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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Biosurveillance merupakan proses pengumpulan, pengintegrasian, dan 

pengkomunikasian informasi penting yang mungkin berhubungan dengan aktivitas 

penyakit dan ancaman terhadap manusia, hewan, atau kesehatan tanaman [1]. 

Biosurveillance terbukti dapat memprediksi wabah penyakit yang sedang 

berlangsung dengan hasil akurasi yang tinggi [2]. Cara kerja biosurveillance adalah 

dengan menguraikan sebuah kalimat, mengidentifikasi benda, kata kerja, dan frase 

preposisional. Dalam pengambilan data informasi penting mengenai kesehatan, 

penulis memanfaatkan media social seperti twitter, facebook, dan path sebagai 

sumber data. Media sosial sering digunakan sebagai sarana memperoleh data karena 

memiliki persebaran yang luas. 

Twitter merupakan situs microblogging yang memiliki kegunaan untuk 

mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Seperti halnya 

semua platform media sosial lainnya, Twitter memiliki API (Application 

Programming Interface) bisa berguna untuk mengajukan pertanyaan oleh 

pengembang dan peneliti. Sehingga dapat mengajukan pertanyaan berbasis teks 

dalam format yang sudah ditentukan. Twitter hanya mengembalikan data teks 

(bukan termasuk gambar, atau render data dalam antarmuka grafis). Pengembang 

dapat menggunakan data tersebut untuk membuat aplikasi di Twitter, seperti 

antarmuka disesuaikan atau cara berinteraksi dengan Tweets, dan peneliti dapat 

menggunakan data teks untuk mempelajari pola di Twitter ( [3], [4]). Ada klaim 

yang mengatakan bahwa Twitter mampu memprediksi trend masa depan yang 

mendapat perhatian khusus di masyarakat ( [5], [6], [7]). Dengan demikian kita 

dapat menggunakan twitter untuk kepentingan tertentu seperti pengambilan data 

kesehatan. Setelah itu data yang berhubungan dengan kesehatan akan 

diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai kategori penyakit. 

Salah satu masalah yang mendasar dan menjadi tugas utama dalam data mining 

adalah Klasifikasi [8]. Sebuah sistem klasifikasi dibuat dari sekumpulan data train 

dengan kelas yang telah di tentukan sebelumnya. Performa klasifikasi diukur 
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dengan ketepatan atau tingkat galat [9]. Klasifikasi Naive Bayes adalah metode 

probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh Thomas Bayes, yang berfungsi 

untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa 

sebelumnya. Hasil nilai persentase akurasi yang didapatkan ketika 

mendemonstrasikan keefektifan dataset Admissions yang diterapkan pada metode 

Naïve Bayes mencapai 94% [10]. Naïve Bayes merupakan salah satu algoritma 

pembelajaran induktif yang termasuk kedalam 10 besar algoritma terbaik versi 

kdnuggets.com, untuk machine learning dan data mining. Menurut Cahyono 

(2014), algoritma naïve bayes merupakan algoritma yang paling efektif dan efisien, 

serta tingkat akurasi yang tinggi dan tingkat kesalahan yang rendah. Untuk 

mendapatkan hasil klasifikasi, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan 

dengan cara mengambil data tweet, dan menyimpannya ke dalam basis data. Setelah 

data disimpan akan dilakukan preprocessing. Terakhir dilakukan proses klasifikasi 

untuk mendapatkan hasil klasifikasi dari data tersebut. Untuk memperoleh data 

lokasi penyebaran penyakit, perlu menggunakan metode Named Entity Recognition 

(NER) untuk mengekstrak informasi yang terstruktur dari sebuah teks yang tidak 

terstruktur. 

Dengan demikian jika sistem biosurveillance diterapkan dengan menggunakan 

bantuan twitter sebagai sumber data, maka sistem ini akan mengolah kata – kata 

yang terdapat dalam kalimat (tweet) menjadi infromasi yang akan berguna. 

Sehingga diharapkan informasi tersebut dapat membantu dinas kesehatan dalam 

pengambilan keputusan lanjutan, mengadakan sosialisasi kesehatan, pemberian 

vaksin, dan pencegahan penyebaran penyakit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi sistem Biosurveillance? 

b. Bagaimana menerapkan data tweet sebagai sumber data sistem 

Biosurveillance? 

c. Bagaimana mendapatkan data tweet yang berkaitan dengan jenis penyakit?  

d. Bagaimana melakukan pre-processing dari data tweet yang sudah didapatkan?  

e. Bagaimana melakukan pelabelan data train sesuai dengan jenis penyakit? 
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f. Bagaimana megimplementasikan algoritma Naïve Bayes dalam klasifikasi 

tweets jenis penyakit? 

g. Bagaimana hasil pengujian algoritma Naïve Bayes dalam klasifikasi tweets 

jenis penyakit? 

h. Bagaimana mendapatkan lokasi dari hasil klasifikasi jenis penyakit ? 

i. Bagaimana memvisualisasikan lokasi ke dalam maps untuk klasifikasi jenis 

penyakit? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah menerapkan sistem Biosurveilance 

untuk melakukan pemetaan jenis penyakit yang telah ditentukan dari data tweets, 

kemudian akan divisualisasikan kedalam peta lokasi. Pemetaan penyakit dilakukan 

agar pengguna mengetahui letak daerah yang terjangkit wabah penyakit yang 

sedang terjadi sesuai dengan data yang sudah diperoleh. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah, penulis memberikan batasan-batasan masalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem Biosurveillance menggunakan data tweet. 

b. Sistem Biosurveillance pada penelitian hanya menerapkan proses 

pengumpulan, dan pengkomunikasian informasi. 

c. Kelas target (target class) pada penelitian ini antara lain infeksi bakteri, infeksi 

virus, dan infeksi parasit (sumber: http//medicastore.com/). 

d. Pencarian tweets berdasarkan kata kunci jenis penyakit. 

e. Jumlah dataset sebanyak 1000 tweets, dengan pembagian 80% data train dan 

20% data test. 

f. Fitur yang digunakan adalah fitur Sintaktik. 

g. Algoritma yang digunakan dalam pengklasifikasian sistem adalah algoritma 

Naïve Bayes. 

h. Menentukan lokasi.menggunakan metode Named Entity Recognition. 

i. Deteksi penyebaran penyakit hanya mencakup wilayah Indonesia. 
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1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode – metode yang akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir 

ini, sebagai berikut: 

1.5.1. Studi Pustaka 

Pada tahap awal akan dilakukan pengumpulan berbagai referensi yang 

berhubungan dengan penelitian, seperti pemahaman jenis penyakit, proses pre-

processing, dan konsep dari pembangunan sistem tentang pemahaman 

algoritma Naïve Bayes serta metode Named Entity Recognition. Referensi yang 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal karya ilmiah, buku, website 

resmi maupun laporan Tugas Akhir (TA), dsb. 

1.5.2. Analisis Kebutuhan 

Proses analisis meliputi proses pengumpulan data, melakukan pre-

processing terhadap data yang sudah didapat, pelabelan data, dan 

mengklasifikasikan data serta menguji data dengan cara menghitung tingkat 

akurasi klasifikasi. 

1.5.3. Desain Sistem 

Tahap ini menjelaskan tentang alur sistem yang akan digunakan. Alur 

sistem meliputi proses memperoleh data, pre-processing data, klasifikasi data, 

serta proses mendapatkan lokasi. 

1.5.4. Implementasi 

Tahap ini menjelaskan proses klasifikasi serta pembangunan sistem, 

meliputi pembangunan model klasifikasi untuk proses implementasi algoritma 

Naïve Bayes Classification serta pengambilan lokasi menggunakan metode 

Named Entity Recognition. 

1.5.5. Pengujian dan Evaluasi 

Tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem yang telah 

dibangun.  Pada tahap pengujian ini menggunakan metode agar memperoleh 

hasil accuracy, precision, dan recall. Tujuan dari tahap ini yaitu mengevaluasi 

sistem agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.  
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1.5.6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap akhir ini, peneliti membuat laporan proses dari awal sampai 

akhir penelitian untuk mendokumentasikan hasil penelitian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi dari laporan tugas akhir, terdapat uraian 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari Pendahuluan, Landasan Teori, 

Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan Pengujian, serta Penutup. 

Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, hingga metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori, definisi, konsep dasar, serta komponen 

penyusun tugas akhir yang menjadi acuan pembahasan masalah yang ditulis 

dalam laporan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan 

sistem yang dibuat, dan perancangan sistem yang ada dalam aplikasi.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari rancangan sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, yang didapat dari 

hasil perancangan dan implementasi program yang berkaitan dengan tugas 

akhir. 
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