
 

 

  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Twitter merupakan jejaring sosial media online yang dibuat pada tahun 

2006, komunitas ini berinteraksi dengan menggunakan postingan teks yang dikenal 

dengan nama tweet, tweet memiliki batasan karakter yakni sebanyak 140 karakter. 

Twitter dikategorikan sebagai microblogging service, dimana microblogging 

sendiri merupakan blog di mana pengguna dapat mengirimkan sebuah pesan teks 

yang singkat kepada semua orang ataupun orang yang dipilih. Kemudahan akses 

serta dukungan berbagai platform lain membuat banyak pengguna beralih dari blog 

ke layanan microblogging ini, hal tersebut membuat Twitter menjadi situs 

microblogging dengan pengguna lebih dari 500 juta dan 400 juta tweet per hari 

(Cloud, Corruption and Commission, 2015). Bahkan Indonesia sendiri menjadi 

negara pengguna Twitter paling banyak nomor 3 didunia dengan 6.5% pengguna 

dan 1 milyar tweet (Semiocast, 2013). 

Kepopuleran dan potensi Twitter yang besar, disertai kemudahan aksesnya, 

menyebabkan munculnya berbagai macam program otomatisasi, atau lebih dikenal 

dengan sebutan bot. Sebuah penelitan yang dilakukan oleh arXiv pada tahun 2016, 

menyatakan bahwa dari 319 juta pengguna aktif di Twitter, sekitar 48 juta dari 

mereka adalah program komputer (bot). Bot merupakan pedang bermata dua bagi 

Twitter, di mana pada satu sisi bot dapat berguna dalam membantu penyebaran 

berita, pembaharuan blog, menampung keluhan konsumen dalam sebuah 

perusahaan dan sebagainya, namun di sisi lain bot dapat berbahaya dengan 

melakukan spammer yang berpotensi malware, bersentimen negatif, bahkan dapat 

ditugaskan khusus mengacaukan opini publik (Varol et al., 2016).  Hal tersebut 

dapat dilakukan oleh bot dengan salah satunya melakukan spam untuk 

meningkatkan kepopuleran suatu topik.  Trending topic juga dapat diserang oleh 

spam yang dilakukan oleh bot. Trending topic pada Twitter sendiri merupakan 
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tingkatan penilaian kepopuleran suatu topik yang sedang hangat dibicarakan, hal 

tersebut membuat banyak bot yang memanfaatkan media tersebut untuk mencapai 

tujuannya, dengan secara terus menerus mengirimkan pesan spam (Perdana, 

Muliawati and Alexandro, 2014). Karena tidak seperti akun spam manual yang 

memerlukan biaya tinggi, akun bot yang otomatis dapat menghasilkan spam pada 

interval waktu tertentu tanpa membutuhkan campur tangan manusia untuk 

rutinitasnya, serta lebih menghemat biaya (America, 2003). Oleh karenanya 

dibutuhkanlah suatu solusi untuk mengklasifikasi bot berdasarkan pencarian topik 

(hashtag) yang sedang hangat dibicarakan dan menjadi trending topic. 

Penelitian tentang klasifikasi bot sendiri sudah pernah dilakukan 

sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Chu et al., 2012), yang 

mengklasifikasikan user akun Twitter berdasarkan manusia, bot dan cyborg. 

Penelitian dilakukan dengan mengamati perbedaan kebiasan perilaku melakukan 

tweet, konten dari tweet serta karakteristik akun. Pada bagian perilaku dan 

karakteristik, dilakukan pendekatan terhadap periodik waktu tweet, serta 

pembelajaran terhadap karakteristik akun seperti jumlah tweet, follower, following, 

retweet, device makeup dan URL untuk mengetahui perilaku berdasarkan tiga kelas 

klasifikasi, yakni manusia, bot dan cyborg, dari hasil pembelajaran lalu dilakukan 

klasifikasi secara keseluruhan menggunakan pohon keputusan random forest. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Chavoshi, Hamooni and Mueen, 2016), yang 

memanfaatkan perilaku waktu tweet antar pengguna, teks tweet dan beberapa 

entitas field tweet sebagai perbandingan dan diklasifikasikan untuk 

pengklasifikasian bot pada Twitter. Penelitian tentang bot spammer juga pernah 

dilakukan (Anggita Sari, 2015), dengan menggunakan perilaku bot spammer 

sebagai acuan pengukuran, dan menghasilkan model klasifikasi pohon keputusan 

berbasis aturan berdasarkan algoritma C 5.0 untuk mendeteksi bot spammer pada 

Twitter.  

Jika dilihat dari karakteristik dan perilaku masing–masing pengguna, dapat 

terlihat perbedaan antara user manusia dan user bot berdasarkan pendekatan yang 

telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang dapat 

diperhitungkan dalam klasifikasi bot tersebut di antaranya : (1) memiliki jumlah 
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tweets  yang diunggah secara berkala dalam waktu dekat, namun di saat tidak aktif, 

bot tidak melakukan aktivitas tweet apa pun (hibernasi), (2) bot memiliki jumlah 

URL yang tinggi pada tiap tweet nya, hal ini dilakukan karena untuk 

mempromosikan sebuah website ataupun link berbahaya yang bertujuan untuk 

kepentingan tertentu, (3) tidak memiliki hubungan dengan pengguna lain, sehingga 

dalam recent tweet nya bot memiliki jumlah mention (@) yang rendah, namun 

memiliki jumlah hashtag yang tinggi karena untuk mempermudah kan pencarian 

dan memperbesar peluang menjadi trending topic, (4) melakukan tweet dengan 

program otomatis, berbeda dengan pengguna manusia yang pada umumnya 

melakukan posting manual tweet dari Twitter atau perangkat pribadi, bot lebih 

melakukan manajemen tweet mereka dengan manajemen perangkat otomatis, (5) 

bot memiliki rasio followers per following yang rendah, karena bot biasanya secara 

aktif melakukan following besar – besaran untuk mendapatkan follower, dan (6) 

usia akun, bot biasanya selalu memperbanyak diri dengan membuat akun – akun 

baru, sebagai dukungan dengan bot lainnya, tidak jarang juga sebuah akun bot akan 

mengikuti akun bot lainnya. 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, penelitian kali ini mengusulkan 

suatu teknik yang berfokus pada klasifikasi bot dalam trending topic berdasarkan 

perilaku untuk menentukan user tersebut bot spammer atau legitimate user. 

Perilaku pengguna yang diperhatikan pada penelitian ini berfokus pada 8 atribut 

tweet di antaranya jumlah follower, jumlah following, usia akun pengguna, source 

tweet, nilai rataan selang waktu antar tweet, jumlah mention, jumlah hashtag, dan 

jumlah URL. Untuk metode klasifikasi digunakan metode Naive Bayes Classifier, 

salah satu metode algoritma klasifikasi terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi 

(Pratama, 2013). Penelitian ini diharapkan dengan menggunakan metode Naïve 

Bayes dapat mengklasifikasi bot berdasarkan pencarian topik (hashtag) yang 

sedang hangat dibicarakan dan menjadi trending topic. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

adalah “Bagaimana melakukan klasifikasi bot berdasarkan perilaku pengguna 

Twitter dengan metode Naïve Bayes Clasifier?” 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang digunakan dalam klasifikasi bot di Twitter adalah kumpulan 

tweets berdasarkan hashtag #pilkadaDKI pada trending topic yang di 

crawling datanya mengandalkan Twitter API. 

2. Klasifikasi di lakukan dengan membagi hasil klasifikasi berdasarkan 

dua kelas, yakni kelas bot spammer dan legitimate user. 

3. Batasan data trending topik yang digunakan dalam penelitian ini salah 

satu topik di Twitter dengan hashtag #PilkadaDKI, dengan jumlah data 

tweet yang dikumpulkan terhitung dari tanggal 2-24 April 2017 dengan 

total data sebanyak 687 data tweet. 

4. Perilaku pengguna yang diperhatikan pada penelitian ini berfokus pada 

8 atribut di antaranya jumlah follower dan  following, usia akun, source 

tweet, nilai rataan selang waktu antar tweet, jumlah mention, jumlah 

hashtag, dan jumlah URL dengan metode klasifikasi dibuat berdasarkan 

algoritma Naive Bayes Clasifier. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Membuat suatu sistem klasifikasi bot berdasarkan perilaku pengguna 

pada Twitter. 

2. Menerapkan algoritma Naïve Bayes Clasifier dalam klasifikasi bot. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas 

pada masing-masing bab yang diuraikan sebagai berikut:   
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BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir ini, yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dibahas mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan 

dengan proses penulisan tugas akhir ini dan dijadikan sebagai sebuah 

landasan dalam penulisan dan penelitian.  

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu tahapan pengumpulan data dan fase analisa perancangan 

klasifikasi untuk klasifikasi bot pada trending topic di Twitter. 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan uraian-uraian dari analisa dan perancangan sistem 

klasifikasi bot berdasarkan perilaku pengguna pada trending topic di 

Twitter. 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN 

Pada bagian ini dibahas implementasi dari rancangan dan hasil dari 

penelitian yang dilakukan. 

BAB VI. PENUTUP  

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan.  


