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1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan di paparkan 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 

Di era digital seperti sekarang, sejumlah informasi kini mengalir melalui 

jaringan, karena berbagai konten meliputi opini subjektif serta informasi yang objektif, 

sekarang umum bagi orang-orang untuk mengumpulkan informasi tentang produk dan 

jasa yang mereka ingin beli. Dalam dunia bisnis sentiment pasar sangat berpengaruh 

dalam perkembangan kemajuan bisnis yang sedang di jalani[1]. Opini dan orientasi 

opini pun adalah bagian terpenting dalam pengambilan keputusan untuk suatu 

kebijakan, di karenakan keputusan yang tepat sangat dipengaruhi oleh analisis opini 

yang tepat dari berbagai sumber terkait. 

Dengan kondisi bisnis yang sangat kompetitif sekarang ini, dimana tingkat 

persaingan yang tinggi dengan differensiasi produk dan jasa yang begitu beragam, 

maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan keuntungan sehingga perusahaan dapat selalu menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan. Menurut Philip Kotler (1994) dalam Fandy Tjiptono et al (2008) 

mengemukakan bahwa terdapat 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan salah 

satunya adalah yaitu Sistem Keluhan dan Saran (opini), system keluhan dan saran pada 

perusahaan ataupun organisasi yang berpusat pada pelanggan (Customer-Centered) 

memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 

saran dan keluhan, dengan memanfaatkan tekhnologi internet pelanggan dapat 

memberikan komentar dan saran melalui digital sehingga perusahaan atau penyedia 

jasa dapat mengetahui sentimen public terhadap barang atau jasa yang di sediakan. 

Analysis Sentiment merupakan studi komputasional berdasarkan komentar atau 

opini publik, sentimen dan emosi melalui entitas dan atribut yang dimiliki yang 

diekspresikan dalam bentuk teks[2]. Analysis Sentiment akan mengelompokkan 

polaritas dari teks yang ada dalam kalimat atau dokumen tersebut apakah bersifat 

positif atau negative. Seiring dengan munculnya subjektifitas pada sebuah kata, 

kalimat atau dokumen, maka di butuhkan bentuk baru Analysis Sentiment berbasis 
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aspect oriented. Analysis Sentiment mengidentifikasi sentimen pada sebuah dokumen 

di berbagai kelas. Sedangkan aspect oriented mengidentifikasi bagian paling relevan 

pada sebuah dokumen tunggal maupun banyak dokumen dan kemudian membuat 

ringkasan yang mewakili, sehingga aspect oriented berbasis sentimen dilakukan 

dengan cara melakukan klasifikasi polaritas kalimat kedalam kelompok positif, 

negatif, kemudian menentukan aspek mana yang paling penting untuk dijadikan 

ringkasan final, karna banyaknya aspek yang terdapat pada setiap review sehingga 

pihak terkait kesulitan dalam melakukan review barang atau jasa yang di pasarkan, 

maka dari itu pada penelitian kali ini review (restoran) akan di rangkum berdasarkan 

sentimen pada aspek yang ada pada review[3]. Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan 

sentiment berdasarkan aspek yang ada pada review maka di gunakan naïve bayes 

classifier, dan Stanford NER untuk mengekstrasi informasi atau aspek yang di bahas 

pada review, ektrasi informasi merupakan pengambilan ciri/feature untuk di analisis 

dan di proses untuk di jadikan  data pada data latih . 

Beberapa contoh penelitian sebelumnya mengenai Analysis Sentiment 

mendapatkan hasil yang baik, tetapi sentiment public hanya berdasarkan pada 

komentar tanpa adanya deteksi aspek yang sedang di bahas sehingga pada tugas akhir 

ini akan di lakukan penelitian tentang Analysis Sentiment pada review restoran 

menggunakan naïve bayes dan Stanford NER 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di astas makan rumusan masalah dalam 

penyelesaian tugas akhir ini adalah : 

a) Bagaimana cara mengenali aspek yang sedang di bahas menggunakan 

Stanford NER 

b) Bagaimana cara mengklasifikasikan opini berdasarkan aspek pada review 

mengunakan naïve bayes 

c) Bagaimana meringkas review berdasarkan aspek yang di bahass 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang hendak di capai pada penelitian kali ini adalah bagaimana 

merangkum review berdasarkan orientasi aspek yang ada pada review menggunakan 

naïve bayes classifier dan Stanford NER 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan dan juga sesuai dengan latar belakang 

permasalahan yang sudah di uraikan di atas, maka di dalam hal ini masalah yang hanya 

akan di bahas adalah : 

a) Data set yang di gunakan berseumber dari zomato.com 

b) Peringkasan hanya berdasarkan aspek yang ada pada review, dan terbatas 

pada Food (makanan), Price (harga) dan Service (pelayanan) 

c) Klasifikasi orientasi aspek terbatas berdasarkan positif dan negative 

d) Komentar atau opini yang akan di proses hanya yang berbahasa Indonesia 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil pembahasan dari suatu masalah dan kesimpulan, 

maka dari itu di perlukan informasi yang objektif sebelum data di peroleh, harus 

adanya penyesuaian dengan masalah masalah yang merujuk dalam rumusan masalah 

di atas. 

a) Studi literatur : 

Studi literatur merupakan tahap dimana penulis memahami topik, dengan 

cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan di 

kembangkan, melalui buku buku, laporan penelitian, jurnal, tesis, 

ensiklopedia, dan sumber sumber tertulis baik cetak maupun eletronik. 

b) Pengumpulan data : 

Dalam peneltian ini pengumpulan data merupakan faktor terpenting demi 

keberhasilan penelitian, hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

pengumpulan data, pada penelitian ini pengumpulan data di lakukakan 

secara manual pada website zomato.com 

c) Pengolahan data : 

Pada tahap ini akan dilakukan manual tagset dengan aturan proses NER 

(Named Entity Recognition), pada umumnya proses NER adalah proses 

mengekstraksi informasi yang terdapat pada kalimat, dana pada penelitian 

kali ini di gunakan untuk mendeteksi aspek selanjutnya akan di lakukan 

pengelompokan berdasarkan aspek menggunakan naïve bayes classifier 

d) Implementasi dan pengujian 
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Pada tahap ini akan di lakukan proses implementasi pengkodean program 

dalam aplikasi computer menggunakan bahasa pemroragraman yang telah 

di tentukan dan selanjutnya di akan lakukan proses pengujian 

e) Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penulisan dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian 

1.6 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 “Analysis Sentiment Pada Review 

Restoran Menggunakan Naïve Bayes dan Stanford NER 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem yang meliputi pengumpulan data, 

tagging data, pengklasifikasian data berdasarkan aspek serta pembuatan model 

berdasarkan dari data training 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang proses implementasi, berisikan gambaran antarmuka 

yang di buat, selain itu akan membahas proses pengujian dari system sesuai dengan 

yang di rencanakan 

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 . 


