
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sosial media atau jejaring sosial menjadi salah satu sumber paling umum 

yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi dokumen, foto, dan video dengan 

komunitas besar. Salah satu contoh sosial media adalah Twitter yang merupakan 

layanan microblogging dengan pengguna aktif bulanan mencapai 317 juta di 

seluruh dunia (www.twitter.com, 2017) dan pengguna Indonesia berjumlah 50 

juta user pada tahun 2015 saja (www.cnnindonesia.com, 2015). Twitter 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks 

hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter 

didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya 

diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu 

dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan 

"Pesan Singkat dari Internet" (www.socialmediaoracle.com, 2009).  

Setiap tweet atau kicauan dari Pengguna Twitter mengandung data seperti 

teks yang apabila dikumpulkan dapat diolah menjadi informasi. Data-data tersebut 

dapat berupa data kehidupan pribadi pengguna, opini terhadap isu-isu yang sedang 

terjadi, pendapat tentang suatu produk atau layanan yang mereka gunakan atau 

pandangan mereka terhadap isu politik maupun agama. Pengolahan data dari 

kicauan Twitter ini akan menciptakan suatu trend yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan informasi seperti pada bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan 

lainnya. Hal ini kemudian melahirkan konsep text mining.  

Text mining merupakan salah satu bidang khusus dari data mining. 

Menurut Feldman dan Sanger (2007) text mining yaitu proses menggali informasi 

dimana user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen dari waktu ke waktu 

dengan menggunakan seperangkat tools analisis. Text mining merupakan teknik 

yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, clustering, information 

extraction dan information retrieval (Berry dkk, 2010).  
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Twitter sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi 

memungkinkan untuk menghasilkan kumpulan data yang banyak setiap waktu, 

dimana setiap detiknya di tahun 2013 saja pada keadaan normal rata-rata jumlah 

tweet yang ada dalam Twitter adalah 6000 tweet (www.twitter.com, 2013). Hal 

tersebut tidak berlaku jika suatu waktu terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang 

menyebabkan peningkatan atau penurunan rata-rata jumlah tweet perdetiknya. 

Data berjumlah besar yang dihasilkan oleh pengguna Twitter merupakan sumber 

pengetahuan yang kuat dan layak dipertimbangkan penggunaannya dalam 

menganalisa komunitas sosial online dan aktivitas pengguna. Data tersebut dapat 

digunakan dalam menganalisa pemikiran pengguna yang berhubungan dengan 

sebuah peristiwa atau aspek karakteristik tertentu menurut presepsi pengguna.  

Kalimat-kalimat pada tweet yang dapat berisi berita maupun sentimen 

seringkali mengandung banyak simbol dan unsur kata tidak baku. Hal ini 

menyebabkan pengguna kesulitan untuk melakukan interpretasi secara manual 

pada ribuan teks tweet yang ada. Text mining merupakan teknik untuk 

menganalisa data teks berjumlah besar. Text mining dapat menemukan interpretasi 

trend dari pendapat pengguna, ataupun menganalisis sentimen berdasarkan 

kicauan-kicauan Twitter. 

Teknik text mining dibutuhkan untuk menemukan suatu pola menarik 

dalam mencari trend berdasarkan teks Twitter dengan topik terkait Pilkada 

Pekanbaru 2017. Pilkada Pekanbaru 2017 merupakan topik hangat yang baru saja 

terjadi di Pekanbaru. Topik ini dipilih karena diharapkan penelitian dapat 

memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang politik di 

Pekanbaru dalam dunia maya.  

Penelitian ini menggunakan algoritma Density-Based Spatial Clustering of 

Application with Noise (DBSCAN). DBSCAN merupakan salah satu teknik 

clustering dalam data mining yang juga sering digunakan dalam text mining. 

Teknik clustering teks adalah proses membagi konten teks ke dalam kelompok-

kelompok yang berbeda sesuai dengan kesamaannya, seperti cosine similarity dan 

dice similarity sehingga text clustering menemukan dokumen mana yang 

memiliki kata-kata umum paling banyak (Suyal dkk, 2014). Algoritma DBSCAN 
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digunakan karena dapat mengidentifikasi cluster secara sembarang, mampu 

mengatasi noise dan outliers, dan tidak memerlukan spesifikasi jumlah cluster 

yang diharapkan dalam data (Baralis dkk, 2013). 

Pengertian teknik clustering adalah proses pengelompokan sekumpulan 

objek data ke dalam beberapa kelompok atau cluster sehingga objek dalam sebuah 

cluster memiliki kemiripan yang tinggi, tetapi sangat berbeda dengan objek dalam 

cluster lain (Han dkk, 2012). Dalam algoritma DBSCAN, cluster diidentifikasi 

sebagai daerah padat objek data yang dikelilingi oleh daerah kepadatan rendah 

(Baralis dkk, 2013). Kepadatan dievaluasi berdasarkan parameter Eps dan MinPts 

yang ditentukan oleh pengguna. Jika jumlah data dalam radius Eps lebih dari atau 

sama dengan MinPts, data tersebut masuk dalam kategori kepadatan yang 

diinginkan jumlah data dalam radius tersebut termasuk data itu sendiri (Prasetyo, 

2012). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, text mining telah digunakan oleh 

Himanshu Suyal dkk, tentang Text Clustering Algorithms: A Review dengan hasil 

penelitian yaitu perbandingan dan kompleksitas perhitungan dari beberapa 

algoritma pengelompokkan seperti cluster hirarki, K-Mean, K-Medoid, DBSCAN, 

DENCLUE, dan Self-Organizing Map berdasarkan parameter-parameter sehingga 

dapat digunakan untuk membangun algoritma cluster yang baru yang dapat 

mengklaster data secara efisien (Suyal dkk, 2014). Penelitian lain adalah A Case 

Study in Text Mining: Interpreting Twitter Data from World Cups oleh Daniel 

Godfrey dkk dengan membandingkan teknik cluster yaitu K-Means dan Non-

Matrix Factorization (NMF) untuk analisa yang membuktikan bahwa NMF lebih 

cepat dan lebih mudah dalam menginterpreatasi hasil. Di dalam penelitian ini juga 

diterapkan algoritma DBSCAN yang dikombinasi dengan consensus matrix, tetapi 

hanya untuk mengurangi noise dari data (Godfrey dkk, 2014). Menurut Godfrey 

dkk, DBSCAN baik dalam mengeliminasi noise pada data. 

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh beberapa penelitian 

sebelumnya, maka pada penelitian Tugas Akhir ini akan dilakukan penerapan text 

mining dalam mencari trend Twitter menggunakan algoritma DBSCAN. 

Diharapkan data teks yang berasal dari Twitter tersebut dapat diolah sehingga 
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mencari trend berdasarkan topik dan dapat memberikan kemudahan dalam 

pembacaan data tentang pola trend komunikasi masyarakat Pekanbaru terkait 

topik Pilkada Pekanbaru tahun 2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana penerapan algoritma Density-Based Spatial Clustering of Application 

with Noise dalam mencari trend terkait topik Pilkada Pekanbaru 2017 pada 

Twitter. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Data teks yang digunakan dalam penelitian merupakan data kicauan 

Twitter yang terkait topik Pilkada Pekanbaru 2017 dan kata kunci Pilkada 

Pekanbaru, Pilwako Pekanbaru, dan Paslon Pekanbaru yang diambil dari 

bulan September 2016 hingga Maret 2017. 

2. Atribut yang akan digunakan untuk klasterisasi data adalah teks dari 

kicauan Twitter dengan melakukan tahapan preprocessing text. Tahapan 

preprocessing text secara umum yaitu tokenizing, filtering, stemming, 

tagging, dan analyzing (Berry dkk, 2007). 

3. Tools yang digunakan untuk pengambilan dan pengelompokkan data 

menggunakan bahasa pemrograman Python. 

4. Hasil algoritma DBSCAN pada penulisan ini diterapkan pada sebuah 

aplikasi berbasis desktop untuk menampilkan hasil cluster teks Twitter. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menerapkan Algoritma DBSCAN dalam mencari clustering trend 

dari teks Twitter berdasarkan topik “Pilkada Pekanbaru 2017”. 

2. Untuk menemukan informasi trend serta pola yang menarik dari teks 

Twitter dengan topik terkait “Pilkada Pekanbaru 2017”. 
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3. Untuk membangun aplikasi pencarian trend Twitter berdasarkan topik 

Pilkada Pekanbaru 2017. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah pencarian trend dari topik Pilkada Pekanbaru 2017 

dengan algoritma DBSCAN berdasarkan data teks Twitter. 

2. Memberikan kemudahan dan knowledge kepada Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Partai Politik, Bakal Calon, dan Banwaslu dalam pencarian trend 

terkait topik Pilkada Pekanbaru 2017. 

3. Mengetahui situasi politik Pekanbaru dalam dunia maya, khususnya di 

Twitter. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri  

dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang meliputi 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dari pembahasan, manfaat yang didapatkan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi atau alur penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta metodologi penggunaan 

algoritma DBSCAN. 

BAB IV ANALISA DAN HASIL 

Bab ini akan membahas tentang analisis trend Twitter dalam klasterisasi 

data tweet dengan topik terkait Pilkada Pekanbaru 2017 menggunakan 

algoritma DBSCAN, serta perancangan dalam membangun sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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