
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Banyak orang – orang di dunia ini yang setiap detiknya membagikan jutaan informasi yang 

menyebabkan social network menjadi salah satu database terbesar yang pernah ada. Twitter adalah 

salah satu social network terbesar setelah facebook yang jumlah penggunanya lebih dari dua ratus 

juta pengguna. Dengan melihat banyaknya pengguna Twitter, maka banyak perusahaan-

perusahaan media cetak yang menggunakan fasilitas tweet di twitter untuk memuaskan publik 

dengan menyediakan artikel-artikel beritanya secara online. Dengan demikian berita lewat tweet 

lebih fleksibel, efektif dan efesien dibandingkan dengan media cetak seperti surat kabar dan 

majalah. Semakin meningkatnya kebutuhan para pembaca berita untuk mendapatkan berita-berita 

yang menarik dan up to date maka pihak media cetak membuat dan mencari topik ataupun kejadian 

yang terbaru dan menarik. Dengan banyaknya berita yang diposting menyebabkan jumlah 

simpanan data berita menjadi sangat besar dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

metode klasifikasi dokumen berita ke dalam suatu kategori tertentu untuk menghasilkan sebuah 

informasi baru yang sesuai dengan yang dinginkan. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca 

dalam mencari dokumen sehingga dapat menghemat waktu pembaca dengan menghindari 

pencarian dokumen yang tidak relevan. 

Dalam pengklasifikasian artikel dokumen berita berbahasa Indonesia ini menggunakan 

teknik machine learning dengan pendekatan support vector machine (SVM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 



1. Bagaimana memilih antribut-antribut yang digunakan untuk klasifikasi support vector 

machine? 

2. Bagaimana mengklasifikasi sebuah artikel dokumen berita berbahasa Indonesia ke dalam 

sebuah kategori tertentu menggunakan algoritma support vector machine (SVM) ? 

3. Bagaimana mengetahui konstribusi masing-masing antribut terhadap ketepatan klasifikasi? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini yaitu: 

1. Pencarian dokumen dilakukan dengan memperhatikan jenis kata, pencarian berdasarkan 

kata dasar atau kata sesuai yang di masukan oleh pengguna. 

2. Dokumen berita berbahasa indonesia hanya diambil dari akun berita di twitter yaitu 

@kompas, @detik, @temponewsroom, dan @kontannews. 

3. Dalam pengolahan dokumen dilakukan tiap tweet berita yang berbeda. Tidak ada 

keterkaitan antara satu tweet berita dengan tweet berita yang lain. 

4. Dalan klasifikasi teknik yang digunakan adalah machine learning dengan metode Support 

Vector Machine (SVM) dengan kernel radial. 

 

1.4. Tujuan  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengklasifikasikan berita berbahasa Indonesia agar 

user dapat membaca berita sesuai dengan kategori yang ingin dibacanya. 

1.5. Metodologi  

 

1.5.1. Studi Literatur 

 

Dalam pembuatan tugas akhir ini terlebih dahulu yaitu mengumpulkan  informasi tentang 

klasifikasi dokumen menggunakan SVM dan mempelajari tentang berbagai literatur  terkait guna 

membantu kelancaran dalam pembuatan tugas akhir. Literatur yang digunakan berupa buku, 

jurnal, dan artikel-artikel dari internet. 

 

1.5.2. Akun Dokumen Berita  

 
Dokumen berita yang digunakan diambil dari akun berita di twitter. Akun beritanya 

antara lain @kompas, @detik, @temponewsroom, dan @kontannews.  



 

1.5.3. Tahap – Tahap Yang Dilakukan Dalam Penelitian 

 

Tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua preprocessing yang berguna untuk 

menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan sehingga data yang diklasifikasi tidak berisi data 

sampah. Tahap ketiga learning dan klasifikasi dan tahap terakhir yaitu akurasi untuk 

mengevaluasi kinerja algoritma dalam melakukan kategorisasi. 

 

1.5.3.1. Pengumpulan Data 

 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data berita berbahasa Indonesia 

di twitter sebanyak 400 dokumen dari akun berita di twitter yang berbeda-beda.  

  

1.5.3.2. Preprocessing 
 

Preprocessing digunakan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan sehingga 

data yang diklasifikasi tidak berisi data sampah. Dalam Preprocessing terdapat empat perlakuan 

meliputi tokenizing, stopword, stemming, dan text frequency. 

 

1.5.3.3. Learning dan klasifikasi 

 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik machine learning dengan pendekatan support 

vector machine (SVM). Klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan dokumen sesuai dengan 

pembahasan di dalamnya.  Dalam penelitian ini ada beberapa jenis klasifikasi antara lain politik, 

bisnis, bencana, otomotif dan olahraga. Kernel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kernel 

radial.  

 

1.5.3.4. Evaluasi 

 

Untuk mengevaluasi performasi sebuah model yang dibangun oleh algoritma klasifikasi di 

dalam penelitian ini menggunakan evaluasi dengan menghitung jumlah dari test record yang 

diprediksi secara benar (akurasi), confusion matrix, f.measure, presisi dan recall. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode studi 

literatur/kepustakaan, yang disusun dalam lima bab sebagai berikut  



 

BAB I : Pendahuluan 

 

Membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metodologi, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II : Landasan Teori 

 

Berisi tentang Landasan Teori dari topik tugas akhir sebagai media penunjang tugas 

akhir. Dimana dasar teori yang sudah terlalu umum hanya dibahas secara ringkas 

saja, tidak dibahas secara panjang lebar. Disini hanya membahas tentang dasar teori 

yang benar-benar menjadi landasan teori dari topik tugas akhir yang diambil. 

 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

 

Berisi pembahasan tentang analisa dan perancangan sistem sesuai dengan 

metodologi yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

 

 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

 

Bab ini berisi implementasi dari desain perancangan sistem pada bab sebelumnya 

beserta analisis dari hasil pengujian. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 

Berupa Penutup, berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir yang telah dibuat, 

beserta saran untuk pengembangan proyek selanjutnya. 

 

 

 

 

 



 

 

 


