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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Klasifikasi  adalah  suatu  proses pengkategorian  yang  dilakukan  terhadap  

sekumpulan dokumen.  Klasifikasi  sangat  penting  untuk  kemudahan pengguna 

dalam melakukan pencarian dokumen. Proses klasifikasi  diawali  dengan  membagi  

koleksi  dokumen menjadi 2 bagian utama yaitu data latih dan data uji. Dari data  

latih,  dengan  menggunakan  metode  tertentu diperoleh model klasifikasi yang 

nantinya akan digunakan untuk penentuan kelas terhadap data uji. Banyak sekali 

metode-metode  yang  dapat  digunakan  dalam  klasifikasi dokumen,  antara  lain 

adalah Rule Based  [1]. 

Rule Based  adalah  suatu cara yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi pengetahuan untuk menunjukkan suatu informasi yang berguna [1]. 

Sistem informasi fans club di Indonesia sampai saat ini hanya lewat sosial 

media. Indonesia juga termasuk Negara terbesar untuk fans club Eropa seperti  

Arsenal, As roma, dan lainnya. Masih banyak fans yang ingin mengikuti setiap 

eventdi tiap regional masing-masing, tetapi karena keterbatasan informasi banyak 

yang tidak tahu event yang diadakan di tiap regional. Sedangkan info tersebut pada 

dasarnya ada di sosial media seperti twitter. Masalah dengan twitter tidak semua 

mempunyai akun dan jumlah info pasif sehingga menyulitkan pencarian info secara 

langsung.  Untuk itu harus ada program untuk mengklasifikasi info dari twitter. 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka dibangun aplikasi yang 

mampu memecahkan masalah yang ada dalam ekstraksi informasi khususnya dari 

twitter yang berhubungan dengan fans 

club. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam 

informasi event fans club tiap regional. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana menerapkan Rule Based untuk klasifikasi event fans club Eropa di 

Indonesia pada twitter 

b. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi klasifikasi Rule Based pada 

twitter berbasis android 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan metode Rule Based 

b. Sumber data berasal dari 3 twitter akun resmi fans club bola Eropa di Indonesia  

c. Klasifikasi meliputi event nobar, kopdar dan futsal 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas Akhir ini 

adalah mempermudah dalam informasi event fans club tiap regional menggunakan 

metode Rule Based . 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah mempermudah user melihat informasi 

event fans club bola di Indonesia. 

 

1.6 Metodologi 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 

yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Metodologi proses 

pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi literatur, analisa desain sistem, 

implementasi perangkat lunak, uji coba dan evaluasi serta penyusunan laporan 

Tugas Akhir. Berikut merupakan alur dari metodologi pengerjaan tugas Akhir : 
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Gambar 1.1 : Metodologi Pengerjaan 

 

1.6.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan permasalah 

yang sedang di kaji. Studi lieratur ini meliputi pemahaman mengenai metode Rule 

Based. 

 

1.6.2 Analisa Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses yang ada pada sistem yang 

digambarkan dengan menggunakan use case diagram. Kemudian dilanjutkan 

membuat desain sistem dengan menggunakan diagram UML. 

 

1.6.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Membangun aplikasi klasifikasi event pada twitter berbasis android dengan 

mengimplementasikan bahasa pemrograman java. 

 

 

 

 

1.6.4 Uji Coba dan Evaluasi 
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Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian 

dilakukan berdasarkan berjalannya seluruh fitur yang ada pada sistem. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan dengan benar sesuai 

desain awal. 

 

1.6.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab, antara 

lain sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan pengambilan Tugas Akhir dengan judul “Klasifikasi Event 

Fans Club Bola Eropa Di Indonesia Pada Twitter Menggunakan Metode Rule 

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

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti, sehingga dapat mendukung pengerjaan aplikasi dengan 

mengimplementasikan metode Rule Based. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan dibuat. Perancangan meliputi 

perancangan database, perancangan arsitektur, dan perancangan antarmuka dari 

sistem. Bab ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk implementasi coding 

program dan pengujian. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan penerapan pembuatan aplikasi dengan mengacu kepada 

perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini juga akan dilakukan 

pengujian penggunaan aplikasi yang telah mengimplementasikan metode Rule 

Based. 

BAB V : PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi yang telah dibuat beserta 

saran yang membangun dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


