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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian awal penelitian ini dipaparkan secara lengkap latar belakang,

rumusan masalah,  batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan

sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Opinion mining merupakan suatu riset komputasional dari opini sentimen

dan emosi yang diekspresikan secara tekstual (Prasetyo, E. 2012). Dengan begitu,

suatu opini tekstual dapat dipahami secara otomatis untuk mendapatkan informasi

yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pendapat dari suatu masalah ataupun

mengidentifikasi baik buruknya suatu produk berdasarkan dari opini yang ada.

Beberapa penelitian yang terkait dengan opinion mining terutama yang

menggunakan sentiment analysis menjadi topik yang banyak diteliti akhir-akhir

ini. Salah satu penelitian yang menggunakan topik sentiment analysis adalah

seperti yang telah dilakukan oleh Nina (Radityasari, N. 2013). Pada penelitian

tersebut dilakukan normalisasi data berupa tweet dari akun milik sebuah operator

seluler lalu dilakukan klasifikasi pada data tersebut menggunakan algoritma Naïve

Bayes sehingga didapat hasil klasifikasi berupa pengenalan sentimen positif,

negatif, dan netral dari tweet tersebut. Hasil dari pengujian sistem memberikan

hasil akurasi pada kategori positif dengan nilai precision tertinggi mencapai

90.5% dan kategori negatif dengan nilai recall tertinggi mencapai 88.9%.

Sedangkan untuk kategori netral, nilai precision and recall yang diberikan

berkisar 60% hingga 70%.
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Pada penelitian tersebut ternyata masih dimungkinkan untuk

memaksimalkan hasil precision dan recal, karena ternyata data yang di-training

menggunakan algoritma Naïve Bayes hanya terbatas pada kata yang ada pada

korpusnya saja, misalnya kalimat “Ini ********* emang lg hank apa gmn sih?

Ngechek pulsa drtd sore masa gabs?” yang harusnya bernilai negatif malah

dideteksi netral oleh sistem. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diusulkan

penelitian yang sama dengan menambahkan ekspansi query menggunakan

pendekatan sinonim. Keberagaman kata yang ada membuat kita bisa

mengungkapkan sesuatu tidak hanya menggunakan satu kata saja melainkan kita

juga bisa menggunakan kata yang memiliki arti yang sama dengan kata tersebut.

Dalam ilmu komputer dikenal istilah Synonym Recognition yang berarti sebuah

sistem dirancang sedemikian rupa sehingga mampu melakukan pengenalan

sinonim dari sebuah kata (Saraswati, N.W.S. 2011). Sehingga penelitian ini

diharapkan mampu meningkatkan hasil akurasi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagaimana mengklasifikasikan opini dari data media sosial Twitter

berdasarkan sentiment analysis

b. Bagaimana menggunakan ekspansi query dengan pendekatan sinonim

pada sistem.

c. Bagaimana mengukur pengaruh dari penggunakan ekspansi query

dengan pendekatan sinonim pada sistem.
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1.3 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Data latih (data training) dan data uji (data testing) yang digunakan

merupakan opini berbahasa Indonesia yang diambil dari Microblog

Twitter.

b. Klasifikasi data tweet dikelompokkan menjadi tiga kategori opini, yaitu

opini netral,  positif, dan negatif.

c. Topik dari data tweet merupakan komentar mengenai  salah satu produk

Internet Service Provider (ISP) di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Membuat suatu aplikasi yang mampu mengklasifikasikan opini dari

data Twitter berdasarkan sentiment analysis menggunakan algoritma

Naïve Bayes

b. Menggunakan pendekatan sinonim dengan metode Deep First Search

(DFS) untuk melakukan ekspansi query.

c. Mengukur pengaruh dari penggunaan sinonim untuk ekspansi query

dengan menggunakan metode recall precision.
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1.5 Metodologi

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan

berbagai metodologi, antara lain :

Gambar 1.1 Metodologi

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari

pembangunan sistem, yaitu mengenai sentiment analysis dan mengenai

penerapan algoritma Naïve Bayes untuk klasifikasi opini, beserta

penyisipan penulusuran sinonim menggunakan algoritma deep first

search (DFS) setelah preprocessing. Pemahaman konsep didapatkan

dari pembelajaran dari berbagai jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah yang

sehubungan dengan sentiment analysis.

b. Pengumpulan Data

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang akan

digunakan untuk proses klasifikasi. Dalam hal ini data yang

dikumpulkan merupakan data tekstual tweet, yang diambil dari jejaring

sosial Twitter.
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c. Analisis dan Desain Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses klasifikasi yang akan

dijalankan oleh sistem yang digambarkan dengan menggunakan

diagram, agar alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami.

Gambar 1.2 Alur Sistem Klasifikasi

d. Implementasi Perangkat Lunak

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem untuk klasifikasi opini

dengan menggunakan bahasa pemrograman desktop yaitu java.

e. Uji Coba dan Evaluasi

Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah

dibangun. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi sistem,

apakah opini diklasifikasikan secara benar.
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f. Pembuatan Dokumentasi Tugas Akhir

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat dipergunakan

untuk pengembangan atau penelitian lanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan  untuk

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai

berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang berupa argumentasi mengenai alasan

mengapa tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan masalah yang

mendeskripsikan masalah yang akan diselesaikan oleh tugas akhir yang diajukan.

Batasan  masalah juga dikemukakan, yang berisi ruang lingkup pembahasan

dalam tugas akhir. Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan

kemudian kan dijawab penyelesaiannya dalam sub bab tujuan penelitian. Bab ini

juga mencakup pembahasan mengenai metodologi yang mendefinisikan tentang

metode penyelesaian masalah dan juga membahas mengenai sistematika penulisan

laporan tugas akhir.

BAB II. LANDASAN TEORI

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan

topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis

permasalahan. Pada bab ini dituliskan semua landasan teori dari topik tugas akhir.

Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan referensi yang dapat
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dipertanggungjawabkan, sehingga untuk penulisannya diperlukan bentuk kutipan

yang mengacu pada referensi tertentu.

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi perancangan sistem yang akan dibangun dengan penjabaran

mengenai perancangan algoritma dari suatu proses tertentu, dan perancangan

mengenai struktur data yang akan digunakan termasuk berkas-berkas pendukung.

Bab ini juga mendefinisikan rancangan arsitektural sistem dan rancangan antar

muka dari sistem.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil rancangan pada bab

sebelumnya dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem memberikan

hasil yang akurat atau tidak.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba yang dilakukan

sebelumnya. Selain itu berisi pula saran yang diharapkan dapat menjadi masukan

untuk pengembangan aplikasi di masa datang.


