan incorrect berjumlah  19. tahapan ini dilakuan  sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

 

Gambar 4. 17 Grafik Pengujian Tanpa stemming 

Gambar  4.16 setelah  dilakukan  penambahan data  uji,  hasil  grafik pun 

menjadi meningkat  dengan jumlah nilai kategori bertambah pada masing-ma sing 

kategori. 

 

4.6 Pengujian dengan Stemming 

Pengujian  yang  sama  dengan  data  diatas  melului  Stemming  data  Data 

sampel yang digunakan pada presentase dataset 189, 472, 660, 754, 846 dengan 

tabel hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.32. 

4.6.1 Tabel Pengujian stemming dengan multinomial 

Tabel 4. 32 Pengujian Tanpa Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 67 

2 Birokrasi 34 

3 Infrastruktur 48 

4 Pendidikan 14 

5 Kesehatan 20 

6 Sosial 4 
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Tabel  4.32 adalah  data  latih  189 yang sudah  di klasifikasi untuk  setiap 

kategori  pengaduan  masing-masing.   jumlah  nilai keselurahan  terbagi  secara 

merata  pada kategori yang sudah ditentukan. 

Tabel 4. 33 Pengujian stemming Multinomial dengan dataset 189 

X test X train result 
 

 
 
 
 

38 

 

 
 
 
 

189 

recall score 0.946 

precision score 0.972 

f1 score 0.959 

score 0.921 

accuracy 92.11% 

Tabel 4.33 menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa stem- 

ming dengan  data  uji 38 dan 1747 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 91,11%. 

Tabel 4. 34 Correct dan incorect 

 
Correct incorrect 

Selected 33 5 

Tabel  4.34 merupakan   correct  dan  incorret  pada  data  uji  dengan  nilai 

selected 33 dan incorrect berjumlah 5. tahapan ini dilakuan sebelum dilakukan 

Klasifikasi. 

Tabel 4. 35 Pengujian Tanpa Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 157 

2 Birokrasi 102 

3 Infrastruktur 115 

4 Pendidikan 22 

5 Kesehatan 59 

6 Sosial 12 
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Tabel 4.40 adalah tabel kategori dan jumlah nilai dari data latih 472 yang 

sudah di klasifikasi menjadi masing-masing  kategori yang sudah ditentukan. 

Tabel 4. 36 Pengujian melalui Stemming dengan dataset 472 

X test X train result 
 

 
 
 
 

95 

 

 
 
 
 

472 

recall score 0.910 

precision score 0.975 

f1 score 0.941 

score 0.894 

accuracy 89.47% 

Tabel 4.36 menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa 

stemming dengan  data  uji 95 dan 3083 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 87,47%. 

Tabel 4. 37 Correct dan Incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 83 12 

Tabel 4.42 merupakan  correct dan incorret  pada data  uji dengan nilai 

selected 83 dan incorrect berjumlah  12. tahapan ini dilakuan sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

Tabel 4. 38 Pengujian melalui Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 213 

2 Birokrasi 148 

3 Infrastruktur 145 

4 Pendidikan 40 

5 Kesehatan 88 

6 Sosial 16 

Tabel 4.43 adalah tabel kategori dan jumlah nilai dari data latih 472 yang 

sudah di klasifikasi menjadi masing-masing  kategori yang sudah ditentukan. 
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Tabel 4. 39 Tabel Pengujian Multinomial dengan dataset 660 

X test X train result 
 

 
 
 
 

132 

 

 
 
 
 

660 

recall score 0.914 

precision score 0.991 

f1 score 0.951 

score 0.909 

accuracy 90.91% 

Tabel 4.39 menggambarkan hasil dari uji data  melalui prediksi stemming 

dengan  data  uji 132 dan  3685 vocabulary  yang diambil  secara acak dari  

keseluruhan  data  dokumen  uji.  evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 87,47%. 

Tabel 4. 40 Correct dan Incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 119 13 

Tabel 4.40 merupakan  correct dan incorret pada data uji dengan nilai 

selected 119 dan incorrect berjumlah  13. tahapan ini dilakuan  sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

Tabel 4. 41 Pengujian melalui Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 243 

2 Birokrasi 180 

3 Infrastruktur 166 

4 Pendidikan 44 

5 Kesehatan 95 

6 Sosial 16 

Tabel 4.46 adalah tabel kategori dan jumlah nilai dari data  train  754/151 

yang sudah di klasifikasi menjadi masing-masing  kategori. 

Tabel 4. 42 Tabel Pengujian Stemming Multinomial dengan dataset 754 
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X test X train result 
 

 
 
 
 

151 

 

 
 
 
 

754 

recall score 0.938 

precision score 0.971 

f1 score 0.954 

score 0.913 

accuracy 91.39% 

Tabel 4.42 menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa stem- 

ming dengan data  uji 151 dan 4013 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 91,39%. 

Tabel 4. 43 Correct dan Incorrect 

 
Correct incorrect 

Selected 137 14 

Tabel 4.43 merupakan  correct dan incorret pada data uji dengan nilai 

selected 137 dan  incorrect  berjumlah  14. tahapan ini dilakuan  sebelum dilakukan 

klasifikasi. 

Tabel 4. 44 Pengujian Stemming Multinomial 

No Kategori Jumlah  Nilai 

1 Pelayanan Publik 269 

2 Birokrasi 200 

3 Infrastruktur 183 

4 Pendidikan 62 

5 Kesehatan 108 

6 Sosial 16 

Tabel  4.44 adalah  data  latih  846 yang sudah  di klasifikasi untuk setiap 

kategori  pengaduan  masing-masing.   jumlah  nilai keselurahan  terbagi secara 

merata  pada kategori yang ditentukan. 

Tabel 4. 45 Tabel Pengujian Stemming Multinomial dengan dataset 846 
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X test X train result 
 

 
 
 
 

170 

 

 
 
 
 

846 

recall score 0.914 

precision score 0.967 

f1 score 0.940 

score 0.940 

accuracy 88.82% 

Tabel 4.45 menggambarkan hasil dari uji data melalui prediksi tanpa 

stemming dengan data  uji 170 dan 4943 vocabulary  yang diambil secara acak dari 

keseluruhan data dokumen uji. evaluasi nilai recall, precision, dan f1 score dan 

accuracy yang didapat  sebesar 88,82%. 

Tabel 4. 46 Analisa data Stemming dan tanpa stemming 

Stemming Tanpa Stemming Data uji 

recall 0.94 0.94 

 

 

 

 

 

38 
precision 0.97 0.97 

f1 score 0.95 0.95 

score 0.92 0.92 

 accuray 92.11% 92.11% 

recall 0.91 0.89  

 

95 
precision 0.97 0.97 

f1 score 0.94 0.93 

score 0.89 0.87 

accuracy 89.47% 87.37% 

 recall 0.91 0.89 

 

 

 

 

132 
precision 0.99 0.96 
f1 score 0.95 0.93 

score 0.90 0.90 

accuracy 90,91% 90.15% 

recall 0.93 0.93  

 

151 
precision 0.97 0.96 

f1 score 0.95 0.95 

score 0.91 0.90 

accuracy 91.39% 90.73% 

recall 0.91 0.90  

 

170 
precision 0.96 0.97 

f1 score 0.94 0.93 

score 0.92 0.88 

accuracy 88.82% 88,24% 
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Dari  hasil  pengujian  pada tabel 4.46 diatas  menunjukan   nilai  dari  

presision,   recall,  F1 score dan accuracy dari masing-masing data  sampel dengan 

pengujian berdasarkan proses Stemming dan tanpa Stemming. Model klasifikasi 

terlihat pada hasil pada analisa text stemming menunjukan nilai ketepatan dalam 

model kla- sifikasi yang akurat setelah melalui proses stemming dan semakin besar 

data maka tingkat accuracy semakin meningkat.   hal ini menunjukan bahwa model 

klasifikasi berbasis teks dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya nilai 

fregmentasi teks yang diidentifikasi, jumlah data latih yang digunakan, fitur 

klasifikasi, serta algoritma yang dan kemunculan kata.  [2] setelah mendapatkan 

model klasifikasi dari proses yang dilakukan maka hasil grafik menunjukan jumlah 

dari setiap kategori dengan jumlah kategori yang sangat tinggi berada pada 

pelayanan publik dan terendah terdapat pada sosial terlihat pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4. 18 Term Matrix 

Gambar 4.18 merupakan data pengaduan yang di ambil untuk melakukan 

pengujian term matrix dengan mengubah kalimat menjadi bentuk array. Hasil 

Pengujian dapa dilihat  pada Tabel 4.47. 
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Tabel 4. 47 Term Matrix array 

array ([ =   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dalam pengujian ini kami melakukan pengujuian terhadap matrix dari 

setiap dokumen pengaduan. Data yang ada dalam pengaduan akan dikonversi dalam 

bentuk array. Pengujian ini menggunakan data uji sebesar 100 pengaduan. 

Pengujian ini hanya membuktikan bahwa dokumen data yang digunakan benar 

ataukah salah. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Setelah melihat hasil yang sudah digambarkan diatas  maka penulis dapat 

menarik  kesimpulan  untuk  menjadi  masukan  dalam  pengembangan  selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

1. Proses  Ekstrasi  fitur  dapat  membantu meningkatkan model klasifikasi 

secara baik pada kategori yang ditentukan. Pada Stopword removal 

dapat dapat meningkatkan akurasi yang lebih tinggi  

2. Pengujian  stemming  melalui  tahapan preprocessing  lebih baik  dengan 

accuracy mencapai 91,39%. 

3. Pengujian  TFIDF  dengan Mulnomial menghasilkan  nilai rata-rata 

yang didapat belum cukup baik mencapai 54%yang baik. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk  penelitian  lebih lanjut  bisa menggunakan  data  sampel yang 

lebih banyak,  untuk  menentukan nilai accuray yang lebih baik. 

2. Membandingkan pengujian TFIDF dengan metode yang lain misalkan 

SVM, Regresi Linear, dll 
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