
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi ditambah dengan adanya internet 

membuat informasi menjadi elemen atau suatu bagian penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Internet dan social media menjadi salah satu alat untuk mendapatkan 

dan menyebarkan informasi. Media sosial adalah alat komputer yang 

memungkinkan orang untuk berbagi atau bertukar informasi, gagasan, gambar, 

video dan bahkan lebih dengan satu sama lain melalui jaringan tertentu  (Siddiqui 

dan Singh, 2016). 

Situs web mikro blogging tidak lain adalah situs media sosial tempat 

pengguna membuat posting singkat dan sering. Twitter adalah salah satu layanan 

micro blogging yang terkenal dimana pengguna bisa membaca dan mengirim pesan 

sepanjang 148 karakter. Pesan Twitter juga disebut Tweets (Sahayak et al, 2015). 

Indonesia merupakan negara dengan pengguna aktif twitter ketiga terbesar 

dunia. Dalam rilis Statista disebutkan pengguna aktif twitter Indonesia per Mei 

2016 mencapai 24,34 juta. Selain sebagai media untuk bersosialisasi, twitter juga 

kerap berhasil digunakan sebagai sarana menggerakkan massa. Tercatat beberapa 

gerakan sosial di berbagai negara lahir dari mobilisasi di twitter seperti gerakan 

protes hasil pemilu di Iran pada 2009- 2010 dan Revolusi Mesir yang berhasil 

menggulingkan rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun pada 

2011 (Katadata.com, 2016). 

Dengan adanya hal tersebut, data bisa diolah menjadi informasi yang berguna. 

Oleh sebab itu diperlukan suatu penangan menggunakan metode khusus untuk 

menganalisis data pada Twitter sehingga menghasilkan suatu informasi yang 

bermanfaat. Penerapan text mining dalam pengolah informasi dari Twitter dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. Text mining dapat menemukan pola-pola menarik 

yang terdapat dalam kicauan atau tweet. Text mining merupakan penggalian 

informasi dari teks oleh user menggunakan tools analisis. Secara umum text mining 



2 
 

mengadopsi proses-proses didalam data mining dan didalam text mining juga 

menggunakan teknik data mining (Sanjaya dan Absar, 2015). 

Sentiment Analysis adalah merupakan perpaduan dari data mining dan text 

mining, atau sebuah cara yang digunakan untuk mengolah berbagai opini yang 

diberikan oleh konsumen atau para pakar melalui berbagai media, mengenai sebuah 

produk, jasa ataupun sebuah instansi. Pada Sentiment analysis terdiri dari 3 jenis 

opini, yaitu opini positif, opini negatif dan opini netral, sehingga dengan sentimen 

analysis perusahaan atau instansi yang terkait dapat mengetahui respon masyarakat 

terhadap suatu pelayanan atau produk, melalui feedback masyarakat atau pun para 

ahli  (Sipayung et al, 2016). 

Di Twitter, perusahaan ojek online memiliki akun resmi untuk memberikan 

informasi up-to-date tentang layanan maupun menampung tweet komentar-

komentar dari masyarakat dan pelanggan  (Nugroho et al, 2016).  Seiring 

berkembangnya jasa ojek online, masyarakat menjadi sering membicarakannya. 

Masyarakat memberikan pendapat dan opininya melalui berbagai media, salah 

satunya media sosial Twitter. Apabila diteliti lebih lanjut terhadap tweet tersebut 

maka akan didapatkan sebuah sentimen yang apabila dikumpulkan akan dapat 

dibuat kesimpulan jasa ojek manakah yang memiliki sentimen baik di Twitter 

(Nugroho et al, 2016). Dengan menggunakan analisis sentimen, pelanggan dapat 

mengetahui umpan balik tentang produk atau layanan sebelum melakukan 

pembelian. Perusahaan dapat menggunakan analisis sentimen untuk mengetahui 

pendapat pelanggan tentang produk mereka, sehingga mereka dapat menganalisis 

kepuasan pelanggan dan karenanya dapat meningkatkan produk mereka  (Sahayak 

et al, 2015). 

Akun resmi yang dimiliki oleh jasa transportasi online yaitu 

@gojekindonesia, @GrabID dan @Uber_IDN dilakukan sebuah analisis opini atau 

sentiment analysis. Tentunya berbagai macam pendapat disampaikan dari 

masyarakat ke semua akun tersebut. Untuk itu  perlu dilakukan penggalian 

informasi dari opini-opini tersebut sehingga bisa dievaluasi dari data-data yang 

telah diolah menjadi informasi baru. Untuk analisis atau pengolahan data tersebut 
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menggunakan konsep text mining dengan algoritma klasifikasi yaitu Naïve Bayes 

Classifier dan Improved k-Nearest Neighbor. 

Klasifikasi merupakan salah satu metode dalam data mining yang bertujuan 

untuk mendefinisikan kelas dari sebuah objek yang belum diketahui kelasnya. Pada 

klasifikasi terlebih dahulu akan dilakukan proses training dan testing. Pada proses 

tersebut akan digunakan dataset yang telah diketahui kelas objeknya. Klasifikasi 

dokumen bertujuan untuk mengelompokkan dokumen yang tidak terstruktur ke 

dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan isi dari dokumen  (Februariyanti 

dan Zuliarso, 2012). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penerapan text mining telah dilakukan 

oleh Nugroho, dkk (2016) tentang Analisis Sentimen Pada Jasa Ojek Online 

Menggunakan Metode Naïve Bayes dengan hasil penelitian akurasi dari metode 

Naïve Bayes sebesar 80%. Namun, didalam penelitian ini ada kesalahan pada uji 

fitur yang muncul tidak sesuai dengan klasifikasinya serta dengan menambah data 

latih dapat meningkat akurasi dari algoritma ini (Nugroho et al, 2016). 

Selain Algoritma Naïve Bayes, juga dilakukan perhitungan menggunakan 

algoritma Improved k-Nearest Neighbor yang merupakan pengembangan dari 

algoritma k-Nearest Neighbor yang menggunakan nilai k pada tiap kategori sama 

untuk membandingkan antara algoritma Naïve Bayes Classifier dan Improved k-

Nearest Neighbor. Perbedaannya yaitu Improved k-Nearest Neighbor 

menggunakan nilai k yang berbeda untuk setiap kategori disesuaikan dengan 

jumlah data latih yang dimiliki (Baoli, 2003 dalam Puspitasari et al, 2017) 

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh beberapa penelitian 

sebelumnya, maka pada penelitian Tugas Akhir ini akan dilakukan analisis opini 

masyarakat terhadap jasa transportasi online pada Twitter menggunakan algoritma 

Naïve Bayes Classifier dan Improved k-Nearest Neighbor. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

“bagaimana penerapan text mining dalam menganalisa opini masyarakat terhadap 

transportasi online pada Twitter menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier 

dan Improved k-Nearest Neighbor”. 
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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 yang digunakan dalam penelitian merupakan data kicauan Twitter 

pada akun resmi @gojekindonesia, @GrabID dan @UberIDN. 

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

kicauan Twitter dengan melakukan tahapan text preprocessing. Tahapan 

preprocessing text secara umum yaitu filtering, stemming, dan 

tokenizing. 

3. Data yang digunakan dengan rentang waktu Januari-Desember 2017. 

4. Tools yang digunakan untuk pengambilan dan klasifikasi data adalah 

Bahasa Pemograman Python dan Microsoft Excel. 

5. Kelas dari opini dibagi menjadi 3 opini yaitu netral, positif dan negatif 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan Algoritma Naïve Bayes Classifier dan Improved k-Nearest 

Neighbor untuk klasifikasi opini mayarakat dari data Twitter dengan 

topik @gojekindonesia, @GrabID dan @UberIDN. 

2. Melakukan Perbandingan antara algoritma Naïve Bayes Classifier dan 

Improved k-Nearest Neighbor. 

3. Mengetahui opini masyarakat terhadap jasa transportasi online. 

4. Mengvisualisasikan tweets dari data Twitter pada akun resmi 

@gojekindonesia, @GrabID dan @UberIDN. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mendapatkan hasil Algoritma Naïve Bayes Classifier dan Improved k-

Nearest Neighbor dari data twitter pada akun resmi @gojekindonesia, 

@GrabID dan @UberIDN  yang dapat digunakan untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah, maupun pihak dari jasa 

transportasi online tersebut. 
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2. Mendapatkan Hasil Akurai dari algoritma Naïve Bayes Classifier dan 

Improved k-Nearest Neighbor pada analisis opini jasa transportas online. 

3. Memberikan knowledge terhadap pemerintah dan publik mengenai opini 

masyarakat terhadap jasa transportasi online. 

4. Mendapatkan visualisasi dari tweets sesuai dengan banyak kata guna 

analisa lebih lanjut terhadap kata yang sering muncul. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

     Bab ini membahas teori-teori mengenai data mining dan text mining 

dengan algoritma Naïve Bayes Classifier dan Improved k-Nearest 

Neighbor yang berasal dari jurnal, buku, serta studi kepustakaan yang 

di gunakan sebagai landasan teori 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 Naïve Bayes Classifier dan Improved k-Nearest 

Neighbor. 

BAB IV   ANALISA DAN HASIL 

 Bab ini akan membahas tentang analisis opini masyarakat terhadap jasa 

transportasi online dari data Twitter, yang dilakukan klasifikasi dari 

data tweet dengan topik @gojekindonesia, @GrabID dan @UberIDN 
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menggunakan metode Naïve Bayes Classifier dan Improved k-Nearest 

Neighbor, serta pengujian akurasi dari kedua algoritma. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar penelitian ini 

dapat dikembangkan lagi untuk kedepannya.  


