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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Text Mining
Menurut Feldman dan Sanger (Feldman dan Sanger, 2007), text mining
dapat didefinisikan secara luas sebagai proses pengetahuan intensif yang
memungkinkan pengguna berinteraksi dengan koleksi dokumen dari waktu ke
waktu menggunakan berbagai macam analisis. Dalam cara yang sejalan dengan
data mining, text mining berusaha mengekstrak informasi yang berguna dari
sumber data melalui identifikasi dan eksplorasi patterns. Text mining menjadi
menarik karena sumber data koleksi dokumen dan pola yang menarik tidak
ditemukan dari database formal namun ditemukan dalam data tekstual yang tidak
terstruktur pada kumpulan dokumen.
Selain itu, Feldman dan Sanger (Feldman dan Sanger, 2007) juga
berpendapat bahwa text mining juga merupakan bidang baru dalam cabang ilmu
komputer yang berupaya untuk mengatasi krisis informasi yang berlebihan dengan
cara menggabungkaan beberapa teknik dari data mining, mesin pembelajaran
(machine learning), pengolahan bahasa alami (natural language processing),
information

retrieval

dan

pengelolaan

ilmu

pengetahuan

(knowledge

management).
Franke dalam Langgeni dkk. (Langgeni dkk., 2010) menjelaskan bahwa
text mining didefinisikan sebagai menambang data berupa teks yang bersumber
dari dokumen. Text mining bertujuan untuk mencari kata-kata yang dapat
mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisis keterhubungan antar
dokumen. Text mining juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk
menemukan suatu informasi atau tren baru yang sebelumnya tidak terungkap
dengan memroses dan menganalisis data dalam jumlah besar (Feldman dan
Sanger, 2007).
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Tahap-tahap text mining secara umum adalah text preprocessing, feature
selection dan pembobotan (term weighting). Penjelasan dari tahap tersebut adalah
sebagai berikut.
2.1.1 Text Preprocessing
Tahap text preprocessing merupakan tahap awal dari text mining. Text
preprocessing merupakan proses menggali, mengolah dan mengatur informasi
dengan cara menganalisis hubungannya dengan aturan-aturan yang ada di data
tekstual semi terstruktur atau tidak terstruktur (Luhulima, Marji, dan Muflikhah,
2013). Untuk lebih efektif dalam proses text preprocessing, dilakukan langkah
transformasi data ke dalam suatu format yang memudahkan untuk kebutuhan
pemakai. Proses ini disebut text preprocessing. Setelah dalam bentuk yang lebih
terstruktur dengan adanya proses di atas, data dapat dijadikan sumber data yang
dapat diolah lebih lanjut. Tahapan text preprocessing, di antaranya sebagai
berikut.
1.

Case Folding
Case folding adalah mengubah semua karkater huruf menjadi huruf kecil
(lowercase).

2.

Tokenizing
Tokenizing yaitu proses penguraian deskripsi yang semula berupa kalimatkalimat menjadi kata-kata dan menghilangkan delimiter-delimiter seperti
tanda titik(.), koma (,), spasi dan karakter angka yang ada pada kata
tersebut.

3.

Stopword Removal
Stopword removal yaitu proses penghapusan kata-kata yang terdapat pada
stoplist. Stoplist itu sendiri berisi kosakata-kosakata yang bukan
merupakan ciri dari suatu dokumen (Dragut dkk. dalam Manalu, 2014).

4.

Stemming
Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk
(variants) dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya (stem) (Tala dalam
Manalu, 2014). Stemming bertujuan untuk menghilangkan imbuhan-
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imbuhan baik itu berupa prefiks, sufiks, maupun konfiks yang ada pada
setiap kata.
2.1.2 Feature Selection

Kata-kata yang tidak relevan dengan proses pengkategorisasian dapat
dibuang tanpa mempengaruhi kinerja classifier bahkan meningkatkan kinerja
karena mengurangi noise. Langkah preprocessing dengan menghilangkan katakata yang tidak relevan disebut feature selection (Feldman dan Sanger, 2007).
Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam tahap preprocessing
karena pada tahap ini dilakukan proses yang bisa digunakan pada machine
learning. Sekumpulan dari features yang dimiliki data digunakan untuk
pembelajaran algoritma. Salah satu fungsi dari feature selection adalah pemilihan
term atau kata-kata apa saja yang dapat mewakili dokumen yang akan dianalisis
dengan melakukan pembobotan terhadap setiap term. Term dapat berupa kata atau
frase dalam suatu dokumen yang dapat digunakan untuk mengetahui konteks dari
dokumen tersebut.
2.1.3 Pembobotan Kata (Term Weighting)
Pembobotan dilakukan untuk mendapatkan nilai dari kata/ term yang telah
diekstrak. Term dapat berupa kata atau frase dalam suatu dokumen yang dapat
digunakan untuk mengetahui konteks dari dokumen tersebut. Karena setiap kata
memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dalam dokumen, maka untuk setiap
kata tersebut diberikan sebuah indikator, yaitu term weight. Term weighting atau
pembobotan kata sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini (Mandala dalam
Zafikri, 2010).
1.

Document Frequency (df)
Metode document frequency (df) merupakan salah satu metode
pembobotan dalam bentuk sebuah metode yang merupakan perhitungan
jumlah dokumen yang mengandung suatu term tertentu. Tiap term akan
dihitung nilai document frequency-nya (df).
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2.

Term Frequency (tf)
Term frequency (tf) yaitu faktor yang menentukan bobot term pada suatu
dokumen berdasarkan jumlah kemunculannya dalam dokumen tersebut.
Nilai jumlah kemunculan suatu kata (term frequency) diperhitungkan
dalam pemberian bobot terhadap suatu kata. Semakin besar jumlah
kemunculan suatu term (tf tinggi) dalam dokumen, semakin besar pula
bobotnya dalam dokumen atau akan memberikan nilai kesesuaian yang
semakin besar.

3.

Inverse Document Frequency (idf)
Inverse document frequency (idf) yaitu pengurangan dominasi term yang
sering muncul di berbagai dokumen. Hal ini diperlukan karena term yang
banyak muncul di berbagai dokumen, dapat dianggap sebagai term umum
sehingga tidak penting nilainya. Sebaliknya, faktor kejaranngmunculan
kata dalam kumpulan dokumen harus diperhatikan dalam pemberian
bobot. Menurut Wittern dalam Zafikri (2010), kata yang muncul pada
sedikit dokumen harus dipandang sebagai kata yang lebih penting daripada
kata

yang

muncul

pada

banyak

dokumen.

Pembobotan

akan

memperhitungkan faktor kebalikan frekuensi dokumen yang mengandung
suatu kata (inverse document frequency). Metode tf- idf merupakan
metode pembobotan term yang banyak digunakan sebagai metode
pembanding terhadap metode pembobotan baru. Pada metode ini,
perhitungan bobot term t dalam sebuah dokumen dilakukan dengan
mengalikan nilai Term Frequency dengan Inverse Document Frequency.
Metode tf- idf dapat dirumuskan sebagai berikut.
ℎ

,

=

,

×

,

= log

.

.
Sumber: Feldman dan Sanger (2007)
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Notasi
d,

,

adalah jumlah kemunculan kata t dalam dokumen

adalah jumlah seluruh dokumen dan

adalah jumlah

dokumen yang mengandung term t.
Fungsi metode ini adalah untuk mencari representasi nilai dari tiap-tiap
dokumen dari suatu kumpulan data training yang nantinya akan dibentuk
suatu vektor antara dokumen dengan kata (documents with terms) Yong,
Youwen dan Xhixion dalam Luhulima dkk. (Luhulima dkk, 2013).
2.2 Sentiment Analysis atau Opinion Mining
Menurut Liu (Liu, 2010), analisis sentimen adalah riset komputasional dari
opini, sentimen, dan emosi yang diekspresikan secara tekstual. Sebuah dokumen
teks dapat dilihat sebagai kumpulan pernyataan subjektif dan objektif. Pernyataan
objektif tersebut berkenaan dengan informasi faktual yang ada dalam teks dan
subjektivitas berkaitan dengan ekspresi dari opini dan spekulasi (Wiebi dalam
Ohana, 2009).
Pang dan Lee (Pang dan Lee, 2008) menjelaskan sentiment analysis atau
dikenal sebagai opinion mining

adalah proses memahami, mengekstrak dan

mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi. Secara
umum, opinion mining diperlukan untuk mengetahui sikap seorang pembicara
atau penulis sehubungan dengan beberapa topik atau polaritas kontekstual
keseluruhan dokumen. Sikap yang diambil mungkin menjadi pendapat atau
penilaian atau evaluasi (teori appraisal), keadaan afektif (keadaan emosional
penulis saat menulis) atau komunikasi emosional (efek emosional penulis yang
ingin disampaikan pada pembaca) (Saraswati, 2011).
Sedangkan menurut Liu (Liu, 2010), opinion mining adalah proses
klasifikasi dokumen tekstual ke dalam dua kelas, yaitu kelas sentimen positif dan
negatif. Besarnya pengaruh dan manfaat dari analisis sentimen, menyebabkan
penelitian ataupun aplikasi mengenai analisis sentimen berkembang pesat, bahkan
di Amerika kurang lebih 20-30 perusahaan yang memfokuskan pada layanan
analisis sentiment. Pada dasarnya sentiment analysis atau opinion mining
merupakan klasifikasi. Kenyataannya tidak semudah proses klasifikasi biasa
karena terkait penggunaan bahasa, yaitu adanya ambigu dalam penggunaan kata,
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tidak adanya intonasi dalam sebuah teks dan perkembangan dari bahasa itu
sendiri.
2.3 The American Customer Satisfaction Index (ACSI)
ACSI adalah satu-satunya lembaga lintas industri nasional yang mengukur
indeks kepuasan pelanggan. Indikator ekonomi strategis ini berdasarkan pada
evaluasi pelanggaan terhadap kualitas barang dan jasa yang dibeli di Amerika
Serikat dan diproduksi oleh perusahaan domestik dan perusahaan asing dengan
pangsa pasar Amerika yang besar. ACSI dimulai di Amerika Serikat pada tahun
1994 oleh para peneliti dari University of Michigan dengan The American Society
for Quality di Milwaukee, Wisconsin, dan grup CFI di Ann Arbor, Michigan.
Indeks tersebut dikembangkan untuk memberikan informasi tentang kepuasan
terhadap kualitas produk dan layanan yang tersedia untuk konsumen salah satunya
adalah kepuasan konsumen terhadap hotel..
ACSI pertama kali dirilis pada bulan Oktober 1994, serta melakukan
update pada setiap kuartal. Mulai bulan Mei 2010, data ACSI lebih banyak
tersedia untuk umum, dengan hasil yang dirilis beberapa kali per tahun. Perubahan
ini memungkinkan bagi para stakeholder untuk fokus lebih mendalam pada
segmen ekonomi yang berbeda selama satu tahun ke depan (ACSI, 2010). ACSI
merupakan tolak ukur kepuasan pelanggan didasarkan pada wawancara secara
acak dengan sampel para pengunjung hotel. Data Customer Satisfaction Index
terhadap hotel tahun 2014 yang dikeluarkan oleh ACSI dapat dilihat pada Gambar
2.1.

Sumber: ACSI (2010)
Gambar 2.1 American Customer Satisfaction Index
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Menurut Handi Irawan yang merupakan seorang Marketing Consultant
dan juga Marketing Research Consultant untuk beberapa perusahaan yang berada
di Indonesia, model yang digunakan ACSI menjadi salah satu barometer dari
kesuksesan perekonomian yang mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan
terhadap produk dan jasa yang dibeli. Dalam setiap surveinya ACSI melibatkan
200 perusahaan di lebih dari 40 industri dengan mewawancara lebih dari 65.000
responden tiap tahun. Tidak heran, ACSI telah menjadi acuan bagi para pemain
bisnis dalam mengukur kinerja perusahaan diluar balance sheet. ACSI telah
memberikan sebuah acuan tentang seberapa baik tingkat kualitas produk dan
layanan yang dikonsumsi dan diproduksi pada sebuah perekonomian. Tentu saja,
hasil ACSI sangat berguna bagi para pembuat kebijakan publik, manajer, investor,
dan juga pelanggan. Kesuksesannya dalam mengungkapkan kinerja perekonomian
telah dibuktikan melalui berbagai macam kajian. Salah satunya adalah kajian
tentang hubungan ACSI dengan harga saham di Amerika. Dalam kajian tersebut
dipilih 20% perusahaan yang memiliki skor ACSI tertinggi, berdasarkan
pengamatan dari tahun 1996-2006 dapat disimpulkan bahwa ada korelasi kuat
antara skor ACSI dengan harga saham (ACSI, 2010).
2.4 Lexicon-Based
Menurut Zhang, Ghosh, Dekhil, Hsu, dan Liu (Zhang, Ghosh, Dekhil,
Hsu, dan Liu, 2011), metode pendekatan berbasis leksikon (lexicon-based)
tergantung pada kata-kata dalam opini (sentimen), yaitu kata-kata yang biasanya
mengungkapkan suatu sentimen positif atau sentimen negatif. Kata-kata yang
menggambarkan keadaan yang diinginkan (misalnya hebat, baik) memiliki
polaritas positif, sedangkan kata-kata yang menggambarkan keadaan yang tidak
diinginkan memiliki polaritas negatif (misalnya buruk, mengerikan).
Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam melakukan analisis
sentimen adalah dengan menggunakan Dictionary Based Approach. Yan Dang
dkk dalam Rohman, Maharani, dan Kurniati (Rohman, Maharani, dan Kurniati,
2012) memaparkan metode ini disebut juga Lexical Based Approach, merupakan
sebuah metode untuk melakukan analisis sentimen dengan menggunakan sebuah
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kamus sebagai sumber bahasa atau leksikal. Klasifikasi pada Dictionary Based
Approach dilakukan berdasarkan rumus berikut.
≥ 0 ℎ

,

.

≤ 0 ℎ

.

= 0 ℎ

Jika

.

memiliki skor lebih besar dari 0 maka data tersebut merupakan

sentimen positif. Jika

bernilai kurang dari 0 maka data tersebut

merupakan sentimen negatif. Dan jika

bernilai sama dengan 0 maka

data tersebut merupakan sentimen negatif.
2.5 k-Nearest Neighbor (k- NN)
Dalam mengklasifikasikan sekumpulan data sangat banyak cara dan
algoritma yang bisa digunakan. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan
adalah k-NN. Metode k-nearest neighbor dianggap sebagai salah satu metode yang
paling mudah dan paling efektif digunakan dalam algoritma klasifiaksi. K-nearest
neighbor bekerja dengan mengidentifikasi nilai k instance terdekat dalam dataset
ke kejadian baru yang perlu diklasifikasi dan membuat prediksi berdasarkan k
kelas terbanyak dari tetangga terdekat (Ohana, 2009).
Metode k-NN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data
berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumya. Metode
ini termasuk dalam golongan supervised learning. Hasil query instance yang baru
diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada
dalam k-NN. Nantinya kelas yang baru dari suatu data akan dipilih berdasarkan
grup kelas yang paling dekat jarak vektornya.
Tujuan

dari

algoritma

ini

adalah

mengklasifikasikan

obyek

baru berdasarkan 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
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klasifikasi dari k obyek. Algoritma k-nearest neighbor (k-NN) menggunakan
klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru.
Algoritma metode k-Nearest Neighbor (k-NN) sangatlah sederhana,
bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training sample
untuk menentukan

k-NN-nya.

Training

sample

diproyeksikan

ke

ruang

berdimensi banyak, masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data.
Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sample.
Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas c jika kelas c merupakan 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.

,

=

−

.

Notasi D(a,b) adalah jarak skalar dari dua buah vektor a dan b dari matrik
berukuran D dimensi. Pada fase training, algoritma ini hanya melakukan
penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi data training sample. Pada fase
klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk testing data (yang klasifikasinya
tidak diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor training
dihitung, dan sejumlah k yang paling dekat diambil. Titik yang baru klasifikasinya
diprediksikan masuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-titik tersebut.
Nilai k yang bagus dapat dipilih berdasarkan optimisasi parameter,
misalkan dengan cross validation. Pada kasus khusus, klasifikasi diprediksikan
berdasarkan training data yang paling dekat (dengan kata lain, k = 1) ini disebut
algoritma nearest neighbor.
Ketepatan algoritma k-NN sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fiturfitur yang tidak relevan atau jika bobot fitur tersebut tidak setara dengan
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relevansinya terhadap klasifikasi. Riset terhadap algoritma ini sebagian besar
membahas bagaimana memilih dan memberi bobot terhadap fitur agar performa
klasifikasi menjadi lebih baik.
2.6 Evaluation Model
Diperlukan cara yang sistematis untuk mengevaluasi kinerja dari suatu
metode/ model. Evaluasi klasifikasi didasarkan pengujian pada objek yang benar
dan salah (Gorunescu, 2011). Validasi data digunakan untuk menentukan jenis
terbaik dari skema pembelajaran yang digunakan, berdasarkan data pelatihan
untuk melatih skema pembelajaran (Witten, Frank dan Hall, 2011).
2.6.1 Confusion Matrix
Confusion matrix menurut Kohavi dan Provost dalam Visa, Ramsay,
Ralescu, dan Van Der Knaap (Visa, Ramsay, Ralescu, dan Van Der Knaap, 2011)
berisi informasi mengenai hasil klasifikasi aktual dan yang telah diprediksi oleh
sistem klasifikasi. Performa dari sistem tersebut biasanya dievaluasi menggunakan
data dalam sebuah matriks. Tabel dibawah ini menampilkan sebuah confusion
matrix untuk pengklasifikasian ke dalam dua kelas.
Tabel 2.1 Confusion Matrix 2 Kelas
PREDICTED
NEGATIVE

POSITIVE

a

c

(True Negative)

(False Positive)

b

d

(False Negative)

(True Positive)

NEGATIVE
ACTUAL
POSITIVE

Sumber: Gorunescu (2011)
Keterangan:
a à Jumlah prediksi yang benar untuk data aktual negatif
b à Jumlah prediksi yang salah untuk data aktual positif
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c à Jumlah prediksi yang benar untuk data aktual negatif
d à Jumlah prediksi yang salah untuk data aktual positif
Beberapa term standar yang telah ditetapkan untuk matriks dua kelas di atas
adalah sebagai berikut.
1.

Accuracy (AC) adalah proporsi jumlah prediksi yang benar. Hal ini
ditentukan dengan menggunakan persamaan.
=

2.

+

+
+

.

+

Sensitivity atau Recall atau True Positive Rate (TP) adalah proporsi dari
kasus positif yang diidentifikasi dengan benar, dihitung dengan
menggunakan persamaan.
=

3.

.

+

False Positive Rate (FP) adalah proporsi dari kasus negatif yang salah
diklasifikasikan sebagai positif, dihitung dengan menggunakan persamaan.
=

4.

.

+

Specificity atau True Negative Rate (TN) didefinisikan sebagai proporsi
untuk kasus negatif yang diklasifikasikan dengan benar, dihitung dengan
menggunakan persamaan.
=

5.

.

+

False Negative Rate (FN) adalah proporsi dari kasus positif yang salah
diklasifikasikan

sebagai

negatif,

dihitung

dengan

menggunakan

persamaan.
=
6.

+

.

Precision (P) adalah proporsi kasus dengan hasil positif yang benar,
dihitung dengan menggunakan persamaan.
=

+

.
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2.7 R Programming
Everitt dan Hothorn (Everitt dan Hothorn, 2010) mengungkapkan bahwa R
adalah bahasa pemrograman untuk lingkungan komputasi statistik dan grafik. R
merupakan salah satu proyek GNU yang mirip dengan bahasa S yang
dikembangkan di Bell Laboratories (sebelumnya AT&T, sekarang Lucent
Technologies) pada tahun 1960-an oleh John Chambers dan kawan-kawan. R
dapat dianggap sebagai implementasi yang berbeda dari S. R menyediakan fungsi
perhitungan statistik (linear dan non-linear modelling, uji statistik klasik, analisis
yang bersifat time-series, klasifikasi, clustering, dan lain sebagainya) dan teknik
grafis yang sangat extensible.
S adalah bahasa pemrograman yang sering dipilih untuk penelitian
metodologi statistik, dan R merupakan open source yang juga dapat melakukan
kegiatan tersebut. Salah satu kelebihan bahasa R adalah memberikan kemudahan
dalam menghasilkan publikasi yang terancang dengan baik, termasuk simbol
matematika dan rumus-rumus mana yang diperlukan. R adalah sebuah rangkaian
fasilitas perangkat lunak yang terintegrasi untuk manipulasi data, perhitungan dan
tampilan grafis. Fasilitas tersebut meliputi.
a.

Fasilitas penyimpanan dan penanganan data yang efektif.

b.

Deretan operator untuk perhitungan pada array dalam matriks tertentu.

c.

Perangkat analisis data yang memadai untuk data yang besar, koheren dan
terintegrasi.

d.

Fasilitas grafis untuk analisis data dan tampilan baik di layar atau hardcopy.

e.

Bahasa pemrograman yang berkembang dengan baik, sederhana dan efektif
yang meliputi fungsi kondisional, pengulangan (loop), fasilitas input/ output
fungsi rekursif yang ditentukan oleh pengguna.
Bahasa R sama seperti bahasa S, sebuah bahasa komputer yang dirancang

dengan baik, dan memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsi tambahan
(additional functionality) dengan mendefinisikan fungsi baru. Sebagian besar
sintaks yang digunakan dalam R sama dengan dengan S, sehingga memudahkan
pengguna untuk memahami algoritma yang telah dipilihnya (The R Foundation).
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Menurut Venable dalam Yudistira (Yudistira, 2005), R adalah bahasa
pemrograman berorientasi objek, yang artinya semua peubah, data, fungsi, hasil
dan sebagainya disimpan dalam memori aktif komputer dalam bentuk objek yang
mempunyai nama. Pengguna dapat melakukan aksi terhadap objek ini dengan
menggunakan operator (aritmatik, logikal, dan pembanding) dan fungsi (yang dia
sendiri merupakan objek). Semua aksi R dilakukan pada objek-objek yang ada
pada memori aktif komputer: tanpa menggunakan file temporer (temporary file).
Proses membaca dan menulis file hanya digunakan untuk input dan ouput data
dan hasil (grafik). Pengguna mengeksekusi fungsi melalui serangkaian perintah
dan hasilnya ditampilkan langsung pada layar, disimpan pada objek atau ditulis ke
hard disk (khususnya grafik). Karena hasil itu sendiri merupakan objek, maka ia
dapat dipandang sebagai data dan dianalisis sebagaimana halnya data. File-file
data dapat dibaca dari disk lokal atau server malalui internet.
Fungsi-fungsi yang tersedia untuk pengguna disimpan pada sebuah library
di disk dalam sebuah direktori bernama R_HOME/library (R_HOME adalah
direktori dimana R terpasang). Direktori ini berisi fungsi-fungsi packages, yang
mana mereka tersusun dalam direktori-direktori. Package yang bernama base
merupakan inti dari R, yang berisi fungsi-fungsi dasar dari bahasa R untuk
membaca dan manipulasi data, beberapa fungsi-fungsi grafik, dan sebagian
fungsi-fungsi statistik. Setiap package berada pada direktori R dan diberi nama
dengan nama package tersebut. Misal package base file-filenya ada pada
R_HOME/library/base/R/base.

