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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

semakin berkembang pesat, banyak teknologi baru yang telah diciptakan 

dan digunakan oleh masyarakat luas. Seperti jejaring sosial, jejaring sosial 

merupakan media informasi dan komunikasi yang memberikan cara baru 

dalam berinteraksi antara individu dengan individu lain maupun antar 

organisasi. Jejaring sosial dapat digunakan oleh banyak kalangan dengan 

berbagai profesi, seperti jejaring sosial facebook. 

Grup merupakan salah satu fitur dari facebook yang memberikan 

kemudahan dalam berbagi atau share banyak hal kepada anggota grup 

lain. Setiap user dapat membuat grup baru dan bergabung dengan grup 

yang sudah ada, grup menjadi media informasi dan sharing mengenai 

topik yang sedang dibahas. Setiap user dapat melakukan posting dimana 

posting yang dikirim user ditampilkan dalam halaman grup yang dapat 

dilihat oleh anggota grup lain, begitu beragamnya user dalam berinteraksi 

memberikan dampak berupa pergeseran sebuah topik yang sedang 

dibahas. 

Hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian untuk mendeteksi 

topic shifting dengan menggunakan SVD-LSI (Singular Value 

Decomposition-Latent Semantic Indexing). Kedua metode tersebut 

digunakan untuk mempercepat proses deteksi pergeseran tanpa 

mengurangi arti kata yang terdapat pada teks. 

Latent Semantic Indexing (LSI) merupakan teknik matematika atau 

statistika untuk mengekstraksi dan menyimpulkan hubungan kontekstual 

arti kata yang diaplikasikan pada bagian teks yang dibutuhkan dengan 

melakukan metode pengambilan yang menggunakan teknik aljabar linier 

yang disebut Singular Value Decomposition (SVD) untuk 

mengidentifikasi pola dalam hubungan antara istilah dan konsep yang 
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terkandung dalam koleksi terstruktur dari teks. Kemudian dilakukan 

clustering untuk mengelompokkan sebuah dokumen yang sesusai dengan 

topik-topik yang ada pada post dan reply. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendeteksi pergeseran topik pada reply post di grup 

facebook menggunakan SVD-LSI (Singular Value Decomposition-

Latent Semantic Indexing)? 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeteksi pergeseran topik pada reply post di group facebook 

2. Mengcluster topik pada reply post di group facebook  

1.4 Batasan Masalah 

1. Implementasi hanya dibatasi pada group facebook tertentu 

2. Jumlah data yang digunakan sebanyak 500 data post pada group 

facebook 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang 

diperlukan untuk pengerjaan tugas akhir sekaligus mempelajari 

konsep dan teknologi yang akan digunakan. Proses pada tahap ini 

meliputi pengumpulan semua literatur buku referensi, dokumentasi 

internet, dan pengumpulan data post pada sebuah grup facebook. 

 

1.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi: 

a. Perancangan dan Arsitektur Sistem 
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 Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini 

yang dilakukan adalah menentukan model perancangan 

sistem untuk deteksi topic shifting pada reply post di group 

facebook menggunakan SVD-LSI (Singular Value 

Decomposition-Latent Semantic Indexing), berikut adalah 

gambaran rancangan system yang akan dibuat: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 : Rancangan system 

 

b. Perancangan Data 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang 

merupakan komponen yang akan diolah, Data diperoleh 

dari library pada API facebook. Jumlah data keseluruhan 

sebanyak 500 dari group facebook “Tugas Akhir-Teknik 

Informatika”. Dari data yang telah diambil kemudian 

dilakukan tahap preprocessing, tahap-tahap preprocessing 

antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.2 : tahapan preprocessing 
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c. Perancangan Proses 

 Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan 

sistem deteksi topic shifting pada reply post di group 

facebook menggunakan SVD-LSI (Singular Value 

Decomposition-Latent Semantic Indexing), Setelah proses 

preprocessing dilakukan, membangun matriks terms-

documents A dan kemudian memecahnya menjadi tiga 

matriks menggunakan Singular Value Decomposition 

(SVD), dari tiga matriks tersebut dilanjutkan dengan proses 

Latent Semantic Indexing (LSI) untuk mengetahui 

keterkaitan antara post dan reply, dan diakhiri dengan 

proses clustering untuk mengelompokkan dokumen yang 

sesuai dengan topik yang terdapat dalam sebuah post dan 

reply pada group facebook. 

 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah 

mengimplementasikan semua desain yang sudah ditentukan 

sebelumnya kedalam source code dengan bahasa pemrograman 

yang sudah di pilih yang mana bahasa pemrograman yang dipilih 

adalah bahasa Java. 

1.5.4 Evaluasi dan Uji Coba 

Tujuan tahap ini adalah mengamati hasil penelitian dengan 

melakukan pengujian untuk mendapatkan kesimpulan serta 

evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. 

1.6     Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari atas lima bagian pembahasan, 

yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 
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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 “Deteksi 

Topic Shifting pada Reply Post di Group Facebook 

menggunakan SVD-LSI (Singular Value Decomposition-

Latent Semantic Indexing)”. 

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  

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah 

dibuat, rumusan masalah serta batasan masalah yang 

ditentukan. 

BAB IV.  Implementasi dan Evaluasi  

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 penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

 

 


