
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin maraknya perkembangan teknologi dalam satu dekade 

terakhir membuat peran teknologi tidak bisa dihindarkan dari kehidupan sehari-

hari. Peran teknologi khususnya di bagian informasi memiliki cakupan terbesar di 

kehidupan manusia. Pada zaman era globalisasi sangat memungkinkan manusia 

mendapatkan suatu informasi dengan mudah dan cepat. Tanpa disadari di 

kehidpuan sehari-hari manusia menggunakan media sosial untuk berkomunikasi 

dan bertukar informasi baik informasi berita terkini sampai dengan berbagi 

gambar di media sosial. Beberapa media sosial di antaraanya Twitter, Facebook, 

Instagram dan Path yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda serta 

keunggulan masing-masing, Salah satu media sosial yang banyak diteliti pada 

empat tahun terakhir yaitu adalah Twitter. 

Twitter juga dikenal dengan sebutan mikroblog karena hanya bisa 

menampilkan 140 karakter. Twitter juga dimanfaatkan sebagian besar orang untuk 

melakukan branding terhadap suatu produk dan juga media kampanye ataupun 

menjadi media informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk mendapatkan 

informasi. Semakin menjamurnya produk smartphone dalam empat tahun terakhir 

membuat persaingan di dunia Gadget pada khususnya semakin sengit, di 

butuhkan penilaian dari masyarakat melalui  Twitter dengan mengambil tweet 

yang berisikan sentimen terhapap produk.  

 Menurut Bing (2010) yang dikutip oleh Nur dan Santika (2011) analisis 

adalah bagian dari opinion mining. Analisis sentimen merupakan suatu proses 

memahami, mengekstrak dan mengolah data berupa teks untuk mendapatkan 

informasi. Penerapan sentimen merupakan suatu proses memahami, mengekstrak 

dan mengolah data berupa teks untuk mendapatkan informasi. Besarnya pengaruh 

dan manfaat dari analisis sentimen inilah yang menyebabkan banyaknya 

penelitian ataupun aplikasi analisis sentimen berkembang pesat, bahkan di 

Amerika kurang lebih 20-30 perusahaan fokus pada layanan analisis sentimen. 
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Secara tidak langsung besarnya pengaruh dan manfaat dari penerapan sentimen 

berdampak besar di bidang marketing suatu Produk dan bermanfaat untuk 

mengetahui seberapa besar produk tersebut di minati di luar. Namun untuk bahasa 

Indonesia belum terlalu banyak aplikasi dan metode analisa sentimen yang sudah 

dikembangkan.  Menurut Bing (2010) yang dikutip oleh Nur dan Santika (2011) 

pada dasarnya analisis sentimen merupakan klasifikasi, namun pada kenyataannya 

tidak semudah proses klasifikasi biasa karena berhubungan dengan penggunaan 

bahasa dimana dalam penggunaan kata terdapat ambigu, dalam sebuah teks tidak 

ada intonasi, dan perkembangan dari bahasa tersebut. Beberapa  metode yang 

biasa digunakan untuk mengklasifikasi sentimen atau opini diantaranya yaitu 

Support Vector Machine, Naïve Bayes dan C4.5. 

Support Vector Machine atau SVM merupakan salah satu metode yang 

banyak digunakan dalam penelitian dari berbagai bidang seperti bidang 

matematika, teknik industri, statistika dan teknik informatika. Widyanto dan 

Wijayanti (2013) mengatakan bahwa SVM merupakan metode klasifikasi paling 

populer ketiga setelah C4.5 dan K-Means dalam International Conference on 

Data Mining (ICDM 2006). Menurut Pang Ning Tan dkk (2006) yang dikutip 

oleh Saraswati (2011) teknik klasifikasi SVM telah menunjukkan hasil yang 

menjanjikan dalam berbagai aplikasi mulai dari pengenalan digit tulisan tangan 

sampai kategorisasi teks, selain itu SVM juga bekerja sangat baik pada data yang 

memiliki banyak dimensi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan bagaimana mengukur tingkat akurasi 

metode support vector machine  untuk mengklasifikasi sentimen tweet produk 

Smartphone. 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar tidak terjadi keslahan presepsi dalam laporan tugas akhir ini, maka 

berikut di jelaskan beberapa hal yang menjadi batasan masalah laporan ini: 

1. Data yang di gunakan adalah tweet dari Samsung, Sony, Asus, Oppo dan 

Xiaomi. 
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2. Tweet yang diambil dari Twitter adalah tweet  berbahasa indonesia. 

3. Kamus yang di pergunakan adalah kamus Besar Bahasa Indonesia . 

4. Jumlah data yang diambil berjumlah 1500 terdiri dari 1200 data uji dan 

300 data latih. 

5. Klasifikasi sentimen dibagi ke dalam dua kelas yaitu  sentimen positif 

dan negatif. 

6. Pelabelan tweet dilakukan secara manual. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat akurasi pada dengan data 

latih  dan data uji terhadap metode support vector machine (SVM) dalam 

mengklasifikasi sentimen terhadap Produk Smartphone yang disampaikan di 

Twitter, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

tertentu. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang  permasalahan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas teori-teori yang mendukung dalam proses 

pengerjaan tugas akhir. Dalam bab ini akan menjelaskan text 

mining, analisis sentimen, text preprocessing, fitur dan 

pembobotan, stemming serta metode support vector machine 

(SVM) dalam mengklasifikasi tweet. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rangkaian tahapan dalam tugas akhir ini 

yaitu, identifikasi masalah, rumusan masalah,studi pustaka, 

tahapan pengumpulan data, analisa kebutuhan data, implementasi, 

pengujian serta kesimpulan dan saran. 
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BAB IV  ANALISA 

Bab ini berisi tentang analisa data dan metode yang akan 

digunakan dalam mengklasifikasi tweet.  

 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan penjelasan mengenai penerapan metode SVM dalam 

klasifikasi tweet beserta kesimpulan yang diambil dari pengujian 

yang telah dilakukan dengan menggunakan tools data mining yaitu 

Weka. 

 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat selama penerapan 

metode SVM dalam mengklasifikasi tweet dan saran yang 

dimaksudkan agar penelitian yang telah dilakukan dapat 

dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 


