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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 

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 mengizinkan penggunanya untuk 

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

memposting gambar, serta membagi link video. Di Indonesia pengguna twitter 

telah mencapai sekitar 20 juta pengguna pada tahun 2014 dengan kontribusi lebih 

dari 2.5% jumlah tweet dunia atau di kisaran 12.5 juta tweet per hari. Hal ini yang 

menjadi pertimbangan bahwa studi mengenai tweet Bahasa Indonesia adalah hal 

yang penting dan bermanfaat. 

Ada beberapa proses yang digunakan untuk mengklasifikasi data pada twitter 

salah satu yang sering digunakan adalah Named Entity Recognation (NER). 

Named Entity Recognition adalah salah satu komponen utama dari information 

extration yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan named-entity 

pada suatu teks [2]. Named Entity Recognition umumnya digunakan untuk 

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

dapat juga diperluas suntuk identifikasi gen, protein dan lainnya sesuai 

kebutuhan. Didalam NER terdapat bebeberapa metode yaitu Stanford NER dan 

OpenNLP NER. Kesemua metode ini secara umum mampu menghasilkan akurasi 

yang cukup tinggi untuk proses Named Entity Recognition pada data twitter.  

Selanjutnya untuk memperbaiki kinerja Stanford NER bisa dimanfaatkan 

proses Pos Tagging, misalnya menggunakan Stanford Pos Tagger. POS Tagger 

(Part-of-speech Tagger) merupakan perangkat lunak pemrosesan bahasa natural 

yang digunakan untuk mengurai kata-kata penyusun kalimat dan 

mengelompokkannya ke dalam kelas kata masing-masing [3]. Pada penelitian 
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sebelumnya yang berjudul “Analisa Model Named Entity Recognation Tweet 

Bahasa Indonesia” dengan menggunakan algoritma Conditional Random Field 

(CRF) dengan menambahkan proses POS Tagging, penggabungan NER CRF dan 

POS Tagger HMM diindikasikan dapat menaikkan rata-rata akurasi pengenalan 

entitas. 

Dengan memperhatikan data hasil penelitian [4][5][6][7] maka ada 

kemungkinan melakukan proses klasifikasi untuk memperbaiki hasil pengenalan 

entitas. Metode Random Forest (RF) merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk klasifikasi dengan membangun banyak pohon klasifikasi. 

Random Forest dapat meningkatkan akurasi karena adanya pemilihan secara acak 

dalam membangkitkan simpul anak untuk setiap node (simpul datanya) dan 

diakumulasikan hasil klasifikasi dari setiap pohon. 

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini, Penulis tertarik untuk menguji kinerja 

dari penggabungan metode Named Entity Recognition (NER) dan POS Tagger 

(Part-of-speech Tagger) pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan 

metode Random Forest. 

 

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 melatih model menggunakan Stanford POS Tagger agar dapat 

mengenali tweet yang menggunakan bahasa Indonesia? 

d) Bagaimana mengimplementasi Random Forest untuk pengenalan entitas? 

e) Bagaimana menguji model yang sudah dibuat untuk memastikan 

kinerjanya? 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas, yaitu: 
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a) Mengetahui apakah penggabungan Stanford NER menggunakan 

Conditional Random Field (CRF) dan Stanford POS Tagger menggunakan 

HMM serta klasifikasi Random Forest dapat meningkatkan rata-rata 

akurasi dan presisi dibanding hanya dengan menggunakan Stanford NER 

CRF saja. 

. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapaun batasan masalah yang sudah ditentukan, yaitu: 

a) Data tweet yang digunakan sebanyak 25.500 tweet. 

b) Data tweet yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya dan 

ditambahkan dengan data tweet baru untuk memperkaya corpus. 

c) 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. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan di bahas tentang landasan-landasan teori apa saja yang di 

gunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

 

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem yang meliputi 

pengumpulan data tweet, pengelompokan data, tagging data, serta pembuatan 

model berdasarkan dari data training yang sudah melalui proses tagging dan 

pengelompokan data yang akan diklasifikasikan menggunakan random forest. 
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BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil pembuatan model yang diaplikasikan pada 

Stanford NER serta model yang telah diklasifikasikan menggunakan random 

forest 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. 

 


