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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

  Perkembangan informasi global menuntut penyediaan informasi tersebut 

dapat dinikmati / dirasakan secara cepat dan tepat. Informasi yang diinginkan 

dapat diakomodasi oleh teknologi komputer khususnya internet. Kemudahan 

dalam mendapatkan informasi khususnya melalui internet, mendorong 

pertambahan jumlah informasi digital menjadi semakin banyak dan beragam. Hal 

ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pengguna akan perangkat pencarian 

informasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen yang relevan 

berdasarkan pertanyaan pengguna [5]. 

  Beberapa tahun terakhir, jejaring sosial telah tumbuh secara pesat. 

Pertumbuhan mulai dari pengguna hingga fasilitas yang ditawarkan oleh jejaring 

sosial tersebut. Indonesia telah menjadi negara dengan pengguna Twitter terbesar 

di Asia dan ke enam di dunia dengan banyak pengguna Twitter di tahun 2010 

adalah 2.41% dari seluruh pengguna di dunia. Angka ini naik dari 0.5% pada 

tahun 2009. Tentu saja, Informasi yang terkandung dalam Twitter ini sangat 

berharga sebagai alat penentu kebijakan [4]. 

  Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut 

kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang 

ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, 

namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman 

mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan 

sebutan pengikut (“ follower “). 

  Dari penelitian yang dilakukan oleh Meisya Fitri (2013) menyatakan 

bahwa metode pembobotan kata berdasarkan kombinasi TF-IDF memberi bobot 

lebih kepada istilah yang lebih penting. Dengan menggunakan metode 
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pembobotan kata dapat diperoleh informasi penting dari suatu dokumen 

berdasarkan kata-kata yang ada dalam dokumen tersebut. 

  Informasi berupa dokumen teks / tweet yang tersedia di twitter memiliki 

banyak variasi. Pada model secara umum, suatu tweet diklasifikasikan ke class 

objective dan subjective secara mutlak. Kenyataannya banyak tweet yang tidak 

mutlak objective dan subjective, misalnya : “ jual samsung galaxy note, garansi 1 

tahun, murah..!!”, contoh tweet tersebut termasuk tweet objective tapi tidak mutlak 

objective karena ada kata subjective didalam tweet tersebut yaitu kata murah, 

sehingga tweet tersebut tidak mutlak objective. Untuk itu pada penelitian ini kami 

tertarik untuk mengukur level subjectivitas / objectivitas pada tweets. Selanjutnya 

kami juga ingin mengetahui pengaruh level ini pada ketepatan mesin pencari.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana memberi label level subjectivitas / objectivitas pada tweet di 

twitter dengan metode TF-IDF ? 

2. Bagaimana pengaruh hasil pembobotan pada tweet menggunakan level 

subjectivitas / objectivitas  pada mesin pencari ? 

 

1.3.  Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah seperti diatas yaitu membuat aplikasi yang digunakan untuk mengukur 

level subjectivitas /objectivitas pada tweet berbahasa Indonesia menggunakan 

metode tf-idf, serta mengetahui pengaruh level subjectivitas / objectivitas pada 

mesin pencari. 
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1.4.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu jauh menyimpang 

dari permasalahan pada tujuan antara lain : 

1. Pada penelitian ini, dilakukan proses pembobotan pada tweet di twitter. 

2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah TF-IDF untuk 

pemberian bobot kata pada tweet di twitter. 

3. Data yang digunakan pada penelitian ini, diperoleh dari library Twitter 

API. 

4. Pada penelitian ini, tweet-tweet yang diambil berbahasa indonesia. 

5. Sample data dari penelitian ini adalah 500 tweet dari akun berita.  

6. Pada penelitian ini, tweet-tweet dikumpulkan dalam jangka waktu 1 

minggu. 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Pemahaman Sistem dan Study Literatur 

 Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan 

dibangun, serta analisis terhadap data-data yang akan dibutuhkan. Mempelajari 

berbagai macam literatur tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan 

masalah. 

1.5.2. Analisa Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi : 

a. Perancangan dan Arsitektur sistem 

 Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini yang dilakukan adalah 

menentukan model perancangan sistem untuk pembuatan aplikasi pengaruh 

pembobotan pada tweet di mesin pencari menggunakan metode TF-IDF 
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b. Perancangan Data 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan komponen 

yang akan diolah dalam proses pembuatan aplikasi. Data diperoleh dari library 

pada Twitter API. Jumlah data keseluruhan sebanyak 500 data tweet dari akun 

berita diantaranya adalah @kompascom, @Metro_TV, @detikcom, @tvOneNews 

dan @KontanNews.  

c. Perancangan Proses 

 Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan pengaruh pembobotan 

pada tweet di mesin pencari menggunakan metode TF-IDF. Diawali proses 

penggunaan metode dan diakhiri proses pembuatan aplikasi. 

d. Perancangan Antarmuka 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk memudahkan 

pengoperasian aplikasi atau perangkat lunak pada sistem yang dibangun. 

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 dipilih adalah bahasa pemrograman Java. 

1.5.4. Evaluasi dan Uji Coba 

 Dalam tahap ini akan dilakukan proses pengujian pada mesin pencari 

dengan menggunakan metode BM25 untuk reranking hasil dengan menyisipkan 

bobot kata. Untuk evaluasinya digunakan perhitungan Recall, Precision, 

Confusion Matrix. Dari proses tersebut akan diketahui pengaruh level subjectivitas 

/ objectivitas pada efektifitas mesin pencari. 
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1.6.  Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : DASAR TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung secara 

teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi : analisa data, analisa sistem, dan perancangan 

antarmuka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Bab ini berisis tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada Bab III. 

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

  


