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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini dijelaskan teori pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam 

skripsi ini. Subbab 2.1 menjelaskan pengertian ujaran kebencian (hate speech). Subbab 

2.2 menjelaskan text mining. Subbab 2.3 menjelaskan analisis sentiment. Subbab 2.4 

menjelaskan Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Subbab 2.5 menjelaskan multilayer 

perceptron. Subbab 2.6 menjelaskan fungsi aktivasi. Subbab 2.7 menjelaskan 

pengertian DeepDetect® Server. Subbab 2.8 menjelaskan Library Caffe. Subbab 2.9 

menjelaskan Precision, Recall dan Accuracy. 

 

2.1. Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

Dalam konteks ujaran kebencian (hate speech), kebencian (hatred) didefinisikan 

sebagai ketidaksukaan yang ekstrim terhadap seseorang atau sekelompok orang karena 

ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau orientasi gender [3]. Aristoteles (1984) menulis 

bahwa kebencian berbeda dengan kemarahan, hal itu dapat dibedakan oleh tiga 

karakteristik seperti yang tercantum pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Kebencian dan Kemarahan Menurut Aristoteles. 

No. Kebencian Kemarahan 

1. Merupakan emosi yang lebih 

awet yang tidak akan hilang 

seiring berjalannya waktu 

Merupakan keadaan sementara dan 

akan hilang seiring berjalannya waktu 

2. Mendorong tindakan, bahkan 

tindakan kekerasan, yang 

direncanakan 

Menghasilkan tindakan spontan 

3. Cenderung menghilangkan 

empati kepada orang yang 

membuat marah 

Tidak cenderung menghilangkan 

empati kepada orang yang membuat 

marah 

 

Menurut Thomas Davidson dkk [4], perbedaan antara perkataan yang mendorong 

kebencian dan bahasa kasar sering didasarkan pada perbedaan linguistik yang halus, 

misalnya tweet yang mengandung kata “nigger” lebih mungkin dilabeli sebagai 

perkataan yang mendorong kebencian daripada “nigga”. Banyak yang bisa ambigu 
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dalam menentukan sebuah kata masuk ke dalam kategori hate speech  atau kata kasar, 

misalnya kata “gay” dapat digunakan untuk merendahkan orang atau kelompok tertentu 

dan dapat digunakan juga dalam konteks lain yang tidak terkait dengan perkataan yang 

mendorong kebencian. 

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya di 

luar KUHP yang berbentuk antara lain : 

1. penghinaan, 

2. pencemaran nama baik, 

3. penistaan, 

4. perbuatan tidak menyenangkan, 

5. memprovokasi, 

6. menghasut, 

7. penyebaran berita bohong 

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Bermacam-

macam ujaran kebencian juga dilakukan melalui media oleh beberapa pihak, dalam hal 

ini media tersebut juga telah disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 

SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) meliputi: 

1. orasi kegiatan kampanye, 

2. spanduk atau banner, 

3. jejaring media sosial, 

4. penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), 

5. ceramah keagamaan, 

6. media masa cetak maupun elektronik, 

7. pamflet 

Wabah penyebaran ujaran kebencian ini paling jelas terlihat di dunia maya yaitu 

media sosial. Dengan media sosial orang dengan mudah menemukan berbagai bentuk 

ujaran kebencian khususnya terkait SARA. 

Menurut Undang-Undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) 2008 Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran ujaran kebencian dalam bentuk 
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SARA. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA”. 

Pasal ini digunakan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat penyebar ujaran 

kebencian SARA di jejaring sosial. 

 

2.2. Text Mining 

Text mining memiliki arti menambang data yang berupa teks dimana sumber data 

biasanya didapatkan dari dokumen dengan tujuan untuk mencari kata-kata yang dapat 

mewakili isi dari dokumen tersebut sehingga dapat dilakukan analisis keterhubungan antar 

dokumen. Jenis masukan untuk penambangan teks ini adalah data yang tidak atau kurang 

terstruktur, seperti dokumen Word, PDF dan kutipan teks.  

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. Proses yang umum dilakukan oleh penambangan teks 

di antaranya adalah perangkuman otomatis, kategorisasi dokumen dan deteksi plagiarisme. 

 

2.3. Analisis Sentimen 

Analisis sentimen adalah analisis yang bertujuan untuk mengekstraksi informasi 

subjektif dari suatu sumber. Secara umum analisis dapat menentukan sikap dari 

pembicara atau penulis terhadap suatu topik ataupun dokumen. Salah satu contoh 

permasalahan analisis sentimen adalah menentukan polaritas sentimen dari suatu teks 

pada sebuah dokumen atau kalimat untuk menentukan apakah teks tersebut beraspek 

positif, negatif ataupun netral. Aspek yang dapat ditentukan juga tidak hanya sebatas 

polaritas, melainkan juga bisa berupa sesuatu yang bersifat non-fakta misalnya status 

emosional [5]. 

 

2.4. Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Networks) 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang 

meniru cara kerja sistem jaringan syaraf biologis [Fausett, 1994]. Jaringan saraf tiruan 

terdiri dari sekumpulan unit pemrosesan yang dikenal sebagai unit neuron. Kumpulan 
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unit neuron tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dalam mencari solusi dari 

sebuah permasalahan [6]. Arsitektur dari jaringan syaraf tiruan dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan [6]. 

 

Menurut Fausett, Jaringan Syaraf Tiruan dikembangkan berdasarkan generalisasi 

model matematis dari kesadaran manusia atau jaringan syaraf biologis berdasarkan 

asumsi sebagai berikut: 

1. Proses informasi banyak terjadi di elemen sederhana yang dikenal dengan 

neuron. 

2. Sinyal melewati neuron melalui link koneksi. 

3. Setiap link koneksi memiliki bobot sendiri, dimana di jaringan syaraf umum, 

mengalikan dengan sinyal yang ditransmisikannya. 

4. Setiap neuron diaplikasikan ke dalam fungsi aktivasi (fungsi ini biasanya non 

linear) terhadap jaringan inputnya (jumlah dari bobot sinyal input) untuk 

menentukan sinyal outputnya. 

  Sebuah neural network pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki pola dari koneksi antar neuron. 

2. Memiliki metode yang digunakan untuk menentukan bobot dari koneksi 

(metode ini dikenal dengan algoritma pelatihan atau pembelajaran) 

3. Memiliki fungsi aktivasi (activation function) 

Neural network sering kali dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu single layer dan 

multilayer. Single layer merupakan jaringan yang terdiri dari 1 lapisan input dan 1 

lapisan output. Setiap neuron yang terdapat di dalam lapisan input selalu terhubung 

dengan setiap neuron yang terdapat pada lapisan output. Jaringan ini hanya menerima 
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input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui 

lapisan tersembunyi. Multilayer merupakan jaringan yang memiliki 3 jenis lapisan 

yakni lapisan input, lapisan output, dan lapisan tersembunyi. Jaringan dengan banyak 

lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan 

jaringan dengan lapisan tunggal. Dalam menentukan jumlah layer, unit input tidak 

dihitung sebagai layer, dikarenakan unit tersebut tidak melakukan fungsi komputasi. 

Dengan kata lain, jumlah layer pada neural network ditentukan dari layer yang 

berisikan weight antar koneksi dari kumpulan neuron. Hal inilah yang mendasari bahwa 

bobot (weight) pada jaringan syaraf (neural network) berisi informasi yang penting. 

 

2.5. Multilayer Perceptron (MLP) 

 

Gambar 2.2. Arsitektur Multilayer Perceptron [6].  

Multilayer perceptron merupakan jaringan syaraf tiruan feed-forward yang terdiri 

dari lebih dari 2 layer dan sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot 

penghubung [6]. Neuron-neuron tersebut disusun dalam lapisan-lapisan yang terdiri dari 

satu lapisan input (input layer), satu atau lebih lapisan tersembunyi (hidden layer), dan 

satu lapisan output (output layer). Lapisan input menerima sinyal dari luar, kemudian 

melewatkannya ke lapisan tersembunyi pertama dan lapisan-lapisan tersembunyi 

berikutnya hingga akhirnya mencapai lapisan output.  
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2.6. Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara 

tingkat aktivitas internal (summation function) yang mungkin berbentuk linear ataupun 

non-linear [7]. Fungsi ini bertujuan untuk menentukan apakah neuron diaktifkan atau 

tidak. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam Neural Nerwork, yaitu 

sebagai berikut :   

  

2.6.1.  Fungsi Aktivasi Sigmoid 

Fungsi aktivasi sigmoid merupakan fungsi non linear. Gambar 2.3 menunjukkan 

grafik fungsi aktivasi sigmoid: 

 

 

Gambar 2.3. Fungsi Aktivasi Sigmoid [7].  

 

Fungsi ini memiliki kekurangan yaitu dapat mematikan gradient jika nilai 

gradient tersebut memiliki nilai yang sangat kecil. Selain itu, output dari sigmoid tidak 

zero-centered. Hal ini berimplikasi pada kedinamisan saat melakukan gradient descent, 

karena apabila data yang datang ke neuron selalu positif maka gradient pada weight 

selama backpropagation akan menjadi semua positif atau semua negatif. 

 

2.6.2.  Fungsi Aktivasi Tanh 

Fungsi aktivasi Tanh merupakan fungsi non linear. Input untuk fungsi aktivasi 

ini berupa bilangan real dan output dari fungsi tersebut memiliki range antara -1 sampai 

1. Fungsi tanh merupakan pengembangan dari fungsi sigmoid. Gambar 2.4 

menunjukkan grafik fungsi aktivasi tanh : 
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Gambar 2.4. Fungsi Aktivasi Tanh [7].  

 

Sama seperti fungsi sigmoid, fungsi ini memiliki kekurangan yaitu dapat 

mematikan gradient, akan tetapi fungsi ini juga memiliki kelebihan yaitu output yang 

dimiliki fungsi tanh merupakan zero-centered.  

 

2.6.3.  Fungsi Aktivasi ReLu 

Pada dasarnya fungsi Rectified Linear Unit (ReLU) melakukan “treshold” dari  

0 hingga infinity. Gambar 2.5 adalah grafik fungsi aktivasi ReLu: 

 

 

Gambar 2.5. Fungsi Aktivasi ReLu [7].  

Pada fungsi ini input dari neuron-neuron berupa bilangan negatif, maka fungsi 

ini akan menterjemahkan nilai tersebut kedalam nilai 0 dan jika input bernilai positif 

maka output dari neuron adalah nilai aktivasi itu sendiri. Fungsi aktivasi ini memiliki 

kelebihan yaitu dapat mempercepat proses konfigurasi yang dilakukan dengan 
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Stochastic Gradient Descent (SGD) jika dibandingkan dengan fungsi sigmoid dan tanh. 

Namun aktivasi ini juga memiliki kelemahan yaitu aktivasi ini bisa membuat unit mati 

apabila learning rate yang diinisialisasi terlalu tinggi. Namun, apabila learning rate 

diinisialisasi secara tepat maka hal itu tidak menjadi masalah. 

 

2.6.4.  Fungsi Aktivasi PreLu 

Fungsi aktivasi ini mirip dengan ReLu, hanya saja pada aktivasi Parametric 

Rectified Linier Unit (PreLu) ada parameter alpha yang dapat dikonfigurasikan saat 

menyesuaikan parameter model (Gambar 2.6). Hal ini untuk membantu kerugian 

menyatu pada tingkat minimal dengan lancar. 

 

Gambar 2.6. Fungsi Aktivasi PreLu.  

2.7. DeepDetect® Server 

DeepDetect® merupakan sebuah API pembelajaran mesin dan server yang 

mendukung beberapa library pembelajaran mesin seperti Caffe, Caffe2,  Tensorflow 

dan XGBoost [8]. Sistem operasi yang mendukung DeepDetect® ini adalah Ubuntu 

14.04 LTS dan Ubuntu 16.04 LTS. Pada skripsi ini digunakan Caffe sebagai library 

pembelajaran mesin dan menggunakan template Multilayer Perceptron. Pada Tabel 2.2-

2.4 berisi perbandingan beberapa library machine learning yang mendukung 

DeepDetect® server.  

 

Tabel 2.2.  Perbandingan Library di DeepDetect® Berdasarkan Fungsionalitas. 

Library Training Prediction Classification Object Detection 

Caffe Y Y Y Y 

Caffe2 Y Y Y Y 

XGBoost Y Y Y N 

Tensorflow N Y Y N 
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Tabel 2.3.  Perbandingan Library di DeepDetect® Berdasarkan GPU Support. 

Library Training Prediction 

Caffe Y Y 

Caffe2 Y Y 

XGBoost Y Y 

Tensorflow N Y 

 

Tabel 2.4.  Perbandingan Library di DeepDetect® Berdasarkan Data Masukan. 

Library CSV SVM Text Words Text Characters Images 

Caffe Y Y Y Y Y 

Caffe2 N N N N Y 

XGBoost Y Y Y N N 

Tensorflow N N N N Y 

 

Dari Tabel 2.2-2.4 terlihat bahwa library Caffe memiliki sejumlah keunggulan 

dibandingkan dengan library machine learning lainnya, terutama jika dilihat 

berdasarkan data masukannya. 

 

2.7.1.  Parameter Membuat Machine Learning Service 

Langkah pertama sebelum membuat machine learning service di DeepDetect® 

adalah dengan menjalankan DeepDetect® server tersebut, dengan perintah : 

./dede 

Setelah DeepDetect® server sudah dijalankan, langkah selanjutnya adalah membuat 

machine learning service dengan contoh perintah : 

Kode Sumber 2.1. Perintah Membuat Service 

curl -X PUT "http://localhost:8080/services/[service_name]" -d 

'{ 

       "mllib":" ", 

       "description":" ", 

       "type":" ", 

       "parameters":{ 

         "input":{ 

  "connector":" ", 

  "sentences":" ", 

  "characters":" ", 

  "alphabet":" " 

         }, 

         "mllib":{ 
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  "template":" ", 

  "nclasses": , 

  "layers":[ ], 

  "activation":" " 

         } 

       }, 

       "model":{ 

         "templates":" ", 

         "repository":" " 

       } 

  }' 

 

Parameter yang dipakai pada pembuatan  machine learning service dapat dilihat 

pada Tabel 2.5-2.8. 

 

Tabel 2.5. Deskripsi Query Parameter Create Machine Learning Service. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

mllib string No N/A 
Nama library machine learning  

(Caffe, caffe2, XGBoost, Tensorflow) 

description string  Yes empty Deskripsi machine learning service. 

type string No  supervised 

Jenis machine learning service: supervised 

menghasilkan serangkaian metrik yang 

terkait dengan sasaran yang diawasi, atau 

unsupervised, biasanya untuk mengakses 

lapisan dalam jaringan saraf 

model object No N/A 
Informasi untuk model statistik yang akan 

dibangun dan atau digunakan oleh service 

input object No N/A 
Informasi input untuk menghubungkan ke 

data 

output object Yes empty Infomasi output 

 

Tabel 2.6. Deskripsi Parameter di Machine Learning Library Caffe. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

template string Yes empty 

Template jaringan saraf  

(lregression, mlp, convnet, alexnet, 

googlenet, nin, resnet_18, resnet_32, 

resnet_50, resnet_101, resnet_152) 

nclasses int 

No  

(hanya 

klasifikasi) 

N/A 
Jumlah kelas output (supervised service 

type) 

layers 
array 

of int 
Yes [50] Jumlah neuron per layer (hanya mlp) 

activation string Yes relu 
Unit aktivasi (hanya mlp dan convnet), 

sigmoid, tanh, relu, prelu, elu 
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Tabel 2.7. Deskripsi Parameter di Model Object. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

templates string Yes templates Repository untuk template model 

repository string  No N/A Repository untuk file model statistik 

 

Tabel 2.8. Deskripsi Parameter di Input Object. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

connector string No N/A Mendefinisikan format data masukan 

sentences bool Yes false 

Apakah akan mengubah setiap baris 

menjadi dokumen (memerlukan dataset 

sebagai file dengan satu kalimat per baris 

di setiap repositori kelas) 

characters bool Yes false 
Pemrosesan teks tingkat karakter, sebagai 

lawan dari pemrosesan teks berbasis kata 

alphabet string Yes abcde... 
Mewakili alphabet yang akan 

diperhitungkan untuk data masukan 

 

2.7.2.  Parameter Tahap Pelatihan 

Setelah selesai membuat  service, langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan 

sesuai dengan model yang diinginkan, dengan contoh perintah: 

Kode Sumber 2.2. Perintah Training 

curl -X POST "http://localhost:8080/train" -d '{ 

 

       "service":" ", 

       "async": , 

       "parameters":{ 

         "mllib":{ 

           "gpu": , 

           "solver":{ 

    "iterations": , 

    "test_interval": , 

    "base_lr":  

           }, 

           "net":{ 

    "batch_size":  

           } 

         }, 

         "input":{ 

  "shuffle": , 

  "test_split": , 

  "sentences": , 

  "min_count": , 

  "min_word_length": 

         }, 

         "output":{ 

           "measure":[" "] 
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         } 

       }, 

       "data":[" "] 

     }' 

  

Apabila proses pelatihan selesai maka dihasilkan sebuah model sesuai dengan 

data latih yang digunakan untuk pelatihan. Untuk melihat hasil pelatihan menggunakan 

perintah:  

HTTP Request : GET /train?service=[nama service]&job=[nomor job] 

Parameter yang dipakai pada proses  pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2.9-2.14. 

 

Tabel 2.9. Deskripsi Parameter Train dengan Library Caffe. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

gpu bool Yes False Menggunakan GPU atau tidak 

 

Tabel 2.10. Deskripsi Query Parameter Train Machine Learning Service. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

service string No N/A Pengenal service resource 

async bool No true 
Memulai panggilan 

pelatihan non-blocking atau tidak 

data object Yes empty 

Input data set untuk pelatihan, dalam 

beberapa kasus dapat ditangani oleh 

konektor input, pada umumnya tidak 

opsional sekalipun 

 

Tabel 2.11. Deskripsi Parameter Train Library Caffe untuk Input. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

Shuffle bool Yes false 
Mengocok set pelatihan atau tidak 

(sebelum pemisahan) 

sentences bool Yes false 

Apakah akan mengubah setiap baris 

menjadi dokumen (memerlukan dataset 

sebagai file dengan satu kalimat per 

baris di setiap repositori kelas) 

min_count int Yes 5 
Minimal banyak kata muncul pada kata 

yang harus diperhitungkan 

min_word_length int Yes 5 
Minimal panjnag kata yang harus 

diperhitungkan 

test_split real Yes 0 Uji split bagian dari dataset 
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Tabel 2.12. Deskripsi Parameter Train Library Caffe untuk Net. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

batch_size int Yes N/A Training batch size 

test_batch_size  int Yes N/A Testing batch size 

 

Tabel 2.13. Deskripsi Parameter Train Library Caffe untuk Solver. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

Iterations int Yes N/A Jumlah maksimal dari iterasi solver 

test_interval  int Yes N/A Jumlah iterasi antara fase pengujian 

base_lr real Yes N/A Inisial learning rate 

  

Tabel 2.14. Deskripsi Parameter Train Library Caffe untuk Output. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

Measure array Yes empty 

Pengukuran output diminta, 

dari acc:akurasi, acc-k: akurasi top-k, 

ganti k dengan nomor (misalnya acc-5), 

f1: f1, presisi dan recall, mcll: kerugian 

log multi-kelas, auc: area di bawah 

kurva, cmdiag: diagonal of confusion 

matrix (membutuhkan f1), cmfull: full 

confusion matrix (membutuhkan f1), 

mcc: Matthews koefisien korelasi 
 

2.7.3.  Parameter Tahap Pengujian 

Tahap pengujian ini dapat dilakukan ketika sudah ada model yang telah dilatih, 

yaitu hasil dari pelatihan machine learning service. Untuk melakukan pengujian 

terhadap service yang sudah dibuat, digunakan perintah: 

Kode Sumber 2.3. Perintah Predict 

curl -X POST 'http://localhost:8080/predict' -d '{ 

     "service":" ", 

     "parameters":{ 

       "mllib":{ 

         "gpu": 

       } 

     }, 

     "data":[" "] 

  }' 

 

Deskripsi query parameter yang digunakan pada tahap pengujian dapat dilihat 

pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16. 
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Tabel 2.15. Deskripsi Parameter Predict dengan Library Caffe. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

Gpu bool Yes false Menggunakan GPU atau tidak 

 

Tabel 2.16. Deskripsi Query Parameter Predict Machine Learning Service. 

Parameter Type Optional Default Deskripsi 

Service string No N/A Nama service untuk membuat prediksi 

Data 
array of 

strings 
No N/A 

Larik data URI yang digunakan untuk 

membuat prediksi, mendukung base64 

untuk gambar 

 

2.8. Library Caffe 

Caffe adalah singkatan dari Convolution Architecture For Fast Feature 

Embedding yang merupakan sebuah kerangka kerja deep learning yang dikembangkan 

oleh Berkeley AI Research (BAIR)/The Berkeley Vision and Learning Center (BVLC). 

Caffe mendukung komputasi berbasis GPU dan CPU seperti NVIDIA cuDNN dan Intel 

MKL[15]. Arsitektur library Caffe dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

Gambar 2.7. Arsitektur Caffe. [15] 

 

Ada 4 kelas utama pada library Caffe, yaitu: 

1. Blob   : Berfungsi untuk menyimpan data dan turunannya. 

2. Layer : Mengubah bagian bawah blobs ke bagian atas blobs. 

3. Net   : Terdiri dari banyak layer (data layer, convolutional layer, pooling 

http://bair.berkeley.edu/
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layer, inner product/fully connected layer, relu layer dan Softmax+loss 

layer), berfungsi untuk menghitung gradient via forward/backward. 

4. Solver  : Menggunakan gradient untuk memperbarui bobot. 

 

2.9. Precision, Recall dan Accuracy 

Precision adalah tingkat respon antara informasi yang dimasukkan oleh user 

dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Recall adalah tingkat keberhasilan suatu 

sistem dalam menjalankan perintah yang diberikan. Accuracy adalah tingkat 

perbandingan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya [10]. Berikut rumus untuk 

mencari precision, recall dan accuracy: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
         ........................................................................... (2.1) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
            ............................................................................(2.2) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
  ............................................................................(2.3) 

 

Dengan :  TP =  True Positive (jumlah sampel positif jika hasil klasifikasi benar) 

       TN = True Negative (jumlah sampel negatif jika hasil klasifikasi benar) 

FP = False Positive (jumlah sample negatif jika hasil klasifikasi tidak benar) 

FN = False Negative (jumlah sample positif jika hasil klasifikasi tidak benar) 

 


