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Gojek is an online based transportation that already has a mobile 

application, and has an account on social media, thus providing a gojek 

user to provide an opinion. The number of opinions on social media 

requires a method that can categorize these opinions automatically, 

including positive or negative. Sentiment analysis is a process in changing 

contextual texts, this determines a text has a positive or negative meaning. 

Naïve Bayes Classifier is a method of extracting text that is used and its 

processing time is fast and easy to implement with a fairly easy structure 

and a high level of effectiveness. Latent Dirichlet Allocation is a statistical 

method used to find out trending topics in a document. The purpose of this 

research is to get the results of the classification of Twitter subject 

sentiments and trends of topics that are often discussed by Twitter users on 

the subject. The results obtained by the majority of Twitter users gave a 

positive response to the subject with the results obtained using the Naïve 

Bayes Classifier method of 78.55% and the topic trends obtained using the 

Latent Dirichlet Allocation related to words about features. Evidenced by 

the appearance of the words "gojek", "voucher", "need", "food", and 

"goride". From this it can be seen that Twitter social media users use food 

and food vouchers from Gojek. 
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PENDAHULUAN 

Transportasi merupakan hal yang erat 

hubungannya dengan masyarakat. Transportasi 

terdapat berbagai macam jenisnya, baik roda dua 

maupun roda empat. Transportasi umum juga 

masih digunakan masyarakat sebagai sarana 

untuk menuju suatu tempat walaupun untuk 

memiliki kendaraan pribadi di zaman sekarang 

sangatlah mudah (Nugroho, et al 2016). 

Berkembangnya teknologi saat ini memunculkan 

aplikasi transportasi berbasis online salah 

satunya yaitu aplikasi gojek. Gojek merupakan 

transformasi dari ojek konvensional yang 

bertempat di suatu pangkalan untuk menunggu 

pelanggan, atau bisa disebut ojek pangkalan. 

Kemudahan dalam pemesannya dengan 

menggunakan teknologi smartphone membuat 

gojek semakin banyak diminati, hal ini dapat 

menjadi solusi transportasi di Indonesia terutama 

di kota besar yang sering sekali mengalami 

kemacetan. 

Gojek merupakan sebuah perusahaan 

teknologi asal Indonesia yang menyediakan jasa 

transportasi ojek, saat ini aplikasi gojek telah 

diunduh oleh 170 juta pengguna di Indonesia 

dan Asia Tenggara (cnbcindonesia.com). Gojek 

Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan 
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dari Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 56 

perusahaan yang mengubah dunia atau disebut 

dengan daftar “Change the World”, dimana 

gojek menempati peringkat ke-17, bersama 

sejumlah perusahaan-perusahaan kelas dunia 

lainnya (gojek.com).  

Opini yang dimuat di media sosial 

jumlahnya terlalu banyak. Oleh sebab itulah, 

diperlukan sebuah metode atau teknik khusus  

yang mampu mengkategorikan review-review 

tersebut, apakah termasuk positif atau negatif 

(Potdar, et al 2016 dalam Khotimah 2019), serta 

topik apa saja yang sering dikeluhkan oleh 

pengguna media sosial mengenai layanan pada 

perusahaan Gojek Indonesia. 

Analisis sentimen adalah suatu proses 

dalam mendeteksi teks secara kontekstual, ini 

menentukan suatu teks memiliki makna positif 

dan negatif. Teknik ini digunakan di banyak 

bidang seperti e-commerce, perawatan 

kesehatan, hiburan dan politik. Penelitian ini 

akan menggunakan metode Naïve Bayes 

Classifier dengan visualisasi Latent Dirichlet 

Allocation. Penggunaan Naïve Bayes Classifier 

dalam proses klasifikasi memiliki kelebihan 

dalam kemudahan penggunaannya serta waktu 

pemrosesannya yang cepat, mudah 

diimplementasikan dengan struktur yang cukup 

sederhana dan tingkat efektifitas yang tinggi. 

Latent Dirichlet Allocation merupakan sebuah 

metode yang tergolong sebagai salah satu bentuk 

dari text mining untuk menemukan pola tertentu 

pada sebuah dokumen. Latent Dirichlet 

Allocation membuat dokumen menghasilkan 

beberapa macam topik yang berbeda, sehingga 

tidak secara spesifik mengelompokkan dokumen 

kedalam sebuah topik tertentu. Hasil dari 

analisis pemodelan topik menggunakan Latent 

Dirichlet Allocation akan ditampilkan dengan 

sebuah visualisasi berupa dashboard pada media 

sosial yang dapat menampilkan trend dari topik-

topik yang sering dibahas, sebagai suatu sistem 

yang dapat membantu pengambilan keputusan. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan 

melakukan Analisis Sentimen Pada Twitter 

Gojek dengan Metode Naïve Bayes Classifier 

Menggunakan Visualisasi Latent Dirichlet 

Allocation. 

Beberapa penelitian mengenai Analisis 

Sentimen Pada Twitter Gojek dengan Metode 

Naïve Bayes Classifier Menggunakan 

Visualisasi Latent Dirichlet Allocation telah 

dilakukan oleh Agustina, A (2017) dengan judul 

“Analisis dan Visualisasi Suara Pelanggan Pada 

Pusat Layanan Pelanggan dengan Pemodelan 

Topik Menggunakan Latent Dirichlet Allocation 

(LDA) Studi Kasus: PT. Petrokimia Gresik” 

dengan hasil pengujian yang didapatkan yaitu 

pengujian dokumen terhadap topik 

menghasilkan ketepatan sebesar 83.7% yaitu 190 

dokumen dari 227 dokumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi et.al 

(2017) dengan judul penelitian : “Text Mining 

Pada Media Sosial Twitter Studi Kasus: Masa 

Tenang Pilkada DKI 2017 Putaran 2” dengan 

hasil yang didapatkan akurasi rata-rata sebesar 

80%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syakuro 

(2017) dengan judul penelitian : “Analisis 

Sentimen Masyarakat Terhadap E-Commerce 

Pada Media Sosial Menggunakan Metode Naïve 

Bayes Classifier (NBC) dengan Seleksi Fitur 

Information Gain (IG)” dengan hasil yang 

didapatkan akurasi sebesar 88.8%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) 

dengan judul penelitian : “Analisis Topik Data 

Media Sosial Twitter Menggunakan Model 

Topik Latent Dirichlet Allocation” dengan hasil 

yang didapatkan pemodelan topik LDA pada 

kelima lokasi tweet di Kota Bogor dan rentang 

waktu tertentu berhasil membentuk topik dengan 

informasi atau deskripsi topik untuk setiap 

lokasi tweet. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Transportasi Online 

  Perkembangan teknologi secara pesat 

dalam bidang telekomunikasi di seluruh dunia 

menyebabkan setiap negara harus mampu 

bersaing dengan pemanfaatan teknologi serta 

mengaplikasikannya di dalam beraktivitas. 

Dalam bidang transportasi, beralihnya jasa 

transportasi konvensional ke jasa transportasi 

online merupakan bagian dari kemajuan 

teknologi. Diciptakannya teknologi bertujuan 

untuk memudahkan berbagai aktifitas manusia 

sehari-hari. Dengan kehadiran dari transportasi 

online menjawab kebutuhan masyarakat 

berkaitan dengan angkutan umum (Anwar 

2017). 

 
Twitter 

  Twitter merupakan salah satu situs jejaring 

sosial yang masih popular hingga saat ini. 

Twitter didirikan oleh Jack Dorsey pada bulan 

Maret 2006. Twitter membatasi kata yang akan 

di post sebanyak 140 karakter. Namun, tidak 

hanya tulisan yang dapat diunggah pada jejaring 

sosial tersebut, twitter juga bisa mengunggah 

foto, video, url, dan lain-lain.  
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Pada aplikasi twitter disediakan sebuah 

search engine yang dapat digunakan oleh 

pengguna twitter. Dengan search engine tersebut 

kita bisa mendapatkan informasi terkait tweets 

yang ada pada aplikasi twitter. Informasi 

tersebut banyak digunakan untuk mencari 

wawasan terkait permasalahan yang sedang 

dihadapi. Informasi yang diberikan dapat berupa 

tweets, pengguna yang menuliskan tweets 

tersebut, lokasi tweets tersebut, dan lain-lain. 

(Adiyana dan Hakim 2015 dalam Ghifari 2018). 

 

Text Mining 

 Text Mining merupakan suatu proses 

penggalian informasi berdasarkan suatu sumber 

data dokumen yang berupa teks dalam suatu 

proses yang dilakukan dengan komputer 

(Feldman dan Sanger 2007 dalam Fatimah 

2018). Text mining juga dikenal sebagai data 

mining text atau penemuan pengetahuan dari 

database tekstual. Menurut buku The Text 

Mining Handbook, text mining didefinisikan 

sebagai suatu proses menggali informasi dimana 

seorang user berinteraksi dengan sekumpulan 

dokumen menggunakan tools analisis yang 

merupakan komponen data mining 

 

Klasifikasi 

Teknik klasifikasi adalah salah satu dari 

teknik data mining yang termasuk ke dalam 

supervised learning. Supervised learning adalah 

proses pembentukan sebuah korespondensi 

menggunakan sebuah training dataset. 

Tujuannya adalah untuk memprediksi target dari 

beberapa atribut (Zaki dan Meira, 2014). 

Terdapat pada dua pekerjaan utama pada 

klasifikasi yaitu melakukan training untuk 

disimpan sebagai prediksi dan melakukan testing 

untuk proses klasifikasi agar diketahui di label 

mana objek data tersebut (Liu, Loh, dan Sun, 

2009). 

 

K-Fold Cross Validation 

K-Fold Cross Validation adalah salah satu 

metode yang digunakan untuk mempartisipasi 

data menjadi data training dan data testing. Pada 

penelitian ini digunakan metode tersebut karena 

dapat mengurangi bias yang terjadi dalam 

pengambilan sampel. Metode ini digunakan 

secara berulang-ulang membagi data menjadi 

dua yaitu data training dan testing, setiap data 

memperoleh kesempatan menjadi data testing. K 

disini merupakan besar angka partisi data yang 

akan digunakan untuk pembagian antara training 

dan testing. Berikut ilustrasi pembagian data 

menggunakan k-fold cross validation pada 

Gambar 1 

 
Ilustrasi K-Fold Cross Validation 

 

Analisis Sentimen 

Analisis sentimen atau biasa disebut 

opinion mining merupakan studi komputasi 

pendapat, sentimen, dan ekspresi emosi yang 

diungkapkan dalam teks. Analisis sentimen 

bertujuan untuk mengelompokkan teks yang 

mengandung opini sebagai kelas positif dan 

negatif. (Liu 2010 dalam Saputra 2018). Analisis 

sentimen media sosial dapat menjadi sumber 

informasi dan dapat memberi wawasan yang 

berguna seperti dalam menentukan strategi 

pemasaran, meningkatkan penjualan produk, 

meningkatkan layanan pelanggan dan lain-

lainnya.  

Naïve Bayes Classifier 

 Naïve Bayes Classifier merupakan salah 

satu metode yang popular digunakan pada data 

mining karena kemudahan penggunaannya (Hall, 

2006 dalam Syakuro 2017) serta waktu 

pemrosesannya yang cepat, mudah 

diimplementasikan dengan struktur yang cukup 

sederhana dan tingkat efektifitas yang tinggi 

(Taheri dan Mammadov 2013 dalam Syakuro 

2017). Metode ini menggunakan aturan 

Bayesian. Bayesian Classification merupakan 

klasifikasi secara statistik dengan memprediksi 

suatu data terprediksi ke dalam kelas tertentu 

(Han et al. 2012 dalam Putra 2017). 

 Metode pengklasifikasian dengan 

menggunakan metode probabilitas dan statistik 

yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris 

Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di 

masa depan berdasarkan pengalaman di masa 

sebelumnya sehingga dikenal sebagai teori 

Bayes. Secara umum teorema Bayes dapat 

dinotasikan sebagai berikut: 
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 ( | ) ( )
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Keterangan: 

 ( | ) : Probabilitas akhir bersyarat 

(conditional probability) suatu 

hipotesis C terjadi jika diberikan 

bukti (evidence) E terjadi. 

 ( | ) : Probabilitas sebuah bukti E 

terjadi akan mempengaruhi 

hipotesis C. 

P(C)  : Probabilitas awal 

(priori) hipotesis C terjadi tanpa 

memandang bukti apapun. 

P(E) : Probabilitas awal (priori) 

hipotesis E terjadi tanpa 

memandang hipotesis bukti 

yang lain. 

Metode Naïve Bayes Classifier 

merupakan penyederhanaan dari algoritma Naïve 

Bayes dan cocok digunakan dalam 

pengklasifikasian teks atau dokumen. 

Ukuran Evaluasi Model Klasifikasi 

Evaluasi pada suatu klasifikasi pada 

umumnya dilakukan dengan menggunakan 

sebuah himpunan data yang diuji, tidak 

digunakan dalam pelatihan klasifikasi tersebut. 

Pada tahap ini terdapat sejumlah ukuran yang 

dapat digunakan untuk menilai kembali atau 

mengevaluasi model klasifikasi, yaitu accuracy 

atau tingkat pengenalan, tingkat kesalahan atau 

kekeliruan klasifikasi, recall atau sensitivity atau 

true positif, specificity atau true negative dan 

precision. 

 Pada proses evaluasi klasifikasi terdapat 

empat kemungkinan yang terjadi yaitu proses 

pengklasifikasian pada suatu baris data. Hasil 

klasifikasi biner pada suatu dataset yang 

dipresentasikan dalam bentuk matriks 2×2 yaitu 

dinamakan confusion matrix.  

Topic Modelling 

Topic Modelling atau pemodelan topik 

merupakan kumpulan algoritma yang digunakan 

untuk menemukan struktur tersembunyi dari 

tema yang terdapat dalam setiap dokumen. 

Algoritma ini, dapat digunakan untuk 

pengembangan dalam pencarian, ataupun 

meringkas teks yang ada dalam dokumen (Blei 

2003 dalam Agustina 2017). Topic Modelling 

dapat mengatur kumpulan kata berdasarkan tema 

yang ditemukan. Selain itu, topic modelling juga 

dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis data, 

seperti saat ini dilakukan adalah untuk mencari 

pola pada data genetik, gambar, ataupun pada 

sosial media. Konsep  topic modelling menurut 

Blei, ditunjukkan pada Gambar 2 : 

 

Konsep Topic Modelling 

Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

Latend Dirichlet Allocation (LDA) 

adalah metode statistika yang digunakan sebagai 

model untuk menganalisis suatu dokumen. LDA 

berusaha untuk melihat dokumen dengan cara 

mundur untuk menemukan satu set topik yang 

mungkin telah dikoleksi.LDA mempresentasikan 

dokumen dengan berbagai topik yang dibuat 

berdasarkan probabilitas tertentu (Chen 2011 

dalam Agustina 2017). Probabilitas topik, 

merepresentasikan kejelasan dari suatu 

dokumen. Menurut Blei bahwa dalam sebuah 

dokumen terdapat beberapa komponen, yang 

ditunjukkan pada Gambar 3 : 

 

Visualisasi Metode LDA 

Ide dasar dari LDA adalah bahwa 

dalam dokumen, merepresentasikan 

campuran topik secara acak, dimana setiap 

topik digolongkan berdasarkan distribusi 

antar kata. LDA tidak hanya digunakan 

untuk melakukan pendeteksian topik saja, 

namun LDA juga digunakan sebagai salah 

satu tools untuk berbagai penelitian seperti 

pada konten percakapan. Sebagai salah satu 

contoh dari Blei, distribusi topik yang 

ditampilkan dengan kumpulan kata-kata 

pada dokumen ditunjukkan pada gambar 3. 
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METODE PENELITIAN 

Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data diambil dengan menggunakan 

proses Scrapping pada twitter dengan hastag 

Gojek. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh tweets pengguna twitter mengenai 

Gojek. Sampel yang digunakan adalah data 

diambil sebanyak 5000 tweets pada Januari 

tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang 

berasal dari pesan teks atau tweet dari timeline 

twitter diperoleh dari API (Application 

Programming Interface). 

Variabel Penelitian dan Struktur Data 

Data yang didapatkan dari hasil 

crawling data menggunakan API twitter dibagi 

menjadi dara training dan data testing 

menggunakan 40-fold cross validation dengan 

perbandingan 60% : 40%. Untuk struktur data 

yang digunakan dalam penelitian ini setelah 

dilakukan preprocessing pada data teks tweet 

dari variabel prediktor yaitu kata dasar setiap 

tweet  dan variabel respon yaitu klasifikasi 

sentiment tweet (positif dan negatif). Berikut 

struktur data penelitian pada tabel 1 sebelum 

prepocessing. 

Struktur Data Penelitian 

  No Tweet Sentimen 

1 pesen makan juga 

akhirnya untung ada 

gojek 

Positif 

2 apasi voucher gojek 

tuh bingung ngitung 

potongannya gmn 

gajelas 

Negatif 

Langkah-langkah Penelitian 

Langkah analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengambil data tweet dengan 

menggunakan Twitter API 

a. Memasukkan keywoard Gojek 

b. Menyimpan hasil crawling ke 

database 

2. Text Prerocessing yang terdiri dari 

proses spelling normalization, case 

folding, tokenizing, filtering, dan 

stemming. 

3. Lalu dilakukan seleksi dengan TF-IDF 

yaitu mengubah teks menjadi vektor dan 

pembobotan kata. 

4. Melakukan evaluasi klasifikasi K-fold 

Cross Validation. 

5. Klasifikasi data menggunakan metode 

Naïve Bayes Clasiffier untuk 

menentukan hasil akurasi. 

6. Visualisasi menggunakan Latend 

Dirichlet Allocation untuk menemukan 

trend topik yang sering dibahas dalam 

teks. 

7. Interpretasi dan mengambil kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tahapan Text Preprocessing 

Pada tahapan text preprocessing 

digunakan untuk melakukan seleksi data untuk 

mengubah data teks yang tidak terstruktur atau 

sembarang menjadi data yang terstruktur. 

Berikut hasil dari tahapan text preprocessing 

pada tabel 2 sebagai berikut : 

 

 

Hasil Text Preprocessing 

Hasil Case Folding dan Tokenisasi 

kl isi gopay dr 

mbanking tapi gak 

masuk, itu sy 

komplain ke bank nya 

apa ke gojek ya? 

kalau isi gopay dari 

mobile banking tetapi 

tidak masuk itu saya 

komplain ke bank nya 

apa ke gojek ya 

Hasil Stemming dan Filtering 

kalau isi gopay dari 

mobile banking tetapi 

tidak masuk itu saya 

komplain ke bank nya 

apa ke gojek ya 

kalau isi gopay dari 

mobile banking tetapi 

tidak masuk saya 

komplain bank apa  

gojek 

Hasil Data Bersih 

kalau isi gopay dari 

mobile banking tetapi 

tidak masuk saya 

komplain bank apa  

gojek 

kalau isi gopay 

mobile banking tetapi 

tidak masuk komplain 

bank apa  gojek 

 

Pelabelan Data 
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 Pelabelan pada kelas sentimen 

menggunakan kategori positif dan kategori 

negatif, adapun hasil dari pelabelan untuk gojek 

dapat ditunjukkan tabel 3 sebagai berikut : 

Jumlah Pelabelan Kelas Sentimen 

Sentimen Tweet Gojek 

Positif 2684 

Negatif 2316 

Berdasarkan rekap jumlah pelabelan kelas 

sentimen didapatkan bahwa sentiment  positif 

untuk review gojek sebanyak 2684 tweets 

sedangkan untuk sentiment negatif gojek 

sebanyak 2316 tweets. Tweets diklasifikasikan 

sebagai sentiment positif apabila mengandung 

pernyataan positif seperti pujian, ungkapan 

terima kasih, atau testimony positif tentang 

gojek. Hasil dari pelabelan dapat dilihat pada 

tabel 4 dibawah ini. 

Hasil Pelabelan Kelas Sentimen 

Sentimen Skor Text 

Negatif -3 apasi voucher gojek tuh 

bingung ngitung 

potongannya gmn gajelas 

Negatif -1 gojek demi allah gue 

gabutuh voucher makanan 

gue butuhnya goride 

Positif 1 pesen makan juga 

akhirnya untung ada gojek 

Positif 0 kalo grab masih sering 

dapett sihh cuma sbg 

mahasiswa ngirit pake 

gojek lebih enak karena 

bisa paylater 

 

Klasifikasi 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi pada 

klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes 

Classifier. Hasil pertama diperoleh persamaan 

pada confusion matrix klasifikasi pada setiap 

kelas. Berikut hasil yang didapatkan : 

Confusion Matrix Klasifikasi Gojek 

 Kenyataan 

Positif 

Kenyataan 

Negatif 

Jumlah 

Prediksi 1125 394 1519 

Positif 

Prediksi 

Negatif 

35 446 481 

Jumlah 1160 840 2000 

Berdasarkan tabel Confusion matrix diatas 

prediksi benar sebanyak 1571 dan prediksi salah 

sebanyak 429. 

Hasil Klasifikasi dengan Naïve Bayes Classifier 

Hasil Gojek 

Accuracy 78.55% 

Hasil klasifikasi dengan metode Naïve Bayes 

Classifier untuk Gojek sebesar 78.55%.  

Latent Dirichlet Allocation 

 

Hasil Latent Dirichlet Allocation 

Visualisasi yang dihasilkan 

menggunakan Latent Dirichlet Allocation pada 

bulan Januari 2020 didapatkan yaitu terdapat 

trend topik mengenai kata-kata tentang fitur. 

Dibuktikan dengan kemunculan kata “gojek”, 

“voucher”, “butuhnya”, “makanan”, dan “gorid”. 

Dari sini dapat diketahui bahwa pengguna media 

sosial twitter membutuhkan voucher makanan 

dan goride dari Gojek. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hasil pengklasifikasian sentimen pada twitter 

gojek menggunakan metode Naïve Bayes 

Classifier didapatkan jumlah sentimen positif 

sebanyak 2684 dan sentimen negatif 
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sebanyak 2316 yang digambarkan sebagai 

berikut : 

a. Sentimen positif: “pesen makan juga 

akhirnya untung ada gojek”. 

b. Sentimen negatif: “apasi voucher gojek 

tuh bingung ngitung potongannya gmn 

gajelas”. 

Pembagian data 40 Fold Cross Validation 

diperoleh tingkat akurasi sebesar 78.55%. 

Hal ini menunjukan kemampuan prediksi 

dengan menggunakan Naïve Bayes Classifier 

baik sehingga dapat dijadikan sebagai metode 

rujukan untuk mengolah data text. 

2. Visualisasi yang dihasilkan menggunakan 

Latent Dirichlet Allocation pada bulan 

Januari 2020 didapatkan yaitu terdapat trend 

topik mengenai kata-kata tentang fitur. 

Dibuktikan dengan kemunculan kata “gojek”, 

“voucher”, “butuhnya”, “makanan”, dan 

“gorid”. Dari sini dapat diketahui bahwa 

pengguna media sosial twitter membutuhkan 

voucher makanan dan goride dari Gojek. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pihak Gojek, hasil dari informasi dari 

ulasan-ulasan yang telah diberikan oleh 

pengguna dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dalam peningkatan kepuasan 

pengguna dan memberikan pelayanan 

semaksimal mungkin, serta untuk 

pengembangan pembaharuan aplikasi serta 

fitur-fitur selanjutnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat 

menggunakan sistem pelabelan yang 

memiliki tingkatan lebih tinggi, yakni 

mampu mendeteksi sentiment pada frasa dan 

kalimat.  

3. Untuk penelitian selanjutnya dengan kasus 

sentimen pada Gojek sebaiknya 

menggunakan metode lain selain Naïve Bayes 

Classifier untuk mendapatkan akurasi yang 

lebih baik. 

4. Menerapkan Latent Dirichlet Allocation 

untuk beragam data dan studi kasus menarik 

lainnya. 
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