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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah transportasi. 

Bagi sebagian besar masyarakat transportasi sangat penting untuk menunjang 

kegiatan sehari-hari mereka. Namun, tidak semua masyarakat memiliki 

tranportasi pribadi. Sehingga mereka harus menggunakan transportasi umum, 

seperti ojek, angkot, taksi komersial dan lain-lainnya. 

Beberapa tahun belakangan ini, muncul perusahaan-perusahaan 

penyedia jasa transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis android dalam 

proses pelayanannya atau biasa disebut dengan transportasi online. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa 

transportasi. Ada 3 perusahaan besar yang menyediakan jasa transportasi 

online di Indonesia, yaitu GO-JEK, Grab dan Uber. Hadirnya transportasi 

online di Indonesia disambut dengan antusias oleh manyarakat Indonesia. 

Besarnya antusias masyarakat terhadap transportasi online 

menimbulkan masalah sosial antara supir transportasi online dan supir 

transportasi non aplikasi. Supir transportasi non aplikasi seperti ojek, angkot 

dan taksi komersial merasa lahan pekerjaan mereka diambil oleh para supir 

transportasi online. Hal ini berdampak pada turunnya pendapatan supir 

transportasi non aplikasi perhari. Penurunan pendapatan supir transportasi 

non aplikasi menyentuh angka 20% bahkan lebih [1]. 

Melihat permasalah yang timbul karena hadirnya transportasi online 

menimbulkan pertanyaan, seberapa besar respon masyarakat terhadap 

pelayanan transportasi online tersebut sehingga trasportasi online dapat 

menggeser kepopularitasan transportasi non aplikasi. Respon tersebut tidak 

jarang diungkapkan melalui media sosial, salah satunya adalah Twitter. 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya 

untuk menuliskan pesan ke dalam 140 karakter. Twitter di dirikan oleh Jack 

Dorsey, dan resmi di luncurkan pada tanggal 21 Maret 2006 yang ditandai 

dengan tweet (kicauan) pertama dari Jack Dorsey [2].  
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Berdasarkan data statistika bulan Mei 2016 oleh website statistika dot 

com, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk pengguna aktif media sosial 

Twitter [3]. Hal ini membuktikan bahwa media sosial Twitter di Indonesia 

cukup popular dan tidak menuntut kemungkinan melalui Twitter kita dapat 

mengetahui respon masyarakat terhadap suatu permasalahan yang sedang 

terjadi di Indonesia.   

Banyak penelitian di bidang data mining yang melakukan analisa 

sentimen pada Twitter. Hal ini dikarenakan dalam penelitian, Twitter 

merupakan sebuah indikator yang baik [4]. Salah satu jurnal yang membahas 

tentang penelitian analisa sentimen Twitter mengenai penyedia jasa 

transportasi adalah “Penerapan Algoritma Genetika untuk Seleksi Fitur Pada 

Analisa Sentimen Review Jasa Maskapai Penerbangan Menggunakan Naïve 

Bayes” yang dilakukan oleh Risa Wati. Dimana penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui kualitas layanan jasa maskapai penerbangan dari tweet 

dengan menggabungkan metode Genetika dan Naïve Bayes pada proses 

klasifikasi [5]. 

Ada 2 cara untuk melakukan analisa sentimen terhadap teks, yaitu 

dengan menggunakan metode lexicon based atau metode pembobotan. Salah 

satu metode pembobotan yang dapat digunakan adalah Hybrid TF-IDF. 

Metode pembobotan Hybrid TF-IDF telah digunakan pada penelitian 

mengenai “Peringkasan Sentimen Ekstrasif di Twitter Menggunakan Hybrid 

TF-IDF dan Cosine Similarity” yang dilakukan oleh David Haryalesmana 

Wahid dan Azhari SN pada studi kasus artis Agnes Monica [6]. Hasil dari 

penelitian ini adalah  

Adapun untuk klasifikasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

salah satunya adalah kNN (k-Nearest Neighbor). Metode klasifikasi kNN 

telah digunakan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jane Riany, 

Mohammad Fajar, dan Musfirah Putri Lukman berjudul “Penerapan Deep 

Sentiment Analysis pada Angket Penilaian Terbuka Menggunakan K-Nearest 

Neighbor”. Hasil penelitian tersebut adalah recall 95,6%, precision 59,4% 

dan f-measure 73,3% [7]. 
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Usulan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa sentimen pada 

data tweet berbehasa Indonesia dengan topik transportasi online dengan 

menggunakan metode pembobotan Hybrid TF-IDF. Output dari penelitian ini 

adalah berupa pengelompokan tweet berdasar negatif dan positif, harapannya 

dari penelitian ini dapat diketahui sebarapa besar respon masyarakat terhadap 

transportasi online. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengumpulkan tweet yang berupa opini mengenai 

transportasi online?  

2. Bagaimana cara mengaplikasikan metode pembobotan Hybrid TF-IDF 

pada tweet mengenai transportasi online?  

3. Bagaimana cara mengklasifikasikan tweet yang persifat positif dan tweet 

yang bersifat negatif dengan menggunakan metode kNN? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan tugas akhir ini adalah 

menerapkan metode pembobotan Hybrid TF-IDF pada klasifikasi tweet 

mengenai transportasi online. 

1.4. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kemungkinan pembahasan masalah yang akan 

dilakukan, maka proposal ini membatasi ruang lingkup masalah agar 

pembahasan dapat lebih terfokus dan tujuan penulisan dapat tercapai. 

Pembatasan ruang lingkup permasalahan dalam proposal ini meliputi :  

1. Jumlah data set yang digunakan sebanyak 700 tweet. 

2. Data set diambil pada periode waktu dari tanggal 1 Mei 2017 sampai 

tanggal 3 Mei 2017. 

3. Proses klasifikasi berjalan secara offline (non real time) menggunakan 

metode kNN (k-Nearest Neighbor). 

4. Emoticon pada tweet tidak masuk dalam proses klasifikasi. 
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5. Kata kunci dalam proses cwraling (pengambilan) data tweet adalah 

“gojekindosesia”, “grabID” dan “uber_IDN”. 

1.5. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, tahapan yang dilakukan oleh penulis meliputi: 

1.5.1. Studi Pustaka 

Tahap studi pustakan merupakan tahapan untuk mencari 

literatur-literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan 

sumber dari situs internet yang terkait dengan analisa sentimen pada 

microblog, metode pembobotan Hybrid TF-IDF dan metode 

klasifikasi kNN (k-Nearest Neighbor).  

Jurnal yang menjadi referensi pada penelitian ini berjudul 

“Peringkasan Sentimen Exkratif di Twitter Menggunkan Hybrid TF-

IDF dan Cosine Similarity” yang ditulis oleh Devid dan kawan-kawan. 

Pada jurnal tersebut mereka mengkombinasikan metode 

SentiStrength, Hybrid TF-IDF dan Cosine Similarity untuk membuat 

peringkasan otomatis untuk mengekstrasi informasi penting [6]. 

1.5.2. Mengumpulkan Data 

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Twitter 

dengan kriteria tweet mengenai transportasi online dan berbahasa 

Indonesia. Crawlin dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemograman Python dan menggunakan library Tweepy. Crawling 

adalah suatu proses untuk mengambil data pada suatu database. Kata 

kunci yang digunakan untuk crawling data tweet mengenai 

transportasi online adalah “gojekindonesia”, “grabID”, dan 

“uber_IDN”. 

1.5.3. Analisa dan Perancangan 

Pada tahapan ini, hal pertama yang dilakukan adalah 

preproseccing. Dimana pada tahap preprosessing dilakukan untuk 

menyamaratakan dataset atau tweet-tweet yang telah dikumpulkan 

sebelumnya. Setelah dataset di preprosessing, tahap selanjutnya 

adalah pembobotan dengan menggunkan metode Hybrid TF-IDF 

(Term Frequency – Inverse Document Frecuency). Dan tahapan 
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terakhir sebelum pengujian adalah klasifikasi dengan menggunakan 

metode kNN (k-Nearest Neighbor). 

1.5.4. Pengujian 

Pada penelitian ini, akan dilakukan pengujian secara intrinsik. 

Pengujian intrinsik dilakukan dengan cara menghitung akurasi dan F-

Measure yang di dapat dari perhitungan precision dan recall. 

Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh 

pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh system. Recall adalah 

tingkat keberhasilan system dalam menemukan kembali sebuah 

informasi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BABA II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature, referensi yang berkaitan dengan permaslaahan yang 

diangkat sebagai bahan tugas 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada perancangan program, cara 

kerja dari program yang telah dibuat dan diuji serta hasil dari program 

tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


