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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi internet saat ini mempermudah bagi siapapun untuk 

mendapatkan informasi ataupun berita-berita yang diinginkan. Informasi 

yang diperoleh dari internet dapat berupa dokumen seperti dokumen teks, 

suara, video, maupun objek multimedia lainnya. Salah satu contoh untuk 

mendapatkan informasi berupa dokumen teks yaitu melalui situs jejaring 

sosial yaitu Twitter. Cara untuk mengorganisasikan informasi dalam 

jumlah banyak dan dapat dipahami oleh para pencari informasi adalah 

dengan melakukan klasifikasi dokumen berdasarkan topik atau 

kategorinya.  

Klasifikasi dokumen adalah bidang penelitian dalam perolehan 

informasi untuk menentukan atau mengkategorikan suatu dokumen ke 

dalam satu atau lebih kelompok berdasarkan isi dokumen. Klasifikasi 

dokumen bertujuan untuk mengelompokkan dokumen yang tidak 

terstruktur ke dalam kelompok atau kategori  yang menggambarkan isi dari 

dokumen.  

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah 

pengklasifikasian tersebut dengan menggunakan metode text mining. Text 

mining merupakan varian dari data mining yang berusaha untuk 

mengekstraksi dan menemukan sesuatu yang belum dketahui sebelumnya 

dan mengandung informasi yang sangat berguna dari sekumpulan data 

tekstual yang besar jumlahnya. 

Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode 

probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas 

Bayes. Naive Bayes dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan 

antara lain untuk klasifikasi dokumen (text), deteksi spam atau filtering 

spam, dan masalah klasifikasi lainnya.  
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Pada penelitian sebelumnya pengklasifikasian hanya berdasarkan 

tweet awal saja. Pada penelitian ini ditambahkan sebuah fitur yaitu 

pengklasifikasian tweet awal dan tweet yang sudah di reply / comment. 

Fitur tersebut untuk menambah koleksi term pada bag of word sehingga 

semakin banyak term yang disimpan, maka diharapkan dapat menambah 

akurasi dari hasil klasifikasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat mengklasifikasikan tweet 

berbahasa Indonesia dengan bahasa pemrograman Java? 

b. Bagaimana mengklasifikasikan tweet untuk mempermudah 

mendapatkan informasi berdasarkan kategori? 

1.3 Tujuan 

a. Membangun aplikasi yang dapat mengklasifikasikan tweet berbahasa 

Indonesia dengan bahasa pemrograman Java. 

b. Mengklasifikasikan tweet dan reply / comment menggunakan algoritma 

Naive Bayes untuk memperbanyak koleksi term pada bag of word 

sehingga diharapkan dapat meambah tingkat akurasi. 

1.4 Batasan Masalah 

a. Klasifikasi hanya pada tweet berbahasa Indonesia tidak termasuk link 

atau gambar, dengan kategori : Kesehatan, Musik, Olahraga, Game, 

Teknologi. 

b. Proses stemming yang dibangun hanya memperhitungkan prefiks 

(awalan) dan sufiks (akhiran), tidak memperhitungkan adanya infiks 

(sisipan). 

c. Peneliti akan membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

Java dengan database MySQL. 
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d. Pengklasifikasian tweet berbahasa Indonesia menggunakan algoritma 

Naive Bayes 

e. Dokumen tweet untuk data training / testing akan diambil dari sebuah 

akun Twitter yaitu @infoLengkap. 

f. Untuk mendapatkan tweet dan reply menggunakan sistem manual. 

1.5 Metodologi 

Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan aplikasi 

pengklasifikasian dokumen info pada twitter menggunakan algoritma 

Naive Bayes antara lain sebagai berikut: 

1.5.1 Pengumpulan Data 

a. Observasi 

  Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara 

langsung mengenai kerja suatu sistem dalam aplikasi Desktop 

dengan menggunakan algoritma Naive Bayes meliputi : 

- Pengumpulan data dari @ infoLengkap 

- Melakukan pre-processing 

- Melakukan perhitungan menggunakan algoritma Naive Bayes 

b. Studi Pustaka 

  Pada tahap ini dilakukan studi untuk  memahami 

pemrograman Java pada sistem Desktop. 

c. Studi Literatur 

  Mempelajari sistem dan algoritma serta mencari referensi 

tentang pembuatan sistem yang baik. 
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1.5.2 Analisis Data 

Melakukan analisis data yang telah diperoleh sehingga 

dapat dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui efisiensi dalam 

sistem menggunakan algoritma yang telah di tentukan. 

1.5.3 Implementasi 

Implementasi algoritma Naive Bayes pada aplikasi 

pengklasifikasian dokumen info pada twitter dengan berbasis 

desktop. 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada  tahap ini merupakan tahap pengujian dan evaluasi 

aplikasi dengan inputan berupa tweet  yang telah diambil dan 

dilakukan proses case folding, tokenizing, filtering, stemming serta 

pemrosesan perhitungangan algoritma Naive Bayes dan 

menghasilkan output berupa hasil klasifikasi yang sesuai dengan 

kategori. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori - teori yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil. 

BAB III     ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini menjelaskan tentang cara kerja beserta analisa 

perancangan sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada 

dalam merancang dan membuat sistem, yaitu pembuatan 

desain Sistem, rancangan Database, dan desain Interface. 

BAB IV     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang 

dibuat secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian 

terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui aplikasi 

tersebut telah dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan pembuatan program aplikasi selanjutnya. 


