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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang akan 

dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan 

laporan. 

 

1.1.  Latar belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat. Dulu untuk 

berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak dekat maupun yang jauh, seperti 

antar pulau dan bahkan antar negara melalui proses yang sangat lama. Saat ini setiap 

orang dengan mudah dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan rentang jarak 

yang dekat bahkan yang sangat jauh sekalipun. Munculnya media sosial saat ini 

memudahkan tiap orang untuk saling berkomunikasi. Salah satu sosial media yang 

populer saat ini adalah Facebook dan Twitter. Media sosial banyak digunakan untuk 

media promosi, penawaran suatu produk/jasa, curhat, sharing pengalaman dan 

sharing pendapat (Harlili dan Yudi  Wibisono, 2013). 

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti 

bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, 

radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka 

lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses 

menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat 

sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa 

karyawan.  

Bahkan saat ini, kalangan corporate juga memanfaatkan media sosial 

sebagai media komunikasinya dengan masyarakat seperti perusahaan maskapai 

untuk memperkenalkan produk mereka, sharing berita-berita penting, dan lain 

sebagainya (Hasibuan, Zainudin, 2013). Tidak hanya berfungsi untuk itu saja, 

media sosial kerap menjadi tempat untuk mengungkapkan pendapat tentang suatu 

produk atau layanan. Pendapat yang diungkapkan tidak hanya pendapat yang 

bersifat positif saja bahkan ada yang tidak sungkan-sungkan berpendapat menjelek-
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jelekkan suatu produk atau jasa tersebut.  Dari pendapat atau opini yang dituliskan 

masyarakat di sosial media tersebut ada pokok bahasan yang terkandung (Khodra, 

Masayu Leylia, 2013). Pokok pembahasan dari opini masyarakat tersebut sangat 

berpengaruh untuk citra coorporate maskapai penerbangan tersebut. Misal banyak 

masyarakat yang menuliskan opini atau pendapat mereka pada Lion Air yang 

merupakan salah satu perusahaan penerbangan, tentang pelayanan yang buruk, 

sering telat dan bahkan pernah terjadi koper penumpang tertukar dan bahkan hilang, 

sedangkan pada Citilink, pelayanan baik, selalu on time, pendaratan yang selalu 

mulus. Hal ini membuat citra Lion Air buruk dan orang yang belum pernah terbang 

dengan pesawat Lion Air akan berpikir dua kali untuk menjadi penumpang pesawat 

tersebut.  

Penelitian opinion mining mulai marak pada tahun 2002. Turney pada tahun 

2002 melakukan penelitian dengan tema opinion mining dengan menggunakan data 

berupa data review konsumen atas suatu produk (Rozi, dkk, 2012). Dari tahun ke 

tahun penelitian di bidang opinion mining baik pada klasifikasi data maupun 

ekstraksi data terus berkembang dengan menggunakan berbagai macam metode. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk mendapatkan 

pokok bahasan tersebut yang bisa disebut dengan istilah ekstraksi target opini bisa 

menggunakan berbagai macam metode, salah satunya dengan menggunakan 

metode lexicon based dan naive bayes. Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, tingkat akurasi pada ekstraksi data untuk metode lexicon based adalah 

63,10% (Hasibuan,Zainuddin, 2013) sedangkan untuk ekstraksi data menggunakan 

metode naive bayes adalah 78,68% (Khodra, Masayu Leylia, 2013). 

Berdasarkan pada paparan diatas terdapat potensi besar pada media sosial 

untuk dilakukan pengekstrakan opini atau yang disebut opinion mining, untuk 

mengetahui pendapat orang lain tentang suatu hal, yang dapat dimanfaatkan selama 

proses pengambilan keputusan.  Pada penelitian ini akan dilakukan opinion mining 

dengan mengkombinasikan antara pendekatan berbasis machine learning dan 

berbasiskan lexicon. Metode yang akan digunakan untuk mewakili pendekatan 

machine learning adalah Naive Bayes. Dengan melakukan kombinasi antara 

metode Naive Bayes dan berbasiskan lexicon diharapkan dapat meningkatkan 

akurasi pada proses ekstraksi target opini. 
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1.2.  Rumusan masalah 

Dalam mengimplementasi ekstraksi target opini menggunakan metode 

hybrid pada opini maskapai penerbangan di media sosial, terdapat beberapa 

permasalahan yang harus dipecahkan antara lain:  

1. Bagaimana mengkombinasikan Lexicon Based dan Machine Learning 

untuk menentukan target opini? 

2. Bagaimana hasil pengujian bila menggunakan metode Lexicon Based, 

Naive Bayes dan gabungan dari keduanya? 

 

1.3. Batasan masalah  

Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan masalah 

yakni sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari opini pada media 

sosial  berbahasa Indonesia tentang maskapai penerbangan di 

Indonesia. 

2. Pengambilan data opini pada twitter dilakukan secara manual. 

3. Data set yang digunakan sebanyak 150 data, dimana data latih (data 

training) yang digunakan sebanyak 120 data atau 80% dan data uji (data 

testing) yang digunakan sebanyak 30 data atau 20%. 

4. Terdapat beberapa kata serapan yang sudah umum digunakan di dunia 

penerbangan seperti landing, flight, service, dll 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan metode untuk ekstraksi target opini pada sosial media 

dalam bahasa Indonesia tentang maskapai penerbangan dengan 

mengkombinasikan metode lexicon based dan machine learning. 

2. Mengetahui tingkat akurasi ekstraksi target opini dengan pengujian 

menggunakan metode lexicon based, naive bayes, dan metode hybrid 

(gabungan lexicon based dan naive bayes) 
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1.5. Metodologi 

 1.5.1   Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan metode yang akan penulis 

terapkan untuk analisis data yang lebih komprehensif untuk mengetahui 

beberapa permasalahan yang terjadi: 

1. Studi Pustaka 

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan judul skripsi melalui pustaka-pustaka yang telah 

ada seperti buku, jurnal dan artikel untuk memberikan referensi 

dalam pembangunan sistem yang efektif dan efisien. 

2. Metode observasi  

Metode observasi adalah pengamatan melalui sosial media 

mengenai opini-opini masyarakat tentang maskapai-maskapai 

penerbangan seperti maskapai Lion Air, Sriwijaya Air, dan Citilink. 

 

1.5.2  Perancangan sistem 

a) Perancangan data 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang diperlukan 

untuk membangun sebuah aplikasi. Data diperoleh dari opini 

masyarakat berbahasa indonesia pada twitter. Data yang diperoleh 

nantinya akan dibagi menjadi dua bagian dimana bagian-bagian ini 

berfungsi sebagai data training dan data testing dengan 

pembandingan data training dan data testing adalah 80:20. Data 

training dimaksudkan agar sistem dapat mencari pemodelan yang 

tepat, sedangkan data testing digunakan untuk menguji sejauh mana 

pemodelan berhasil dilakukan dengan benar. 

 

 

 

b) Rancangan aplikasi 

Perancangan aplikasi meliputi proses pembuatan sistem 

sebagai proses utama pembuatan aplikasi. Aplikasi ini 
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menggunakan metode lexicon based dan naive bayes. Perancangan 

sistem dilakukan dengan merancang desain dari sistem yang akan 

dibangun atau alur suatu system, kemudian dilakukan penyesuaian 

dengan algoritma dan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi desain yang 

dibuat. 

 

 1.5.3    Evaluasi dan uji  coba 

 Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi apakah dengan 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan serta 

untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dibuat dapat berfungsi sesuai 

dengan proses sistem dan dapat menampilkan hasil yang diharapkan. 

 

 1.5.4   Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan membahas hasil pengujian yang 

telah dilakukan. Semua hasil pengujian dicatat dan dibahas secara logis 

sesuai dengan teori yang sudah ada. 

 

 1.5.5   Penyusunan laporan 

 Pada tahap ini dilakukan  penyusunan laporan tugas akhir yang 

mencakup seluruh konsep, teori, implementasi serta hasil perancangan 

sistem aplikasi yang telah dibuat selama pengerjaan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

1.6. Sistematika penulisan 

  Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang 

akan dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan 
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masalah penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian yang 

digunakan dan sistematika penulisan laporan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang melandasi penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, sehingga dapat menjadi referensi 

dari sistem yang akan dibangun. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan analisa dan perancangan sistem 

ekstraksi target opini menggunakan metode hybrid pada opini 

maskapai penerbangan di sosial media. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan 

sistem yang telah dibuat pada bab III serta pengujian sistem.  

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang telah dibuat serta 

saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 


