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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang 

meliputi Latar Belakang, Tujuan Pembuatan, Rumusan dan Batasan Permasala 

han, Metodologi Pembuatan Tugas Akhir, dan Sistematika Penulisan 

 

1.1   Latar belakang 

Kemacetan lalu lintas merupakan hal yang tidak asing lagi di Indonesia, 

khususnya di kota-kota besar,seperti Jakarta. Kemacetan ini merupakan suatu 

permasalahan yang berdampak negatif terhadap penduduk pada setiap kota besar. 

Permasalahan kemacetan lalu lintas ini,sampai sekarang belum dapat teratasi. Di 

karenakan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan meningkatnya 

konsumen untuk memiliki kendaraan pribadi, serta kurangnya informasi mengenai 

kemacetan lalu lintas (F1 Management,. 2010). Oleh karena itu,banyak 

masyarakat kurang mengetahui daerah-daerah rawan kemacetan sehingga sangat 

mengganggu aktivitas. 

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, jejaring sosial adalah situs di 

internet yang memungkinkan para penggunanya untuk berintraksi dengan 

pengguna lainnya sehingga banyak masyarakat yang memberikan informasi 

kemacetan yang dapat di akses langsung melalui handphone para pengguna. 

Karena media dan jejaring sosial sudah setingkat dengan sumber berita arus 

utama, informasi yang kita sampaikan di situs jejaring sosial sangat cepat 

menyebar. Dengan cara mengirimkan tweet untuk menyebarkan informasi 

kemacetan diperlukannya pengolahan informasi yang baik, Sehingga penulisan 

nama jalan harus sesuai dengan nama sebenarnya. Oleh karena itu,penelitian ini 

dibahas mengenai cara pemanfaatan Twitter sebagai sumber informasi khususnya 

memberitahu kemcetan lalu lintas di kota Malang. 

Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berupa mikroblog 

sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca teks tulis 

hingga 140 karakter,yang dikenal dengan tweet yang ditampilkan pada halaman 

profil pengguna. Tweet adalah sebuah pesan teks dengan batasan kata 140 
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karakter yang dipos di Twitter. Tweet juga digunakan sebagai kata kerja yang 

berarti mengirimkn tweet. 

Salah satunya sistem yang akan dikembangkan berupa aplikasi Web, yang 

melalui proses masukan pesan teks berupa tweet, dengan menggunakan kata kunci 

yang melalui tokenisasi, dihubungkan dengan google maps sehingga dapat 

mengetahui lokasi kemacetan yang ditampilkan dalam bentuk peta. 

Metode Natural Language Processing (NLP) atau Pemrosesan Bahasa 

Alami adalah pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami 

kemampuan manusia. Pada prinsipnya bahasa alami adalah suatu bentuk 

representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Bentuk 

utama representasinya adalah berupa suara/ucapan (spoken language), tetapi 

sering pula dinyatakan dalam bentuk tulisan. Inti dari pemrosesan bahasa alami 

adalah penguraian kalimat atau sering disebut dengan parser.Parser berfungsi 

untuk membaca kalimat, kata demi kata dan menentukan jenis kata apa saja yang 

boleh mengikuti kata tersebut. Dengan penerapan teknologi ini sebagai solusi 

untuk menghindari terjebak dalam kemacetan, dan juga sebagai media untuk 

mempermudah mendapat informasi secara tepat dan akurat dimana  titik – titik 

area terjadi kemacetan yang memiliki tujuan mempersingkat mencapai tujuan.     

 

1.2  Rumusan Masalah 

Masalah kemacetan yang sering timbul menjadi hambatan yang cukup 

besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara memberikan informasi kemacetan lalu lintas kepada 

masyarakat dengan mudah mengaksesnya? 

b. Bagaimana mengambil data informasi kemacetan menggunakan tweet 

yang selanjutnya dikirimkan kepada suatu program?  

c. Bagaimana mendapatkan sekumpulan informasi tweet pada situs 

jejaring sosial twitter dengan metode pengenalan nama jalan atau 

lokasi yang mungkin terdapat pada setiap tweet ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa 

batasan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Untuk pengembangan sistem notifikasi kemacetan menggunakan 

metode Natural Language Processing.  

b. Pada sistem notifikasi kemacetan sebatas mendeteksi dan tidak dapat 

membedakan nama jalan. 

c. Proses dilakukan oleh laptop yang terhubung dengan googlemaps. 

 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan perumusan  masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari aplikasi Tugas Akhir ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

a. Mengetahui area terjadi kemacetan dengan menggunakan media sosial 

sebagai real time. 

b. Menampilkan gambar lokasi kemacetan lalu lintas berbentuk 

printscreen yang diambil dari googlemaps dan dikirimkan keUser.  

 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman Sistem dan Studi literatur 

Mempelajari proses sistem yang sudah terjadi dan juga berbagai 

macam literatur tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan 

rumusan masalah, antara lain pengembangan aplikasi pada sistem 

notifikasi kemacetan antara metode  Natural Language Processing 

dengan server. 

b. Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian kebutuhan 

sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Dari proses 

tersebut selanjutnya dirumuskan arsitektur sistem baik secara global 

maupun detailnya. 
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c. Implementasi Sistem dan pembuatan sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem sehingga rancangan 

sistem dapat memenuhi spesifikasi permasalahan yang dihadapi. 

Implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

php pada metode Natural Language Processing. 

d. Pengujian dan evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem dengan 

menggunakan skenario yang sudah disiapkan. Uji coba dan evaluasi 

perangkat dilakukan untuk mencari masalah yang mungkin timbul, 

mengevaluasi jalannya program, dan mengadakan perbaikan jika ada 

kekurangan.  

e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahap ini melakukan pendokumentasian dan laporan dari seluruh 

konsep, dasar teori, implementasi, proses yang telah dilakukan, dan 

hasil-hasil yang telah didapatkan selama pengerjaan tugas akhir. Buku 

tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari pengerjaan 

tugas akhir ini dan diharapkan dapat berguna untuk pembaca yang 

tertarik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. 

f. Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas 

akhir, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penyusunan tugas akhir.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir ini yaitu Sistem 

Natifikasi Kemacetan Lalulintas Berbasis Media Sosial Dengan 

Metode NLP 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem dimana analisa 

sistem meliputi deskripsi sistem, analisa kebutuhan fungsional dan 

non fungsional.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dimana 

implementasi meliputi implementasi antar muka aplikasi beserta 

kode programnya. Sedangkan pengujian meliputi pengujian 

fungsional aplikasi dan pengujian objektif. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


