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 BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Human Resource Management 

Human Resource Management (HRM) adalah kebijakan dan praktek 

menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen 

dalam  proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada 

karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan 

masalah keadilan [5]. 

Human Resource Management System mempunyai 6 buah aktivitas utama, yaitu: 

1. Employment Management 

2. Performance Management 

3. Career Development Management 

4. Reward Management 

5. Employee Relations Management 

6. Termination System 

Dengan adanya human resource suatu organisasi dapat mempertahankan 

kinerja dari setiap karyawan sehingga memungkinkan meningkatnya profit 

pemasukan serta peningkatan kepercayaan karyawan terhadap suatu organisasi [5]. 

2.2 Social Media 

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan 

dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi 

tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia 

untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan social media ini 

manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka 

bereda dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli 

siang ataupun malam. Salah satu kegunaan social media sendiri ialah sebagai 

sarana penampung curahan hati pengguna dalam mengungkapkan apa yang sedang 

mereka rasakan. 

Dengan social media, user dapat menjalin hubungan antara pertemanan dari 

berbagai ras dan bangsa tanpa ada batasan. Facebook dan twitter sendiri 
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merupakan social media raksasa yang paling banyak di kunjungi oleh banyak 

kalangan, dikarenakan penggunaanya yang mudah dan menarik. Dengan 

mencakup kedua social media ini, hampir seluruh manusia sudah bergabung dan 

kenal akan social media. 

2.3 Application Programming Interface (API) 

API adalah sebuah bahasa dan format pesan yang digunakan oleh program 

aplikasi untuk berkomunikasi dengan sistem operasi atau program pengendalian 

lainnnya seperti Database Management System (DBMS) atau komunikasi protocol. 

API diimplementasikan dengan menulis fungsi panggilan atau sintaks dalam 

program, yang menyediakan sarana yang diperlukan untuk meminta layanan 

program. Pada dasarnya, program API mendefinisikan cara yang tepat bagi 

developer untuk meminta layanan dari program itu [6]. 

 

Gambar 2 API Interaction [6] 
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Sebagai contoh, Amazon.com merilis API sehingga pengembang situs web 

dapat lebih mudah mengakses informasi produk Amazon, menggunakan Amazon 

API, sebuah situs web pihak ketiga dapat memposting link langsung ke produk 

Amazon dengan harga yang terupdate dan pilihan untuk “beli sekarang”. 

Sebuah API adalah antarmuka software-to-software, bukan user interface. 

Dengan API, aplikasi berbicara satu sama lain tanpa sepengetahuan pengguna atau 

intervensi. Ketika Anda membeli tiket film online dan memasukkan informasi kartu 

kredit Anda, situs web tiket film menggunakan API untuk mengirim informasi kartu 

kredit Anda ke aplikasi remote yang memverifikasi apakah informasi Anda sudah 

benar. Setelah pembayaran dikonfirmasi, aplikasi remote mengirimkan respon balik 

ke situs Web tiket film mengatakan itu OK untuk mengeluarkan tiket sebagai 

pengguna, Anda hanya melihat satu antarmuka situs Web tiket film tapi di belakang 

layar, banyak aplikasi yang bekerja bersama-sama menggunakan API. Jenis 

integrasi ini disebut seamless, karena pengguna tidak pernah mendapatkan 

pemberitahuan bila fungsi perangkat lunak diserahkan dari satu aplikasi ke aplikasi 

yang lain. Oleh karena itu sebuah API dapat dikatakan menyerupai Software as a 

Service (SaaS), karena pengembang perangkat lunak tidak harus mulai dari awal 

setiap kali mereka menulis sebuah program [6]. 

2.4 Text Mining 

Text Mining, mengacu pada proses mengambil informasi berkualitas tinggi 

dari teks. Informasi berkualitas tinggi biasanya diperoleh melalui peramalan pola 

dan kecenderungan melalui sarana seperti pembelajaran pola statistik. Text mining 

biasanya melibatkan proses penataan teks input (biasanya parsing, bersama dengan 

penambahan beberapa fitur linguistik turunan dan penghilangan beberapa 

diantaranya, dan penyisipan subsequent ke dalam database), menentukan pola 

dalam data terstruktur, dan akhirnya mengevaluasi dan menginterpretasi  output. 

'Berkualitas tinggi' di bidang text mining biasanya mengacu ke beberapa kombinasi 

relevansi, kebaruan, dan interestingness. Proses text mining yang khas meliputi 

kategorisasi teks, text clustering, ekstraksi konsep/entitas, produksi taksonomi 

granular, sentiment analysis, penyimpulan dokumen, dan  pemodelan relasi entitas 

yaitu, pembelajaran hubungan antara entitas bernama [13]. 
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Klasifikasi / kategorisasi dokumen adalah masalah dalam ilmu informasi. 

Tugas kita adalah untuk menetapkan dokumen elektronik masuk dalam satu atau 

lebih kategori, berdasarkan isinya. Tugas klasifikasi dokumen dapat dibagi menjadi 

dua macam yaitu klasifikasi dokumen terawasi di mana beberapa mekanisme 

eksternal (seperti feedback manusia) memberikan informasi mengenai klasifikasi 

yang tepat untuk dokumen, dan klasifikasi dokumen tak terawasi, dimana 

klasifikasi harus dilakukan sepenuhnya tanpa merujuk ke informasi eksternal. Ada 

juga klasifikasi dokumen semi-diawasi, dimana bagian dari dokumen diberi label 

oleh mekanisme eksternal. 

 

Gambar 3 Proses Text Mining [13] 

Proses pada text mining : 

a. Selection 

Dalam pengolahan data diperlukanya tahap selection dari document yang 

ada yang akan diklasifikasi. Pada tahap ini data akan di pilah sesuai dengan 

kebutuhan yang akan di implementasikan terhadap text mining. Sehingga 

tidak terjadi lonjakan data yang banyak yang dapat berakibatkan lambatnya 

dalam proses text mining. 

b. Preproessing 

Preprocessing merupakan tahap pengolahan data dimana data akan dipilah 

kembali secara lebih detail pada data hasil dari selection. Pada tahap ini data 

biasanya akan dirubah bentuk, format, penghapusan kalimat dan lainya. 
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c. Transformation  

Transformation merupakan pengubahan text yang ada kedalam format 

tertentu misalnya proses stemming, dimana kalimat akan diubah ke dalam 

bentuk kata dasar. Dengan proses transformation data akan lebih mudah 

dikenali sistem yang sebelumnya sudah memiliki kumpulan data. 

d. Data Mining 

Pada proses ini, data hasil transformation yang telah memiliki kualitas 

tinggi akan dibandingkan dengan data training, sehingga data dapat diambil 

knowladge yang terkandung pada data awal yang telah diproses. 

Pendekatan manual text mining secara intensif dalam laboratorium pertama 

muncul pada pertengahan 1980-an, namun kemajuan teknologi telah 

memungkinkan ranah tersebut untuk berkembang selama dekade terakhir. Text 

mining adalah bidang interdisipliner yang mengacu pada pencarian informasi, 

pertambangan data, pembelajaran mesin, statistik, dan komputasi linguistik. 

Dikarenakan kebanyakan informasi (perkiraan umum mengatakan lebih dari 80%)  

saat ini disimpan sebagai teks, text mining diyakini memiliki potensi nilai komersial 

tinggi. 

Saat ini text mining telah mendapat perhatian dalam berbagai bidang : 

1. Aplikasi Keamanan. 

2. Aplikasi Biomedis. 

3. Perangkat Lunak dan Aplikasi. 

4. Aplikasi Media Online. 

5. Sentiment Analysis. 

6. Aplikasi Akademik. 

Sebelumnya, website paling sering menggunakan pencarian berbasis teks, 

yang hanya menemukan dokumen yang berisi kata-kata atau frase spesifik yang 

ditentukan oleh pengguna. Sekarang, melalui penggunaan web semantik, text 

mining dapat menemukan konten berdasarkan makna dan konteks (daripada hanya 

dengan kata tertentu). 
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2.5 Ruby On Rails 

Ruby On Rails merupakan framework pemrograman berbasis web-based yang 

banyak digunakan pada project besar. ROR dipilih dikarkanakan implementasinya yang 

sangat bersahabat khususnya di kalangan linux dan bahasa yang dapat dikatakan mudah 

untuk dipahami. Komunitas ROR sendiri berkembang dengat sangat pesat sehingga 

banyak dari kalangan pengembang perangkat lunak yang mulai beralih ke ROR. 

2.5.1 Ruby 

Ruby adalah salah satu bahasa pemrograman populer yang diciptakan oleh 

Yukihiro ''Matz'' Matsumoto. Banyak proyek sistem informasi yang menggunakan 

Ruby karena bahasanya yang dinamis, reflektif, berorientas kepada objek dan 

sederhana. menggabungkan bagian dari bahasa pemrograman Perl, Smalltalk, 

Eiffel, Ada dan Lisp untuk membentuk bahasa baru yang seimbang antara 

pemrograman fungsional dengan pemrograman imperatif [7]. 

 

Gambar 4 Logo Ruby [7] 

Sejak Ruby pertama kali dirilis ke publik pada tahun 1995, banyak 

programmer profesional dari seluruh dunia serius ikut mengembangkan Ruby. Pada 

tahun 2006, Ruby diterima oleh banyak orang. Dengan komunitas pengguna Ruby 

yang aktif di banyak kota-kota di seluruh dunia dan konferensi-konferensi beserta 

pertemuan Ruby terkait. 

2.5.2 Rails 

Rails adalah web framework  yang di buat menggunakan bahasa 

pemrograman ruby. Rails pertama kali dibuat pada tahun 2003 oleh David 

Heinemeier Hansson dan menamakannya ''Ruby on Rails''. Rails juga termasuk 

open source namun mengunakan lisensi MIT. 
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Gambar 5 Logo Rails [7] 

Rails menggunakan konsep MVC (Model View Controller) yang dapat 

memudahkan programmer untuk manajemen kode. Pada gambar 6 ditunjukkan 

arsitektur dari MVC. 

 

Gambar 6 Konsep MVC [7] 

 

Penjelasan arsitektur : 

1. User mengakses halaman website. 

2. Halaman view memanggil method melalui controller. 

3. Controller mengakses query melalui model. 

4. Model akan mengeksekusi query untuk mendapatkan semua data. 

5. Database akan memberikan data yang diminta melalui model. 

6. Model akan mendapatkan data dari database dan akan mengirimkannya ke 

controller. 



13 
 

 
 

7. Controller akan mendapatkan data dari model yang akan digunakan oleh 

view. 

8. View akan menampilkan semua data ke halaman web agar dapat dilihat oleh 

user. 

2.5.3 Ruby Virtual Machine 

RVM atau Ruby Virtual Machine adalah sebuah perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk mengerjakan beberapa proyek ruby dengan berbeda versi dalam 

satu waktu. RVM pertama kali digunakan sejak bulan Oktober 2007 oleh Wayne E. 

Seguin [8]. Pada gambar 4 diperlihatkan workflow dari sebuah RVM. 

 

Gambar 7 Workflow RVM [8] 

Gambar workflow diatas menjelaskan bahwa user dapat mengerjakan lebih 

dari 1 proyek dengan versi ruby yang berbeda tanpa harus takut bentrok dengan 

versi lainya. 

2.6 Sentiment analisys 

Sentiment analysis atau opinion mining mengacu pada bidang yang luas dari 

pengolahan bahasa alami, komputasi linguistik dan text mining. Secara umum, 

bertujuan untuk menentukan attitude pembicara atau penulis berkenaan dengan 

topik tertentu. Attitude mungkin penilaian atau evaluasi mereka, pernyataan afektif 
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mereka (pernyataan emosional penulis saat menulis) atau komunikasi emosional 

dimaksud (efek emosional penulis inginkan terhadap pembaca). 

Tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas dari 

teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau fitur / tingkat aspek - apakah pendapat 

yang dikemukakan dalam dokumen, kalimat atau fitur entitas / aspek bersifat 

positif, negatif atau netral [9]. 

Ekspresi atau sentiment mengacu pada fokus topik tertentu, pernyataan pada 

satu topik mungkin akan berbeda makna dengan pernyataan yang sama pada subject 

yang berbeda. Sebagai contoh, adalah hal yang baik untuk mengatakan alur film 

tidak terprediksi, tapi adalah hal yang tidak baik jika ‘tidak terprediksi’ dinyatakan 

pada kemudi dari kendaraan. Bahkan pada produk tertentu, kata-kata yang sama 

dapat menggambarkan makna kebalikan, contoh adalah hal yang buruk untuk waktu 

start-up pada kamera digital jika dinyatakan “lama”, namun jika” lama” dinyatakan 

pada usia batere maka akan menjadi hal positif. Oleh karena itu pada beberapa 

penelitian, terutama pada review produk, pekerjaan didahului dengan menentukan 

elemen dari sebuah produk yang sedang dibicarakan sebelum memulai proses 

opinion mining [9]. 

2.7 Naïve Bayes Classifier 

Sebuah bayes classifier adalah classifier probabilistik sederhana 

berdasarkan penerapan Teorema Bayes (dari statistik Bayesian) dengan  asumsi 

independen (naif) yang kuat. Sebuah istilah yang lebih deskriptif untuk model 

probabilitas yang digaris bawahi adalah " model fitur independen". 

Tabel 1 Hasil Eksperimen Fatimah Wulandini dan Anto Satriyo Nugroho 

Metode Akurasi 

SVM 92,5 % 

Naïve Bayes Classifier 90 % 

C45 77,5 % 

K- Nearest Neighbor 29,17 % 
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Dalam terminologi sederhana, sebuah NBC mengasumsikan bahwa 

kehadiran (atau ketiadaan) fitur tertentu dari suatu kelas tidak berhubungan dengan 

kehadiran (atau ketiadaan) fitur lainnya. Sebagai contoh, buah mungkin dianggap 

apel jika merah, bulat, dan berdiameter sekitar 4 inchi. Bahkan jika fitur ini 

bergantung satu sama lain atau atas keberadaan fitur lain, Sebuah NBC 

menganggap bahwa seluruh sifat-sifat berkontribusi mandiri untuk probabilitas 

bahwa buah ini adalah apel. 

Tergantung pada situasi yang tepat dari model probabilitas, NBC dapat 

dilatih sangat efisien dalam supervised learning. Dalam aplikasi praktis, parameter 

estimasi untuk model NBC menggunakan metode likelihood maksimum, dengan 

kata lain, seseorang dapat bekerja dengan model Naïve Bayes tanpa mempercayai 

probabilitas Bayesian atau menggunakan metode Bayesian lainnya. 

Dibalik desain naifnya dan asumsi yang tampaknya terlalu disederhanakan, 

NBC telah bekerja cukup baik dalam banyak situasi dunia nyata yang kompleks. 

Pada tahun 2004, analisis masalah klasifikasi Bayesian telah menunjukkan bahwa 

ada beberapa alasan teoritis untuk keberhasilan yang tampaknya tidak masuk akal 

dari NBC [10]. Selain itu, perbandingan yang komprehensif dengan metode 

klasifikasi lainnya pada tahun 2006 menunjukkan bahwa klasifikasi Bayes 

mengungguli pendekatan terbaru, seperti boosted tree atau random forest [11]. 

Sebuah keuntungan dari NBC adalah bahwa ia memerlukan sejumlah kecil 

data pelatihan untuk mengestimasi parameter (rata-rata dan varian dari variabel) 

yang diperlukan untuk klasifikasi. Karena variabel diasumsikan independen, hanya 

varian dari variabel-variabel untuk setiap kelas yang perlu ditentukan dan bukan 

keseluruhan covariance matrix. 

Model probabilitas untuk classifier adalah model kondisional : 

p(C|F1,…,Fn)         (1) 

Terhadap variabel kelas dependen C dengan sejumlah kecil hasil atau kelas, 

tergantung pada beberapa variabel fitur F1 sampai Fn. Masalahnya adalah bahwa 

jika jumlah fitur n besar atau bila fitur bisa mengambil sejumlah besar nilai, maka 

membuat sebuah model pada tabel probabilitas adalah tidak mungkin. Oleh karena 
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itu kita mereformulasi model untuk membuatnya lebih fleksibel. Menggunakan 

Teorema Bayes, kita menulis 

p(C|F1,…,Fn)        (2) 

Dalam prakteknya kita hanya tertarik pada pembilang dari persamaan 

tersebut, karena penyebut tidak tergantung pada C dan nilai-nilai fitur Fi  diberikan, 

sehingga penyebut secara efektif konstan. Pembilang ini setara dengan model 

probabilitas gabungan p(C|F1,…,Fn) yang dapat ditulis ulang sebagai berikut, 

menggunakan penggunaan berulang dari definisi probabilitas bersyarat: 

p(C|F1,…,Fn)  

= p(C) p(F1,…,Fn|C)  

= p(C) p(F1|C) p(F2,…,Fn|C, F1)  

= p(C) p(F1|C) p(F2 |C,F1 ) p(F3,…,Fn|C, F1, F2)  

= p(C) p(F1|C) p(F2 |C,F1 ) p(F3 |C,F1 ,F2) p(F4,…,Fn|C, F1, F2, F3)  

= p(C) p(F1|C) p(F2 |C,F1 ) p(F3 |C,F1 ,F2)… p(Fn|C, F1, F2, F3,…, Fn-1) (3) 

Sekarang  asumsi kemandirian bersyarat yang "naif"  memegang peranan. 

Menganggap bahwa setiap fitur Fi adalah secara kondisi independen terhadap setiap 

fitur lainnya Fj untuk j ≠ i. Ini berarti bahwa  

 p(Fi|C, Fj) = p(Fi|C)                 (4)  

untuk i ≠ j , sehingga join model  dapat dinyatakan sebagai  

p(C|F1,…,Fn) = p(C) p(F1|C) p(F2 |C) p(F3 |C)…   

=p(C)   ∏ 𝑝(𝐹𝑖|𝐶)𝑛
𝑖=1                                                                                (5)   

Ini berarti bahwa di bawah asumsi independen di atas, distribusi bersyarat dari 

variable kelas C dapat dinyatakan seperti ini :  

p(C|F1,…,Fn) =   p(C)    ∏ 𝑝(𝐹𝑖|𝐶)𝑛
𝑖=1              (6)  
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Dimana Z (bukti) adalah faktor skala tergantung hanya pada F1,…,Fn , yaitu 

sebuah konstanta jika nilai dari variable fitur diketahui.  

Model  dari bentuk ini jauh lebih mudah dikelola, karena mereka memecah 

menjadi class prior  p(C) dan distribusi probabilitas independen p(Fi|C). Jika ada k 

kelas dan jika model untuk masing-masing p(Fi|C = c) dapat dinyatakan dalam 

bentuk parameter, maka model Naive Bayes yang sesuai memiliki (k - 1) + n r k 

parameter. Dalam prakteknya, sering k = 2 (klasifikasi biner) dan r = 1 (variabel 

Bernoulli sebagai fitur) yang umum, sehingga jumlah parameter model Bayes naif 

adalah 2n + 1, dimana n adalah jumlah fitur biner yang digunakan untuk klasifikasi 

dan prediksi [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


