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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi yang sangat populer saat ini yakni 

penggunaan jejaring sosial. Dengan jejaring sosial kita bisa membagi 

informasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa dibatasi jarak dan waktu. 

Di jurusan Teknik Informatika memiliki grup facebook untuk 

menyebarkan informasi berita – berita penting dari  jurusan. Penyebaran 

informasi di grup facebook menurut saya masih kurang efektif. Hal ini 

dikarenakan kurangnya efektifitas penyebaran informasi jurusan yang 

hanya menggunakan satu media sosial. Terkadang kesibukan admin 

kesulitan untuk mengatur jadwal posting  informasi yang penting. 

Sehingga informasi yang sangat penting diposting secara mendadak, yang 

mengakibatkan banyak mahasiswa yang tidak mengetahui informasi 

tersebut.  

Selain facebook, jejaring sosial twitter banyak digunakan oleh 

hampir semua kalangan, khususnya mahasiswa. Kita lihat sekarang telah 

banyak mahasiswa yang lebih aktif menggunakan media sosial twitter, 

daripada facebook. Oleh karena itu dalam pembuatan tugas akhir ini 

penulis ingin membantu admin menyelesaikan masalah tersebut dengan 

membangun aplikasi penjadwalan tweet menggunakan media twitter. 

Dengan adanya aplikasi ini memudahkan admin jurusan dalam 

memposting informasi secara terjadwal serta lebih mudah mengingatkan 

mahasiswa karena informasi di update berkali – kali secara otomatis. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Named Entity 

Recognition yang akan  digunakan untuk mendeteksi keterangan waktu, 

misalnya  besok, lusa dan tanggal berdasarkan informasi jurusan dengan 

tujuan mengklasifikasikan informasi jurusan teknik informatika 

berdasarkan tingkat kepentingan dalam  penjadwalan tweet. 
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Named Entity Recognition atau pengenalan entitas bernama adalah 

merupakan tugas dasar dalam sistem ekstraksi informasi. Tugas 

pengenalan entitas bernama biasanya meliputi pengenalan entitas nama 

(nama orang, nama organisasi, dan nama lokasi, pengenalan ekspresi 

waktu (tanggal, jam, dan durasi), dan pengenalan ekspresi angka (uang, 

persentase, ukuran, dan kardinal) .  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengklasifikasikan informasi jurusan Teknik Informatika 

berdasarkan tingkat kepentingan? 

2. Bagaimana menjadwalkan tweet dengan memanfaatkan twitter API? 

3. Bagaimana menentukan jumlah tweet berdasarkan bobot tingkat 

kepentingan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah mengimplementasikan penjadwalan tweet informasi jurusan pada 

twitter Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4   Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 

PHP. 

2. Aplikasi ini hanya mengolah informasi dalam bentuk teks. 

3. Aplikasi ini berjalan di web browser dengan menggunakan media 

twitter. 

4. Kata – kata yang termasuk di dalam kamus kata merupakan kata baku 

sehingga untuk informasi yang di update harus menggunakan kata 

baku. 

5. Tidak menekankan pada metode klasifikasinya. 
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1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain : 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang membahas mengenai 

Twitter, Tokenizing, Named Entity Recognition dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan objek kajian sebagai dasar dalam penelitian 

ini Adapun sumber data atau literatur dapat diambil dari buku, jurnal, 

paper dan internet. 

b. Analisa Kebutuhan Sistem 

Sistem ini berbasis web  menggunakan bahasa pemrograman php , 

menggunakan database MySQL dan menggunakan internet untuk 

menghubungkan aplikasi ke Twitter Api. 

c. Perancangan dan Pembuatan sistem 

Dari desain analisis yang dilakukan selanjutnya dibuat perancangan 

untuk membuat aplikasi. Rancangan ini terdiri dari desain masukan, 

desain keluaran, proses, dan desain antarmuka. 

d. Pengujian Sistem 

Setelah aplikasi selesai dibuat, selanjutnya dilakukan uji coba untuk 

mengetahui kinerja sistem kemungkinan ada kesalahan program untuk 

selanjutnya diperbaiki. 

e. Penyusunan Laporan 

Setelah semua tahapan diatas, hal terakhir yang dilakukan adalah 

penyusunan laporan sebagai dokumentasi keseluruhan tugas akhir, 

serta selanjutnya bisa untuk dijadikan acuan pengembangan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

permasalahan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori mengenai hal - hal mendasar 

yang berkaitan dengan pengerjaan tugas akhir. Isi pada 

bagian ini didapat melalui studi pustaka dari berbagai 

sumber dan referensi. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan 

pembahasan terhadap sistem yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan untuk pengembangan aplikasi ini 

ketahap yang lebih baik sesuai kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


