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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era ini, media internet yang ada menjadikan masyarakat lebih 

mudah untuk mengakses informasi–informasi yang ada pada berbagai macam 

situs dan media sosial. Kemudahan inilah yang menyebabkan peningkatan 

pengguna layanan internet semakin pesat. berdasarkan data dari APJII 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna internet 

setiap tahunnya semakin bertambah, sebagai contoh pada tahun 2014 total 

pengguna internet berkembang enam persen dari tahun 2013, yakni dari 71,2 

juta pengguna menjadi 88,1 juta pengguna(Wahyudi, 2015). Perkembangan 

ini juga didukung dengan banyaknya situs-situs Internet yang digemari 

masyarakat, salah satunya adalah situs jejaring sosial seperti situs 

mikrobloging Twitter. 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi 

yang ada khususnya informasi tentang lalu lintas kemacetan suatu daerah 

menjadikan Twitter ini sebagai media yang paling efektif, dikarenakan 

banyaknya user yang menggunakan Twitter saling berlomba bertukar 

informasi melalui tweet di Twitter. Namun masih ada sebagian penyedia jasa 

layanan masyarakat seperti halnya layanan jasa antar jemput anak sekolah 

yang ada di Kota Batu belum tau tentang informasi lalu lintas tersebut karena 

informasi yang diberikan belum mencantumkan lokasi kemacetan beserta peta 

lokasi kemacetan. 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang 

sesuai. Karena itulah penelitian awal dalam sistem informasi ini dibuat untuk 

mengakomodasi sopir agar dapat memperoleh gambaran lokasi kemacetan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan tweet-tweet para pengguna situs 

jejaring Twitter mengenai informasi lokasi kemacetan. Pada umumnya metode 

NER (Named Entity Recognition) digunakan untuk mengekstrak informasi agar 

didapatkan suatu informasi yang terstruktur dari teks yang tidak terstruktur 

(Khondra, 2013). Sehingga nantinya dengan metode ini, informasi-informasi 
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dari berbagai tweet lalu lintas, kemacetan, atau pun kondisi jalan di Twitter 

diharapkan dapat terekstrak sehingga didapatkan informasi jalur-jalur alternatif 

untuk menghindari kemacetan atau pun kondisi lalu lintas yang tidak 

dikehendaki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini  

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengumpulkan data tweet yang sesuai dengan kasus yang akan 

diteliti? 

b. Bagaimana mengekstrak lokasi dari tweet menggunakan NER (Named 

Entity Recognition? 

c. Bagaimana mendeteksi lokasi kemacetan? 

 

1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber penelitian berasal pada media sosial Twitter. 

b. Data tweet yang diambil tidak real time, melainkan hasil pengumpulan 

data kemacetan dalam jangka waktu tertentu dari (@infobatu dan 

@lantasbatu). 

c. Deteksi kemacetan pada rute antar jemput dalam penelitian ini 

dialokasikan pada kemacetan wilayah (Kota Batu) dengan menggunakan 

NER untuk pencarian lokasi kemacetan. 

d. Program ini hanya prototype yang dapat dikembangkan ke penelitian 

selanjutnya. 

e. Sistem ini tidak mengantisipasi adanya kondisi tidak macet dan macet 

telah terurai meskipun menggunakan frasa yang berbeda yg memiliki 

makna berbeda dalam data yang sudah diambil. 
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1.4 Tujuan Penulisan  
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Menganalisa data sesuai kebutuhan yang diperlukan MAJAS untuk membuat 

sistem informasi kemacetan di Kota Batu dari dua akun twitter (@infobatu 

dan @lantasbatu). 

2. Ekstraksi lokasi dilakukan dengan membuat rule (aturan) dari data tweet yang 

telah di analisa terlebih dahulu dengan menggunakan analisa N-gram berbasis 

kata (Unigram). 

3. Lokasi kemacetan di deteksi melalui hasil analisa N-gram berdasarkan kata 

(unigram) pada kata yang sering muncul, hasil dari analisa dapat dikatakan 

sebagai rule (aturan) untuk deteksi lokasi kemacetan 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 
Metodologi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini 

adalah: 

a. Studi Pustaka  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan pemahaman konsep berbagai 

literature mulai dari buku, paper, artikel, jurnal serta dilakukannnya 

pemahaman konsep dari pembangunan sistem mengenai ekstraksi, 

pengklasifikasian informasi dengan merujuk pada landasan named Entity 

Recognition. 

b. Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukannya pengumpulan data yang digunakan untuk proses 

klasifikasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan merupakan data tekstual 

tweet, yang diambil dari jejaring sosial tweet. 

c. Analisis dan desain sistem. 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses klasifikasi yang akan 

dijalankan oleh sistem yang digambarkan dengan menggunakan diagram 

untuk mempermudah pemahaman alur proses sistem. 

d. Implementasi perangkat lunak 
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Dilakukannya pembuatan sistem untuk deteksi kemacetan di kota batu dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java dengan MySQL yang digunakan 

sebagai database-nya. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Tahap ini dilakukannya uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi sistem, daerah mana saja 

yang terkena kemacetan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
 Pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bagian dalam 

pembahasannya, yakni pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan 

sistem, implementasi, serta penutup, dari kelima bagian pembahasan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

 Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir dengan 

judul ”Sistem Informasi Deteksi Kemacetan Berdasarkan Tweet menggunakan 

NER (Named Entity Recognition)”. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas tentang perancangan sistem berdasarkan judul yang 

telah dibuat, dengan rumusan masalah serta batasan masalah yang telah dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI  

 Bab ini membahas implementasi sistem dan pengujian rancangan sistem 

yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil penrancangan dan 

implementasi aplikasi yang telah penulis bangun. Selain itu pada bab ini juga 

berisi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan 

aplikasi dimasa mendatang. 


