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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar tentang tugas akhir ini 

yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak kemajuan yang tercipta 

untuk memudahkan kehidupan manusia dalam mengakses informasi. Salah satu 

teknologi yang berkembang saat ini yaitu Social Media. Dengan adanya Social 

Media, manusia dapat saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan 

memperkecil ruang dan waktu. Salah satu Social Media yang terpopuler pada era 

ini adalah Twitter. 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang berkembang dengan pesat, 

dengan menawarkan microblogging teks yang handal, cepat dan ringan sehingga 

memiliki banyak pengguna [1]. Twitter merupakan jejaring sosial yang diciptakan 

oleh Jack Dorsey. Twitter mengizinkan penggunanya untuk memposting tweet 

sepanjang 140  karakter. Selain itu, pengguna juga dapat memposting gambar, 

serta membagi link video. 

Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Twitter yang memiliki 

sekitar 20 juta pengguna aktif [2]. User pemilik akun di Twitter pun bervariasi, 

mulai dari organisasi, pemerintah, maupun individu yang memanfaatkan untuk 

berbagai kepentingan. Sebagai contoh untuk untuk layanan microblog, media 

promosi, media berbagi berita dan informasi, bertukar pengetahuan, dan 

sebagainya. 

Named Entity Recognition adalah salah satu komponen utama dari 

information extraction yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan 

named-entity pada suatu teks [3]. Named Entity Recognition umumnya digunakan 

untuk mendeteksi nama orang, nama tempat dan organisasi dari sebuah dokumen, 

tetapi dapat juga diperluas untuk identifikasi gen, protein dan lainnya sesuai 

kebutuhan. 
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Stanford Named Entity Recognition (Stanford NER) adalah suatu tool atau 

aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi named-entity pada suatu teks. Stanford 

NER merupakan aplikasi/tool yang telah dikembangkan oleh Stanford University. 

Stanford NER disebut juga CRFClassifier [4]. Stanford NER dapat mengenali 

tweet yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa lainnya, termasuk bahasa 

Indonesia. Penelitian untuk bahasa Indonesia sudah dilakukan oleh Budi [5]. 

Penelitian ini mencoba melatih sistem untuk dapat mengenali named-entity 

pada suatu teks menggunakan Stanford NER. Seiring berkembangnya layanan 

microblogging seperti Twitter, model yang dibangun oleh Budi tidak bisa 

memberikan hasil maksimal untuk data tersebut. Oleh karena itu, pada tugas akhir 

ini Penulis tertarik untuk membangun model untuk Named Entity Recognition 

dengan data Twitter bahasa Indonesia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapat beberapa rumusan masalah, yaitu: 

a) Bagaimana pengumpulan, tagging, dan pengelompokkan data tweet bahasa 

Indonesia? 

b) Bagaimana melatih model menggunakan Stanford NER agar dapat 

mengenali tweet yang menggunakan bahasa Indonesia? 

c) Bagaimana menguji model yang sudah dibuat untuk memastikan 

kinerjanya? 

 

1.3. Tujuan 

Adapaun tujuan dari rumusan masalah di atas, yaitu: 

a) Dapat melakukan pengumpulan, tagging, dan pengelompokkan data tweet bahasa 

Indonesia. 

b) Dapat melatih model menggunakan Stanford NER agar dapat mengenali 

tweet yang menggunakan bahasa Indonesia. 

c) Dapat menguji model yang sudah dibuat untuk memastikan kinerjanya. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapaun batasan masalah yang sudah ditentukan, yaitu: 

a) Data tweet yang dipakai sebanyak 10.000 tweet. 
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b) Named-entity hanya dibatasi nama orang (PERSON), nama tempat 

(LOCATION), dan nama organisasi (ORGANIZATION). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang mengenai 

sebab dan pentingnya penelitian ini harus dilakukan, merumuskan pokok 

permasalahan yang dihadapi, tujuan dilakukannya penelitian, batasan 

permasalahan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian tugas akhir ini dengan judul “Pembuatan Model Named 

Entity Recognition Untuk Twitter Bahasa Indonesia Menggunakan Stanford 

NER”. 

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem yang meliputi pengumpulan data 

tweet, pengelompokan data, tagging data, serta pembuatan model berdasarkan dari 

data training yang sudah melalui proses tagging dan pengelompokan yang akan 

diaplikasikan pada aplikasi Stanford NER. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang hasil pembuatan model yang diaplikasikan pada 

Stanford NER yang kemudian akan dilakukan pengujian baik implementasi sistem 

maupun pengujian data test  sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

kemungkinan pengembangan untuk masa yang akan datang. 

 


