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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Teknologi Informasi 

Secara umum teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu layanan yang digunakan 

untuk membantu dalam memperoleh informasi serta memberikan informasi secara cepat dan 

mudah dengan menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

(Kadir & Triwahyuni, 2013). Beberapa pakar di bidang ilmu komputer dan teknologi 

mendefinisikan sebagai berikut: 

a. Haag dan Keen (1996): Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu 

orang bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemrosesan informasi (Kadir & Triwahyuni, 2013). 

b. Martin (1999): Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi (Kadir & Triwahyuni, 2013). 

c. Lucas (2000): Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan 

untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik (Setiawan, 2019). 

d. Williams dan Sawyer (2003): Teknlogi informasi adalah teknologi yang menggabungkan 

komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa 

data, suara, dan video (Kadir & Triwahyuni, 2013). 

e. Oxford English Dictionary (OED): Teknologi informasi adalah hardware (perangkat 

keras) dan software (perangkat lunak) dan dapat termasuk di dalamnya jaringan dan 

telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha (Setiawan, 2019). 

 

2.2 Twitter 

Twitter merupakan salah satu teknologi informasi yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengirimkan informasi kepada orang lain melalui Internet serta memberikan manfaat 

bagi penggunanya untuk menerima informasi-informasi dari pengguna lainnya. Saat ini 

twitter memberikan penggunanya kemudahan dalam mengirim dan membaca informasi 

dengan maksimal karakter 235, yang disebut sebagai tweet. Tweet-tweet yang dikirimkan 

oleh pengguna akan ditampilkan kepada pengguna lain yang mengikuti atau follower 
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pengguna tersebut pada halaman berandanya, selain itu pengguna juga dapat mengirim ulang 

tweet yang dikirim oleh pengguna lain dengan melakukan retweet. Fitur lain yang dimiliki 

Twitter adalah pengguna dapat melakukan mention dengan nama akun dari pengguna lain 

agar informasi yang dikirim dapat diterima oleh pengguna yang dimention. Twitter juga 

memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi dengan fitur pencarian 

berdasarkan kata kunci maupun dengan tanda # (hastag) sesuai topik dari tweet yang akan 

dikirimkan pengguna. 

Twitter didirikan Jack Dorsey pada tanggal 21 Maret 2006. Pertumbuhan jumlah 

pengguna dari Twitter naik dengan cepat, pada Januari – Maret 2018 jumlah pengguna aktif 

bulanan Twitter mencapai 330 juta (CNN Indonesia, 2019). Twitter menjadi salah satu situs 

jejaring sosial yang banyak dikunjungi dunia saat ini. Saat ini Twitter sudah banyak 

digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya sebagai sarana menyebarkan 

informasi, sarana protes, pembelajaran, kampanye politik, dan sebagai suatu media 

komunikasi darurat. 

 

2.3 Twitter API 

Twitter API merupakan suatu layanan yang dapat digunakan bagi perusahaan, 

pengembang, dan pengguna untuk mendapatkan akses programatik ke data yang terdapat 

pada Twitter, sehingga memungkinkan suatu sistem dapat berinteraksi dengan data yang ada 

pada Twitter, seperti pengguna, tweet, lokasi, dan lain-lain. Secara standar data Twitter yang 

dapat diakses hanya dapat yang bersifat publik, selain itu pengembang atau pengguna akan 

memerlukan izin tambahan agar dapat mengakses datanya (Twitter Inc, 2019). 

Untuk dapat mengakses Twitter API, pengembang sistem perlu menggunakan bahasa 

server side scripting seperti PHP, python, ASP dan lain-lain. Bahasa pemrograman tersebut 

digunakan untuk melakukan request kepada layanan-layanan yang ada pada Twitter API oleh 

pengembang, dan kemudian request tersebut akan diberikan respon hasil dalam bentuk format 

JSON. 

 

2.3.1 Twitter Developer Apps 

Untuk dapat mengakses Twitter API dibutuhkan serangkaian kredensial yang harus 

dilewati pada setiap permintaan. Kredensial tersebut dapat berbagai bentuk bergantung pada 

jenis otentikasi yang diperlukan oleh endpoint yang digunakan untuk melakukan request 
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(Twitter Developer, 2019a), oleh karena itu pengguna memerlukan API keys dan API secret 

serta satu set access token. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut: 

a. API keys dan API secret merupakan unique identifier untuk client yang digunakan client 

untuk melakukan request agar mendapatkan request tokens. 

b. Access token dan Access token secret merupakan identifier yang digunakan oleh klien 

untuk melakukan akses ke resources miliki pengguna. Setiap klien dapat melakukan 

akses ke resources milik pengguna selama token masih valid. Akses yang dilakukan 

klien dapat dibatalkan oleh server jika masa berlaku token sudah habis atau pengguna 

melakukan pembatalan secara manual. Secret digunakan untuk sign request ke resources 

yang diproteksi aksesnya oleh pengguna. 

Untuk mendapatkan API keys, API secret, Access token, Access token secret dengan 

cara membuat app pada portal developer Twitter. Setiap Twitter App akan mendapatkan API 

key dan API secret yang dapat gunakan untuk melakukan permintaan ke Twitter API atas 

nama Twitter app tersebut, serta access token dan access token secret yang digunakan untuk 

melakukan permintaan atas nama pengguna. 

 

2.3.2 Search Tweets 

Search Tweets merupakan salah satu endpoint Twitter API yang dapat digunakan untuk 

melakukan pencarian tweet-tweet pada Twitter (Twitter Developer, 2019b). Twitter 

menyediakan Search Tweets dengan tiga tingkatan, yaitu: Standard Search, Premium Search, 

dan Enterprise Search, yang masing-masing tingkatan memiliki fitur-fitur tersendiri. 

Pengguna dapat melakukan permintaan pada setiap tingkatan Search Tweets dengan 

mengakses endpoints dari masing-masing tingkatan, yang ditunjukan pada Tabel 2.1. 

 

Table 2.1 Endpoints Search Tweet 

Produk URI 

Standard Search https://api.twitter.com/1.1/search/tweets.json 

Premium Search https://api.twitter.com/1.1/tweets/search/ 

Enterprise Search https://gnip-api.twitter.com/search/ 

 

Pada tingkatan Premium Search dan Enterprise Search memiliki dua jenis endpoint 

yaitu: 30day yang merupakan endpoint untuk mengakses data tweet dalam waktu 30 hari ke 

belakang, kemudian Full-archive yang merupakan endpoint untuk mengakses semua tweet 

hingga tweet pada tahun 2006 di mana Twitter pertama kali gunakan. 
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2.4 Crawling Data  

Crawling data merupakan suatu cara yang digunakan pengembang agar suatu sistem 

dapat memperoleh data-data yang ada pada suatu web. Sistem yang melakukan crawling atau 

biasa disebut web crawler akan secara otomatis mengumpulkan data-data sesuai dengan 

alamat web dan kata kunci yang ditetapkan oleh pengembang sistem, yang kemudian data 

tersebut akan diolah oleh sistem tersebut untuk nantinya akan disimpan pada basis data 

sistem tersebut (Sari & Wicaksono, 2011). Pengumpulan data dengan cara crawling dapat 

dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan API pihak ketiga. 

 

2.5 Text Mining 

Text Mining merupakan proses menambang data yang berupa teks di mana sumber data 

biasanya didapat dari dokumen dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili 

isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisis keterhubungan antar dokumen tersebut 

(A.S & Salahuddin, 2011). Penambangan data yang didapat pada sekumpulan dokumen 

merupakan kumpulan teks yang formatnya tidak terstruktur, sehingga text mining memiliki 

tahap awal di mana tahap tersebut mempersiapkan kumpulan teks menjadi lebih terstruktur 

untuk kemudian dilakukan perhitungan bobot frekuensi kemunculan kata pada sekumpulan 

dokumen. 

 

2.5.1 Text Preprocessing 

Text Preprocessing merupakan tahap awal dari proses text mining, tahapan ini memiliki 

fungsi mengubah sebuah data tekstual yang tidak terstruktur ke dalam data terstruktur dan 

disimpan dalam basis data. Tahap text preprocessing terdiri dari beberapa langkah yaitu: case 

folding, tokenizing, filtering, dan stemming (Rahmawati et al., 2014). Berikut penjelasan dari 

masing-masing langkah tersebut: 

a. Proses case folding merupakan proses yang dilakukan sistem untuk mengubah semua 

huruf pada sekumpulan teks menjadi lowercase (huruf kecil). Pada proses ini karakter 

selain huruf juga dihilangkan dan dianggap pemisah kata (Feldman & Sanger, 2007) 

b. Proses tokenizing merupakan proses memecah sekumpulan teks yang berupa kalimat 

menjadi kata-kata tunggal yang kemudian ditampung pada sebuah array. 

c. Proses filtering atau stopword removal merupakan proses mengambil kata-kata penting 

dari hasil proses tokenizing. Proses ini dapat dilakukan dengan dua teknik yaitu stoplist 



9 

 

(membuang kata yang kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata yang penting). 

Stoplist/stopword merupakan kata-kata tidak deskriptif yang dapat dihilangkan pada 

pendekatan bag-of-words (Feldman & Sanger, 2007). 

d. Proses stemming adalah tahap mencari akar kata dari tiap kata dari hasil filtering dengan 

menghilangkan imbuhan-imbuhan pada kata tersebut. 

 

2.5.2 Stemming Nazief & Adriani 

Stemming Nazief & Adriani merupakan algoritma stemming bahasa Indonesia yang 

banyak digunakan. Algoritma ini merupakan hasil penelitian internal UI (Universitas 

Indonesia) dan tidak diterbitkan secara umum (Nazief & Adriani, 1996). Algoritma stemming 

ini menggabung antara algoritma menghilangan imbuhan dan brute force stemming. Namun 

terdapat dua masalah pada algoritma ini, kemampuan keakuratan hasil stemming bergantung 

pada banyaknya kata dasar yang tersimpan pada basis data sistem serta hasil yang didapat 

dari stemming tidak selalu optimal untuk aplikasi retrieval information. Berikut tahapan-

tahapan pada algoritma stemming Nazief & Adriani (Nugroho, 2017): 

a. Cari kata yang akan distemming dalam kamus kata. Jika ditemukan maka diasumsikan 

bahwa kata tersebut adalah kata dasar. Maka algoritma berhenti. 

b. Infleksi akhiran (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) dibuang. Jika berupa partikel 

(“-lah”, “-kah”, “-tah”, atau “-pun”) maka langkah ini diulangi lagi untuk menghapus 

kata ganti posesif (“-ku”, “-mu”, atau “-nya”), jika ada. 

c. Hapus penurunan akhiran (“-i”, “-an”, atau “-kan”). Jika kata ditemukan di kamus maka 

algoritma berhenti. Jika tidak maka ke langkah c1. 

1. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah “k”, maka “-k” 

juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam kamus maka algoritma 

berhenti. Jika tidak ditemukan maka lakukan langkah c2. 

2. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an”, atau “-kan”) dikembalikan, lanjut ke langkah d. 

d. Hapus penurunan awalan. Jika pada langkah c ada akhiran yang dihapus maka lakukan 

langkah d1, jika tidak lakukan langkah d2. 

1. Periksa tabel kombinasi awalan akhiran yang tidak diizinkan. Jika ditemukan maka 

algoritma berhenti, jika tidak lakukan langkah d2. 

2. Pada langkah ini dilakukan perulangan sebanyak tiga kali. Tentukan tipe awalan 

kemudian hapus awalan. Jika kata dasar belum juga ditemukan lakukan langkah e, 
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jika sudah maka algoritma berhenti. Catatan: jika awalan kedua sama dengan 

awalan pertama algoritma berhenti. 

e. Melakukan recoding. 

f. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil maka kata awal diasumsikan 

sebagai kata dasar lalu proses diakhiri. 

 

2.5.3 Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan perhitungan 

bobot dengan menggabungkan dua konsep antara perhitungan bobot frekuensi kemunculan 

kata pada sebuah dokumen dan inverse frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen 

(Wahyuni, Prastiyanto, & Supraptono, 2017). TF-IDF ini merupakan ukuran statistik yang 

digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata di dalam sebuah dokumen atau 

dalam sekelompok kata. 

Nilai hasil pembobotan TF-IDF sebuah kata semakin besar jika frekuensi 

kemunculannya semakin banyak pada sebuah dokumen sedangkan jika frekuensi 

kemunculannya pada sebuah dokumen semakin sedikit maka nilai bobot TF-IDF akan 

semakin kecil. Algoritma pembobotan nilai TF-IDF dihitung masing-masing dokumen 

dengan kata kunci dengan rumus persamaan (2.1). 

 

              
( 2.1 ) 

Di mana: 

Wdt = bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t 

tfdt = banyaknya kata ke-t pada dokumen ke-d 

Idft = Inversed Document Frequency (log(N/df)), yang mana N adalah banyak dokumen dan 

df adalah banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari 

 

2.6 Cosine Similarity 

Ketika sekumpulan dokumen direpresentasikan sebagai sebuah ruang vector, kemiripan 

dua dokumen sesuai dengan hubungan antar vector. Ini dikuantifikasikan sebagai cosinus 

sudut antara vector yang disebut cosine similarity. Cosine similarity merupakan salah satu 

metode menghitung ukuran kemiripan yang diterapkan pada dua buah dokumen teks, seperti 

dalam aplikasi pencarian dan pengelompokan (Huang, 2008). Perhitungan dari nilai cosine 

similiraty dirumuskan dengan persamaan (2.2). 
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( 2.2 ) 

Di mana: 

Q = bobot query 

Dj = bobot dokumen ke-j  

Dj.Q = dot product antara dokumen dan query 

|Q| = panjang kueri pencarian 

|Dj| = panjang dokumen ke-j 

|Dj|.|Q| = cross product antara dokumen dan query 

Wij = bobot kata ke-i pada dokumen ke-j 

Wiq = bobot kata ke-i pada query 

 

Hasil yang didapat dari perhitungan kesamaan dengan metode Cosine Similarity berada 

pada range 0-1. Di mana jika hasil perhitungan kesamaan dua buah dokumen a dan b bernilai 

1, maka dokumen a dan b dianggap identik, dan jika hasil perhitungan bernilai 0 maka 

dokumen dianggap berbeda. 

  


