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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet saat ini mengandung sejumlah data tesktual yang sangat besar yang 

berkembang setiap hari. Web adalah suatu media bagi orang-orang untuk 

mengekspresikan pendapat mereka pada berbagai topik. Bahkan pemberi opini 

yang secara aktif, seperti reviewer film, memiliki blog dimana publik dapat 

mengomentari dan merespon apa yang mereka pikirkan. Informasi tekstual dapat 

dikategorikan menjadi dua tujuan utama yaitu fakta dan opini. Fakta berfokus 

pada sifat data obyektif dan opini mengungkap sentiment dari para penulis. 

Tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas dari 

teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau fitur atau tingkat aspek, apakah 

pendapat yang dikemukakan dalam dokumen, kalimat atau fitur entitas atau aspek 

bersifat positif dan negative [1]. Beberapa hal yang biasa didapatkan dari opinion 

mining adalah dapat memberikan suatu peringatan serta informasi kepada para 

penggunanya akan suatu hal yang berkembang. Hal yang lain adalah dapat 

melakukan survey terhadap sesuatu berdasarkan data-data opini yang terdapat 

pada website. 

Pada penelitian yang akan dilakukan, digunakan metode otomatisasi 

menggunakan naïve bayes classifier pada dokumen untuk mencari target opini 

yang dibahas pada review film, sehingga dalam pengekstrakan fitur dapat 

meningkatkan accuracy dan precision dari fitur yang relevan terhadap 

keterhubungan antar dokumen. 

Salah satu metode klasifikasi teks yang dapat digunakan adalah metode Naïve 

Bayes yang sering disebut dengan Naïve Bayes Classifier (NBC). Naïve Bayes 

Classifier (NBC) terbukti dapat digunakan secara efektif untuk 

mengklasifikasikan berita berbahasa indonesia secara otomatis dengan akurasi 

mencapai 90.23%. Algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC) yang sederhana dan 

kecepatannya yang tinggi dalam proses pelatihan dan klasifikasi [2]. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi yang dapat menentukan 

sentiment berdasarkan term objects keywords yang disampaikan para reviewer 

film?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Membuat aplikasi analisis sentiment yang dapat mengklasifikasi suatu review 

yang disampaikan oleh para reviewer berdasarkan pernyataan-pernyataan, 

komentar, opini yang bersifat postif atau negatif sehingga dari aplikasi ini 

dapat diketahui tingkat akurasi yang tinggi. 

2) Menerapkan metode text mining terutama dalam mencari kata-kata yang 

dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa 

keterhubungan antar dokumen.  

3) Menerapkan algoritma Naïve Bayes Classification (NBC) sehingga mampu 

mengklasifikasi orientasi sebuah unstructured text.  

1.4 Batasan Masalah 

1) Dokumen berbahasa inggris berdasarkan komentar dari para reviewer. 

Sumber data diambil dari site http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-

review-data. 

2) Tidak memperhatikan semantik dari kata dalam kalimat untuk menentukan 

kelas sentimen dari review. 

1.5 Metodologi 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah berikut: 

1) Studi literatur  

Tahap studi literatur merupakan tahap pencarian informasi dan studi 

kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. Topik-topik yang akan dikaji antara lain meliputi data 



3 
 

mining, text mining, text processing, klasifikasi menggunakan metode 

algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC), Opini. 

2) Pengumpulan data 

Tahap ini yaitu pengumpulan data yang diambil dari hasil web crawler. 

Dokumen atau dataset yang digunakan sebagai sampel adalah review yang 

diambil dari http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data. 

Jumlah dataset adalah 1 yang di bagi menjadi 2 class, diantaranya class yang 

mengandung sentimen positif 1.000 record dan negatif 1.000 record yang 

diklasifikasikan secara manual. Klasifikasi manual ini nantinya digunakan 

untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan klasifikasi. 

3) Anotasi datatraining 

Pada tahap ini dokumen akan dianotasi oleh dua orang ahli yaitu peneliti 

sendiri dan Wahyu Risky Mutiara dimana pemilahan dokumen akan 

digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu jenis dokumen yang memiliki opini positif 

dan opini negatif. 

4) Ekstraksi dokumen dan text proccessing 

Proses ekstraksi dokumen ini bertujuan untuk mencari kata dasar dari 

berdasarkan kamus kata dasar bahasa inggris. Hal ini untuk menghindari 

duplikasi kata dasar yang sama tapi berimbuhan yang berbeda. Selain itu juga 

dilakukan proses penyaringan (filtering) terhadap kata-kata yang tidak layak 

untuk dijadikan pembeda (Stoptlist  atau Stopword). 

5) Klasifikasi 

Metode yang digunakan untuk mengklasifikasi sekumpulan dokumen yang 

belum terdefinisi adalah metode Naïve Bayes Classifier (NBC). Penentuan 

kelas dari suatu dokumen dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas suatu sampel berada di kelas yang satu dengan nilai probabilitas 

suatu sampel berada di kelas yang lain. 

 

http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data
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7) Pengujian dan evaluasi 

Pada tahap ini parameter pengujian dilakukan dengan menghitung tingkat 

akurasi hasil klasifikasi yang terbentuk, digunakan confusion matrix   : 

a) Precision (ketepatan) adalah perbandingan jumlah dokumen relevan 

yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh dokumen yang terambil 

oleh sistem baik relevan maupun tidak relevan. 

b) Recall (kelengkapan atau perolehan) ialah perbandingan jumlah 

dokumen relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh 

dokumen relevan yang ada dalam koleksi dokumen (terambil ataupun 

tidak terambil sistem).  

Ada empat kemungkinan keluaran yang berbeda yaitu true positif (TP) dan 

true negatif (TN) menunjukkan ketepatan klasifikasi.Jika prediksi keluaran 

bernilai positif sedangkan nilai aslinya adalah negatif maka disebut false 

positif (FP) dan jika prediksi keluaran bernilai negatif sedangkan nilai 

aslinya adalah positif maka disebut dengan false negative (FN). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan 

untuk meyelesaikan tugas akhir, sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

maskud dan tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar serta teori yang 

relevan untuk penyelesaian tugas akhir, antara lain Opini, Text 

Mining, Sentiment Analysis, Naïve Bayes Classifier. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem sesuai 

dengan Software Development Life Cycle (SDLC). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem yang dibuat 

secara keseluruhan, serta melakukan pengujian terhadap sistem 

yang dibuat untuk mengetahui sistem tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan yang di hadapi sesuai yang diharapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Memuat kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 
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