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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya perkembangan teknologi juga diikuti dengan 

berkembangnya penggunaan berbagai situs jejaring sosial. Salah satu jejaring 

sosial yang sangat marak digunakan saat ini adalah Twitter. Di twitter para 

pengguna tidak hanya menjalin pertemanan, tapi juga saling bertukar pendapat 

dan menuangkan penilaian mereka terhadap sesuatu.  

Media sosial seperti twitter juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

tanggapan masyarakat umum mengenai segala hal yang tengah hangat 

dibicarakan. Bisa terkait dengan kebijakan publik, review produk, pendidikan dan 

masih banyak lagi. Melalui berbagai opini yang diberikan oleh masyarakat, maka 

sang pembuat topik (perusahaan, pemerintah, organisasi, lembaga) dapat 

mengetahui sentimen setuju atau tidak setuju dari masyarakat terhadap topik yang 

disajikan, hasil ini akan berguna sebagai salah satu parameter analisis.  

Namun, dengan banyaknya informasi yang tersedia di internet, pembuat 

topik maupun pembaca mungkin akan kewalahan untuk membaca dan 

menganalisis satu-persatu opini yang diberikan pembaca. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka berkembang bidang ilmu dalam Data Mining yang 

disebut Sentiment Analysis (analisis sentimen) yang merupakan bagian dari 

Opinion Mining. Berdasarkan penelitian yang telah banyak dilakukan, analisis 

sentimen merujuk pada klasifikasi dari opini kedalam 2 kelas, yaitu: positif dan 

negatif. 

Pada pengerjaan Tugas Akhir ini digunakan algoritma Support Vector 

Mechine (SVM). SVM adalah suatu algoritma klasifikasi yang berdasarkan pada 

prinsip linear classifier yang selanjutnya dikembangkan agar dapat bekerja pada 

permasalahan yang non-linear. Pada penelitian (Wulandini & Nugroho, 2009) 

digunakan algoritma SVM untuk kategorisasi teks berbahasa Indonesia untuk web 

mining. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa SVM memberikan 

performansi yang bagus dalam mengklasifikasikan teks berbahasa Indonesia sama 
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halnya ketika algoritma tersebut diterapkan pada teks berbahasa Inggris. Selain itu 

disebutkan juga bahwa SVM memiliki kapabilitas yang baik dalam generalisasi di 

fitur berdimensi tinggi. Sehingga pada tugas akhir ini ingin diketahui performansi 

algoritma SVM dalam analisa sentimen pada kalimat opini berbahasa Indonesia. 

Adapun domain dari data opini yang digunakan dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini adalah mengenai salah satu operator seluler yang cukup terkenal di 

Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana mengklasifikasikan suatu kalimat opini Berbahasa 

Indonesia apakah berupa opini positif atau negatif dengan algoritma 

SVM? 

b. Seberapa besar tingkat akurasi algoritma SVM dalam pengklasifikasian 

kalimat opini Berbahasa Indonesia? 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah pada Tugas Akhir ini, yaitu :  

a. Domain dari data opini yang digunakan adalah mengenai operator 

seluler Telkomsel. 

b. Data opini diperoleh dari jejaring sosial Twitter. 

c. Evaluasi performa digunakan confusion matrix. 

d. Output yang dihasilkan berupa kelas dari data. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat suatu sistem yang mengimplementasikan algoritma SVM 

dalam mengklasifikasikan opini berbahasa Indonesia ke dalam kelas 

positif atau negatif. 

b. Mengetahui besar tingkat akurasi dari Algoritma SVM dalam 

mengklasifikasikan opini berbahasa Indonesia. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan dan penelusuran literatur 

yang bersumber dari buku, jurnal, paper, artikel atau dari hasil penelitian orang 

lain yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk analisis penelitian yang 

dilakukan. Studi literatur yang digunakan, antara lain : 

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar dari algoritma Support 

Vector Machine. 

b. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar dari analisa sentimen. 

c. Mempelajari literatur mengenai teknik evaluasi atau pengujian sesuai 

standar (Confusion matrix). 

d. Mempelajari literatur mengenai konsep dari teknik machine learning. 

e. Mempelajari literatur mengenai teknik dari text preprocessing. 

1.5.2 Analisa dan Desain Sistem 

Sistem yang akan dibangun terdiri dari tiga tahap utama yaitu ekstraksi 

opini, training data / pembelajaran dan evaluasi pengklasifikasian opini.  

a. Ekstraksi opini 

Menangani pengambilan opini dari jejaring sosial Twitter. 

b. Training data / pembelajaran 

Langkah pertama adalah melakukan pemrosesan awal yang bertujuan 

untuk mengurangi noise pada data opini yang didapatkan dari Twitter, 

dilakukan dengan beberapa fitur seperti tokenizing, stopword, case 

folding dan emoticon tokenizer (mengganti emoticon sesuai dengan 

maknanya). Selanjutnya dilakukan pengambilan fitur pada opini lalu 

dipelajari untuk menjadi sebuah dasar model dalam mengklasifikasikan 

opini. 

Langkah kedua adalah klasifikasi opini yang dilakukan berdasarkan 

model yang sudah ada sebelumnya.  

c. Evaluasi 

Merupakan proses pengklasifikasian opini baru atau data uji. Dalam 

proses ini dibutuhkan model opini untuk melakukan klasifikasi opini.  
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1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi algoritma SVM untuk 

mengelompokkan suatu kalimat opini yang diinputkan ke dalam kelas opini 

positif atau negatif.  

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan cara menginputkan kalimat 

baru. Kalimat baru tersebut kemudian akan melalui proses pengklasifikasian 

dengan algoritma SVM tadi dan menghasilkan output berupa kategori 

klasifikasinya, apakah positif atau negatif. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  

tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai semua teori dasar yang mendukung serta 

terkait dengan topik tugas akhir yang akan dikerjakan. Secara garis besar bab ini 

membahas mengenai text mining,  sentiment analysis, fitur, Support Vector 

Machine (SVM) dan Confusion Matrix. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan dibuat serta 

bagaimana membangun sistem sesuai dengan System Development Life Cycle. 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya dan pengujian dari sistem tersebut.  
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Bab V: Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam riset atau 

pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. 



6 

 

 


