JURNAL INFORMATIKA, Vol. 6 No. 1 April 2019, pp. 23~28
ISSN: 2355-6579
E-ISSN: 2528-2247

23

Analisis Sentimen Review Restoran menggunakan
Algoritma Naive Bayes berbasis Particle Swarm
Optimization
Retno Sari
STMIK Nusa Mandiri Jakarta
e-mail: retno.rnr@nusamandiri.ac.id

Abstrak
Terdapatnya aplikasi yang memudahkan untuk mengetahui ulasan dari suatu tempat atau
makanan membuat pembaca dengan mudah menentukan tempat untuk mereka berwisata
kuliner. Ulasan yang diberikan terdiri dari ulasan positif dan ulasan negatif. Algoritma Naive
Bayes berbasis Particle Swarm optimization dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat
peningkatan akurasi. Dataset yang digunakan berupa review restoran yang dibagi menjadi 2
class yaitu class positif dan class negatif, data diujikan menggunakan 10 Fold Cross Validation.
Analisis sentimen review restoran menggunakan Algoritma Naive Bayes berbasis Particle
Swarm Optimization menghasilkan akurasi sebesar 82.45%. Hasil ini lebih baik dibandingkan
dengan menggunakan algoritma Naive Bayes saja yang menghasilkan akurasi sebesar
74.34%.
Kata Kunci: analisis sentimen, review restoran, naive bayes, Particle Swarm Optimization.
Abstract
The existence of an application that makes it easy to find out reviews from a place or food
makes the reader easily determine the place for their culinary tour. The reviews provided
consist of positive reviews and negative reviews. The Naive Bayes algorithm based on Particle
Swarm optimization is done to find out whether there is an increase in accuracy. The dataset
used is a restaurant review which is divided into 2 classes, positive class and negative class,
the data is tested using 10 Fold Cross Validation. Sentiment analysis of restaurant reviews
using Particle Swarm Optimization based on Naive Bayes Algorithm resulted in an accuracy of
82.45%. This result is better than using the Naive Bayes algorithm which produces an accuracy
of 74.34%.
Keywords: sentiment analysis, restaurant review, Naive Bayes, Particle Swarm Optimization

1. Pendahuluan
Terdapatnya
aplikasi
yang
memudahkan para pecinta kuliner untuk
mencari lokasi dan makanan yang sesuai
harapan, membuat pecinta kuliner dengan
mudah menemukan tempat dan makanan
yang diinginkan dimanapun mereka berada.
Aplikasi yang ada menyediakan foto, lokasi,
ulasan konsumen dan rating yang diberikan
oleh konsumen.
Review dan rating yang diberikan
membantu
pelanggan
lain
untuk
mengevaluasi usaha atau servis yang di
berikan dan mereka dapat menentukan
pilihan (Govindarajan, 2014).
Klasifikasi
sentimen
bertujuan
untuk mengatasi masalah ini dengan cara
otomatis
mengklasifikasikan
ulasan

pengguna menjadi pendapat positif atau
negatif (Zhang, Ye, Zhang, & Yijun, 2011).
Terdapat
beberapa
penelitian
sebelumnya mengenai review restauran
diantarannya, penelitian yang dilakukan
oleh Zhang, dkk pada tahun 2011 dengan
judul klasifikasi sentimen pada review
restoran di internet yang di tulis dalam
bahasa
Canton
menggunakan
pengklasifikasi Naive Bayes dan Support
Vector Machine (Zhang, Ye, Zhang, &
Yijun, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh
Muthia pada tahun 2017 dengan judul
analisis sentimen pada review restoran
dengan
teks
bahasa
Indonesia
menggunakan algoritma Naive Bayes
(Muthia, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh
Zhang,
dkk
pada
penelitiannya
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menggunakan fitur bigrams( 2 suku kata)
dan trigrams(3 suku kata), pada penelitian
ini lebih baik menggunakan fitur bigrams
dibandingkan dengan fitur unigrams dan
trigrams dan algoritma naive bayes lebih
baik dibandingkan dengan SVM (Zhang,
Ye, Zhang, & Yijun, 2011).
Pada penelitian di tahun 2017,
Muthia
meneliti
menggunakan
penggabungan metode pemilihan fitur
Genetic Algorithm dengan menggunakan
fitur trigram (3 suku kata) mengalami
peningkatan akurasi klasifikasi mencapai
4% dibandingkan sebelum menggunakan
metode pemilihan fitur (Muthia, 2017).
Bayes merupakan salah satu
klasifikasi probabilistik yang sederhana
yang didasarkan pada teorema Bayes
dengan asumsi naives yang kuat (Ahmed,
Guan, & Chung, 2014). Keuntungan dari
klasifikasi Bayes yaitu bahwa Naive Bayes
hanya membutuhkan jumlah yang kecil
uuntuk data training untuk memperkirakan
parameter yang dibutuhkan untuk klasifikasi
(Korada,
Kumar,
&
Deekshitulu,
2012).Namun Naive Bayes memiliki
kekurangan yaitu sangat sensitif dalam
pemilihan fitur (Chen, Tian, & Qu, 2009).
PSO merupakan teknik optimasi
yang sangat mudah diterapkan dan
terdapat
beberapa
parameter
untuk
dimodifikasi (Basari, Hussin, Ananta, &
Zeniarja, 2012).
Pada
penelitian
ini
untuk
mengetahui seberapa pengaruhnya Particle
Swarm Optimization pada algoritma Naive
Bayes untuk analisis sentimen review
restoran dalam meningkatkan akurasi.
Tujuan penelitian ini menggunakan
Particle
Swarm
Optimization
dalam
meningkatkan akurasi pada analisis
sentimen review restoran menggunakan
algoritma Naive Bayes.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis
lakukan adalah metode eksperimen,
dengan tahapan berikut:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan data
review restoran yang didapat dari web
yelp yang terdiri dari 100 review positif
dan 100 review negatif.
b.

Pengolahan Data
Dataset ini dalam tahap preprocessing
harus melalui 3 proses, yaitu:
a) Tokenization
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Pada proses ini, kata yang memiliki
tanda baca dan symbol yang bukan
huruf dihilangkan.
b) Filter Stopword
Proses
penghapusan
atau
pembuangan kata-kata yang sering
ditampilkan dalam dokumen.
c) Stemming
Proses pembuangan prefix dan
suffix
sehingga
membentuk
menjadi kata dasar.
c.

Metode yang diusulkan
Untuk
mengetahui
pengaruh
pengklasifikasi Naive Bayes berbasis
Particle Swarm Optimization dalam
analisis sentimen review restoran.
Model yang diusulkan pada penelitian
ini dapat dilihat dari gambar 1.
Dataset

Preprocessing

Tokenization

Filter Stopword

Stemming

Feature Selection

Particle Swarm Optimization

Population

Tidak

Initial Population

Ending
Condition

Ya
Feature Subset

10 Fold Cross validation

Naive Bayes

Model Evaluation:
·
Confusion Matrix
(Accuracy)
·
ROC Curve (AUC)

Gambar 1. Model yang di usulkan
Sumber: Sari (2018)
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d.

Eksperimen dan Pengujian Metode
Proses eksperimen pada penelitian ini
menggunakan RapidMiner 5.3 untuk
pengujian model dilakukan dengan
menggunakan
dataset.
Tahapan
pengujian untuk analisis sentimen
review restoran sebagai berikut:
1) Menyiapakan
dataset
untuk
eksperimen yang sudah diketahui
classnya
2) Mendesain arsitektur algoritma
Naïve
Bayes
pada
analisis
sentimen review restoran dan
mendesain
arsitektur
menggunakan
Particle
Swarm
Optimization untuk optimasi pada
algoritma Naïve Bayes pada
analisis sentimen review restoran
3) Melakukan training dan testing
terhadap metode Naïve Bayes dan
penggunaan algoritma Naive Bayes
berbasis
Particle
Swarm
Optimization .

e.

Evaluasi dan Validasi Data
Validasi dilakukan menggunakan 10
fold cross validation. Dimana dengan
menggunakan teknik ini dengan
membagi secara acak ke dalam tiap
bagian dimana terdiri dari 10 bagian an
setiap bagian akan dilakukan proses
klasifikasi. Sedangkan pengukuran
akurasi diukur dengan confusion
matrix dan kurva ROC (Receiver
Operating
Characteristics)
untuk
mengukur nilai AUC.

1) Algoritma Naive Bayes
Bayesian
klasifikasi
adalah
pengklasifikasi statistik yang dapat
digunakan
untuk
memprediksi
probabilitas keanggotaan suatu
class.
Bayesian
classification
didasarkan pada teorema bayes
yang
memiliki
kemampuan
klasifikasi serupa dengan Decision
Tree dan Neural Network. Bayesian
Classification
terbukti
memiliki
akurasi dan kecepatan yang tinggi
saat
diaplikasikan
kedalam
database dengan data yang besar
(Kusrini & Luthfi, 2009).
Tahapan
dalam
algoritma
Naive Bayes, sebagai berikut (Han
& Kamber, 2006):
a) Perhatikan D adalah record
training dan ditetapkan labellabel kelasnya dan
b) masing-masing
record
dinyatakan n atribut (n field) X
= (X1, X2, ..., Xn)
c) Misalkan terdapat m kelas C1,
C2, ..., Cm
d) Klasifikasi adalah diperoleh
maximum
posteriori
yaitu
maximum P(Ci|X)
e) Ini diperoleh dari teorema
Bayes

𝑃(𝐶𝑖|𝑋)=𝑃(𝑋|𝐶𝑖)𝑃(𝐶𝑖)𝑃(𝑋)....... (2.1)
Karena P(X) adalah konstan untuk
semua
kelas,
hanya
perlu
dimaksimumkan
𝑃(𝐶𝑖|𝑋)=𝑃(𝑋|𝐶𝑖)𝑃(𝐶𝑖).................... (2.2)
2) Particle Swarm Optimization (PSO)
Particle
Swarm
Optimization
merupakan
sebuah
evolusi
algoritma yang efisien. Particle
Swarm
Optimization
adalah
populasi
berdasarkan
metode
optimasi
stokastik
berbasis
populasi yang didasarkan pada
perilaku burung flok. Particle
Swarm optimization dimulai dengan
satu set acak dan mencapai optima
global dengan memperbaharui
generasinya
(Gupta,
Reddy,
Shweta, & Ekbal, 2015).
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Tabel 1 Confusion Matrix
Classification
Predicted Class
Observed
Class= Class=No
Class
Yes
Class
a (True
b (False
= Yes Positive Negative
- TP)
- FN)
Class c (False
d (True
= No
Positive Negative
- FP)
-TFN)
Sumber : (Gorunescy, 2011)
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil
Data
yang
digunakan
dalam
pengklasifikasiaan teks terdiri dari 100
review positif dan 100 review negatif.
Sebelum diklasifikasikan, data tersebut
harus melewati beberapa tahapan proses
agar dapat diklasidikasikan ke proses

26

selanjutnya, berikut ini adalah tahapan
prosesnya:
1) Pengumpulan data
Data review restoran positif dijadikan
didalam satu folder dengan nama
review positif dan data review restoran
negatif dijadikan didalam satu folder
dengan nama negatif.
2) Pengolahan Awal Data
Proses pengolahan awal data terdiri
dari tokenization, filter stopword dan
steeming.
3) Klasifikasi
Dalam proses ini review restoran
diklasifikasikan untuk menentukan
class untuk setiap reviewnya, class
review restoran terbagi dua yaitu class
positif dan class negatif. Penentuan
class untuk setiap review ditentukan
melalui perhitungan probabilitas dari
rumus algoritma Naive Bayes.
Data yang diujikan menggunakan 10
fold cross validation. Dimana dengan
menggunakan teknik ini dengan membagi
secara acak ke dalam tiap bagian dimana
terdiri dari 10 bagian an setiap bagian akan
dilakukan proses klasifikasi.
3.2. Pembahasan
Model klasifikasi teks pada review
restoran membuat pembaca dapat dengan
mudah mengidentifikasi mana review yang
yang postif dan negatif. kata-kata
dipisahkan lalu diberikan bobot pada
masing-masing kata untuk review restoran
yang sudah ada. Kata yang ada dilihat dari
hubungan dengan sentimen yang sering
muncul dan memiliki bobot paling tinggi
untuk
setiap
dokumennya.
Dengan
demikian dapat diketahui review tersebut
positif atau negatif.
Hasil pengujian model ini dibahas
melalui confusion matrix yang menunjukkan
seberapa baik model yang terbentuk.
pengujian dengan menggunakan algoritma
Naive Bayes memiliki akurasi 74.34%.
Akurasi tersebut masih perlu ditingkatkan.
PSO ditambahkan pada algoritma Naive
Bayes untuk analisis sentimen review
restoran dan akurasi meningkat menjadi
82.45%.
Dengan menggunakan algoritma Naive
Bayes saja menghasilkan akurasi sebesar
74.34% dan nilai AUC 0.985. Confusion
matrix algoritma Naive Bayes sebelum
menambahkan PSO.
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Tabel 2 Confusion Matrix Algoritma Naive
Bayes
Accuracy : 74.34% +/- 10.67% (mikro:
74.37%)
True negatif
True Positif
Pred Negatif
97
48
Pred Positif
3
51
Sumber : Sari (2018)
Sedangkan algoritma Naive Bayes berbasis
Particle Swarm Optimization menghasilkan
akurasi sebesar 82.45% dan nilai AUC
0.993. Confusion matrix algoritma Naive
Bayes sesudah menambahkan PSO.
Tabel 3 Confusion Matrix Algoritma Naive
Bayes berbasis PSO
Accuracy : 82.45% +/- 10.51% (mikro:
82.41%)
True negatif
True Positif
Pred Negatif
98
33
Pred Positif
2
66
Sumber : Sari (2018)
Data uji diatas akan dinilai hasil prediksi
dengan menggunakan grafik ROC. Berikut
grafik ROC untuk algoritma Naive Bayes
yang dapat dilihat pada gambar 2. Dan
grafik ROC untuk algoritma Niave Bayes
berbasis Particle Swarm Optimization dapat
dilihat pada gambar 3

Gambar 2. Kurva ROC model Naive Bayes
Sumber : Sari (2018)
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Swarm memiliki akurasi sebesar 82.45%,
sedangkan
analsis
sentimen
review
restoran dengan menggunakan algoritma
Naive Bayes didapatkan akurasi sebesar
74.34%.
Dapat dilihat dari hasil eksperimen
algoritma Naive Bayes berbasis Particle
Swarm Optimization terjadi peningkatan
yang sangat signifikan, peningkatkan
akurasi mencapai 8.11%.
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