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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling utama.

Menurut Undang-undang nomor 36 TAHUN 2009 tentang kesehatan, disebutkan

bahwa kesehatan merupakan suatu kondisi yang sehat, baik secara fisik, secara

mental, bahkan rohani, dan juga baik secara sosial yang memungkinkan setiap

orang bisa tetap hidup baik dan produktif secara sosial maupun ekonomis.

Menurut [1] , terdapat 6 permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia, salah

satunya adalah meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Hal

ini tentu membuat menurunnya kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada tahun

1920, Winslow [2] mengatakan kesehatan masyarakat (public health) merupakan

suatu ilmu atau seni yang berkaitan dengan pencegahan penyakit, usaha

memperpanjang hidup, dan usaha meningkatkan kesehatan, melalui beberapa

usaha. Salah satu usaha untuk melakukan pencegahan penyakit, adalah dengan

mengetahui informasi tentang penyakit tersebut termasuk penyebab dan akibat

yang ditimbulkan, sehingga bisa melakukan pencegahan [2]. Dalam penerapan

data mining terutama bidang text mining, untuk mendapatkan informasi dari

kumpulan banyak data dapat dilakukan dengan metode ekstraksi informasi.

Ekstraksi informasi merupakan teknik yang dimanfaatkan untuk

mendapatkan informasi yang terstruktur dari kumpulan teks tidak terstruktur [3].

Dalam studi ekstraksi informasi ada 2 hal yang mendasar, yaitu Named Entity

Recognation (NER) atau pengenalan nama entitas dan ekstraksi relasi [4]. Kedua

hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan entitas dan hubungan antar entitas.

Pada ekstraksi informasi terdapat 2 pendekatan, diantaranya pendekatan berbasis

aturan dan pendekatan berbasis statistik. Pendekatan berbasis aturan dilakukan

dengan menerapkan peraturan yang dibuat oleh para ahli, sedangkan secara

statistik dilakukan pembelajaran dengan jumlah data pelatihan [5].

Peneliti [6] melakukan ekstraksi informasi pada makalah ilmiah.

Dikatakan banyaknya makalah ilmiah yang bisa didapatkan secara online memicu

meningkatnya kebutuhan akan informasi tentang makalah tersebut, terutama
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untuk mesin pencari. Karena hal itulah, sistem ekstraksi informasi otomatis sangat

dibutuhkan agar bisa lebih cepat dan akurat dalam mendapatkan informasi dari

makalah ilmiah yang jumlahnya sangat banyak. Informasi yang akan diekstraksi

diantaranya judul, nama penulis, afiliasi, alamat, email, dan website. Basis

ekstraksi informasi yang digunakan peneliti [6] adalah supervised learning atau

klasifikasi learning. Selain penelitian [6], ekstraksi informasi dimanfaatkan untuk

mengekstrak informasi (5W1H) dari portal berita online bahasa Indonesia [7].

Dikatakan bahwa melimpahnya informasi juga disebabkan oleh pertumbuhan

portal berita. Dikarenakan melimpahnya informasi, kebutuhan pencarian

informasi mengalami kesulitan, karena informasi-informasi yang tidak dibutuhkan

menutupi informasi penting yang dibutuhkan. Sistem ekstraksi informasi otomatis

sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi utama (5W1H) dari berita.

Pemanfaatan ekstraksi informasi juga dapat dilakukan pada twitter.

Twitter merupakan situs microblog yang bisa digunakan untuk berbagi informasi

atau status yang biasa diesbut tweet, tapi hanya berbatas 140 karakter. Pengguna

twitter di seluruh dunia pada tahun 2017 ini sudah mencapai 320 juta, meningkat

sekitar 14% dari tahun 2016. Untuk jumlah pengguna twitter di Indonesia

jumlahnya belum bisa dipastikan, tetapi termasuk 5 besar pengguna terbanyak

twitter. Menurut data yang dipublikasikan oleh Twitter Indonesia pada tahun 2016,

menyebutkan bahwa sekitar 77% pengguna twitter di Indonesia adalah pengguna

aktif atau pengguna yang sering melakukan tweet. Hal tersebut dibuktikan oleh

jumlah tweet yang dihasilkan oleh pengguna twitter Indonesia mencapai sekitar

4,1 miliar tweet sepanjang tahun 2016. Berdasarkan angka-angka tersebut, [8]

menyebutkan semakin besarnya pertumbuhan pengguna twitter dari tahun ke

tahun berdampak terhadap semakin banyaknya data yang dihasilkan, fenomena ini

disebut dengan big data. Fenomena big data bisadigunakan untuk mendapatkan

informasi yang bisa dimanfaatkan, termasuk mencari informasi tentang penyebab

dan akibat dari suatu penyakit.

Peneliti [9] melakukan ekstraksi informasi pada twitter untuk

mengetahui komplain masyarakat terhadap pemerintahan kota Bandung. Peneliti

menyebutkan bahwa twitter bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang

lebih cepat tentang keluhan dari masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan untuk
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memperbaiki kinerja agar meningkatkan kepuasan masyarakat. Tetapi tweet yang

didapat tidak semuanya merupakan informasi yang penting. Karena hal itulah

peneliti memerlukan sistem ekstraksi infomasi untuk mengolah kumpulan tweet

keluhan masyarakat, sehingga tweet tersebut bisa diolah untuk mendapatkan

informasi yang lebih penting. Selain penelitian [9], ada penelitian yang

memanfaatkan twitter untuk mendapatkan informasi transaksi online di Indonesia

[10]. Dikatakan bahwa informasi transaksi online kurang efektif, dikarenakan

jumlah penjual online yang terlalu banyak dan informasi penjualan merupakan

data yang sangat rahasia bagi para penjual. Karena hal itulah, peneliti [10]

melakukan ekstraksi informasi terhadap twitter untuk mengumpulkan secara

otomatis informasi transaksi online di Indonesia. Peneliti [11] juga melakukan

ekstraksi terhadap transaksi online melalui twitter. Pada penelitiannya dilakukan

ektraksi terhadap informasi tentang lokasi dan produk pembelian transaksi online

dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Pengujian yang dilakukan dengan

menghitung precision mencapai 96%, sedangkan untuk recall hanya 83%.

Dari kedua permasalahan yang disebutkan, peneliti bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan memanfaatkan big datadari twitter dengan

menggunakan metode ekstraksi informasi untuk mendapatkan informasi tentang

penyakit, akibat, dan penyebab. Penulis akan menggunakan metode ekstraksi

informasi berbasis statistik, karena data twitter yang akan diproses sangat banyak,

sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan basis aturan. Informasi yang

akan didapatkan dari penelitian ini antara lain: informasi penyakit, akibat yang

ditimbulkan dari penyakit, dan penyebab penyakit tersebut. Penelitian ini

menggunakan pendekatan supervised learningyaitu berbasis klasifikasidengan

menggunakan algoritma Naive Bayes sebagai algoritma pengujian. Beberapa

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah target kelas, fitur,

dan skenario pengujian. Pada penelitian [11] terdapat 5 target class, yaitu lokasi

pembeli, produk buku, produk baju, produk elektronik, dan other. Fitur yang

digunakan pada penelitian [11] antara lain Bef1Class, Bef2Class, IsMention,

Preposisi, TipeKata, dan CurrentClass. Pada penelitian ini mempunyai 3 target

class utama, antara lain Penyakit (PK), Akibat (Akibat), dan Penyebab (PB) yang

kemudian dimodifikasi dengan menambahkan label BIO (Begin-In-Other) pada
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masing-masing kelas sehigga menjadi 7 target kelas diantaranya BPK, IPK, BAK,

IAK, BPB, IPB, dan OTHER. Sedangkan fiturnya ada 7 diantaranya: Token,

TipeToken, POS, NE, Bef1POS, Bef1NE,dan Class. Terdapat 2 skenario pengujian,

yaitu pengujian model dan pengujian klasifikasi. Tahapan awal penelitian akan

dilakukan mulai dari pengumpulan data, kemudian melakukan analisis untuk

menentukan fitur. Tahapan selanjutnya adalah melakukan preprocessing data, lalu

melakukan pelabelan anotasi. Setelah dianotasi, dilakukan ekstraksi fitur dan

pembentukan model klasifikasi. Tahapan terakhir akan dilakukan pengujian dan

pembahasan kesimpulan serta masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian, didapatan beberapa

rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana memperoleh data dari twitter yang berkaitan dengan kesehatan

atau berkaitan dengan penyakit?

2. Bagimana melakukan preprocessing pada data twitter yang sudah

didapatkan?

3. Bagaimana melakukan ekstraksi fitur dari data yang telah dilakukan

preprocessing?

4. Bagaimana melakukan ekstraksi informasi dari twitter untuk mendapatkan

informasi tentang penyakit, akibat, dan penyebab?

5. Bagaimana mendapatkan nilai akurasi yang tinggi pada saat pengujian

dengan algoritma Naive Bayes?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka

tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan

kesehatan masyarakat dengan mengetahui informasi penyakit, akibat yang

ditimbulkan, dan penyebab terjangkitnya penyakit dan juga untuk mengetahui

tingkat akurasi dari algoritma Naive Bayes pada penelitian ini.
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1.4 Batasan Masalah

Penulis juga menjabarkan batasan-batasan masalah pada penyelesaian

penelitian ini, diantaranya:

1. Data yang digunakan hanya berupa tweet berbahasa Indonesia dari twitter.

2. Informasi yang di ekstraksi hanya berjumlah 3 informasi, diantaranya

penyakit, akibat, dan penyebab.

3. Target kelas yang digunakan pada penelitian ini menyesuaikan dengan

informasi yang diekstraksi dengan menambahkan label BIO (Begin In Other),

yaitu berjumlah 7.

4. Metode ekstraksi informasi berbasis klasifikasi.

5. Fitur yang diekstraksi berjumlah 7.

6. Algotirma yang digunakan adalah Naive Bayes.

1.5 Metodologi

1.5.1 Studi Literatur

Tahap ini digunakan untuk mendapatkan referensi teori yang sesuai

dengan kasus tugas akhir ini. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari

jurnal-jurnal, artikel, hasil penelitian maupun buku yang berhubungan dengan

kasus dan permasalahan yang penulis kerjakan sebagai dasar teori penunjang

pengembangan sistem dan penyelesaian masalah pada pengerjaan Tugas Akhir

ini.

1.5.2 Desain Eksperimen

Pada tahap ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai eksperimen

yang akan dibuat. Flowchart eksperimen ini meliputi kumpulan data, pelatihan,

dan pengujian. Proses eksperimen penelitian ini dari kumpulan data dilakukan

preprocessingdata.Kumpulan data yang sudah dilakukan preprocessing tersebut

dilakukan anotasi untuk kemudiandiekstraksi fitur. Kemudian kumpulan data

dibagi 2, yaitu data latih dan data uji. Data latih adalah data yang digunakan untuk

pembentukan model pembelajaran.Data uji adalah data yang digunakan

untukmelakukan pengujian sistem, agar dapat mengetahui keberhasilan klasifikasi
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sistem.Tiap kata pada data uji diklasifikasikan berdasarkan kelas yang ditentukan

dengan mengacu pada model pembelajaran yang telah dibuat.

1.5.3 Tahap Implementasi

Pada tahap implemantasi terdapat 5 tahap, diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data

yang dibutuhkan dengan cara melakukan crawling tweet dari twitter.

2. Preprocessing data

Tahap preprocessing data merupakan tahapan pembersihan data, agar data

menjadi valid, sehingga data bisa diproses oleh sistem. Preprocessing data

yang digunakan pada penelitian ini antara lain: remove username, remove

link, remove hastag, remove punctuation, case folding, dan formalisasi kata.

3. Anotasi

Pada tahap anotasi yang dilakukan adalah melakukan pelabelan manual

berdasarkan set kelas pada kumpulan data yang akan diekstraksi fiturnya,

agarbisa dilakukan klasifikasi.

4. Ekstraksi Fitur

Tahap ekstraksi fitur merupakan tahap yang difungsikan untuk mendapatkan

ciri-ciri dari masing-masing kata yang akan dijadikan token, sehingga tiap

token tersebut dapat diklasifikasikan.

5. Pembentukan Model

Pada tahap pembentukan model, data latihyang sudah terbentuk, akan

diproses menjadi sebuah model dengan cara mengaplikasikan sebuah

algoritma.

6. Klasifikasi

Tahapklasifikasi dilakukan setelah model pembelajaran dibentuk. Proses

klasifikasi dilakukan dengan menggunakan data uji, yang kemudian sistem

akan mencari informasi dari tiap kata yang terdapat di dalam data uji.

1.5.4 Pengujian
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Pengujian sistemdibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 pengujian model

pembelajaran dan tahap 2 pengujian klasifikasi dengan menggunakan algoritma

Naive Bayes.

1.5.5 Pembuatan Laporan

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya

sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi lima bab

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan

mengusulkan tugas akhir ini. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang

mendefinisikan daftar permasalahan pada pengerjaan tugas akhir, kemudian berisi

batasan masalah yang menjelaskan parameter pengerjaan tugas akhir, serta ada

tujuan yang mendefinisikan jawaban dari permasalahan pada tugas akhir ini.

Kemudian ada metodologi yang menjelaskan metode yang digunakan untuk

menyelesaikan tugas akhir, dan yang terakhir berisi sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab landasan teori berisi bahasan teori yang mendukung dan

berkaitandengan tugas akhir ini, yaitu teori yang mengimplementasikan teknik

machinelearning dengan algoritma Naive Bayes. Bab ini juga berisi tentang

penelitian sebelumnya dan juga menjelaskan perbedaan antara penelitian tugas

akhir ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III.ANALISA DAN PERANCANAGAN SISTEM

Bab analisa dan perancangan sistem membahas tentang analisa

kebutuhan sistem dan juga membahas tentang rancangan sistem yang akan dibuat.

Rancangan sistem ini menjelaskan tentang deskripsi sistem, arsitektur eksperimen

sistem, data yang diolah oleh sistem. Pada bab ini juga dijelaskan tentang

perhitungan manual tentang klasifikasi dan pengujian sistem.
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BAB IV.IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari bab analisa sistem

danperancangansistem serta membahas tentang pengujian dari sistem. Bab ini

juga berisi tentang screenshot sistem ekstraksi informasi.

BAB V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bab yang mebahas tentang kesimpulan yang

didapatkan dari hasil implementasi sistem dan hasil pengujian sistem dan juga

berisi saran yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sistem yang telah

dibuat.


