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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Internet saat ini sangat pesat karena mudah di akses 

setiap saat dan dimana saja. Hal ini mempengaruhi juga dengan 

berkembangnya berbagai macam  jejaring sosial. Pengguna jejaring sosial 

meluas mulai remaja, dewasa, individu hingga organisasi. Pengguna 

jejaring sosial tersebut tersebar dimana-mana diseluruh penjuru dunia dan 

dapat diakses melalui berbagai  macam  perangkat teknologi. Hal ini dapat 

mempengaruhi banyaknya pengguna Internet memiliki akun dalam 

beberapa jejaring sosial  tak terkecuali dengan jejaring sosial berbasis teks 

seperti Twitter. 

Twitter merupakan jejaring sosial yang dibuat oleh Biz Stone, Evan 

Willliams, dan Jack Dorsey pada tahun 2006. Twitter termasuk dalam 

microblogging karena mempunyai batasan hanya 140 karakter per post. 

Twitter memiliki pengguna lebih dari 200 juta dan diperkirakan akan  terus 

bertambah. Pada akun jejaring sosial Twitter memiliki beberapa fasilitas 

timeline yang dapat menyampaikan  tweet yang berisi dari semua 

pengguna di dunia yang mengalir lebih dari satu juta pesan setiap jam. 

Informasi dapat berupa apapun termasuk juga informasi yang mengandung 

Politik.  Dalam waktu dekat ini akan diadakan Pemilu 2014, ajang ini akan 

mengakibatkan Twitter sebagai sumber data yang sangat baik . “During 

the elections the Twittersphere represents a rich source of data for 

gauging public opinion and that the frequency of  tweets mentioning 

names of political parties, political candidates and contested 

constituencies could be used to make predictions about the share of votes 

at the national level”(Marco, 2012) 

Twitter menyediakan Twitter API (Application Programming 

Interface) yang sangat baik, sehingga memudahkan setiap orang untuk 

mengambil data dari twitter. Pengumpulan data dari twitter dapat 

digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti : mengetahui popularitas 

kandidat pilkada atau pemilu, mendapat informasi mengenai popularitas 
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suatu produk atau untuk yang sederhana dapat digunakan untuk melihat 

semua mention, retwit atas suatu account twitter tertentu. Data yang 

tersedia secara bebas cukup untuk mewakili polling tradisional karena 

pengguna Twitter  setiap saat dapat menyiarkan pendapat dan pemikiran 

mereka dalam berbagai macam topik.  

Dengan adanya data dari konten teks yang tersedia secara bebas dapat 

menjadi lebih murah dan lebih cepat sebagai media untuk melakukan 

Sentiment Analysis terhadap partai politik di Indonesia. Hal ini  bermanfaat 

bagi sebuah partai politik ataupun masyarakat luas untuk mengetahui 

tingkat kepopularitasan suatu partai politik. Manfaat lain bagi partai politik 

yaitu dapat  menambah usaha untuk menjadi yang lebih baik lagi agar 

meningkatkan kepopularitasan suatu partai di mata masyarakat. Dan bagi 

masyarakat dapat mengetahui tingkat kepopularitasan partai politik di 

Indonesia dalam bentuk grafik. 

Dalam Penelitian ini menggunakan metode Lexicon Based yaitu 

metode untuk melakukan Sentimen Analysis yang berbasis kamus . Kamus 

kata yang digunakan adalah kamus kata dari penelitian Nurfalah Adiyasa 

yang berjudul “Sentiment Analysis Menggunakan Pendekatan Lexicon-

Based”.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang menampilkan  grafik pengukuran 

tingkat kepopularitasan partai politik di Indonesia berdasarkan data 

dari twitter ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

menampilkan grafik pengukuran tingkat kepopularitasan partai politik di 

Indonesia berdasarkan data dari twitter. 
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1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Kata yang digunakan adalah kata yang berbahasa Indonesia. 

2. Data yang digunakan berupa pendapat bukan berita. 

3. Pesan berupa emoticon tidak digunakan. 

4. Menggunakan API twitter untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang ada 

pada Twitter. 

 

1.5. Metodologi 

1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literature, jurnal 

dan artikel yang terkait dengan sentimen analysis. 

 

1.5.2. Perancangan Sistem 

1) Pengambilan Pesan 

Dari teks kita dapat menentukan status populasi pendapat 

secara keseluruhan dari sebuah topik dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Message Retrieval (Penerimaan Pesan) 

Message Retrieval adalah suatu langkah untuk 

mengidentifikasi pesan yang berhubungan dengan topik. 

Pesan yang digunakan adalah pesan yang mengandung kata 

kunci dari sebuah topik. Disini kata kunci yang digunakan 

adalah: 

 Partai Nasdem (Partai Nasional Demokrat ) 

 Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 

 Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera)  

 Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 

 Partai Golkar (Partai Golongan Karya) 

 Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) 

 Partai Demokrat 

 Partai PAN (Partai Amanat Nasional) 
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 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 

 Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 

 Partai PBB (Partai Bulan Bintang) 

 Partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) 

 

2) Sentiment Analysis 

Sentiment Analysis merupakan bagian dari opinion mining 

yang merujuk pada klasifikasi dari oponi kedalam tiga kelas 

yaitu positif,negatif dan netral. Namun dalam penelitian ini 

klasifikasi kelas netral tidak digunakan. Nilai sentiment yang 

diperoleh dari hari kehari didapat dengan menghitung pesan 

positif dan negatif.  Kata positif dan kata negatif di dapatkan 

dari Kamus Lexicon Based Bahasa Indonesia. Lexicon Based 

adalah sebuah pendekatan dalam Sentiment Analysis yang 

berbasis Kamus Kata. 

Sebuah pesan didefinisikan sebagai kata positif jika pesan 

tersebut mengandung beberapa kata positif, dan negatif jika 

pesan tersebut mengandung beberapa kata negatif. Tidak 

menutup kemungkinan juga bahwa pesan dapat mengandung 

kedua kata positif dan negatif.  

 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi yang dapat 

mengklasifikasikan opini tweet berbahasa Indonesia. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP serta menggunakan 

MySQL sebagai database. 

 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan dengan Precision dan Recall. 

Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta 

oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. 
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Sedangkan Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam 

menemukan kembali sebuah informasi. 

 

1.5.5. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini merujuk pada buku 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang telah ditentukan oleh 

Jurusan Teknik Informatika. Laporan dibuat sebagai dokumentasi 

penelitian.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari atas lima bagian pembahasan, 

yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

Implementasi dan Pengujian, serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berkut : 

 

BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan 

sistematika penulisan tugas akhir dengan judul 

Perangkuman Tweets Dari Account Berita di Twitter 

BAB II.  Landasan Teori  

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan permasalahan yang ditulis dalam laporan 

Tugas Akhir.  

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem  

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah 

dibuat, rumusan masalah serta batasan masalah yang 

ditentukan. Perancangan sistem ini meliputi klasifikasi, 

pembobotan, dan pembuatan aplikasi 
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BAB IV.  Implementasi dan Testing  

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan dan 

pengujian dari rancangan sistem yang telah dibuat.  

BAB V.  Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil 

perancangan dan implementasi terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. 


