
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik web scraping dari reviewer 

aplikasi e-commerce Shopee. Data yang diambil 

adalah data ulasan pada tahun 2020. Hasil scraping 

dataset penelitian sebagaimana disajikan pada 

Gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3. Dataset 

4.2 Text Preprocessing 

Data ulasan pengguna aplikasi Shopee pada 

website google play store merupakan data teks yang 

tidak terstruktur, sehingga teks perlu diolah agar 

mendapatkan informasi yang berguna. Tahapan-

tahapan yang dilakukan pada proses ini, yaitu proses 

normalization, case folding, tokenizing, dan 

stopwords. Tahapan pertama atau normalization 

adalah proses teks yang dilakukan untuk memperbaiki 

kata-kata yang salah eja atau kata yang disingkat. 

Misalnya, kata “tidak” dapat ditulis dengan “tdk, ngga,  

nggak, engga”, dan banyak lainnya. Dalam proses 

spelling normalization juga mengartikan bahasa asing 

khususnya english menjadi bahasa Indonesia. Proses 

normalization dapat dilihat pada Tabel 1. berikut. 

 
Tabel 1.  Proses Normalization 

Data Input Data Output 

Suka banget sama aplikasi 

ini,memang sih sejauh ini 

gapernah ngalamin yg 

namanya pengembalian 

barang, segala macem, tapi 

kalo belanja di Shopee 

aman,cepet banget 

pengirimannya,banyak 

event" menarik, kumpulin 

koin bisa dituker potongan 

Suka sekali sama aplikasi ini, 

memang sejauh ini tidak 

pernah mengalami yang 

namanya pengembalian 

barang, segala macem, tapi 

kalo belanja dishopee aman, 

cepet banget pengirimannya, 

banyak event-event menarik, 

kumpulin koin bisa ditukar 

potongan harga, dapat voucher 

harga, dapet voucher gratis 

ongkirrr, GREAT JOB 

SHOPEE!! 

gratis ongkir, Kerja Bagus 

shopee 

 

 

 Tahapan kedua yaitu case folding. case folding  

adalah  proses untuk mengkonversi semua karakter 

dalam dokumen menjadi huruf besar atau huruf kecil 

semua, agar mempercepat perbandingan selama 

proses pengindeksan. Proses case folding disajikan 

pada Tabel 2 berikut. (Salam, Zeniarja, and Khasanah 

2018). 
Tabel 2. Proses Case Folding 

Data Input Data Output 

Suka banget sama aplikasi 

ini,memang sih sejauh ini 

gapernah ngalamin yg 

namanya pengembalian 

barang, segala macem, tapi 

kalo belanja di Shopee 

aman,cepet banget 

pengirimannya,banyak 

event" menarik, kumpulin 

koin bisa dituker potongan 

harga, dapet voucher gratis 

ongkirrr, GREAT JOB 

SHOPEE!! 

 

suka sekali sama aplikasi ini, 

memang sejauh ini tidak 

pernah mengalami yang 

namanya pengembalian 

barang, segala macem, tapi 

kalo belanja dishopee aman, 

cepet banget pengirimannya, 

banyak event-event menarik, 

kumpulin koin bisa ditukar 

potongan harga, dapat voucher 

gratis ongkir, kerja bagus 

shopee 

 

 

 Kemudian lanjut ke tahapan ketiga, yaitu 

tokenizing. Tokenizing merupakan proses pemisahan 

teks menjadi potongan kata yang disebut token. 

Tujuan dari proses ini adalah mendapatkan potongan 

kata yang akan menjadi entitas yang memiliki nilai 

dalam matriks dokumen teks yang akan dianalisis.  

 
Tabel 3. Proses Tokenizing 

Data Input 
suka sekali sama aplikasi ini memang sejauh ini tidak pernah 

mengalami yang namanya pengembalian barang, segala macam, 

tapi kalo belanja dishopee aman, cepet banget pengirimannya, 

banyak event-event menarik, kumpulin koin bisa ditukar 

potongan harga, dapat voucher gratis ongkir, kerja bagus shopee 

Data Output 

 

 

dishopee 

aman 

cepet 

banget 

pengiriman 

banyak 

event-event 

menarik 

kumpulin 

koin 

bisa 

ditukar 

potongan 

harga 

dapat 

voucher 

gratis 

ongkir 

kerja 

bagus 

suka 

sekali 

sama 

aplikasi 

ini 

memang 

sejauh 

ini 

tidak 

mengalami 

yang 

namanya 

pengembalian 

barang 

segala 

macam 

tapi 

suka 

sekali 

sama 

aplikasi 

ini 

memang 

sejauh 

ini 

tidak 

pernah 
 

mengalami 

yang 

namanya 

pengembalian 

barang 

segala 

macam 

tapi 

kalo 

belanja 

 

bisa 

ditukar 

potongan 

harga 

dapat 

voucher 

gratis 

ongkir 

kerja 

bagus 

shopee 

 

dishopee 

aman 

cepet 

banget 

pengiriman 

banyak 

event-event 

menarik 

kumpulin 

koin 



Selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu 

stopword.  Pada tahapan ini kata-kata atau simbol yang 

tidak memberikan informasi yang berguna akan 

dieliminasi (Utami 2017). 

 

Tabel 4. Proses Stopword 

Data Input Data Output 

suka sekali sama aplikasi ini 

memang sejauh ini tidak 

pernah mengalami yang 

namanya pengembalian 

barang, segala macam, tapi 

kalo belanja dishopee aman, 

cepet banget 

pengirimannya, banyak 

event-event menarik, 

kumpulin koin bisa ditukar 

potongan harga, dapat 

voucher gratis ongkir, kerja 

bagus shopee 

 

 

4.3 Klasifikasi Sentimen 

 Pada proses klasifikasi sentimen data akan dibagi 

menjadi data latih dan data uji yang kemudian akan 

diklasifikasi menggunakan metode Naive Bayes dan 

KNN. Data latih dan data uji yang digunakan adalah 

data yang telah memiliki label kelas, dengan 

perbandingan data uji dan data latih adalah 80% : 20%. 
 

Tabel 5. Data Uji dan Data Latih 

 

 

Aplikasi 

 

 

Klasifikasi 

 

Data 

latih 

(80%) 

 

Data 

Uji 

(20%) 

 

Jumlah 

 

Shopee 

Positif 200 50 250 

Negatif 200 50 250 

Total 400 100 500 

Klasifikasi Naive Bayes 

 Klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes 

mendapatkan hasil nilai accuracy 0,914, precision 

0,915, dan recall 0,914. Pada gambar 4 berikut 

menunjukan proses klasifikasi menggunakan orange. 

 

 
Gambar 4. Proses Klasifikasi dengan orange 

 
Tabel 6. Hasil Evaluasi Model Naive Bayes 

Classifier Accuracy Precision Recall 

Naïve Bayes 0,914 0,915 0,914 

 

Kemudian hasil confusion matrix menggunakan 

metode Naive Bayes dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Confusion Matrix Model Naive Bayes 

 

Gambar 5 di atas menunjukkan hasil confusion matrix 

yang didapatkan dengan menggunakan metode Naive 

Bayes, yaitu sentimen bernilai negatif yang diprediksi 

dengan benar sebanyak 235 dan yang salah sebanyak 

15 ulasan. Kemudian sentimen positif yang diprediksi 

dengan benar sebanyak 222 dan yang tidak tepat 

sebanyak 28 ulasan. 

Klasifikasi K-Nearest Neighbor 

 Klasifikasi menggunakan metode KNN 

mendapatkan hasil nilai accuracy 0,928, precision 

0,929, dan recall 0,928. 

 
Tabel 7. Hasil Evaluasi Model KNN 

Classifier Accuracy Precision Recall 

KNN 0,928 0,929 0,928 

 

Kemudian hasil confusion matrix menggunakan 

metode KNN dapat dilihat pada Gambar 6 berikut. 

Suka 

aplikasi 

pengembalian 

barang 

belanja 

potongan 

harga 

voucher 

gratis 

ongkir 

aman 

cepat 

banyak 

 

 
 
 



 
Gambar 6. Confusion Matrix Model KNN 

 

Gambar 6 di atas menunjukkan hasil confusion matrix 

menggunakan metode KNN, yaitu sentimen bernilai 

negatif yang diprediksi dengan benar sebanyak 225 

dan yang salah sebanyak 25 ulasan. Kemudian 

sentimen positif yang diprediksi dengan benar 

sebanyak 239 dan yang tidak tepat sebanyak 11 ulasan. 

 

 Berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan 

metode Naive Bayes dan KNN, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja metode KNN lebih unggul dengan nilai 

accuracy, precision dan recall lebih tinggi dari pada 

metode Naive Bayes. Perbandingan evaluasi kedua 

metode dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

 
Tabel 8. Perbandingan Evaluasi Metode Naive Bayes dan KNN 

Classifier Accuracy Precision Recall 

Naive Bayes 0,914 0,915 0,914 

KNN 0,928 0,929 0,928 

 

Selanjutnya dilakukan pencarian nilai F1 score, 

dimana F1 score merupakan perbandingan rata-rata 

precision dan recall yang dibobotkan. Rumus F1 

Score = 2 * (recall*precision) / (recall + precision). 

Berikut hasil score F1 menggunakan widget 

calibration plot dengan metode Naive Bayes dan KNN. 

 
Gambar 7. Hasil F1 Score. 

 

Gambar 7 di atas menunjukkan hasil pengujian F1 

score dengan metode Naive Bayes yang memperoleh 

nilai sebesar 0.916 dan metode KNN sebesar 0.926. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa model klasifikasi 

menggunakan metode Naive Bayes dan KNN 

mempunyai precision dan recall yang baik. 

4.4. Visualisasi Data Review  

Word Cloud 

 Hasil dari word cloud ini memvisualisasikan data 

review berupa nilai dari kata-kata yang sering 

diberikan oleh pelanggan yang memberi ulasan pada 

e-commerce Shopee. Semakin besar ukuran font pada 

word cloud maka topik tersebut yang sering 

dibicarakan oleh pelanggan yang memberi ulasan. 

Hasil dari word cloud dapat dilihat pada Gambar 9 

berikut. 

 

 
Gambar 8. Proses Word Cloud 

 

 
Gambar 9. Hasil Word Cloud 

Berdasarkan hasil word cloud ini kita dapat 

mengetahui kata-kata yang bersentimen positif dan 

negatif beserta nilai dari kata-kata tersebut. Hal ini 

berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Frekuensi Kata Positif 

 Berdasarkan hasil klasifikasi ulasan sentimen dan 

penggunaan metode word cloud dibuatlah grafik 

frekuensi kata positif dari 500 data ulasan dan 



diperoleh 6 kata positif yang paling sering keluar, 

diantaranya adalah : “gratis” dengan frekuensi 100 

kali, “bagus” 99 kali, “suka” 47 kali, “murah” 35 kali, 

“mudah” 33 kali, dan “cepat” 28 kali, yang hasilnya 

dapat dilihat  pada Gambar 10 berikut. 

 

 
Gambar 10. Frekuensi Kata Positif 

Frekuensi Kata Negatif 

 Kemudian pada hasil klasifikasi ulasan 

bersentimen negatif diperoleh kata yang dianggap 

relevan sebagai sentimen negatif,  adalah: “kecewa” 

dengan frekuensi 55 kali, “jelek” 28 kali, “mahal” 28 

kali, “bohong” 20 kali, “ribet” 16 kali, dan “perbaiki” 

15 kali, yang hasilnya dapat dilihat pada  Gambar 11 

berikut. 

 

 
Gambar 11. Frekuensi Kata Negatif 

4.5 Asosiasi Kata Positif dan Negatif 

 Asosiasi kata positif dan negatif dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terkait kata-kata yang saling 

berhubungan dengan topik yang diulas. Tabel 9 

menampilkan asosiasi kata dengan kelas sentimen 

positif. Proses ini dilakukan dengan cara menyaring 

kata-kata yang memiliki hubungan dengan topik yang 

diulas. Berikut didapatkan topik-topik yang 

berasosiasi dengan kelas sentimen positif. 

 
Tabel 9. Asosiasi Kata Positif 

Produk Pengiriman 

Bagus                                 99 

Sesuai                                35 

Suka                                   47 

Mudah                              33 

Cepat                                28 

Aman                               12 

Aplikasi Pelayanan 

Suka                                   47 

Mudah            33 

Update            30 

Bagus                               99 

Suka                                 47 

Cepat           28 

Ongkir Voucher 

Gratis                               100 

Murah           35 

Puas          24 

Membantu         19 

Mantap         18 

 

1. Kata “produk”  berasosiasi dengan kata bagus, 

sesuai, dan suka. Yang artinya pengguna menyukai 

produk dari aplikasi Shopee serta barang yang 

diterima juga sesuai harapan. 

2. Kata “aplikasi” menunjukkan informasi bahwa 

aplikasi yang digunakan mempermudah pengguna 

dan aplikasi selalu update sehingga fitur-fiturnya 

dapat memberi kemudahan. 
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3. Kata “ongkir” didapatkan informasi bahwa 

pelanggan puas dengan fitur gratis ongkir yang 

diberikan oleh pihak Shopee. 

4. Kata “pengiriman” didapatkan informasi bahwa 

proses pengiriman barang yang dilakukan mudah, 

cepat, dan aman. 

5. Kata “pelayanan” didapatkan informasi bahwa 

pelayanan yang didapatkan oleh pengguna aplikasi 

Shopee bagus dan cepat. 

6. Kata “voucher” didapatkan informasi bahwa 

pelanggan puas dan sangat membantu pelanggan 

dalam berbelanja. 

 

Selanjutnya berdasarkan Tabel 10 didapatkan 

asosiasi kata yang berhubungan dengan ulasan dengan 

kelas sentimen negatif. Berikut informasi yang 

didapatkan. 

Tabel 10. Asosiasi Kata Negatif 

 

1. Kata “produk” mendapatkan informasi produk 

yang diterima memiliki kualitas yang jelek atau 

tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. 

2. Kata “aplikasi“ menunjukkan informasi aplikasi 

yang digunakan ribet serta diharapkan oleh 

pengguna untuk diperbaiki.  

3. Kata “ongkir” berasosiasi dengan kata mahal yang 

menunjukan ongkir terasa mahal oleh pengguna.  

4. Kata “pengiriman” mendapatkan informasi 

pengiriman yang dilakukan mendapatkan masalah 

seperti pengiriman yang dilakukan lama dan 

terjadinya penipuan terhadap pengguna aplikasi 

Shopee. 

5. Kata “pelayanan” mendapatkan informasi 

pelayanan yang didapatkan oleh pengguna jelek 

dan mengecewakan. 

6. Kata “voucher” mendapatkan informasi kecewa 

dan bohong. 

 

Produk Pengiriman 

Kecewa                             55 

Jelek                                  28 

Mahal                                28 

Susah                                     15 

Nunggu                                 15 

Penipuan                               10 

Aplikasi Pelayanan 

Tidak bisa                         26 

Ribet                                 16 

Perbaiki                            15 

Jelek                                      28 

Mengecewakan                     14 

Ongkir Voucher 

Mahal                               28 Kecewa                                 55 

Bohong                                 20 


