
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan semakin maju di zaman 

modern ini tidak dapat dihindari, internet merupakan suatu hal yang dibutuhkan 

bagi masyarakat dalam kehudupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, 

pendidikan, bisnis dan lain-lain. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut 

merupakan bentuk dari globalisasi dan modernisasi yang dihasilkan oleh 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut semakin 

memudahkan manusia atau seseorang untuk membangun jaringan dan 

berinteraksi dengan orang lain tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan ini 

menunjang kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. 

 Jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta 

orang atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. 

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia 

(APJII) sepanjang 2016 mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk 

Indonesia telah terhubung ke internet. Berdasarkan data pengguna internet di 

Indonesia 2016, perilaku pengguna internet Indonesia 97.4% atau 129,2 juta 

adalah pengguna media sosial (APJII, 2016). 

Media sosial adalah salah satu bentuk layanan internet yang bisa menjadi 

wadah karya, ide, tanggapan, opini, hiburan bahkan media untuk mengekpresikan 

keadaan yang terjadi (Fauziah, 2015). Hanya dengan membuat akun pribadi, para 

pengguna bisa menuliskan kemudian mempublikasikan karya maupun 

tanggapannya kepada khalayak pengguna lainnya (Fauziah, 2015). Instagram 

dianggap sebagai media sosial yang paling fresh oleh para remaja karena media 

sosial ini lebih fokus dengan foto dan video yang berdurasi pendek dibanding 
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dengan media sosial lain yang berfokus pada kicauan, perkataan atau status 

sehingga Instagram lebih mudah digunakan dan dinikmati, ditambah artis lokal 

maupun mancanegara serta klub-klub olahraga internasional saat ini telah 

memiliki akun serta aktif di Instagram sehingga pemirsa dapat mengetahui 

kegiatan idolanya melalui foto dan video yang diunggah di Instagram (Mahendra, 

2017). 

 Menurut Country Director Facebook Indonesia Sri Widowati, Indonesia 

adalah negara pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik yaitu 45 juta 

pengguna dari 700 juta pengguna di seluruh dunia (viva.co.id, 2017). Pengguna 

Instagram aktif salah satunya adalah tokoh idola (public figure). Idola sebagai 

public figure yang memiliki keistimewaan atau kemampuan dan dapat 

menaklukan perhatian yang menyaksikannya, mereka dapat berasal dari berbagai 

profesi diantaranya adalah bidang seni, bidang olahraga, dan bidang politik (Elfi, 

2009). 

 Public figure dan pemirsa merupakan dua istilah yang familiar dan sulit 

dipisahkan dari jagad media (Febriawan, 2014). Public figure sering 

diasosiasikan dengan idola karena memiliki popularitas dan status yang lebih 

tinggi dari pada pemirsa. Pemirsa public figure yang menyukai dan 

mengidentifikasi diri terhadap para idola lebih dikenal dengan istilah fans. Fans 

adalah seseorang yang yang memiliki ketertarikan kepada sebuah hal seperti idola 

atau tokoh-tokoh tertentu (Andani, 2014). Jika fans berada di sisi positif  hubungan 

pemirsa dengan public figure, maka terdapat haters sebagai pihak yang berada di 

sisi negatif hubungan tersebut. Haters merupakan sekelompok masyarakat yang 

tidak menyukai salah satu tokoh atau golongan tertentu (Ahmad, 2016). Penggunaan 

istilah haters sebenarnya dapat merujuk pada semua orang yang membenci objek 

atau individu lain namun maknanya beralih menjadi lebih spesifik ke arah 

hubungan antara pemirsa dengan public figure (Febriawan, 2014). 
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Public figure (artis) tersebut menggunakan Instagram sebagai media untuk 

berkomunikasi dan juga mengunggah dokumentasi pribadi mereka yang up to 

date melalui akun Instagramnya sebagai bentuk informasi terhadap publik. Tidak 

heran foto atau video mereka dengan mudahnya didapat bagi pihak yang 

membutuhkan seperti pers, fans (penggemar) atau sekalipun haters (pembenci) 

(Nadya, 2016). 

 Salah satu aktifitas yang biasa dilakukan para fans atau haters kepada 

akun Instagram artis tersebut adalah memberikan komentar pada postingannya. 

Penguna Instagram dapat dengan bebas berkomentar terhadap foto atau video 

yang diunggah artis tersebut. Seorang artis atau  selebgram  (sebutan  untuk akun  

Instagram yang mempunyai banyak pengikut) dapat dinilai oleh masyarakat dari 

sebuah postingannya. Komentar pada foto tokoh idola bisa membawa dampak 

bagi kesehatan mental tokoh idola tersebut. Salah satu contoh adalah dari 

komentar haters pada penyanyi dangdut bernama Ayu Ting-Ting.Pada bulan 

April tahun 2015 yang lalu terjadi kasus bully yang ditujukan kepada artis atau 

penyanyi dangdut Ayu Ting-ting melalui Instagram pribadinya. Setiap kali Ayu 

Ting-ting memasukkan foto-foto mesra berdua dengan Shaheer Sheikh, laki-laki 

India yang dikabarkan sedang dekat dengannya, dia selalu menerima ratusan 

bahkan ribuan komentar buruk di Instagram miliknya. Tidak tanggung-tanggung 

bahkan, ada juga beberapa foto yang dimasukkan tersebut posisinya sedang 

sendiri, namun masih saja mengundang haters untuk berkomentar sadis. Akibat 

perbuatan haters tersebut, Ayu sempat merasa tertekan dan down, karena terdapat 

banyak kata-kata yang kotor didalamnya (liputan6.com, 2015). Selanjutnya 

dengan dampak dari komentar fans bisa menjadi dukungan bagi tokoh idola 

tersebut, contohnya adalah pada artis Pevita Pearce, Pevita kerap mendapatkan 

berbagai kalimat-kalimat manis yang ditorehkan oleh para fans di kolom 

komentar Instagram miliknya. Tanpa penggemar mungkin sang aktris maupun 

aktor tidak akan memiliki nama seperti saat ini. Karir yang sukses tengah diraih 

oleh Pevita saat ini dukungan penggemar tentunya tak akan pernah berhenti 

(detik.com, 2017). 
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Banyaknya kalimat komentar pada akun Instagram artis, dapat dijadikan 

sumber data dalam penelitian text mining. Text mining merupakan suatu langkah 

dari analisis teks yang dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer untuk 

menghasilkan informasi baru yang belum diketahui sebelumnya yang diambil 

dari suatu rangkaian teks yang terangkum dalam sebuah dokumen (Andini, 2013). 

Serta dapat menjadi data untuk pembelajaran mesin (machine learning), machine 

learning pada dasarnya adalah proses komputer untuk belajar dari data 

(codepolitan.com, 2016), sehingga pembelajaran komputer yang dilakukan pada 

akhirnya dapat membantu aktivitas manusia yang mempunyai keterbatasan. 

Beberapa penelitan yang terkait mengenai text mining untuk pengolahan 

data tekstual antara lain, “Sistem Penentuan Karakter dan Kebiasaan Pengguna 

Media Sosial Menggunakan Text Mining” dengan menghasilkan tingkat 

keakurasian 90% pada Confusion Matrix identifikasi karakter dan pengguna 

(Shara, 2016). “Analisa Sentimen Pada Twitter Menggunakan Text Mining” 

dimana penelitian ini mampu meningkatkan kemampuan analisis sentimen pada 

Twitter dengan hasil pengujian 100 tweets mencapai 93% dengan 2700 data 

training (Manalu, 2014). 

Selanjutnya penelitian terkait yang menggunakan berbagai metode teks 

klasifikasi antara lain, “Sistem Pendeteksi Pengirim Tweet dengan Metode 

Klasifikasi Naive Bayes” dimana penelitian ini menghasilkan nilai akurasi yaitu 

82,145% pada pengujian untuk 2 model pemilihan atribut dan 6 jenis tweet yang 

berbeda (Wijanto, 2015). “Analisis Sentimen Terhadap Toko Online di Sosial 

Media” pada facebook page BerryBenka dengan hasil akurasi penggunaan 

metode klasifikasi Naïve Bayes yaitu 93.7% (Syahmia,dkk. 2016). Selanjutnya  

“Analisis Sentimen Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 di Twitter” dengan 

menggunakan metode Naïve Bayes Classifier dan Support Vector Machine yang 

menghasilkan nilai akurasi tertinggi didapat pada metode Naïve Bayes Classifier 

(Buntoro,2016). 
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Algoritma Naive Bayes Classifier merupakan algoritma yang digunakan 

untuk mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasikan data uji pada 

kategori yang paling tepat (Jayanti, 2016). Dimana dalam penelitian ini, hasil dari 

pengolahan komentar Instagram dengan text mining akan diklasifikasikan apakah 

pemberi komentar tersebut termasuk kedalam fans, haters, dan netral (tidak 

termasuk keduanya). Dipilihnya algoritma klasifikasi Naive Bayes untuk 

penelitan ini daripada algoritma lainnya karena memiliki keunggulan yang 

sederhana, cepat dan tingkat keakurasian yang cukup tinggi pada hasilnya dalam 

mengolah teks klasifikasi (Manning, Prabhakar, & Schutze, 2008).  Naïve Bayes 

menggunakan konsep probabilitas setiap kelas dalam pembelajaran 

klasifikasinya, sehingga jika jarak perbedaan antar kelas tidak besar, mudah 

diimplementasikan dan tidak terlalu membutuhkan sumber daya komputer yang 

besar (Rachmat, 2017). 

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian 

tugas akhir, pengklasifikasian komentar pada akun Instagram artis termasuk 

kedalam kelompok fans, haters, atau netral dengan menggunakan metode Naïve 

Bayes Classifier. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok 

permasalahan dalam hal ini adalah: “Bagaimana menerapkan metode klasifikasi 

Naive Bayes Classifier dalam mengklasifikasikan pemberi komentar di Instagram 

termasuk fans, haters, dan netral?” 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penyusunan penelitian Tugas Akhir ini tidak keluar dari pokok 

permasalahan yang telah dirumuskan, maka diberikan beberapa batasan masalah 

antara lain: 

1. Data yang digunakan adalah data komentar pada unggahan foto di 

 instagram artis indonesia sebanyak 5 akun. 
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2. Data komentar yang digunakan adalah sebanyak 1.050 komentar. 

3. Klasifikasi terdiri dari 3 kelas, yaitu fans, haters, dan netral. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk 

menghasilkan sebuah aplikasi pengklasifikasian pemberi komentar Instagram 

yang termasuk fans, haters dan netral dengan proses text mining dengan 

menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes Classifier, serta menguji akurasi 

metode tersebut.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, 

antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang diteliti yakni Klasifikasi Fans dan Haters berdasarkan 

komentar Instagram menggunakan metode Naïve Bayes Classifier 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian Klasifikasi Fans dan Haters 

berdasarkan komentar Instagram menggunakan metode Naïve Bayes 

Classifier 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa kebutuhan, kemudian melakukan 

perancangan terhadap desain yang dibutuhkan untuk merancang dan 

membangun aplikasi Klasifikasi Fans dan Haters berdasarkan 

komentar Instagram menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi batasan implementasi, bentuk hasil dari aplikasi 

yang telah dirancang sebelumnya dan melakukan pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga 

berisi saran untuk penelitian selanjutnya. 


