
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi dalam beberapa  

tahun terakhir, menjadikan Internet sebagai alat komunikasi yang banyak   

diminati oleh masyarakat. Hal ini yang melatar belakangi perubahan komunikasi 

konvensional menjadi modern dan serba  digital. Selain itu, Internet menyediakan 

berbagai macam  media sosial yang dapat di akses untuk mencari informasi. 

Menurut Marjonie Clayman (2012) yang dikutip dari penelitian (Siswanto, 2013), 

mendefinisikan media sosial sebagai alat pemasaran baru yang memungkinkan 

pengguna untuk mengenal pelanggan atau calon pelanggan dengan cara yang 

sebelumnya tidak dilakukan. 

Hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia 

(APJII), pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 63 juta 

orang atau 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2013, APJII 

memprediksi pengguna Internet di Indonesia akan meningkat menjadi 82 juta atau 

30%, dari jumlah pengguna pada tahun 2012, pada 2014 mencapai 107 juta, dan 

di tahun 2015 mencapai 139 juta pengguna. Rata-rata masyarakat di Indonesia 

menggunakan 3 jam dari waktu yang dimiliki untuk mengakses Internet dengan 

aktivitas yang dilakukan seperti mengakses jejaring sosial (90%), mencari 

informasi (75%), hiburan (58%), surat elektronik (47,3%), permainan (44%), dan 

belanja (48,5%). Dengan presentase yang ada, dapat dilihat tingginya minat 

pengguna Internet mengakses jejaring sosial untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan. Salah satu jejaring sosial yang digunakan untuk mengakses informasi 

adalah Twitter.(Siswanto, 2013). 

Twitter adalah sebuah situs yang dimiliki dan dioperasikan  oleh 

TwitterInc. Twitter menawarkan jaringan sosial berupa microblog, sehingga 

memungkinkan penggunanya mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets. 

Twitter merupakan salah satu jaringan sosial yang paling banyak penggunanya 

terutama di Indonesia. Pada Desember 2014, Twitter memiliki 284 juta pengguna 



aktif. Indonesia menempati urutan kelima setelah USA, Brazil, Jepang, dan 

Inggris sebagai negara pengguna Twitter terbesar di dunia. Twitter digunakan di 

berbagai kalangan mulai dari kalangan pelajar, masyarakat umum, petinggi negara, 

dan selebritis. Biasanya Twitter digunakan sebagai tempat berbagi cerita, berbagi 

ilmu pengetahuan dan bahkan berbagai jenis iklan (Damayanti, 2014). 

Pemasaran barang/jasa secara langsung tidak memenuhi target penjualan 

yang tinggi. Penjual kesulitan dalam menawarkan barang/jasa yang mereka miliki 

kepada konsumen secara bebas. Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya 

suatu produk di pasarkan secara langsung diantaranya permodalan, dan letak suatu 

toko yang tidak strategis (Dariah, 2013). Dengan adanya kemajuan teknologi, para 

penjual memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan usaha mereka 

menjadi bisnis belanja online.  

Kotler (2004) yang dikutip dari penelitian (Adi, 2013), mendefinisikan 

belanja sebagai suatu proses pembelian barang/jasa dari penjual barang/jasa 

melalui Internet dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu atau melakukan 

kontak secara fisik, dimana barang yang diperjual belikan melalui display yang 

terdapat disuatu website atau toko maya (online shop), bagi pemilik toko online 

salah satu strategi penjualan produk yang dimiliki yaitu dengan memasang iklan 

produk yang ditawarkan oleh online shop tertentu. 

Pemasangan iklan pada suatu media sosial memerlukan pendanaan atau 

modal yang cukup tinggi, bagi pemilik usaha menengah kebawah yang baru 

memulai bisnis online akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

konsumen/pembeli. Ini semua disebabkan karena banyak konsumen/pembeli lebih 

berminat berbelanja online  pada toko yang telah memiliki citra merek dan 

kepercayaan merek, maka bagi pemula bisnis online akan cukup sulit untuk 

mendapatkan target konsumen yang diinginkan. (Siswanto, 2013).  

Beberapa penelitian tentang klasifikasi teks dalam bahasa Indonesia telah 

dilakukan, salah satunya yaitu penelitian oleh (Rosdiansyah, 2014) yang berjudul 

klasifikasi orientasi sentimen dari kasus politik pada tweets menggunakan metode 

k-Nearest Neighbor (k-NN) yang mendapatkan akurasi mencapai 82%. Khamar 

(2013) dikutip dari penelitian (Yulianto, 2016) melakukan perbandingan tingkat 



akurasi dari tiga metode yaitu k-NN, Naive Bayes,dan SVM didapatkan bahwa 

metode k-NN merupakan teknik yang baik untuk melakukan klasifikasi teks 

pendek.  

Penelitian oleh (Khodra et al., 2013) tentang “Ekstraksi Informasi 

Transaksi Online pada Twitter” menghasilkan aplikasi SaFE-F yang mengekstrak 

informasi transaksi online di Indonesia dari konten tweets. Terdapat empat 

tahapan pada SaFE-F yaitu: Search, Filter, Ekstraksi, dan Filling. Karena sistem 

ini menggunakan pendekatan klasifikasi untuk tahap filter dan ekstraksi, beberapa 

eksperimen dilakukan untuk mendapatkan model klasifikasi terbaik. Untuk tahap 

filter, didapatkan model terbaik dengan akurasi 85.09% dengan representasi fitur 

trigram, pembobotan biner, dan algoritma C4.5. Untuk tahap ekstraksi, 

didapatkan model terbaik dengan akurasi 81.49% dengan menggunakan algoritma 

IBk dan set 7 fitur terbaik berdasarkan gain ratio yaitu currentWord+ 

Bef1Class+Bef2Class+ IsLink+ isNumber+ isMention+ isPrice. 

Dan pada perbandingan komposisi pembagian data oleh (Amalia, 2014) 

melakukan penelitian tentang “Penerapan Teknik Data Mining Untuk Klasifikasi 

Ketepatan Waktu Lulus Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Telkom 

Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier” menghasilkan bahwa komposisi 

pembagian data 90:10 sebagai tingkat akurasi dan nilai terbaik dari komposisi 

yang lainnya dengan presentase mencapai 91%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka akan dilakukan 

penelitian tentang klasifikasi hobi pengguna Twitter menggunakan metode k-

Nearest Neighbor (k-nn) untuk mendapatkan target konsumen pada penjualan 

souvenir olahraga. Klasifikasi dilakukan pada 3 bidang olahraga yaitu sepak bola, 

basket, dan renang. Penelitian ini dilakukan pada 3 kategori olahraga saja karena 

dari hasil pencarian pada keyword Twitter minat tertinggi pengguna terhadap 

bidang olahraga jatuh pada olahraga sepak bola, basket, dan renang, serta data 

yang akan diolah pada penelitian ini berjumlah 2.000 data yang mana data bidang 

olharaga sepak bola berjumlah 1.000 data, basket sebanyak 500 data, dan renang 

sebanyak 500 data. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data atau username 

pengguna Twitter yang memiliki kaitan dengan tiga olahraga yang akan 



diklasifikasikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengusaha 

yang baru mengembangkan bisnis belanja online untuk memasarkan produk yang 

dimiliki tanpa mengeluarkan biaya untuk pemasangan iklan pada Twitter, serta 

mendapatkan target konsumen yang diinginkan. Dengan data yang telah diproses 

nantinya akan dilakukan pemasaran secara langsung pada setiap pengguna akun 

Twitter yang memiliki hobi/kaitan dengan masing-masing kategori yang 

diklasifikasikan, sehingga pemilik bisnis belanja online dapat meminimalkan 

pengeluaran untuk pemasaran setiap produk yang dimiliki dan produk yang 

dimiliki langsung dipromosikan pada calon pembeli yang tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengklasifikasikan hobi pengguna Twitter menggunakan 

metode K-Nearest Neighbor (K-NN) untuk mendapatkan target konsumen 

pada penjualan souvenir olahraga. 

2. Melihat sejauh mana tingkat akurasi metode yang digunakan terhadap 

klasifikasi pada sosial media Twitter. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian tugas akhiri ini dibutuhkan batasan masalah. Maka 

batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2000 tweets. 

2. Data yang diproses pada penelitian ini hanyalah tweets yang berbahasa 

Indonesia. 

3. Perbandingan data latih dan data uji akan dilakukan klasifikasi dari 90:10.  

4. Nilai k yang digunakan pada algoritma k-NN adalah k=1, k=3, k=5, k=7,  

k=9, k=11, k=13, dan k=15.  

5. Pada penelitian ini menggunakan perhitungan cosine similarity. 

6. Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tweets pengguna yang 

memiliki hobi olahraga sepak bola, basket, dan renang. 



1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian dan penyusunan tugas akhir 

ini yaitu: 

1. Mengklasifikasikan hobi pengguna Twitter menggunakan metode K-

Nearest Neighbor (k-NN)  untuk mendapatkan target konsumen pada 

penjualan souvenir olahraga. 

2. Mengetahui sejauh mana tingkat akurasi klasifikasi dengan metode k-

Nearest Neighbor. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini terdiri dari enam bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dari permasalahan, sehingga 

masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan serta didapatkan tujuan dari 

penelitian. Batasan masalah diberikan agar terlihat jelas apa yang saja 

yang dikerjakan pada penelitian ini dan tidak keluar dari topik 

pembahasan, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas tentang teori-teori yang mendukung pada proses 

pengerjaan tugas akhir. Dalam bab ini menjelaskan tentang Twitter, text 

mining, preprocessing, stemming, fitur dan pembobotan, k-Nearest 

neighbor, serta kajian pustaka. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan rangkaian dari tahapan penelitian, tahapan identifikasi 

masalah, pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi, 

pengujian, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisa system dan perancangan sistem pada 

pengerjaan tugas akhir. 

 

 



BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai penerapan dari algoritma 

yang digunakan dalam klasifikasi. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah didapatkan selama 

penerapan metode k-NN dalam klasifikasi hobi pengguna Twitter dan 

saran terhadapat penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

dengan lebih baik lagi. 


