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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Natural Language Processing 

Natural Language Processing (NLP) adalah penerapan ilmu komputer, 

khususnya linguistik komputasional (computational linguistics), untuk mengkaji 

interaksi antara komputer dengan bahasa (alami) manusia. NLP berupaya 

memecahkan masalah untuk memahami bahasa alami manusia, dengan segala 

aturan gramatika dan semantiknya, dan mengubah bahasa tersebut menjadi 

representasi formal yang dapat diproses oleh computer (James Putstejovsky, 

2012). 

Berdasarkan (James Putstejovsky, 2012) dalam penerapannya, tujuan NLP 

untuk memahami bahasa manusia ini memiliki banyak tantangan, yang antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Penandaan kelas kata (part-of-speech tagging). Sulit untuk menandai kelas 

kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dsb.) suatu kata dalam teks karena 

pengelasan kata sangat bergantung kepada konteks penggunaannya. 

2. Segmentasi teks (text segmentation). Penentuan segmentasi sulit dilakukan 

pada bahasa tulis yang tidak memiliki pembatas kata spesifik (misal: 

bahasa Mandarin, Jepang, dan Thailand) serta pada bahasa lisan yang 

kadang membaurkan bunyi antarkata. 

3. Disambiguasi makna kata (word sense disambiguation). Banyak kata 

memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim (makna 

berbeda dan tidak terkait, contohnya “bisa” dalam makna “dapat” dan 

“racun”) maupun polisemi (makna berbeda, namun terkait, mis. “ragu” 

dalam makna “bimbang” dan “sangsi”). Pembedaan makna hanya dapat 

dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. 

4. Ambiguitas sintaksis (syntactic ambiguity). Suatu bahasa memiliki 

berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling 
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tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan 

kontekstual. 

5. Masukan yang tak sempurna atau tak teratur (imperfect or irregular input). 

Aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam 

bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. 

6. Pertuturan (speech act). Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan 

tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa 

dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. 

Di luar dari kesulitan-kesulitan tersebut, NLP telah berhasil diterapkan 

untuk berbagai tugas yang semula hanya dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa 

bidang populer dalam penerapan NLP adalah sebagai berikut: 

1. Pemerolehan informasi (information retrieval). Pencarian dokumen yang 

relevan, pencarian informasi spesifik di dalam dokumen, serta pembuatan 

metadata. 

2. Penjawaban pertanyaan (question answering). Secara otomatis menjawab 

pertanyaan yang diajukan dengan bahasa alami dengan jawaban dalam 

bahasa alami pula. 

3. Perangkuman otomatis (automatic summarization). Pembuatan versi 

singkat berisi butir-butir penting dari suatu dokumen dengan 

menggunakan program komputer. 

4. Penerjemahan mesin (machine translation). Penerjemahan otomatis dari 

suatu bahasa alami ke bahasa lain. 

5. Pengenalan wicara (speech recognition). Pengubahan bahasa lisan menjadi 

masukan yang dikenali oleh mesin, misalnya pada pendiktean bahasa lisan 

kepada komputer untuk menghasilkan bahasa tulis atau pelaksanaan suatu 

perintah oleh komputer berdasarkan bahasa lisan dari manusia. 

6. Sintesis wicara (speech synthesis). Pengubahan bahasa tulis menjadi 

bahasa lisan, kebalikan dari pengenalan wicara. 
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7. Pengenalan karakter optis (optical character recognition). Pengubahan 

tulisan tangan atau teks tercetak (biasanya melalui pemindai) menjadi 

dokumen yang dapat dikenali oleh mesin. 

8. Analisis sentimen (Sentiment Analysis). Ekstraksi informasi dari sumber 

data teks untuk mendeteksi pandangan positif atau negatif terhadap suatu 

objek. Biasanya diterapkan untuk mengidentifikasi tren opini publik 

terhadap suatu produk atau perusahaan. 

 

2.2 Sentiment Analysis 

 Sentiment Analysis atau opinion mining merupakan proses memahami, 

mengekstrak dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan 

informasi sentiment yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Sentiment 

Analysis dilakukan untuk melihat pendapat atau kecenderungan opini terhadap 

sebuah masalah atau objek oleh seseorang, apakah cenderung berpandangan atau 

beropini negatif atau positif (Bo Pang, 2002).  

 Sentiment Analysis dapat dibedakan berdasarkan sumber datanya, 

beberapa level yang sering digunakan dalam penelitian Sentiment Analysis adalah 

Sentiment Analysis pada level dokumen dan Sentiment Analysis pada level kalimat 

(Fink Clayton, 2011). Berdasarkan level sumber datanya Sentiment Analysis 

terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu : 

1. Coarse-grained Sentiment Analysis 

2. Fined-grained Sentiment Analysis 

 

2.2.1 Coarse-grained Sentiment Analysis 

  Pada Sentiment Analysis jenis ini, Sentiment Analysis yang dilakukan 

adalah pada level dokumen. Secara garis besar fokus utama dari Sentiment 

Analysis jenis ini adalah menganggap seluruh isi dokumen sebagai sebuah 

sentiment positif atau sentiment negatif (Fink Clayton, 2011). Salah satu contoh 

yang menggambarkan coarse-grained Sentiment Analysis adalah sebagai berikut : 

 

“ Time  and  time  again,  the  wily  filmmakers  sprinkle  the overarching  storyline  of  the  

fall  and  decline  of  Larry Gopnik’s life (a masterful, wide-ranging and sensitive 
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performance from Michael Stuhlbarg) with a fine combination of overt, discreet and 

subliminal set-ups whose payoffs give their film extra punch and an unstoppable pace.” (Fink 

Clayton, 2011)
 

 

  Pada review diatas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa sentiment yang 

terkandung dalam review tersebut adalah positif, dapat di jelaskan dengan kata-

kata subjektif positif seperti “masterful” , “extra punch”, dan “unstopabble pace”. 

 

2.2.2 Fined-grained Sentiment Analysis 

  Fined-grained Sentiment Analysis adalah Sentiment Analysis pada level 

kalimat. Fokus utama fined-greined Sentiment Analysis adalah menentukan 

sentiment pada setiap kaliamat pada suatu dokumen, dimana kemungkinan yang 

terjadi adalah terdapat sentiment pada level kalimat yang berbeda pada suatu 

dokumen (Fink Clayton, 2011).  

 

2.3 Text Mining 

Text Mining adalah proses ekstraksi pola (informasi dan pengetahuan yang 

berguna) dari sejumlah besar sumber data tak terstruktur. Penambangan teks 

memiliki tujuan dan menggunakan proses yang sama dengan penambangan data, 

namun memiliki masukan yang berbeda. Masukan untuk penambangan teks 

adalah data yang tidak (atau kurang) terstruktur, seperti dokumen Word, PDF, 

kutipan teks, dll., sedangkan masukan untuk penambangan data adalah data yang 

terstruktur (Ronen Feldman, 2007). Penambangan teks dapat dianggap sebagai 

proses dua tahap yang diawali dengan penerapan struktur terhadap sumber data 

teks dan dilanjutkan dengan ekstraksi informasi dan pengetahuan yang relevan 

dari data teks terstruktur ini dengan menggunakan teknik dan alat yang sama 

dengan penambangan data. 

Area penerapan penambangan teks yang paling populer adalah: 

1. Ekstraksi informasi (information extraction): Identifikasi frasa kunci dan 

keterkaitan di dalam teks dengan melihat urutan tertentu melalui 

pencocokan pola. 
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2. Pelacakan topik (topic tracking): Penentuan dokumen lain yang menarik 

seorang pengguna berdasarkan profil dan dokumen yang dilihat pengguna 

tersebut. 

3. Perangkuman (summarization): Pembuatan rangkuman dokumen untuk 

mengefisienkan proses membaca. 

4. Kategorisasi (categorization): Penentuan tema utama suatu teks dan 

pengelompokan teks berdasarkan tema tersebut ke dalam kategori yang 

telah ditentukan. 

5. Penggugusan (clustering): Pengelompokan dokumen yang serupa tanpa 

penentuan kategori sebelumnya (berbeda dengan kategorisasi di atas). 

6. Penautan konsep (concept linking): Penautan dokumen terkait dengan 

identifikasi konsep yang dimiliki bersama sehingga membantu pengguna 

untuk menemukan informasi yang mungkin tidak akan ditemukan dengan 

hanya menggunakan metode pencarian tradisional. 

7. Penjawaban pertanyaan (question answering): Pemberian jawaban terbaik 

terhadap suatu pertanyaan dengan pencocokan pola berdasarkan 

pengetahuan. 

2.3.1 Text Preprocessing 

Struktur data yang baik dapat memudahkan proses komputerisasi secara 

otomatis. Pada Text Mining, informasi yang akan digali berisi informasi-informasi 

yang strukturnya sembarang. Oleh karena itu, diperlukan proses pengubahan 

bentuk menjadi data yang terstruktur sesuai kebutuhannya untuk proses dalam 

data mining, yang biasanya akan menjadi nilai-nilai numerik. Proses ini sering 

disebut Text Preprocessing (Ronen Feldman, 2007). Setelah data menjadi data 

terstruktur dan berupa nilai numerik maka data dapat dijadikan sebagai sumber 

data yang dapat diolah lebih lanjut. Berberapa proses yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Case folding 

Case folding adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi 

huruf kecil. Hanya huruf „a‟ sampai dengan „z‟ yang diterima. 

Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter (Ronen 

Feldman, 2007). 
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Gambar 2.1 Proses case folding 

 

2. Tokenizing 

Tahap Tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan 

tiap kata yang menyusunnya. 

 

Gambar 2.2  Proses Tokenizing 

 

3. Stopword removal atau filtering 

Tahap filtering adalah tahap mengambil kata - kata penting dari hasil 

token. Bisa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata yang 

kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata penting). Stoplist / 

stopword adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang 

dalam pendekatan bag-of-words (Ronen Feldman, 2007). 
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Gambar 2.3  Proses stopword removal atau filtering 

4. Stemming 

Tahap stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil 

filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian berbagai 

bentukan kata ke dalam suatu representasi yang sama. 

 

Gambar 2.4  Proses stemming 

 

2.3.2 Feature Selection 

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam Text Mining. Salah satu 

fungsi penting yang disediakan oleh tahapan proses ini adalah untuk dapat 

memilih term atau kata apa saja yang dapat dijadikan sebagai wakil penting untuk 

kumpulan dokumen yang akan kita analisis dengan kata lain kita melakukan 

pembobotan terhadap setiap term. Pembobotan yang paling umum digunakan 

dalam Text Mining adalah TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document 

Frequency) (Ronen Feldman, 2007).  
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Pembobotan TF-IDF adalah jenis pembobotan yang sering digunakan 

dalam information retrieval dan Text Mining. Pembobotan ini adalah suatu 

pengukuran statistik untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam 

kumpulan dokumen. Tingkat kepentingan meningkat ketika sebuah kata muncul 

beberapa kali dalam sebuah dokumen tetapi diimbangi dengan frekuensi 

kemunculan kata tersebut dalam kumpulan dokumen. TF IDF dapat dirumuskan 

sebagai berikut,  

 

(2.1) 

 

Dimana sebelumnya dihitung terlebih dahulu Term Frequency (TF) yaitu 

frekuensi kemunculan suatu term di tiap dokumen. Kemudian dihitung Inverse 

Document Frequency (IDF) yaitu nilai bobot suatu term dihitung dari seringnya 

suatu term muncul di beberapa dokumen. Semakin sering suatu term muncul di 

banyak dokumen, maka nilai IDF nya akan kecil. Berikut rumus-rumus TF dan 

IDF. 

(2.2) 

 

(2.3) 

2.4 Supervised learning 

Supervised learning merupakan suatu pembelajaran yang terawasi dimana 

jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Biasanya pembelajaran 

ini dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada (James Putstejovsky, 

2012). 

 

2.5 Unsupervised learning  

Unsupervised learning merupakan pembelajan yang tidak terawasi dimana 

tidak memerlukan target output. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil 

seperti apa yang diharapkan selama proses pembelajaran, nilai bobot yang disusun 

dalam proses range tertentu tergantung pada nilai output yang diberikan. Tujuan 

metode uinsupervised learning ini agar kita dapat mengelompokkan unit-unit yang 

http://adiyasan.files.wordpress.com/2012/09/tf1.png
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hampir sama dalam satu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok 

untuk klasifikasi pola (James Putstejovsky, 2012). 

 

2.6 K-Nearest Neighbor 

 Algoritma k-nearest  neighbor (KNN)  adalah  sebuah  metode  untuk 

melakukan klasifikasi terhadap  objek  berdasarkan  data  pembelajaran  yang 

jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN termasuk algoritma supervised 

learning dimana  hasil dari  query instance yang  baru diklasifikan berdasarkan 

mayoritas dari kategori pada KNN. Nanti kelas yang paling banyak muncul yang 

akan menjadi kelas hasil klasifikasi. 

 Tujuan  dari  algoritma  ini  adalah  mengklasifikasikan  obyek  baru 

bedasarkan  atribut  dan  training  sample.  Classifier tidak  menggunakan  model 

apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Diberikan titik 

query,  akan ditemukan sejumlah  k obyek atau (titik  training) yang paling dekat 

dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi 

dari  k  obyek..  algoritma  k-nearest  neighbor (KNN)   menggunakan  klasifikasi 

ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instanceyang baru. 

 Algoritma metode K-Nearest Neighbor (KNN) sangatlah sederhana, 

bekerja berdasarkan  jarak  terpendek  dari  query  instance ke  training  sample 

untuk menentukan  KNN-nya.  Training  sample diproyeksikan  ke  ruang  

berdimensi banyak, dimana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari 

data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training 

sample. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas cjika kelas cmerupakan 

klasifikasi yang paling banyak  ditemui  pada  k buah  tetangga  terdekat  dari  

titik  tersebut.  Dekat  atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan 

Euclidean Distance.  

 

Jarak  Euclidean  paling  sering  digunakan  menghitung  jarak.  Jarak 

euclidean  berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi 

kedekatan jarak antara dua obyek. yang direpresentasikan sebagai berikut : 

 

(2.4) 
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dimana matriks D(a,b)  adalah jarak skalar dari kedua vektor  adan b dari matriks 

dengan ukuran ddimensi.  

  Semakin besar nilai D akan semakin jauh tingkat keserupaan antara kedua 

individu dan sebaliknya jika nilai D semakin kecil maka akan semakin dekat 

tingkat keserupaan antar individu tersebut. 

  Nilai  k yang  terbaik  untuk  algoritma  ini  tergantung  pada  data.  Secara 

umum, nilai  k yang tinggi akan mengurangi efek  noise pada klasifikasi, tetapi 

membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi semakin kabur. Nilai  k yang 

bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan 

cross-validation.  Kasus  khusus  dimana  klasifikasi  diprediksikan  berdasarkan 

training  data  yang  paling  dekat  (dengan  kata  lain,  k  =  1)  disebut  algoritma 

nearest neighbor. 

  Ketepatan  algoritma  KNN  sangat  dipengaruhi  oleh  ada  atau tidaknya 

fitur-fitur yang tidak relevan atau jika bobot fitur tersebut tidak setara dengan 

relevansinya  terhadap  klasifikasi.  Riset  terhadap  algoritma  ini  sebagian  besar 

membahas bagaimana memilih dan memberi bobot terhadap fitur agar performa 

klasifikasi menjadi lebih baik. 

Langkah-langkah untuk menghitung metode K-Nearest Neighbor : 

1. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat). 

2. Menghitung kuadrat jarak  euclid (query instance) masing-masing obyek 

terhadap data sampel yang diberikan. 

3. Kemudian  mengurutkan  objek-objek  tersebut  kedalam  kelompok  yang 

mempunyai jarak euclid terkecil.  

4. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi nearestneighbor)  

5. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 

maka dapat dipredisikan nilai query instance yang telah dihitung. 

 

2.7 Naive Bayes 

Naive Bayes adalah sebuah bentuk klasifikasi probabilistik yang 

berdasarkan Teorema Bayes (dari statistik Bayesian) dengan strong (naive)  

independence assumptions atau asusmsi bebas. Sebuah aturan yang lebih 
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deskriptif untuk dasar sebuah model yang akan menjadi “model bercirikan 

kebebasan”. 

Dalam sebuah aturan yang mudah, sebuah klasifikasi Naive Bayes 

diasumsikan bahwa ada atau tidaknya ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada 

hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Untuk contohnya, buah akan 

dianggap sebagai sebuah apel jika berwarna merah, berbentuk bulat dan 

berdiameter sekitar 6 cm. Walaupun jika ciri-ciri tersebut bergantung satu sama 

lainnya atau keberadaanya merupakan ciri dari kelas lainnya, klasifikasi Naive 

Bayes tetap menganggap bagian-bagian dari kelas tersebut masing-masing 

memberikan jawaban bahwa kelas itu adalah apel. 

Berdasarkan dari ciri alami dari sebuah model probabilitas, klasifikasi 

Naive Bayes bisa dibuat lebih efisien dalam bentuk pembelajaran. Dalam beberapa 

bentuk praktiknya, parameter untuk perhitungan model Naive Bayes 

menggunakan metode maximum likelihood, atau kemiripan tertinggi.  

 

Gambar 2.5 Ilustrasi Naive Bayes pada maximum likelihood 

Sumber : Ronen Feldman, 2007 

Jadi sebuah data akan dilakukan klasifikasi berdasarkan sekelompok data 

yang sudah mengalami proses pembelajaran untuk menentukan termasuk data 

yang mana jika data tersebut diklasifikasikan. 

Data latih untuk Teorema Bayes membutuhkan paling tidak perkalian 

kartesius dari seluruh kelompok atribut yang mungkin, jika misalkan ada 16 

atribut yang masing-masingnya berjenis Boolean tanpa missing value, maka data 

latih minimal yang dibutuhkan oleh Teorema bayes untuk digunakan dalam 

klasifikasi adalah 2
16

 = 65.536 data, sehingga ada 3 masalah yang dihadapi untuk 

menggunakan teorema bayes dalam pengklasifikasian, yaitu :  
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1. Kebanyakan data latih tidak memiliki varian klasifikasi sebanyak itu (oleh 

karenanya sering diambil sample) . 

2. Jumlah atribut dalam data sample dapat berjumlah lebih banyak (lebih dari 

16)  

3. Jenis nilai atribut dapat berjumlah lebih banyak [lebih dari 2 – Boolean] 

terlebih lagi untuk jenis nilai atribut yang bersifat tidak terbatas 1 - ∞ 

seperti numeric dan kontiniu.  

4. Jika suatu data X tidak ada dalam data latih, maka data X tidak dapat di 

klasifikasikan, karena peluang untuk data X di klasifikasikan kedalam 

suatu kelas adalah sama untuk tiap kelas yang ada.  

 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas, berbagai varian dari 

pengklasifikasian yang menggunakan teorema bayes diajukan, salah satunya 

adalah Naïve Bayes, yaitu penggunaan Teorema Bayes dengan asumsi 

keidependenan atribut. Asumsi keidependenan atribut akan menghilangkan 

kebutuhan banyaknya jumlah data latih dari perkalian kartesius seluruh atribut 

yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan suatu data. 

  

(2.5) 

 

 

Gambar 2.6  Ilustrasi Naive Bayes 

Sumber : Ronen Feldman, 2007 

Dampak negative dari asumsi naïve tersebut adalah keterkaitan yang ada 

antara nilai-nilai atribut diabaikan sepenuhnya. Dampak ini secara intuitif akan 

berpengaruh dalam pengklasifikasian, namun percobaan empiris mengatakan 

sebaliknya. Hal ini tentu saja cukup mengejutkan, karena dalam pengaplikasian 

dunia nyata, asumsi diabaikannya keterkaitan antara atribut selalu dilanggar.  
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Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang menyebabkan baiknya 

performa yang didapatkan dari pengaplikasian asumsi naïve ini? Karena secara 

intuitif, asumsi keidependenan atribut dalam dunia nyata hampir tidak pernah 

terjadi. Seharusnya dengan asumsi tersebut performa yang dihasilkan akan buruk.  

Domingos dan Pazzani (1997) pada papernya untuk menjelaskan performa naïve 

bayes dalam fungsi zero-one loss. Fungsi zero-one loss ini mendefinisikan error 

hanya sebagai pengklasifikasian yang salah. Tidak seperti fungsi error yang lain 

seperti squared error, fungsi zero-one loss tidak  member nilai suatu kesalahan 

perhitungan peluang selama peluang maksimum di tugaskan kedalam kelas yang 

benar. Ini berarti bahwa naïve bayes dapat mengubah peluang posterior dari tiap 

kelas, tetapi kelas dengan nilai peluang posterior maksimum jarang diubah. 

Sebagai contoh, diasumsikan peluang sebenarnya dari  dan 

  , sedangkan peluang yang dihasilkan oleh naïve bayes adalah  

 dan  . Nilai peluang tersebut tentu saja berbeda jauh, 

namun pilihan kelas   tetap tidak terpengaruh. 

Klasifikasi Naive Bayes merupakan bentuk klasifikasi yang melakakukan 

teknik pengklasifikasian dengan menghitung derajat kecocokan. Jika derajat 

kecocokannya tinggi, maka data tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kelas 

yang bersesuaian. Jika klasifikasi Vnb memiliki atribut a1, a2, ... an, maka hasil dari 

Vnb dapat dihitung dengan, 

 

𝑉𝑛𝑏 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑣𝑗∈𝑉𝑃 𝑣𝑗 𝛱𝑃 𝑎𝑖 𝑣𝑗                (2.6) 

 

Atau bisa dijabarkan menjadi bentuk seperti berikut. 

 

𝑉𝑛𝑗 =
𝑃 𝑣𝑗  𝑃(𝑎1…𝑎𝑛 |𝑣𝑗 )

𝑃(𝑎1…𝑎𝑛 )
                        (2.7) 

 

Menurut perhitungan di atas, masing-masing atribut akan menghasilkan nilai 

posterior tersendiri, sehingga bisa juga dijabarkan per masing-masing atribut. 

Sehingga akan lebih jelas dalam jabaran berikut. 

𝑉𝑛𝑗 = 𝑃(𝑣𝑗)(𝑃 𝑎1 𝑣𝑗 ∗ 𝑃 𝑎1 𝑣𝑗 ∗ … ∗ 𝑃 𝑎𝑛  𝑣𝑗  )          (2.8) 
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Atau tiap masing-masing atribut yang dilambangkan dengan 𝑎𝑖  Dimana, P(ai|Vj) 

dihitung dengan menggunakan estimasi-m 

𝑃 𝑎𝑖 𝑣𝑗 =
𝑛𝑐+𝑚𝑝

𝑛+𝑚
               (2.9) 

Dimana: 

 N   = jumlah contoh dimana v = vj 

 nc   = jumlah contoh dimana v = vj dan a = ai 

 p    = prioritas yang dihitung untuk 𝑃 𝑎𝑖 𝑣𝑗  

m   = persamaan ukuran sampel 

vj   =dimana atribut sama dengan kasus tertentu, misalnya YES atau  

   NO, diterima atau tidak 

 

untuk nilai m, ditentukan sewenang-wenang namun dari beberapa sumber, 

nilai m disesuaikan dengan banyak jenis dari atribut. Sedangkan untuk nilai p, 

ditentukan berdasarkan banyak kemungkinan yang muncul, perhitungan tersebut 

didapat dari 1 dibagi dengan banyak kemungkinan, misalkan ada 3 kemungkinan, 

maka nilai dari p adalah 1/3 = 0,33. 

 

 

 

 

 

 


