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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sosial media saat ini sudah menjadi tempat bertukar informasi yang paling 
banyak digunakan oleh pengguna internet. Twitter merupakan sosial media yang 
populer dan paling banyak digunakan untuk bertukar informasi. Informasi yang 
tersedia dapat berupa video, gambar, suara dan teks. Twitter menjadi sumber yang 
kaya akan data berupa teks yang bisa digunakan untuk melihat opini publik 
terhadap suatu topik. 

Salah satu topik yang paling cukup populer untuk dibahas yaitu peristiwa 
politik. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, merupakan peristiwa 
politik yang cukup berpengaruh di Indonesia. Pilkada ini juga merupakan peristiwa 
politik yang sangat berpengaruh dikarenakan peristiwa ini terjadi di ibukota 
Indonesia. Pengaruhnya tidak hanya pada sektor politik, tetapi berbagai macam 
sektor. Sektor pembangunan, transfortasi, sosial, ekonomi dan lain-lain. 

Salah satu sektor yang cukup menarik untuk dilihat yaitu sektor ekonomi. 
Faktor informasi yang menjadi salah satu penggerak IHSG menjadikan Pilkada 
DKI Jakarta 2017 salah satu faktor yang berpengaruh. Tidak hanya janji kampanye 
dari masing-masing pasangan calon pemimpin, tetapi keadaan situasi ketika 
peristiwa politik terjadi menjadi hal yang dijaga demi terjalannya kondisi yang 
kondusif. Untuk bisa mengolah informasi terkait peristiwa politik yang terjadi 
diperlukan sebuah sistem yang bisa mengambil data dari twitter dan mengolahnya 
menjadi informasi yang berguna. 

Machine Learning digunakan untuk mengolah data tweet mentah menjadi 
informasi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Informasi yang bisa digali 
dari penggunaan Machine Learning yaitu Sentimen. Sentimen yang didapat dari 
tweet terkait topik Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa digunakan untuk melakukan 
prediksi harga saham. Namun untuk menggunakan Machine Learning 
dibutuhkansuatu algoritma yang bisa melakukan klasifikasi tweet. 

Pada tahun 1992, Boser, Guyon dan Vapnik mengenalkan sebuah algoritma 
yang bernama Support Vector Machine (SVM). Support Machine Learning (SVM) 
banyak digunakan para peneliti karena kemampuannya dalam melakukan 
klasifikasi yang baik. Teknik Machine Learning bisa dengan optimal menemukan 
classifier(pemisah) untuk dua buah dataset yang memiliki 2 target kelas. 
Penggunaan teknik machine learning tersebut, karena performansinya yang 
meyakinkan dalam memprediksi kelas suatu data baru. Algoritma SVM juga 
memberikan Recall dan Precision yang baik pada. 
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Pada penelitian ini data Twitter yang digunakan berasal dari tweet yang 
berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk melihat apakah peristiwa politik 
bisa digunakan untuk memprediksi harga saham. Penelitian ini akan menggunakan 
Algoritma SVM agar bisa mendapatkan hasil dengan akurasi yang baik. Hasil dari 
klasifikasi akan di kombinasikan dengan Linier Regression dari harga suatu saham. 

Untuk bisa mengkombinasikan hasil dari klasifikasi sentimen yang sudah 
dilakukan, maka penelitian ini menggunakan sentiment value. Sentimen value 
didapat dari rasio sentimen positif terhadap sentimen negatif. Hasil yang didapat 
dari sentiment value diharap dapat mencerminkan pergerakan harga saham 
selanjutnya. Jika sentiment value bernilai positif diharapkan harga saham akan naik. 
Namun, jika sentiment value bernilai negatif maka harga saham diharapkan akan 
turun. Sentiment value akan digunakan dalam regresi linier sebagai salah satu 
pembobot. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mengumpulkan data yang berasal dari Twitter 
b. Bagaimana cara pembobotan pada setiap kata dalam tweet 
c. Bagaimana cara mengimplementasikan Algoritma Support Vector Machine 
d. Bagaimana akurasi dan presisi dari Algoritma Support Vector Machine 
e. Bagaimana cara menggunakan sentiment pada prediksi harga saham. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Membuat sistem prediksi saham dengan menggunakan Twitter menggunakan 
Bahasa pemrograman Python dengan Library Scikit-learn. 

b. Mengimplementasikan Algoritma Support Vector Machine untuk 
mengklasifikasikan tweet. 

c. Menggunakan sentimen untuk memprediksi harga saham dengan Linear 
Regression. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitianxini ditujukan supaya pembahasan terarah dan 
tepat. Batasan – batasan masalah yang akan dibahas, meliputi: 

a. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data Twitter yang berhubungan 
dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. 

b. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data harga penutupan pada saham 
di IHSG dari tanggal 1 Februari 2017 hingga 24 April 2017. 

c. Data hanya diambil dari twitter dari tanggal 1 Februari 2017 hingga 24 April 
2017. 



   3 

d. Input dalam perangkat lunak ini adalah Dokumen Twitter dan data saham. 
e. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Phyton. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Masalah – masalah tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa 
metodologi, antara lain : 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

1.6.1 Studi Pustaka 

Pada penelitian ini, studi pustaka yang akan dilakukan meliputi 
pemahaman perhitungan TF-IDF, perhitungan Precision dan Recall, cara kerja 
Algoritma Support Vector Machine, dan implementasi Algoritma Support Vector 
Machine, pembuatan aplikasi berbasis Phyton dengan Library Scikit Learn. 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya adalah melakukan proses pengumpulan data berupa 
tweet dari twitter yang berhubungan dengan Pilkada DKI Jakarta. Data twitter 
didapat dari Crawling pada web dengan menggunakan API Twitter. 

1.6.3 Analisa Sistem 

  Aplikasi dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu investor dalam 
melakukan pembelian atau penjualan saham dengan memperhitungkan keadaan 
peristiwa politik di Indonesia. 

1.6.4 Desain Sistem 

Dalam aplikasi ini, terdiri dari beberapa proses dalam mengolah 
informasi berupa data teks dari twitter yang akan di klasifikasikan kedalam tiga 
class sentiment dan hasilnya berupa sentiment positif, sentiment negative atau 
sentiment netral 

1.6.5 Implementasi 

Pada tahap ini berisi terkait pembangunan sistem berdasarkan analisis dan 
desain sistem yang sudah dilakukan. Pembangunan akan dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman python dengan library scikit-learn. 

1.6.6 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan pada tahap ini, dimana sistem melakukan 
teknik klasifikasi dengan menggunakan data test. Dari hasil klasifikasi atau 
prediksi tersebut dilakukan evaluasi sistem dengan menggunakan Confusion 
Matrix untuk melihat akurasi dari algoritma SVM. 
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1.6.7 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya 
sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 
pengujian yang telah dilakukan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB 1: 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 

BAB 2: 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 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 
sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB 4: 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 5: PENUTUP 

 Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 
merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 

 

 


