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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Informasi dapat diperoleh dengan mengolah data ke dalam suatu 

bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat. Salah satu aktifitas 

pengumpulan informasi pada data adalah dengan melakukan Ekstraksi 

Informasi. Ekstraksi Informasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan 

informasi inti dari data tidak terstruktur ke dalam bentuk yang lebih 

terstruktur.  

Data transaksi online dapat mengandung berbagai macam informasi. 

Salah satunya seperti lokasi pembeli maupun produk yang dibeli. Dari 

informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui mana saja lokasi 

dengan frekuensi pasar tertinggi maupun terendah, serta produk yang 

diminati oleh pembeli. 

Informasi aktifitas transaksi dapat diperoleh dengan melakukan 

ekstraksi informasi pada data transaksi online, dimana Twitter dapat dipilih 

sebagai media sumber data yang baik. Twitter sendiri merupakan microblog 

yang digunakan para penggunanya untuk menulis berbagai aktifitas 

termasuk aktifitas dalam melakukan transaksi online. Selain itu, transaksi 

online dilakukan pengguna Twitter lebih banyak 24% dibandingkan rata-

rata pengguna internet lainnya (Boorstin, 2012).   

Dengan melakukan ekstraksi informasi pada data transaksi online 

diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang bermanfaat. Salah 

satunya bagi pelaku bisnis online, dimana dengan memanfaatkan informasi 

tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengatur strategi 

marketing ke depan untuk menentukan tingkat promosi produk pada tiap 

lokasi maupun menentukan wilayah pemasaran yang lebih strategis. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana melakukan ekstraksi informasi berupa lokasi pembeli dan 

produk dari data transaksi online pada Twitter ? 

2. Bagaimana menvisualisasikan hasil ekstraksi ke dalam bentuk peta dan 

grafik ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah  

melakukan ekstraksi informasi berupa lokasi pembeli dan produk dari data 

transaksi online pada Twitter kemudian melakukan pemetaan dan 

pembuatan grafik berdasarkan hasil dari ekstraksi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data latih (data training) dan data uji (data testing) yang digunakan 

berupa tweet berbahasa Indonesia yang mengandung informasi aktifitas 

transaksi 

2. Pelabelan kata pada tweet dilakukan secara manual 

3. Lokasi pembeli yang diekstrak merupakan lokasi kota yang ada di 

Indonesia 

4. Produk yang diekstrak meliputi produk buku, produk baju dan produk 

elektronik 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep 

dari pembangunan sistem, yaitu mengenai ekstraksi informasi dan 

penerapan algoritma Naïve Bayes untuk klasifikasi. Pemahaman 

konsep dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, jurnal 

maupun artikel yang terkait. 

 

1.5.2. Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisa dan perancangan sistem dilakukan untuk menentukan 

model ekstraksi informasi yang berupa lokasi dan produk pada data 

transaksi online Twitter. 

 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil analisa dan 

perancangan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta 

menggunakan MySQL sebagai database. 

 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah 

dibangun. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi sistem, 

dengan menghitung Precision dan Recall untuk mengukur kinerja 

dari sistem. 

 

1.5.5. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan Tugas Akhir merujuk pada buku Pedoman 

Penulisan Tugas Akhir Teknik Informatika. Laporan dibuat dengan 

tujuan sebagai dokumentasi penelitian dan dapat dipergunakan untuk 

pengembangan atau penelitian lanjutan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi lima 

bab sebagai berikut : 
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BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II.  Landasan Teori  

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam 

penulisan laporan Tugas Akhir.  

BAB III.  Perancangan Sistem  

Bab ini membahas rancangan sistem yang telah dibuat, 

rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan. 

Perancangan sistem ini meliputi ekstraksi informasi, 

klasifikasi, dan pembuatan aplikasi. 

BAB IV.  Implementasi dan Pengujian  

Bab ini membahas tentang implementasi serta pengujian dari 

perancangan sistem yang telah dibuat.  

BAB V.  Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan 

dan implementasi terhadap sistem yang telah dibuat. 

 


