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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelatihan Aplikasi Teknologi Informasi atau biasa disingkat PATI dan lebih 

dikenal dengan istilah Pelatihan APLINET (Pelatihan Aplikasi Internet) adalah 

suatu kegiatan pelatihan yang diwajibkan bagi mahasiswa baru di Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) [1]. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan pelatihan tentang segala hal yang berhubungan dengan teknologi 

informasi, khususnya teknologi informasi yang ada di lingkungan kampus. 

Didampingi oleh 2 (dua) instruktur yang sudah diseleksi dari kalangan mahasiswa 

UMM, kegiatan ini dilaksanakan selama seminggu dengan sistem langsung praktik. 

Proses pe 

mbelajaran dilakukan di 8 (delapan) laboratorium komputer di lingkungan 

kampus. 

Berdasarkan data pada laporan akhir periode 2014 sampai 2016, kegiatan ini 

diikuti oleh peserta dengan kisaran 3000 hingga 4000 mahasiswa setiap periode 

pelaksanaannya. Dengan banyaknya jumlah peserta, tentunya diperlukan 

manajemen yang baik dari DPP Infokom selaku pelaksana kegiatan. Oleh sebab itu, 

pada setiap periode pelaksanaan pihak pelaksana selalu meningkatkan kualitas baik 

itu dalam segi materi, SDM (Sumber Daya Manusia), maupun infrastruktur 

berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pada periode sebelumnya. 

Melakukan evaluasi program pembelajaran tidak cukup jika hanya didasarkan 

pada penilaian hasil belajar. Ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya 

seperti: siswa, pengelola, lingkungan, kualitas pembelajaran, kurikulum, dan 

sebagainya [2]. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian 

diperlukan agar kualitas pendidikan bisa meningkat [3]. Dengan demikian untuk 

mencapai target pembelajaran diperlukan proses pembelajaran yang baik, 

sedangkan untuk efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh evaluasi terhadap 

proses juga hasil pembelajaran. Evaluasi yang tepat dapat mendorong pihak yang 

terlibat untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran, layanan, maupun 

fasilitas. 
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Opini publik merupakan salah satu alat evaluasi yang sudah umum 

digunakan. Benjamin I. Page mengemukakan bahwa opini atau pendapat publik 

memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan [4]. 

Pelaksana kegiatan PATI pun sudah menempuh langkah untuk mengumpulkan 

opini dari para peserta untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Opini ini berupa kritik 

dan saran yang ditulis melalui form online di web e-learning PATI. Namun jumlah 

opini yang berupa teks bebas ini terlalu banyak, sehingga data ini tidak bisa 

dimanfaatkan dengan maksimal karena bentuknya yang tidak terstruktur dan bahasa 

yang digunakan terkadang tidak baku. 

Sentiment analysis atau opinion mining merupakan studi yang bertujuan 

untuk mengolah data tekstual untuk mendapatkan informasi yang terkandung 

dalam suatu kalimat opini [5]. Pada dasarnya sentiment analysis mengelompokkan 

teks yang ada dalam sebuah kalimat atau dokumen untuk menentukan pendapat 

yang dikemukakan apakah cenderung positif, negatif, atau netral [6]. Untuk 

melakukan analisis seperti ini tentunya diperlukan algoritma yang sesuai agar 

hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan komparasi algoritma 

klasifikasi oleh Chandani dan Purwanto (2015), diperoleh kesimpulan bahwa 

Support Vector Machine (SVM) memiliki hasil terbaik dengan nilai accuracy = 

81.10 % dan nilai AUC = 0.904 [7]. Hal yang senada juga dipaparkan oleh Hadna, 

Santosa, dan Winarno (2016) yang mengungkapkan bahwa Support Vector 

Machine (SVM) memiliki hasil yang lebih akurat jika dibandingkan dengan 

algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC).  

Amir Hamzah (2014) telah melakukan penelitian mengenai sentiment 

analysis pada opini evaluasi pembelajaran Naïve Bayes Classifier (NBC) [8]. 

Tujuannya adalah untuk menerapkan teknik sentiment analysis untuk menganalisa 

data-data saran/opini mahasiswa, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendukung 

hasil evaluasi kuesioner yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini 

adalah aplikasi dengan 3 (tiga) fitur utama yaitu analisis opini, pencarian topik, dan 

input data training. Selain tingkat akurasi algoritma yang digunakan masih ada 

yang lebih baik, aplikasi ini terbilang pun minim fitur. Fitur input data test, analisa 

secara massal, maupun visualisasi data masih belum terdapat dalam aplikasi ini. 

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan, pada penelitian ini akan 
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dikembangkan “Analisis Sentimen Kritik dan Saran Pelatihan Aplikasi Teknologi 

Informasi (PATI) Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan data kritik dan saran 

kegiatan PATI yang masih mentah agar sesuai dengan kebutuhan 

analisis? 

b. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Support Vector 

Machine (SVM) ke untuk analisis sentimen  kritik dan saran kegiatan 

PATI?  

c. Bagaimana cara mengukur keberhasilan metode Support Vector Machine 

untuk analisis sentimen kritik dan saran kegiatan PATI? 

1.3. Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan adalah data kritik dan saran PATI tahun akademik 

2016/2017. 

b. Sample diambil sebanyak 1050 data untuk dibagi lagi menjadi data latih 

dan data uji. 

c. Sample data diambil setelah dilakukan manual labeling dengan sebaran 

kelas yang sama. 

d. Analisis sentimen terbatas pada teks berbahasa Indonesia dan hasilnya 

diklasifikasikan ke dalam opini positif, netral, dan negatif. 

e. Kritik dan saran yang digunakan sebagai dataset adalah yang 

menggunakan bahasa baku. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini adalah membuat sistem yang bisa digunakan untuk 

melakukan analisis sentimen terhadap kritik dan saran kegiatan PATI menggunakan 

algoritma Support Vector Machine. 
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1.5. Metodologi 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodologi penelitian yang digunakan 

adalah: 

1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu mengenai algoritma SVM. Pemahaman konsep 

didapatkan dari berbagai jurnal, karya tulis ilmiah dan buku yang berhubungan 

dengan klasifikasi teks menggunakan SVM. 

1.5.2. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini penulis melakukan analisis terkait beberapa kebutuhan baik 

kebutuhan fungsional maupun non-fungsional untuk menunjang sistem analisis 

sentimen. 

1.5.3. Desain Sistem 

Pembuatan arsitektur sistem, gambaran sistem dan rancangan desain 

antarmuka akan dibuat pada tahap ini dengan didasarkan pada analisis kebutuhan 

yang sudah dilakukan untuk mendukung proses implementasi. 

1.5.4. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi analisis sentimen. 

Implementasi dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan desain sistem 

yang sudah dilakukan.  

1.5.5. Pengujian dan Evaluasi 

Uji coba terhadap aplikasi yang sudah dibangun dilakukan pada tahap ini. 

Skenario pengujian dibuat dan dilakukan untuk diketahui hasilnya. 

1.5.6. Penyusunan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang analisis sentimen, support vector machine, framework Laravel, dan 

beberapa kajian pendukung lainnya. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisis dan perancangan aplikasi yang dibangun mulai dari 

analisis masalah, kebutuhan, hingga desain user interface. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran jelas pada saat implementasi coding dilakukan 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi pengembangan aplikasi berdasarkan 

analisis dan perancangan sistem yang sudah dilakukan pada BAB III, yang berlanjut 

dengan pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian untuk pengembangan maupun referensi di masa yang akan datang. 




