
1 
 

BAB l 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar tentang tugas akhir ini 

yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodelogi pembuatan tugas akhir dan yang terakhir adalah sistematik 

penulisan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu jejaring sosial yang terpopuler pada era ini adalah Twitter. Twitter 

adalah layanan jejaring sosial yang digunakan untuk memposting dan membaca 

pesan bebasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan 

(tweet). Selain itu tidak jarang twitter digunakan untuk memposting gambar 

maupun video. Twitter telah menjadi salah satu situs yang sering dikunjungi di 

internet, dan di juluki dengan “pesan singkat dari internet”.  

Tingginya popularitas twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana 

pencurahan benak, sarana protes, sarana pengiklanan, kampanye politik, sarana 

pembelajaran ataupun sebagai media komunikasi darurat. Maka dari itu POS 

tagger dapat digunakan untuk mengklafikasi kata-kata dari tweet untuk kemudian 

kata – kata yang telah diklasifikasi tersebut dapat diproses sebagai informasi yang 

memiliki makna atau memiliki arti.  

Pengklasifikasi ini sendiri menggunakan Part-of-speech (POS tagger). Part-

of-speech tagger atau yang sering di sebut (POS tagger) adalah sebuah software 

yang dapat membaca teks dalam beberapa bahasa dan dapat memberi bagian-

bagian untuk kata-kata dalam sebuah teks. Part-Of-Speech membagi kata-kata 

dalam kategori kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan sebagainya. 

Jika dilakukan secara manual maka akan mahal melelahkan dan memakan waktu 

yang cukup panjang.  
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Tetapi permasalahan yang ada sekarang POS tagger untuk twitter hanya ada 

untuk data training menggunakan bahasa inggris dan belum ada data training yang 

menggunakan bahasa Indonesia. Part-Of-Speech tagger untuk setiap bahasa 

memiliki aturan yang berbeda misalnya antara bahasa Inggris dengan bahasa 

Indonesia itu berbeda. Aplikasi POS tagger yang sudah ada sebagian besar 

dibangun dengan bahasa Inggris dan tidak dapat di aplikasikan menggunakan 

bahasa Indonesia. 

Salah satu Part-Of-Speech tagger (POS tagger) ini adalah dari Stanford NLP. 

NLP (Natural Language Processing) atau di sebut juga pemerosesan bahasa alami 

adalah proses pembuatan model komputasi bahasa sehingga memungkinkan 

terjadinya interaksi antara manusia dan komputer dengan perantara bahasa alami 

yang dipakai oleh manusia. NLP memodelkan pengetahuan terhadap bahasa, baik 

dari segi kata, bagaimana kata-kata bergabung menjadi suatu kalimat dan konteks 

kata dalam kalimat.  

Dan POS Tagger Stanford NLP ini sendiri adalah aplikasi yang telah 

disediakan oleh Stanford University yang digunakan untuk pengelolahan kata. 

Sistem yang memanfaatkan data training yang telah diberi bagian untuk 

menyesuaikan aturan baru bahkan dengan bahasa baru.  Keberhasilan tagers ini 

tergantung pada kualitas dan kuantitas data training yang digunakan. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di paparkan, maka dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan yang di bahas sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat data training dari tweet-tweet bahasa Indonesia 

formal ?  

b. Bagaimana melakukan POS Tagger Twitter berbahasa Indonesia 

menggunakan Stanford NLP ? 
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1.3 Tujuan 

Berdasrkan perumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka 

tujuan dari pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut : 

a. Membuat data training dari tweet – tweet berbahasa Indonesia formal. 

b. Melakukan POS Tagger Twitter berbahasa Indonesia menggunakan 

Stanford NLP. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki beberapa batasan, 

diantaranya sebagai berikut :  

a. Di lakukan untuk 5000 data traning. 

b. Menggunakan tweet berbahasa Indonesia dan berbahasa formal. 

c. Sistem memanfaatkan POS tagger Stanford NLP. 

 

1.5 Metodelogi  

Metodelogi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Pada tahapan ini di lakukan pemahaman tentang konsep sistem yang 

akan digunakan dan juga mempelajari literatur-literatur yang berkaitan 

tentang konsep tugas akhir ini. Antara lain yang berkaitan dengan twitter, 

aturan bahasa Indonesia dan pengembangan dari aplikasi POS Tagger 

Stanford NLP. 

b. Analisa dan Rancangan Sistem 

Untuk tahapan ini di lakukannya analisa dan medefinisikan kebutuhan 

sistem apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan 

kemudian setelah analisisa terselesaikan maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan perancangan sistem yang akan digunakan. 

c. Implementasi Sistem 

Di tahapan ini proses yang dilakukan adalah implementasi sistem yang 

berartikan tahapan dimana sistem yang telah dirancang di tahap sebelumnya di 
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terapkan pada bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer menggunakan 

bahasa pemograman java pada POS Tagger Stanford NLP. 

d. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukannya pengujian terhadap sistem yang telah 

dirancang menggunakan perhitungan yang telah disiapkan. Pengujian ini di 

lakukan untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi, ketepatan sistem yang 

telah dibuat dan kelayakan penggunaan sistem ini. 

 

1.6 Sistemai Penulisan 

Adapun sistematik yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini di bagi 

menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan pembuatan 

tugas akhir ini, rumusan masalah, batasan masalah, metode yang di gunakan 

dan yang terakhir adalah sistematik penulisan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Di bab ini berisikan tentang pembahasan teori-teori yang behubungan 

dengan konsep tugas akhir ini yang akan menunjang pembuatan tugas akhir 

ini yaitu POS Tagger Twitter bahasa Indonesia menggunakan Stanford NLP. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai analisis deskripsi 

sistem, analisis perancangan kebutuhan fungsional dan analisis perancangan 

kebutuhan non fungsional yang akan dibangun.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi antar muka sistem yang telah di bangun 

dan melakukan pengujian terhadap sistem yang secara objektif yang akan 

mendapatkan hasil nilai pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan yang dicapai 

dari pembuatan tugas akhir ini dan saran yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengembangan pada sistem ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


