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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan untuk 

mendapatkan pencapaian dukungan pada suatu partai, perorangan, atau kelompok. 

Pada dasarnya sebuah kampanye sendiri memiliki kode etik di dalamnya, antara 

lain kode etik yang baik adalah dengan menghindari: Mempersoalkan dasar negara 

Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945, Menghina seseorang, agama, suku, ras, 

golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Calon Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau 

Partai Politik; Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu 

domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; Menggunakan 

kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 

perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Partai Politik, mengganggu 

keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; Mengancam dan menganjurkan 

penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang 

sah; Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; Menggunakan 

fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Melakukan kegiatan 

Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan; Menggunakan tempat ibadah dan 

tempat pendidikan; Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan 

/atau dengan kendaraan di jalan raya [6].  

Kampanye sendiri dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya adalah 

melalui media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang 

memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar informasi dengan mudah. Salah 

satu media sosial yang sering digunakan untuk berkampanye adalah Twitter. 

Twitter merupakan jejaring sosial dan mikrobloging yang membatasi 

penggunanya untuk mengirim dan menerima pesan berbasis teks sebanyak 140 

karakter saja. Twitter dibuat oleh Biz Stone, Evan Williams, dan Jack Dorsey pada 

tahun 2006. Twitter mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan memiliki 

banyak pengguna, hingga tahun 2013, terdapat 500 juta pengguna Twitter [1]. 

Twitter sebagai media penyebaran informasi terkadang tidak digunakan sesuai 
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fungsinya, salah satunya seperti menyebarkan informasi kampanye yang bersifat 

menyerang lawan partai dengan rumor, gosip, bahkan menjurus pada implementasi 

teknik propaganda tindakan yang dapat menjatuhkan lawan politik, disebut dengan 

black campaign atau kampanye hitam [2]. Black campaign tentunya tidak sesuai 

dengan kode etik berkampanye di Indonesia, karena dapat merugikan pihak lain. 

Dari permasalahan tersebut, didapatkan ide untuk membangun sistem yang 

dapat membedakan mana Tweet yang termasuk black campaign dan Tweet yang 

tidak termasuk black campaign. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

algoritma Support Vector Machine (SVM). Karena algoritma SVM terbukti 

memiliki kinerja yang baik untuk klasifikasi teks pendek dibandingkan dengan 

beberapa algoritma lain, seperti Decision Tree dan Naive Bayes Classifier [3]. 

Sistem ini diharapkan dapat membantu instansi terkait agar semakin mudah dan 

cepat dalam menindaklanjuti keberadaan black campaign pada Twitter. Selanjutnya 

dalam tugas akhir ini juga diperhitungkan efek kata negasi. Berdasarkan penelitian 

Li dan Huang, disebutkan kata negasi apabila digunakan dengan tepat akan 

mengaitkan hasil klasifikasi [4]. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem pendeteksi black campaign pada data 

Twitter? 

2. Bagaimana melakukan klasifikasi Tweet black campaign menggunakan 

metode Support Vector Machine? 

3. Bagaimana mengetahui efek kata negasi dalam klasifikasi ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah membangun sebuah 

sistem yang secara otomatis dapat mendeteksi apakah sebuah Tweet mengandung 

unsur black campaign atau tidak, menggunakan metode Support Vector Machine.  
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1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalahan dan sistem yang dirancang pada tugas akhir 

ini, yaitu: 

1. Tweet yang dideteksi hanya Tweet berbahasa Indonesia.  

2. Data yang digunakan adalah data Tweet mengenai PILKADA DKI Jakarta 

2017. 

3. Tweet yang dideteksi hanya berupa teks. 

4. Black campaign yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang bersifat 

menghina dan mengandung kata negatif. 

 

1.5. Metodologi 

1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahap pencarian informasi dan studi kepustakaan 

terhadap beberapa referensi yang berkaitan dengan mencari referensi buku, skripsi, 

jurnal maupun web yang dapat memahami tentang teori-teori terkait. 

1.5.2. Pengumpulan Data dan Persiapan Data 

 Data yang diambil adalah data tentang PILKADA DKI Jakarta 2017, yang 

dikumpulkan sebanyak 10.000 Tweet. Pengumpulan data dari Twitter 

menggunakan web crawler agar API Twitter dapat diakses. Data yang telah 

dikumpulkan akan diklasifikasikan secara manual pada kelas black campaign dan 

non black campaign. Data yang akan diproses merupakan Tweet yang mengandung 

kata negatif dan bersifat menghina, Berikut adalah contoh data Tweet black 

campaign yang akan diolah pada penelitian ini “@LellyKustiandi jangan pilih lagi 

gubernur bangsat kaya ahok”. dan non black campign “@melasaf saya dukung 

agus sepenuhnya”. 

1.5.3. Preproccessing  

Preproccessing yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu: Mengubah 

huruf benjadi huruf kecil semua (Case Folding), memecahkan kalimat menjadi kata 

(Tokenizing), menggantikan dengan kata dasar (Stemming) menggunakan 

Algoritma Nazief & Adriani, menghapus kata yang dianggap tidak penting 

(Removing Stopword), dan pembobotan kata menggunakan TF-IDF. 
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1.5.4. Algoritma Support Vector Machine  

Metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen atau data 

adalah metode Support Vector Machine. Metode ini berakar dari teori pembelajaran 

statistik yang hasilnya lebih baik daripada metode klasifikasi lainnya. SVM sendiri 

adalah metode learning machine dengan tujuan untuk menemukan hyperplane 

(garis pemisah) terbaik yang memisahkan dua buah kelas. Untuk menemukan 

hyperplane terbaik adalah dengan cara memaksimalkan nilai margin (jarak 

hyperplane dengan kata).  

 

1.6. Pengujian  

Pengujian dilakukan dengan melihat efek kata negasi dalam Tweet apakah 

berpengaruh pada hasil klasifikasi, selain itu dilakukan perhitungan F-Measure 

yang merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam data mining yang 

menggabungkan antara precision dan recall.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini berdasarkan atas lima pembagian bahasan, yaitu: 

Pendahuluan, Landasan Teori, Perancangan Sistem, Implementasi dan Pengujian 

Sistem, serta Penutup. Adapun bagian-bagiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan  

BAB ini membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan , Metodologi dan Sistematika Penulisan . 

BAB II. Landasan Teori  

BAB ini menjelaskan mengenai teori dasar yang mendukung terkait dengan topik 

tugas akhir yang akan dikerjakan. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem  

BAB ini menjelaskan tentang rancangan sistem sesuai judul yang telah diajukan. 

Perancangan sistem meliputi Perancangan sistem yang digambarkan dengan 

diagram alur sistem, pengolahan data, klasifikasi support vector machine, 

perancangan interface sistem dan skenario pengujian data.   

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 
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BAB ini menjelaskan Implementasi dari Perancangan Sistem yang telah dibuat 

pada BAB sebelumnya dan melakukan perhitungan pengujian baik secara model 

klasifikasi maupun perhitungan f-measure. 

BAB V. Penutup  

Pada BAB ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil Implementasi dan 

Pengujian sebelumnya. sehingga dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan pengembangan berikutnya. 


