
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi setiap harinya selalu memberikan banyak 

manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Salah satu yang semakin berkembang 

saat ini adalah teknologi informasi, dimana teknologi ini oleh para pakarnya selalu 

dikembangkan untuk dapat membantu kelancaran penyampaian informasi seluruh 

umat manusia yang ada di bumi. Banyak contoh mengenai perkembangan 

teknologi informasi ini, salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah 

sebuah media online, dengan para penggunanya dapat dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum dan dunia virtual 
.
[1] 

Twitter adalah media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Pesan teks ini 

biasa disebut dengan tweet atau dalam bahasa Indonesia berarti kicauan. Twitter 

sangat membantu kelancaran penyampaian informasi. Informasi ini berupa tweet – 

tweet yang dikirim oleh user twitter lainnya. 

Dengan berkembangnya teknologi informasi, khususnya twitter membantu 

perkembangan tentang informasi di dunia entertainer. Banyak penilaian yang 

diberikan oleh pengguna twitter tentang dunia entertainer. Entertainer adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghibur berdasarkan kemampuan 

yang dia miliki. Kemampuan ini meliputi akting, cara dalam berbicara dan dalam 

tingkah laku lainnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya entertainer 

mencakup banyak hal, diantaranya adalah musik, film, drama, permainan, 

olahraga dan lain sebagainya. Dalam dunia entertainer masyarakat luas dapat 

memberikan kritik dan saran berupa komentar, hal ini untuk membangun 

hubungan dengan para masyarakat luas. Komentar – komentar ini dapat 

digunakan dalam memberikan penilaian terhadap entertainer – entertainer 

tersebut.  

Dengan menggunakan metode lexicon based yaitu salah satu metode pada 

sentiment analysis, sistem ini dapat menganalisa mana yang termasuk tweet 
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komentar positif dan mana yang termasuk tweet komentar negatif. Dan untuk 

selanjutnya menjadi bahan penilaian terhadap entertainer. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a.  Bagaimana cara mendapatkan tweet pada twitter? 

b.  Bagaimana cara membangun lexicon  yang digunakan dalam metode lexicon 

based ? 

c.  Bagaimana cara klasifikasi data tweet dengan menggunakan metode lexicon 

based ? 

d.  Bagaimana cara klasifikasi entertainer berdasarkan hasil dari klasifikasi 

tweet? 

  

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

adalah bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan dalam memberikan 

penilaian terhadap entertainer berdasarkan tweet menggunakan metode scoring 

berbasis lexicon based.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a.  Tweet yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. 

b.  Data tweet yang digunakan tidak real time, melainkan hasil dari pengumpulan 

dalam jangka waktu tertentu.  

c.  Emoticon di dalam tweet tidak masuk dalam proses klasifikasi. 

d.  Lexicon yang akan digunakan dalam sistem ini dibangun secara manual.  

e.  Klasifikasi data tweet dibagi menjadi 2 yaitu tweet komentar positif dan tweet 

komentar negatif. 

f.  Klasifikasi entertainer dibagi menjadi 2 yaitu entertainer dengan predikat 

positif dan entertainer dengan peringkat negatif. 
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1.5. Metode Penelitian 

 Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan eksperimen yang telah dikelompokkan sebagai berikut : 

 

1.  Studi pustaka  

 Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari sistem yang 

akan dibangun, yaitu mengenai implementasi metode lexicon based untuk 

mengklasifikasikan tweet menjadi tweet komentar positif dan tweet komentar 

negatif. Pemahan konsep ini didapat dari pembelajaran dari jurnal dan 

referensi yang didapat yang sehubungan dengan metode lexicon based. 

 

2.  Pengumpulan data 

Untuk tahap berikutnya adalah melakukan pengumpulan data – data yang 

akan digunakan dalam proses klasifikasi. Dalam hal ini data yang akan 

digunakan adalah data tweet yang didapat dari media sosial Twitter. 

 

3.  Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses klasifikasi yang akan 

dijalankan oleh sistem yang akan digambarkan dengan menggunakan 

diagram, agar alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami. 

 

4.  Mengimplementasikan aplikasi desktop pada bahasa pemrograman 

 Sistem yang akan dibangun merupakan sistem berbasis desktop, yang 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman JAVA. Dan menggunakan 

database MySQL sebgai basisdata. Sehingga dapat membentuk aplikasi yang 

dapat memberikan informasi tentang penilaian terhadap entertainer. 

 

5.  Pengujian terhadap sistem 

 Melakukan pengujian terhadap sistem dengan cara menghitung precision dan 

recall. Precision adalah perbandingan jumlah data yang ditemukan kembali 

terhadap jumlah data hasil dari sistem, sedangakan recall adalah 
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perbandingan jumlah data yang ditemukan kembali terhadap data yang 

relevan atau data yang benar. 

 

6.  Pembuatan laporan 

 Pada tahap ini akan disusun buku sebagai dokumentasi dari pengerjaan tugas 

akhir. Dokumentasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pengembangan 

aplikasi untuk kedepannya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini berisi tentang teori – teori dan konsep algoritma yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini berisi tentang bentuk perancangan kebutuhan dan model 

sistem yang akan dibangun dalam penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang implementasi dari sistem yang akan dibangun 

dan melakukan pengujian serta hasil evaluasi dari penggunaan metode yang telah 

digunakan dalam penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang 

telah dilakukan, beserta saran dari penulis untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

terkait dengan topik yang akan dibahas. 


