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ABSTRAK 

 Dilansir dari AppGrooves, didapatkan informasi Best 10 Hotel Booking 

Apps dengan tiga peringkat utama diduduki oleh Hotels.com, Booking.com, 

Agoda.com, disusul oleh HotelTonight, Trivago, Expedia, Priceline Travel, 

Choice Hotel, Tripadvisor, dan KAYAK. Dengan makin meningkatnya gadget 

dan media online lainnya memungkinkan konsumen untuk memberikan review 

terhadap pelayanan berupa komentar maupun opini. Pada Appgrooves hanya 

menilai dengan rating, akan tetapi terkadang rating tidak cukup menunjukkan 

tanggapan konsumen atas pelayanan yang mereka dapatkan.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan analisis sentimen 

untuk mengklasifikan ulasan pengguna berdasarkan sentimen positif dan negatif. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode K-Nearest Neighbor untuk 

mengklasifikasikan ulasan negatif dan positif. Alasan penggunaan algoritma k-

Nearest Neighbor  digunakan dalam penelitian ini dikarenakan  tingkat akurasinya 

yang baik dan efektif jika digunakan pada data latih (training) yang berjumlah 

besar dan mengandung informasi yang kurang atau tidak berarti (noisy). 

Pengujian Validasi menggunakan 10-Fold Cross Validation untuk menentukan 

nilai akurasi dari data hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 Penelitian ini telah berhasil melakukan analisis sentimen positif maupun 

negatif pada tiga studi kasus yaitu Hotels.com, Booking.com, dan Agoda.com 

dengan jumlah data yang digunakan sejumlah 1474 data untuk Hotels.com, 5418 

data untuk Booking.com, dan 19869 data untuk Agoda.com. Nilai K yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 9. Pemilihan nilai K didasarkan atas 

pengujian terhadap nilai akurasi dengan uji coba nilai K 3,5,6,7 dan 9. Dari 

pengujian yang telah dilakukan, nilai K dengan hasil akurasi tertinggi adalah K=9. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk situs Hotels.com persentase 

komentar positif sebesar 32% dan persentase untuk sentimen negatif adalah 68%, 

untuk situs Booking.com persentase sentimen positif adalah 29%  dan untuk 

sentimen negatif persentasenya sebesar 71%. Situs Agoda.com jumlah persentase 

positif sebesar 86% dan untuk sentimen negatif sebesar 14%. Berdasarkan uji 

validitas menggunakan 10-Fold Cross Validation didapatkan akurasi untuk 

Hotels.com sebesar 94,55%, untuk Booking.com sebesar 87,58%, dan untuk 

Agoda.com sebesar 98,83%. 

 

 

Kata Kunci : Hotels.com, Booking.com, Agoda.com, Sentiment Analysis, K-

Nearest Neighbor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dilansir dari eventforte (eventforte, 2019), ada rata-rata 148,3 juta 

pemesanan perjalanan setiap tahun dengan rincian statistik sebesar 39% persen 

untuk pemesanan hotel, 37% untuk pemesanan tiket pesawat, dan 17% pemesanan 

wisata paket, dan sisanya adalah perjalanan perusahaan. Semakin banyak situs 

yang menawarkan paket all in one yang mencakup hotel, tiket pesawat, 

transportasi, dan makanan. Sehingga industri ini berkembang seperti halnya 

industri perjalanan pada umumnya.  

 

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Online Travel (eventforte, 2019) 

Dilansir dari AppGrooves, didapatkan informasi Best 10 Hotel Booking 

Apps dengan tiga peringkat utama diduduki oleh Hotels.com, Booking.com, 

Agoda.com, disusul oleh HotelTonight, Trivago, Expedia, Priceline Travel, 

Choice Hotel, Tripadvisor, dan KAYAK. Tiga situs dengan rating terbaik 

berdasarkan AppGrooves, dipilih untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan 

banyaknya ulasan pada website yang dituju.  
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Gambar 1.2 Best 3 Hotel Booking Apps (Appgrooves, 2019) 

Sekilas tentang 3 aplikasi yang digunakan sebagai objek penelitian kali 

ini adalah sebagai berikut: 

 Aplikasi dengan peringkat rating ke-1 adalah Hotels.com. Hotels.com 

berdiri sejak tahun 1991, tidak hanya hotel atau tempat penginapan saja, tetapi 

apartemen juga bisa melaui situs hotels.com ini. Situs ini sudah memiliki ribuan 

properti yang berasal dari 200 negara dan juga wilayah. Aplikasi dengan peringkat 

rating ke-2 adalah Booking.com. Website dan app Booking.com tersedia di lebih 

dari 40 bahasa,  meliputi 153.519 destinasi di 227 negara dan wilayah di seluruh 

dunia. Aplikasi dengan peringkat rating ke-3 adalah Agoda. Agoda menyediakan 

lebih dari 2 juta properti akomodasi, termasuk apartemen, villa, rumah dan hotel.   

 Pada Appgrooves hanya menilai dengan rating, akan tetapi terkadang 

rating tidak cukup menunjukkan tanggapan konsumen atas pelayanan yang 

mereka dapatkan. Dengan makin meningkatkatnya gadget dan media online 

lainnya memungkinkan konsumen untuk memberikan review terhadap pelayanan 

berupa komentar maupun opini.  
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 Gambar dibawah ini adalah contoh yang diambil dari playstore dimana 

komentar yang diberikan pengguna tidak sesuai dengan ratingnya.   

 

 

 

Gambar 1.3 Ketidaksesuaian rating dan komentar (Google Play Store, 2019) 

 Website Trustpilot.com adalah sebuah situs terbesar dari Denmark yang 

menyediakan jasa tentang tempat untuk mengulas suatu hal dari bisnis. 

Berdasarkan data pada bulan November 2019, terdapat sejumlah 2.767 review 

oleh pengguna untuk situs Hotels.com, 17.326 untuk situs Booking.com, dan 

27.218 untuk situs Agoda.com dilansir dari Trustpilot.com.   

 Sentiment analysis adalah proses penggunaan text analytics untuk 

mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media 

sosial (Annisa, 2019). Analisis sentimen akan digunakan untuk menghasilkan 

analisis berdasarkan ulasan pengguna yang terdapat pada situs Trustpilot.com. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Algoritma k-Nearest 

Neighbor. Alasan penggunaan algoritma k-Nearest Neighbor  digunakan dalam 

penelitian ini dikarenakan  tingkat akurasinya yang baik dan efektif jika 

digunakan pada data latih (training) yang berjumlah besar dan mengandung 

informasi yang kurang atau tidak berarti (noisy). 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yaitu 

bagaimana melakukan analisis sentimen pada review pelanggan hotel 

menggunakan metode k-Nearest Neighbor (k-NN) (studi kasus: Hotels.com, 

Booking.com, Agoda.com)? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat 

disusun Batasan masalah sebagai berikut: 

1. Analisis ini hanya membahas tiga situs pemesanan hotel online yaitu 

Hotels.com, Booking.com, Agoda.com 

2. Komentar pengguna didapat dari situs Trustpilot.com 

3. Bahasa yang digunakan dalam komentar pengguna adalah bahasa inggris 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan 

analisis sentimen pada review pelanggan hotel menggunakan metode k-Nearest 

Neighbor (k-NN)  (studi kasus: Hotels.com, Booking.com, dan Agoda.com).  

 

1.5 Manfaat 

Dari analisis sentimen ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Pengguna dapat memilih dengan bijak situs pemesanan hotel online yang 

manakah yang aman, dan terpercaya dalam proses transaksinya 

2. Dengan analisis ini membantu pihak situs pemesanan hotel online untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penulis Hasil Persentase 

akurasi 

Penerapan Analisis 

Sentimen Pada 

Pengguna Twitter 

Menggunakan 

Metode K-Nearest 

Neighbor (2018) 

Akhmad 

Deviyanto, 

M. Didik R. 

Wahyudi  

Studi kasus: Twitter 

tentang topik Pilkada DKI 

2017 

Tools : Python 

Testing : Confusion Matrix 

67,2 % 

Penerapan Algoritma 

K-Nearest Neighbors 

Pada Analisis 

Sentimen Review 

Agen Travel (2018) 

Siti 

Ernawati, 

Risa Wati 

Review agen travel 

Tools: Rapidminer 

Testing: 10 Fold Cross 

Validation 

87 % 

Penerapan Deep 

Sentiment Analysis 

pada Angket 

Penilaian Terbuka 

Menggunakan K-

Nearest Neighbor 

(2016) 

Jane Riany, 

Mohammad 

Fajar, 

Musfirah 

Putri 

Lukman 

Angket penilaian 

perkuliahan terhadap 

dosen di STMIK 

KHARISMA Makassar 

Tools:  Ms. Excel 

Future work : diperlukan 

mekanisme yang dapat 

mengecek dan 

mempertimbangkan 

kemunculan kata baru 

yang ada dalam data uji 

tetapi tidak terdapat pada 

data latih 

59,4 % 

 

  Pada penelitian ini, objek yang digunakan berbeda. Selain itu, tools 

yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan gabungan antara 

Data Miner dan Rapidminer.   RapidMiner menggunakan berbagai teknik 

deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga 

dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 
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500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data 

preprocessing dan visualisasi. Sedangkan data miner memiliki kemudahan dalam 

melakukan scraping yang didukung dengan fitur one click scraping, custom 

scraping, automate scrapes, pagination, dan  form filling automation. 

2.2   Sentiment Analysis 

 Sentiment analysis adalah proses penggunaan text analytics untuk 

mendapatkan berbagai sumber data (Deviyanto & R. Wahyudi , 2018)dari internet 

dan beragam platform media sosial. Tujuannya adalah untuk memperoleh opini 

dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut. Dengan begitu, perusahaan 

dapat memperoleh masukan inti dari pengguna atau konsumen secara efisien. 

Sentiment analysis merupakan salah satu bidang dari Natural Languange 

Processing (NLP) yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi 

opini dalam bentuk teks (Annisa, 2019). 

2.2.1 Cara kerja sentiment analysis  

 Machine Learning digunakan sebagai tools untuk membuat “robot” yang 

mampu mengklasifikasikan jenis sentimen dalam data tekstual (Septiar, 2019). 

Umumnya, terdapat 5 langkah utama dalam melakukan analisis sentimen dengan 

menggunakan Machine Leaning, yaitu: 

1. Data 

Langkah awal yang dibutuhkan adalah data. Tanpa adanya data, maka tidak 

akan mungkin bisa melakukan apapun dengan Machine Learning. Data yang 

dimaksud pada tulisan ini adalah data tekstual (tweet, dokumen, buku, 

kalimat) yang sudah dilabeli oleh annotator. Annotator adalah orang yang 
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bertanggungjawab memberikan label (positif, negatif, netral) pada masing-

masing data.  

2. Preprocessing 

Preprocessing merupakan langkah krusial dalam pengelolahan data. Tahapan 

ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan model gagal ketika dievaluasi, 

dan juga menghindari fenomena “Curse of Dimensionality”. Umumnya 

preprocessing dilakukan dengan tujuan untuk menanggulangi fenomena Bias-

Variance Trade off.  

3. Feature Extraction 

Komputer (mesin) tidak dapat mengolah data selain data numerik, sehingga 

dibutuhkan sebuah step untuk mengekstrak “kata” menjadi numerik dalam 

proses analisis sentimen. Secara umum terdapat 3 teknik ekstraksi fitur, yaitu 

Bag of Word(TF, TFIDF), Word Embedding(Glove, Word2vec, FastText, dan 

Character Embeding.  

4. Modelling 

Setelah prosedur estimasi kinerja telah ditentukan, maka selanjutnya akan 

masuk ke dalam proses modelling. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

analisis sentimen adalah permasalahan Supervised Learning. Banyak sekali 

metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Supervised 

Learning, seperti dalam Machine Learning algorithm dapat menggunakan 

Support Vector Classification, Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, Maximum 

Entropy, atau Ensemble Classifier. Sedangkan untuk Deep Learning dapat 

menggunakan Long Short Term Memory, atau Birirectional LSTM. 



8 

 

 

5. Evaluation 

Evaluasi model biasanya menggunakan data uji untuk mengetahui seberapa 

prediktif model, atau dengan kata lain, seberapa besar kemampuan 

generalisasi model yang terbentuk guna mengatasi suatu masalah baru. 

Terdapat beberapa kriteria evaluasi model dalam masalah supervised 

learning (klasifikasi), diantaranya adalah akurasi, presisi, sensitivitas dan 

spesifisitas. 

2.2.2 Visualisasi Data 

 Teknik visualisasi adalah konversi data ke dalam format visual atau tabel 

sehingga karakteristik dari data dan relasi di antara item data atau atribut dapat di 

analisis dan dilaporkan. Teknik visualisasi memudahkan manusia untuk 

menangkap konsep dari data yang ditampilkan karena pada dasarnya manusia 

lebih mudah mengartikan sebuah gambar daripada teks yang menjelaskan tentang 

makna gambar tersebut (Asmara, Achelia, dkk, 2009). 

2.3  Review 

 Review  dapat di artikan sebagai tinjauan atau ringkasan dari berbagai 

sumber baik dari buku, News, Film, Pustaka dan lainnya. Jika di artikan secara 

harfiah maka review ini dapat di fungsikan sebagai sesuatu dalam meninjau karya 

dalam mengetahui kualitas, keunggulan dan juga kekurangan dari sebuah karya 

tersebut (Ruangguru, 2018) 

 Review bisa berupa hal yang positif maupun negatif sesuai dengan orang 

yang melakukan review tersebut. Namun kebanyakan dari sebuah review dibuat 

berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya dari produk tersebut sehingga 
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bisa dibuat dengan cara baik ataupun memunculkan hal negatif pada produk 

tersebut (Rocket Manajemen, 2018). 

2.4 Text Mining 

 Text mining adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah 

besar data teks tidak terstruktur yang dibantu oleh perangkat lunak yang dapat 

mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam data. 

Ini juga dikenal sebagai analisis teks, meskipun beberapa orang menarik 

perbedaan antara dua istilah; dalam pandangan itu, analitik teks adalah aplikasi 

yang diaktifkan oleh penggunaan teknik text mining untuk memilah-milah set data 

(Arni, 2018). 

2.5 Text Preprocessing 

  Berdasarkan ketidak teraturan struktur data teks, maka proses sistem temu 

kembali informasi ataupun text mining memerlukan beberapa tahap awal yang 

pada intinya adalah mempersiapkan agar teks dapat diubah menjadi lebih 

terstruktur. Salah satu implementasi dari text mining adalah tahap text 

preprocessing. (Informatikalogi, 2016) 

 
 

Gambar 2.1 Tahap Text Preprocessing (Informatikalogi, 2016) 

https://informatikalogi.com/sistem-temu-kembali-informasi/
https://informatikalogi.com/sistem-temu-kembali-informasi/
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Tahap Preprocessing diantaranya: 

1. Case Folding 

 Tidak semua dokumen teks konsisten dalam penggunaan huruf kapital. 

Oleh karena itu, peran case folding dibutuhkan dalam mengkonversi keseluruhan 

teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar (biasanya huruf kecil atau 

lowercase). 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. 

2. Tokenizing 

 Tahap Tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap 

kata yang menyusunnya. Tokenisasi secara garis besar memecah sekumpulan 

karakter dalam suatu teks ke dalam satuan kata, bagaimana membedakan karakter-

karakter tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. 

 
Gambar 2.2. Tahap Tokenizing (Informatikalogi, 2016) 
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3. Filtering 

 Tahap Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil 

token. Bisa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata kurang 

penting) atau wordlist (menyimpan kata penting). Stoplist/stopword adalah kata-

kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bag-of-words. 

Contoh stopwords adalah “yang”, “dan”, “di”, “dari” dan seterusnya. 

 
Gambar 2.3 Tahap Filtering (Informatikalogi, 2016) 

 

4. Stemming 

 Teknik Stemming diperlukan selain untuk memperkecil jumlah indeks 

yang berbeda dari suatu dokumen, juga untuk melakukan pengelompokan kata-

kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki bentuk 

atau form yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda.  

 
 

Gambar 2.4 Tahap Stemming (Informatikalogi, 2016) 
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2.6  Algoritma K-Nearest Neighboar (K-NN) 

 Algoritma k-Nearest Neighbor adalah algoritma supervised 

learning dimana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan 

mayoritas dari kategori k-tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah 

untuk mengklasifikasikan obyek baru berdasarkan atribut dan sample-

sample dari training data. 

 Algoritma k-Nearest Neighbor menggunakan Neighborhood Classification 

sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru (Ismail, Cara Kerja Algoritma 

k-Nearest Neighbor (k-NN), 2018). 

 
 

Gambar 2.5 Konsep K-NN (Informatikalogi, 2019) 

 

Tahapan algoritma K-NN (Informatikalogi, 2019), diantaranya: 

a. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat). 

b. Tentukan bobot untuk setiap term dengan menggunakan Term Weighting 

TF-IDF. 

c. Hitung kemiripan antar dokumen dengan menggunakan cosine similarity  
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Gambar 2.6 Rumus Cosine Similarity 

 

d. Urutkan hasil perhitungan cosine similarity dari besar ke kecil  

e. Ambil sembanyak K yang paling tinggi kemiripannya dengan dokumen 

yang diklasifikasikan, tentukan kelasnya. 

2.7.  10-Fold Cross Validation 

 Cross-validation (CV) adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja model atau algoritma dimana data dipisahkan menjadi dua 

subset yaitu data proses pembelajaran dan data validasi / evaluasi. Model atau 

algoritma dilatih oleh subset pembelajaran dan divalidasi oleh subset validasi. 

Selanjutnya pemilihan jenis CV dapat didasarkan pada ukuran dataset. Biasanya 

CV K-fold digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi dengan tetap 

menjaga keakuratan estimasi (Wibowo, 2017). 

2.8  Aplikasi Pemesanan Hotel 

  Situs pemesanan hotel yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini 

meliputi Hotels.com, Booking.com, Agoda.com. Berikut adalah gambaran umum 

mengenai tiga situs yang akan digunakan dalam penelitian ini: 
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2.8.1 Hotels.com 

 Hotels.com berdiri sejak tahun 1991, tidak hanya hotel atau tempat 

penginapan saja, tetapi apartemen juga bisa melaui situs hotels.com ini. Situs ini 

sudah memiliki ribuan properti yang berasal dari 200 negara dan juga wilayah. 

Hotels.com menyediakan berbagai pilihan yang tentunya memiliki jaminan harga 

yang terjangkau (Acehgoonline, 2019).  

2.8.2 Booking.com 

 Setiap hari, lebih dari 1.550.000 kamar disediakan di platform 

Booking.com. Pelanggan dapat memesan akomodasi mereka dengan cepat dan 

mudah dengan Booking.com, tanpa biaya pemesanan dan dengan harga yang 

disamakan. Pelanggan dapat menghubungi Booking.com 24 jam sehari untuk 

mendapatkan bantuan dan dukungan lebih dari 40 bahasa. 

2.8.3 Agoda.com 

 Agoda adalah salah satu platform pemesanan perjalanan online yang 

berkembang paling pesat di dunia. Agoda menyediakan lebih dari 2 juta properti 

akomodasi, termasuk apartemen, villa, rumah dan hotel dan didukung oleh lebih 

dari 15 juta ulasan dari wisatawan.  

https://www.agoda.com/
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen untuk 

pemeringkatan popularitas situs pemesanan hotel menggunakan metode k-nearest 

neighbor (k-NN) dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap awal, analisis data, dan 

tahap akhir.  

 
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

 

3.1 Tahap Awal 

Tahap awal adalah langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan 

analisis. Proses dasar yang dilakukan diantaranya adalah study literatur, 

pengumpulan data yang dibagi menjadi observasi, studi dokumentasi, dan teknik 

pengolahan data. 
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Gambar 3.2 Tahap Awal Penelitian 

 

3.1.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini penulis melakukan studi literatur untuk menentukan studi 

kasus serta metode yang akan digunakan penulis saat melakukan penelitian. Studi 

literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis jurnal-jurnal 

yang telah ada sebelumnya. 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpuan data yang diambil dari 

website Trustpilot.com yang memuat komentar mengenai tiga situs pemesanan 

hotel online yaitu Hotels.com, Booking.com, dan Agoda.com. 

Berikut adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penyusunan proposal ini, diantaranya:  

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan objek yang akan 

diteliti. Penulis menemukan banyaknya komentar pengguna dalam situs 

Trustpilot.com yang memuat berbagai macam komentar baik positif maupun 

3.1 Tahap Awal
3.1.1 Studi 

Literatur

3.1.2 Teknik 

Pengumpulan 

Data

1. Observasi

2. Studi 

Dokumentasi

3 Teknik 

Pengolahan Data
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negatif sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan 

komentar pengguna yang ada pada website Trustpilot.com. 

2.  Studi Dokumentasi 

Dalam studi dokumentasi ini penulis mendapatkan data sebagai berikut: 

a. Rating yang diberikan pengguna situs pemesanan hotel online    

Hotels.com,Booking.com, dan Agoda.com 

b. Review yang diberikan kepada hotels.com, booking.com, dan agoda.com 

yang diberikan oleh pengguna 

Review aplikasi Hotels.com, Booking.com, dan Agoda.com ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.3 Review aplikasi 

3.  Teknik Pengolahan Data 

 Data awal yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah link dari situs 

pemesanan hotel online yang dijadikan sebagai objek. Selanjutnya, data link yang 

sudah ada diolah dalam aplikasi Data Miner untuk mengambil data-data pengguna 

yang ada pada situs Trustpilot.com 
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 Data yang diambil adalah komentar pengguna yang memuat baik 

komentar postifi maupun negatif dari pengguna dengan data yang didapatkan 

bersumber dari: 

1. https://www.trustpilot.com/review/www.hotels.com 

2. https://www.trustpilot.com/review/www.booking.com 

3. https://www.trustpilot.com/review/www.agoda.com 

  

 Jumlah data yang diambil dari situs Trustpilot.com mengenai tiga situs 

diatas kemudian difilter dan diambil hanya yang menggunakan bahasa inggris 

dengan total data yang diambil sebanyak 26761 ulasan dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Hotels.com : 1474 ulasan dari tahun 2011 sampai tahun 2019 

2. Booking.com : 5418 ulasan dari tahun 2009 sampai tahun 2019 

3. Agoda.com : 19869 ulasan dari tahun 2010 sampai tahun 2019 

3.2 Analisis Data 

 

Gambar 3.4 Tahap analisis data 

 

3.2.1 Input Data 

 Setelah data url didapatkan langkah selanjutnya adalah memasukkan url 

tersebut dalam aplikasi Data Miner. Pada penelitian ini, file akan dibagi menjadi 

tiga yaitu Hotels.com, Booking.com, dan Agoda.com 

3.2 Analisis Data 3.2.1 Input Data
3.2.2 Data 

Preprocessing

3.2.3 Klasifikasi k-

Nearest 

Neighboar

3.2.4 Analisis 

Validitas Data

3.2.5 Visualisasi 

Data dengan 

Word Cloud

https://www.trustpilot.com/review/www.hotels.com
https://www.trustpilot.com/review/www.booking.com
https://www.trustpilot.com/review/www.agoda.com
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Gambar 3.5 Data Miner 

 

Setelah semua tahap dilakukan maka langkah terakhir adalah menyimpan dan 

menjalankan recipe yang telah kita buat sebelumnya. 

 

Gambar 3.6 Hasil Pengambilan Data 

3.2.2 Data Preprocessing 

 Masuk pada aplikasi rapidminer, pilih dokumen yang akan digunakan. 

Pada tahap preprocessing akan dilakukan tahap case folding, tokenizing, filtering, 

dan stemming. 
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Gambar 3.7 Input Data Rapidminer 

 

 

Gambar 3.8  Data Preprocessing 

 

 Untuk tahap preprocessimg masukkan operator yang ingin digunakan pada 

tahap preprocessing. Hubungkan antar port dengan port yang lain dimulai dari 

transform cases, tokenize, filterstopwords, stem(porter). 

 

Gambar 3.9 Hasil Tahap Preprocessing 
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3.2.3 Klasifikasi K- Nearest Neighboar 

 Untuk tahapan klasifikasi K- Nearest Neighboar klik dua kali pada cross 

validation yang secara otomatis membentuk dua bagian yaitu training dan testing. 

Untuk bagian training tarik operator k-NN dan  masukkan nilai K. Sedangkan 

pada bagian testing tarik aplly model dan performance. 

 

Gambar 3.10 Klasifikasi K-NN pada Rapidminer 

 

 

 

Gambar 3.11 Hasil Klasifikasi 
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3.2.4 Analisis Validitas Data  

 Pada tahapan validitas data tarik operator cross validation dengan number 

of folds adalah 10. Hasil dari validitas data adalah nilai keakuratan dari data yang 

diujikan. 

 

Gambar 3.12 Cross Validation pada Rapidminer 

 

 

Gambar 3.13 Perhitungan Akurasi 

 

 Dari analisis validitas akan menghasilkan suatu nilai akurasi yang 

menggambarkan seberapa besar tingkat keakuratan analisis yang telah dilakukan. 

Pemilihan nilai K dalam metode K-NN akan mempengaruhi hasil akurasi. Oleh 

sebab itu, perlu dilakukan uji coba nilai K 3, 5, 7, dan 9 untuk mengetahui nilai K 

yang memiliki tingkat akurasi tertinggi. 
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3.2.5 Visualisasi Data Dengan Wordcloud dan Diagram Pie 

 

Gambar 3.14 Visualisasi Data Dengan Wordcloud 

 

Pada tahap visualisasi data dengan wordcloud, akan menghasilkan kata yang 

paling sering muncul dalam text yang telah dianalisis sebelumnya. 

 

Gambar 3.15 Visualisasi Data Dengan Diagram Pie 

 

Visualisasi dengan diagram pie menunjukkan persentase sentiment postif dan 

negatif yang diberikan oleh penggunanya.  
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3.3 Tahap Akhir 

 

Gambar 3.16 Tahap Akhir 

` Tahap akhir adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Proses yang dilakukan diantaranya adalah membuat kesimpulan dan saran yang 

didapat dari analisis yang dilakukan. 

3.3.1 Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diambil kesimpulan dari 

tiap-tiap langkah yang telah dikerjakan. Kemudian diberikan saran kepada 

Booking Apps yang dijadikan objek dalam penelitian ini. 

3.3 Tahap Akhir
3.3.1 Kesimpulan 

dan Saran
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang telah diambil dari situs Trustpilot.com yang memuat 

komentar pengguna mengenai situs Hotels.com, Booking.com, dan Agoda. Maka, 

pada bab ini akan penulis paparkan hasil dari analisa berdasarkan pengolahan data 

yang telah dilakukan.  

 

4.1 Data Preprocessing 

 Sebelum data dianalisis, langkah pertama yang telah dilakukan adalah 

melakukan tahap data preprocessing. Pada data preprocessing telah dilakukan 

proses case folding, tokenizing, filtering, dan stemming. Proses case folding 

adalah mengubah data teks menjadi lowercase dengan tujuan agar kata yang sama 

namun berbeda secara penulisan huruf kapital dan  tidak,  tidak  dianggap  kata  

yang  berbeda.  Contoh  data  sebelum  dan  sesudah melalui tahap lowercase 

ditampilkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Hasil Tahap Case Folding 

Sebelum Case Folding Sesudah Case Folding 

HOTELS.COM --- They are horrible 

and hangs up on you! I booked online 

for SPAIN and when i arrived there 

they gave me a room that was not 

that i reserved for and they said there 

were no other rooms available ??? 

the hotels.com gave me a lower rate 

each night, then i get to hotel i get 

charge higher rate. SO i called, 

hotel.com and they say they the hotel 

can change their own rate??? 

really?? so then what is the 

hotels.com --- they are horrible and 

hangs up on you! i booked online for 

spain and when i arrived there they 

gave me a room that was not that i 

reserved for and they said there were no 

other rooms available ??? the 

hotels.com gave me a lower rate each 

night, then i get to hotel i get charge 

higher rate. so i called, hotel.com and 

they say they the hotel can change their 

own rate??? really?? so then what is the 

advantage of hotels.com. learn lesson, 
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Sebelum Case Folding Sesudah Case Folding 

advantage of hotels.com. Learn 

lesson, to make hotel reservations, 

book it directly with hotels. DO NOT 

EVER USE 3RD or 2ND party!! 

They are NEVER guarranteed!! 

to make hotel reservations, book it 

directly with hotels. do not ever use 3rd 

or 2nd party!! they are never 

guarranteed!! 

  

 Setelah melakukan proses case folding pada data teks, langkah selanjutnya 

adalah  proses tokenizing dimana pada proses  ini akan terjadi pemecahan kata. 

Contoh  data  sebelum  dan  sesudah melalui tahap tokenizing ditampilkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Tahap Tokenizing 

Sebelum Tokenizing Sesudah Tokenizing 

hotels.com --- they are horrible and 

hangs up on you! i booked online for 

spain and when i arrived there they 

gave me a room that was not that i 

reserved for and they said there were 

no other rooms available ??? the 

hotels.com gave me a lower rate each 

night, then i get to hotel i get charge 

higher rate. so i called, hotel.com and 

they say they the hotel can change 

their own rate??? really?? so then 

what is the advantage of hotels.com. 

learn lesson, to make hotel 

reservations, book it directly with 

hotels. do not ever use 3rd or 2nd 

party!! they are never guarranteed!! 

hotels com they are horrible and hangs 

up on you i booked online for spain and 

when i arrived there they gave me a 

room that was not that i reserved for 

and they said there were no other rooms 

available the hotels com gave me a 

lower rate each night then i get to hotel 

i get charge higher rate so i called hotel 

com and they say they the hotel can 

change their own rate really so then 

what is the advantage of hotels com 

learn lesson to make hotel reservations 

book it directly with hotels do not ever 

use rd or nd party they are never 

guarranteed  

 

 

 Setelah  melakukan  proses tokenizing pada  data  teks,  langkah  selanjutnya 

adalah   proses filtering. Filtering pada   data   komentar   merupakan   proses 

membersihkan komentar dari kata yang tidak diperlukan untuk mengurangi noise. 
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Contoh  data  sebelum  dan  sesudah melalui tahap tokenizing ditampilkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 Hasil Tahap Filtering 

Sebelum Filtering Sesudah Filtering 

hotels com they are horrible and 

hangs up on you i booked online for 

spain and when i arrived there they 

gave me a room that was not that i 

reserved for and they said there were 

no other rooms available the hotels 

com gave me a lower rate each night 

then i get to hotel i get charge higher 

rate so i called hotel com and they 

say they the hotel can change their 

own rate really so then what is the 

advantage of hotels com learn lesson 

to make hotel reservations book it 

directly with hotels do not ever use rd 

or nd party they are never 

guarranteed  

hotels com horrible hangs i booked 

online spain i arrived gave room i 

reserved said rooms available hotels 

com gave lower rate night i get hotel i 

get charge higher rate i called hotel com 

say hotel change rate advantage hotels 

com learn lesson make hotel 

reservations book hotels use rd nd party 

guarranteed  

 

 

 Proses  stemming  dilakukan  untuk  mendapatkan  kata  dasar  dengan  cara 

menghilangkan awalan, akhiran, dan sisipan. Pada penelitian ini kamus yang 

digunakan adalah Porter. Contoh  data  sebelum  dan  sesudah melalui tahap 

tokenizing ditampilkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 Hasil Tahap Stemming 

Sebelum Stemming Sesudah Stemming 

hotels com horrible hangs i booked 

online spain i arrived gave room i 

reserved said rooms available hotels 

com gave lower rate night i get hotel i 

get charge higher rate i called hotel 

com say hotel change rate advantage 

hotels com learn lesson make hotel 

hotel com horribl hang i book onlin 

spain i arriv gave room i reserv said 

room avail hotel com gave lower rate 

night i get hotel i get charg higher rate i 

call hotel com sai hotel chang rate 

advantag hotel com learn lesson make 

hotel reserv book hotel us rd nd parti 
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Sebelum Stemming Sesudah Stemming 

reservations book hotels use rd nd 

party guarranteed  

guarrante  

 

 Berdasarkan tahap data preprocessing, dapat diketahui frekuensi 

kemunculan kata pada tiap atribut atau kata. Frekuensi kemunculan kata 

menunjukkan atribut kata yang paling populer dari data yang telah dilakukan 

tahap data preprocessing. 

 

4.1.1 Frekuensi Ulasan Positif dan Negatif Hotels.com 

 
 

Gambar 4. 1 Frekuensi Ulasan Negatif Hotels.com 

 

 Dari keseluruhan data frekuensi yang telah didapat sebelumnya kemudian 

difilter berdasarkan ulasannya yaitu positif dan negatif. Pada situs hotels.com, 10 

kata yang sering diucapkan pada sentiment negatif adalah kata “problem, bad, 

complaint, wrong, worst, poor, scam, dissapoint, mistak, dan teriibl”. 
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Gambar 4. 2 Frekuensi Kemunculan Kata Pada Ulasan Negatif Hotels.Com 

 

 Dari data yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dibuatlah diagram 

batang yang menggambarkan keseluruhan frekuensi kemunculan kata pada ulasan 

negatif hotels.com. Kata problem muncul 257 kali, kata bad muncul 143 kali, kata 

complaint muncul 104 kali, kata wrong muncul 101 kali, kata worst muncul 95 

kali, kata poor muncul 80 kali, kata scam muncul 80 kali, kata dissapoint muncul 

79 kali, kata mistak muncul 77 kali, dan kata terribl muncul 71 kali. 

 
 

Gambar 4. 3 Frekuensi Ulasan Positif Hotels.com 

 

 Dari keseluruhan data frekuensi yang telah didapat sebelumnya kemudian 

difilter berdasarkan ulasannya yaitu positif dan negatif. Pada situs hotels.com, 10 

kata yang sering diucapkan pada sentiment positif adalah kata “free, good, 

reward, great, recommend, support, guarant, easi, thank, dan trust”. 
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Gambar 4. 4 Frekuensi Kemunculan Kata Pada Ulasan Positif Hotels.Com 

 

 Dari data yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dibuatlah diagram 

batang yang menggambarkan keseluruhan frekuensi kemunculan kata pada ulasan 

positif hotels.com. Kata free muncul 218 kali, kata good muncul 212 kali, kata 

reward muncul 178 kali, kata great muncul 119 kali, kata recommend muncul 112 

kali, kata support muncul 104 kali, kata guarant muncul 94 kali, kata easi muncul 

83 kali, kata thank muncul 79 kali, dan kata trust muncul 76 kali. 

 

4.1.2.1 Frekuensi Ulasan Negatif dan Positif Booking.com 

 
 

Gambar 4. 5 Frekuensi Ulasan Negatif Booking.com 

 

 Dari keseluruhan data frekuensi yang telah didapat sebelumnya kemudian 

difilter berdasarkan ulasannya yaitu positif dan negatif. Pada situs booking.com, 

10 kata yang sering diucapkan pada sentiment negatif adalah kata “prolem, issu, 

bad, complaint, wrong, terribl, worst, mistak, scam, poor”. 
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Gambar 4. 6 Frekuensi Kemunculan Kata Pada Ulasan Negatif Booking.Com 

 

 Dari data yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dibuatlah diagram 

batang yang menggambarkan keseluruhan frekuensi kemunculan kata pada ulasan 

negatif booking.com. kata prolem muncul 870 kali, issu muncul 714 kali, bad 

muncul 490 kali, complaint muncul 409 kali, wrong muncul 377 kali, terribl 

muncul 283 kali, worst muncul 263 kali, mistak muncul 250 kali, scam muncul 

243 kali, dan poor muncul 232 kali. 

 
 

Gambar 4. 7 Frekuensi Ulasan Positif Booking.com 

 

 Dari keseluruhan data frekuensi yang telah didapat sebelumnya kemudian 

difilter berdasarkan ulasannya yaitu positif dan negatif. Pada situs hotels.com, 10 
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kata yang sering diucapkan pada sentiment positif adalah kata “refund, good, easi, 

free, great, recommend, best, better, thank, dan trust”. 

 
 

Gambar 4. 8 Frekuensi Kemunculan Kata Pada Ulasan Positif Booking.Com 

 

 Dari data yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dibuatlah diagram 

batang yang menggambarkan keseluruhan frekuensi kemunculan kata pada ulasan 

positif booking.com. Kata refund muncul 1902 kali, good muncul 809 kali, easi 

muncul 582 kali, free muncul 574 kali, great muncul 443 kali, recommend 

muncul 434 kali, best muncul 385 kali, better muncul 323 kali, thank muncul 322 

kali, dan trust muncul 286 kali”. 

 

4.1.3 Frekuensi Ulasan Negatif  dan Positif Agoda.com 

 
 

Gambar 4. 9 Frekuensi Ulasan Negatif Agoda.com 
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 Dari keseluruhan data frekuensi yang telah didapat sebelumnya kemudian 

difilter berdasarkan ulasannya yaitu positif dan negatif. Pada situs agoda.com, 10 

kata yang sering diucapkan pada sentiment negatif adalah kata “problem, hassl, 

wrong, dissapoint, bad, fail, mistak, scam, worst, dan error”. 

 
 

Gambar 4. 10 Frekuensi Kemunculan Kata Pada Ulasan Negatif Agoda.Com 

 

 Dari data yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dibuatlah diagram 

batang yang menggambarkan keseluruhan frekuensi kemunculan kata pada ulasan 

negatif booking.com. Kata problem muncul 778 kali, hassl muncul 314 kali, 

wrong muncul 193 kali, dissapoint muncul 187 kali, bad muncul 183 kali, fail 

muncul 141 kali, mistak muncul 132 kali, scam muncul 125 kali, worst muncul 

116 kali, dan error muncul 103 kali. 
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Gambar 4. 11 Frekuensi Ulasan Positif Agoda.com 

 

 Dari keseluruhan data frekuensi yang telah didapat sebelumnya kemudian 

difilter berdasarkan ulasannya yaitu positif dan negatif. Pada situs Agoda.com, 

150kata yang sering diucapkan pada sentiment positif adalah kata “easi, good, 

best, great, fast, thank, recommend, conveni, excel, dan friendli”. 

 
 

Gambar 4. 12 Frekuensi Kemunculan Kata Pada Ulasan Positif Agoda.Com 

 

 Dari data yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dibuatlah diagram 

batang yang menggambarkan keseluruhan frekuensi kemunculan kata pada ulasan 

positif booking.com. Kata easi muncul 5104 kali, good muncul 4739 kali, best 

muncul 2613 kali, great muncul 1933 kali, fast muncul 1478 kali, thank muncul 

1341 kali, recommend muncul 1077 kali, conveni muncul 966 kali, excel muncul 

855 kali, dan friendli muncul 790 kali. 
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4.2 Klasifikasi K-NN 

 Klasifikasi K-NN dalam penelitian ini terdiri dari 5 langkah dimana langkah 

pertama adalah menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat). Pada 

penentuan nilai parameter k, dibutuhkan pengujian mulai dari k=3 sampai dengan 

k=10 dimana nilai k yang diambil adalah bilangan ganjil dengan sample uji adalah 

Hotels.com. 

Tabel 4. 5 Menentukan Nilai K Yang Paling Optimal 

K Accuracy 

3 81,27% 

5 83,85% 

7 84,53% 

9 84,93% 

  

 Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dengan menggunakan nilai 

K 3,5,7, dan 9 didapatkan nilai akurasi tertinggi pada penggunaan nilai K=9, maka 

nilai K yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9.  

 Tahap kedua adalah menentukan bobot untuk setiap term dengan 

menggunakan Term Weighting TF-IDF. Nilai bobot yang telah didapatkan 

digunakan untuk menghitung kemiripan antar dokumen dengan menggunakan 

cosine similarity.  

 Setelah didapatkan nilai cosine similarity, selanjutnya mengurutkan hasil 

perhitungan cosine similarity dari besar ke kecil(Descending), Lalu Ambil 

sebanyak K yang paling tinggi kemiripannya dengan dokumen yang 

diklasifikasikan. Langkah terakhir adalah menentukan kelasnya. 
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Gambar 4. 13 Tampilan Saat Memasukkan Metode K-NN 

 

 Pada gambar 4.13 adalah tampilan pada RapidMiner. Pada bagian training 

metode K-NN dihubungkan dengan port, sedangkan pada bagian testing, apply 

model dihubungkan dengan performance. 

 
 

Gambar 4. 14 Menghitung nilai TF-IDF 

 

 Gambar 4.14 menjelaskan mengenai perhitungan menggunakan TF-IDF 

pada RapidMiner. Data yang telah diolah dalam tahap preprocessing kemudian 

dihitung frekuensinya. 
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Gambar 4. 15 Menghitung nilai Cosine Similarity 

 

 Setelah dilakukan pembobotan pada TF-IDF, kemudian dikalikan hasil 

antara data training dan data testing sehingga menghasilkan nilai yang nantinya 

dipakai dalam tahap selanjutnya. 

 
 

Gambar 4. 16 Keseluruhan Proses Perhitungan pada Rapidminer 

 

Gambar 4.16 menunjukkan keseluruhan proses yang dilakukan pada tools 

RapidMiner. Proses diawali dengan memasukkan data testing berupa file excel 

yang berisi kamus kata negatif dan positif. Setelah itu, set target role: Label untuk 

column Sentiment,  langkah selanjutnya pilih operators Nominal to Text kemudian 
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attribute filter subset diisi dengan comment. Tahap selanjutnya adalah 

memasukkan operator process document kemudian pada vector creation pilih TF-

IDF. Proses setelah TF-IDF adalah menghitung similarity, diawali dengan drag 

data to similarity dari operators. Setelah port similarity berhasil dihubungkan, 

maka langkah selanjutnya adalah drag cross validation.  

Setting port pada data training telah berhasil dilakukan. Langkah 

selanjutnya adalah memasukkan data testing yaitu komentar-komentar yang ingin 

diketahui hasil sentimennya. Langkah pertama masukkan file excel yang memuat 

komentar pengguna. Langkah selanjutnya pilih operator nominal to text dan 

hubungkan dengan port process document. Setelah itu drag operator apply model. 

 
 

Gambar 4. 17 Hasil perhitungan rapidminer 

 

Dipilih nilai K untuk K-NN adalah 9 maka akan dipilih 9 nilai similarity 

yang tertinggi. 
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Tabel 4. 6 TF-IDF 

Bobot(W)=tf*idf 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

0,845098 0 0 0 0 0 

0 0,845098 0 0 0 0 

0 0 0,845098 0 0 0 

0 0 0 0,544068 0 0,544068 

0 0 0 0 0,544068 0,544068 

 

TF-IDF dihitung dengan mengalikan nilai tf dan idf. Tf didapatkan dari 

banyaknya kata yang muncul pada satu dokumen. Sedangkan idf adalah 

banyaknya kata yang muncul pada keseluruhan dokumen. 

Tabel 4.7 Perhitungan Similarity(1) 

WD6 * WDn 

WD6* 

WD1 

WD6* 

WD2 

WD6 * 

WD3 

WD6 * 

WD4 

WD6 * 

WD5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0,296010037   

0 0 0 0 0,296010037 

0 0 0 0,296010037 0,296010037 

 

 Pada Tabel 4.7, nilai similarity didapatkan dari perhitungan bobot dari W6 

dengan W training, dimana w6 adalah kata yang dijadikan testing. Selanjutnya, 

nilai bobot kata dikuadratkan sehingga menghasilkan nilai pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Perhitungan Similarity(2) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

0,71419 0,71419 0,71419 0,29601 0,29601 0,59202 

 

 Setelah didapatkan hasil kuadrat dari bobot kata, selanjutnya hasil kuadrat 

diakarkan. Kemudian, hasil perkalian pada cosine similarity(1) dibagi dengan 

nilai data uji pada cosine similarity(2) dikali dengan data testing pada cosine 
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similarity(2). Hasil dari perhitungan manual seperti pada Tabel 4.10 sesuai dengan 

perhitungan menggunakan tools rapidminer. 

Tabel 4.9 Hasil Cosine Similairty 

Hasil Cosine Similarity 

Cos(D6, D1) Cos(D6, D2) Cos(D6, D3) Cos(D6, D4) Cos(D6, D5) 

0 0 0 0,707106781 0,707106781 

 

 

4.2.1 Hasil Analisis Sentimen 

Trustpilot.com adalah website yang menampung komentar pengguna 

mengenai berbagai macam aplikasi termasuk diantaranya adalah Hotels.com, 

Booking.com, dan Agoda.com. Gambar dibawah ini menunjukkan perbandingan 

komentar pengguna mengenai tiga situs tersebut sejak pertama kali dimuat dalam 

Trustpilot.com. 

 
 

Gambar 4.18 Komentar Pengguna Pada Hotels.com 

 

 Gambar 4.18 menunjukkan perbandingan komentar pengguna pada 

Hotels.com. Data menunjukkan bahwa ulasan negatif lebih mendominasi 

dibandingkan dengan ulasan positif. Jumlah komentar positif untuk Hotels.com 

sebanyak 465 ulasan. Jumlah komentar negatif untuk Hotels.com sebanyak 1009. 
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Gambar 4.19 Komentar Pengguna Pada Booking.com 

 

 Gambar 4.19 menunjukkan perkembangan komentar pengguna pada 

Booking.com. Data menunjukkan bahwa ulasan negatif lebih mendominasi 

dibandingkan dengan ulasan positif. Jumlah komentar positif untuk Booking.com 

sebanyak 1598 ulasan. Jumlah komentar negatif untuk Hotels.com sebanyak 3820. 

 
 

Gambar 4.20 Komentar Pengguna Pada Agoda.com 

 

 Gambar 4.20 menunjukkan perbandingan sentimen pengguna pada 

Agoda.com. Data menunjukkan bahwa ulasan positif lebih mendominasi 

dibandingkan dengan ulasan negatif. Jumlah komentar positif untuk Agoda.com 

sebanyak 17114 ulasan. Jumlah komentar negatif untuk Agoda.com sebanyak 

2755. 
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 Dibawah ini adalah perbandingan sentimen pada ketiga situs yang dijadikan 

studi kasus dalam penlitian ini.  

Tabel 4.10 Perbandingan Sentimen Pada 3 Studi Kasus 

No. Situs 
Jumlah Sentimen Jumlah presentase 

Positif Negatif Positif Negatif 

1 Hotels.com 465 1009 32% 68% 

2 Booking.com 1598 3820 29% 71% 

3 Agoda.com 17114 2755 86% 14% 

 

4.3 Uji Validitas Data 

 Pengujian validitas data dilakukan dengan tools RapidMiner untuk 

mengetahui tingkat keakuratan data yang dihasilkan. Pada pengujian validasi data 

menggunakan 10-Fold Cross Validation. Cross-validation (CV) dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma dimana data dipisahkan menjadi 

dua subset yaitu data proses pembelajaran dan data validasi / evaluasi. Berikut 

adalah hasil uji validitas data menggunakan 10-Fold Cross Validation pada 

Hotels.com, Booking.com, dan Agoda. 

Tabel 4.11 Nilai Akurasi Pada 3 Studi Kasus 

Fold ke- 
Akurasi 

Hotels.com Booking.com Agoda 

2 85,18% 89,93% 92,77% 

3 84,77% 89,30% 92,81% 

4 84,84% 89,37% 92,82% 

5 84,23% 89,66% 92,89% 

6 84,29% 89,63% 92,81% 

7 84,09% 89,72% 92,85% 

8 84,77% 89,52% 92,85% 

9 84,36% 89,48% 92,85% 

10 84,93% 89,68% 92,90% 

Rata-rata 84,60% 89,58% 92,84% 
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4.4 Visualisasi Data  

 Tahap visualisasi data telah dilakukan dengan memvisualkan data dengan 

Worldcloud dan Diagram Pie. Visualisasi data dengan wordcloud menghasilkan 

kata yang sering muncul dalam teks yang telah dianalisis sebelumnya, 

penggunaan font-size huruf yang berbeda menggambarkan frekuensi kemunculan 

kata pada data yang dianalisis. Visualisasi data menggunakan Diagram Pie 

menggambarkan perbandingan persentase sentimen negatif dan positif dari 

masing-masing studi kasus yang telah dianalisis. 

 

4.4.1 Visualisasi Data Hotels.com 

 
 

Gambar 4. 21 Presentase Komentar Positif dan Negatif Hotels.com 

 

 Pada gambar 4.21, data yang digunakan dalam klasifikasi sebanyak 1474 

ulasan. Dalam hal ini, presentase komentar negatif pada situs Hotels.com lebih 

banyak daripada komentar negatifnya. Untuk presentase komentar positif sebesar 

32%, dan untuk presentase komentar negatif sebanyak 68%. 

Negatif 
68% 

Positif 
32% 

Presentase Komentar Negatif dan 
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Gambar 4.18 Wordcloud Ulasan Positif Hotels.com 

 

 Gambar 4.22 menunjukkan wordcloud dari Hotels.com dengan ulasan 

positif yang diambil sebesar 10 sentimen positif. Sedangkan, gambar 4.27 

menunjukkan wordcloud dari Hotels.com dengan ulasan negatif yang diambil 

sebesar 10 ulasan negatif. 

 
 

Gambar 4.23 Wordcloud Ulasan Negatif Hotels.com 
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4.4.2 Visualisasi Data Booking.com 

 
 

Gambar 4.24 Persentase Komentar Positif dan Negatif Booking.com 

 

 Pada gambar diatas, data yang digunakan dalam klasifikasi sebanyak 5418 

ulasan. Dalam hal ini, persentase komentar negatif pada situs Hotels.com lebih 

banyak daripada komentar negatifnya. Untuk persentase komentar positif sebesar 

29%, dan untuk persentase komentar negatif sebanyak 71%. 

 
 

Gambar 4.25 Wordcloud Ulasan Positif Booking.com 

 

 Gambar 4.29 menunjukkan wordcloud dari Booking.com dengan ulasan 

positif yang diambil sebesar 10 sentimen positif. Sedangkan, gambar 4.30 
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menunjukkan wordcloud dari Booking.com dengan ulasan negatif yang diambil 

sebesar 10 ulasan negatif. 

 
 

Gambar 4.26 Wordcloud Ulasan Negatif Booking.com 

 

4.4.3 Visualisasi Data Agoda.com 

 
 

Gambar 4.27 Presentase Komentar Positif dan Negatif Agoda.com 

 

 Pada gambar diatas, data yang digunakan dalam klasifikasi sebanyak 19869 

ulasan. Dalam hal ini, presentase komentar positif pada situs Agoda.com lebih 

banyak daripada komentar negatifnya. Untuk presentase komentar positif sebesar 

86%, dan untuk presentase komentar negatif sebanyak 14%. 
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Gambar 4.28 Wordcloud Ulasan Positif Agoda.com 

 

 Gambar 4.28 menunjukkan wordcloud dari Agoda.com dengan ulasan 

positif yang diambil sebesar 10 sentimen positif. Sedangkan pada Gambar 4.29 

menunjukkan wordcloud dari Agoda.com dengan ulasan negatif yang diambil 

sebesar 10 ulasan negatif. 

 
 

Gambar 4.29 Wordcloud Ulasan Negatif Agoda.com 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini telah berhasil melakukan analisis sentimen dengan 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor pada tiga studi kasus yaitu 

Hotels.com, Booking.com, dan Agoda.com. Berdasarkan implementasi dan hasil 

evaluasi yang telah dilakukan dengan menggunakan nilai K=9 , maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hotels.com memiliki dominasi ulasan negatif lebih banyak daripada ulasan 

positifnya. Perbandingan antara komentar positif dan negatif pada hotels.com 

sebesar 32% untuk sentimen positif, dan 68% untuk sentimen negatif. 

Beberapa hal yang sering dikeluhkan seperti kesulitan saat ingin reservasi 

melalui Hotels.com sering dikeluhkan, sehingga pada saat frekuensi kata 

dimunculkan kata problem muncul dominan. 

2. Booking.com juga memiliki dominasi ulasan negatif lebih banyak daripada 

ulasan positifnya. Booking.com memiliki perbandingan antara komentar positif 

sebesar 29% , dan 71% untuk sentimen negatif. Beberapa hal yang sering 

dikeluhkan seperti kesulitan saat ingin reservasi melalui Booking.com sering 

dikeluhkan, sehingga pada saat frekuensi kata dimunculkan kata problem 

muncul dominan. 

3. Agoda.com memiliki dominasi ulasan positif lebih banyak daripada ulasan 

negatifnya. Kemudahan saat melakukan reservasi dan refund sering disebut 

dalam ulasan. Agoda.com memiliki perbandingan antara sentimen positif 

sebesar 86%, dan 14% untuk sentimen negatif 
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5.2 Saran 

 Saran yang diberikan setelah melihat hasil evaluasi dan saran penulis 

kedepannya untuk menambahkan data training atau kamus data untuk menangani 

kata negasi sehingga bisa meningkatkan akurasi. Selain itu, dalam penelitian ini 

stemming yang dilakukan memakai stem porter dimana terdapat kata yang kurang 

tepat dalam perubahan kata dasarnya, seperti kata customer menjadi custom.
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