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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Identifikasi opini dalam teks secara otomatis telah menjadi fokus 

perhatian  dalam beberapa tahun terakhir, dilakukan di berbagai domain 

yang berbeda seperti pada artikel berita dan review produk. Berbagai 

pendekatan telah banyak diterapkan dalam mendeteksi subjektivitas, 

orientasi semantik, klasifikasi review dan review mining. Namun masih 

sedikit penelitian yang dilakukan pada faktor-faktor yang berhubungan 

erat dengan subjectivity dan polarity seperti opinion holder. 

Opinion holder adalah sebuah entitas (orang, organisasi, negara 

atau sekelompok orang khusus) yang mengatakan secara eksplisit maupun 

implisit opini yang terkandung dalam suatu kalimat (Tang et al. 2009). 

Tujuan dari ekstraksi opinion holder adalah untuk mengidentifikasi 

sumber langsung maupun tidak langsung dari sebuah opini, sentimen dan 

pernyataan pribadi lainnya yang dinyatakan dalam teks. Ekstraksi opinion 

holder juga dapat diterapkan pada opinion-oriented summarization dan 

opinion oriented question answering system untuk menjawab pertanyaan 

seperti “bagaimana pendapat A tentang B”. 

Kim & Hovy (2005) mengidentifikasi opinion holder pada data 

teks berbahasa Inggris dengan menerapkan algoritma ranking Maximum 

Entropy untuk memilih holder yang paling mungkin. (Bethard et al. 2004) 

mengusulkan sebuah sistem berbasis semantic parser yang 

mengidentifikasi posisi dari opini. (Choi et al. 2005) mengadopsi metode 

hybrid yang mengkombinasikan Conditional Random Fields dan variasi 

dari AutoSlug. 

Fokus dari tugas akhir ini adalah untuk mengekstraksi sumber atau 

holder dari sebuah opini. Holder atau sumber dari opini dapat berupa 

nama orang atau organisasi. Untuk mempelajari holder dari opini secara 

otomatis, menggunakan metode Maximum Entropy models yang memiliki 
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prinsip bahwa model terbaik adalah model yang memenuhi batasan 

tertentu dan membuat kemungkinan penyebaran data yang paling kecil 

(Kim & Hovy 2005). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana mengekstraksi holder pada kalimat opini Bahasa Indonesia. 

b. Seberapa besar tingkat akurasi algoritma yang digunakan dalam 

mengekstraksi holder pada kalimat opini Bahasa Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah pada Tugas Akhir ini, yaitu :  

a. Data yang digunakan merupakan kalimat opini berbahasa Indonesia. 

b. Domain dari data opini yang digunakan adalah mengenai politik di 

Indonesia. 

c. Yang menjadi kandidat holder hanya kata benda dan named entities 

(orang atau organisasi). 

d. Tidak menangani holder yang tidak berada di kalimat yang sama 

dengan kalimat opini. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Mengimplementasi algoritma ranking maximum entropy untuk ekstraksi 

holder dari kalimat opini Bahasa Indonesia. 

b. Mengetahui seberapa besar tingkat akurasi dari algoritma ranking 

maximum entropy dalam mengekstraksi holder dari kalimat opini 

berbahasa Indonesia. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan dan penelusuran literatur 

yang bersumber dari buku, jurnal, paper, artikel atau dari hasil penelitian orang 
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lain yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk analisis penelitian yang 

dilakukan. Studi literatur yang digunakan, antara lain : 

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar dari opinion holder. 

b. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar dari metode Maximum 

Entropy. 

c. Mempelajari literatur mengenai konsep dari teknik Part-of-Speech 

Tagging. 

d. Mempelajari literatur mengenai teknik dari ekstraksi fitur. 

e. Mempelajari literatur mengenai teknik dari text preprocessing. 

1.5.2 Analisa dan Desain Sistem 

Sistem yang akan dibangun terdiri dari tiga tahap utama yaitu ekstraksi 

opini, training data / pembelajaran dan evaluasi pengklasifikasian opini.  

a. Ekstraksi opini 

Menangani pengambilan opini dari situs koran online yang dilakukan 

seecara manual. 

b. Training data / pembelajaran 

Dilakukan pengambilan fitur pada opini lalu dipelajari untuk menjadi 

sebuah dasar model dalam menentukan holder dari opini. 

Langkah kedua adalah ekstraksi opinion holder yang dilakukan 

berdasarkan model yang sudah ada sebelumnya.  

c. Evaluasi 

Merupakan proses ekstraksi holder dari opini baru atau data uji. Dalam 

proses ini dibutuhkan model opini untuk melakukan ekstraksi opinion 

holder.  

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi algoritma Maximum Entropy untuk 

mengekstraksi holder dari kalimat opini berbahasa Indonesia. 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan cara menginputkan kalimat 

baru. Kalimat baru tersebut kemudian akan melalui proses perangkingan dengan 
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algoritma Maximum Entropy tadi dan menghasilkan output berupa holder dari 

kalimat opini tersebut. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan tugas akhir ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai semua teori dasar yang mendukung serta 

terkait dengan topik tugas akhir yang akan dikerjakan. Secara garis besar bab ini 

membahas mengenai Opinion Holder, Part-of-Speech Tagging, HMM based part-

of-speech Tagger, Maximum Entropy, Bahasa Pemrograman Java, dan SQLite. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan dibuat serta 

bagaimana membangun sistem sesuai dengan System Development Life Cycle. 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya dan pengujian dari sistem tersebut. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam riset atau 

pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. 


