
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi yang semakin berkembang dari masa ke masa telah 

membuktikan akan kebutuhan manusia pada informasi itu sendiri. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan perangkat telepon pintar atau 

smartphone yang menggunakan media internet sebagai sarana memperoleh 

informasi maupun berkomunikasi. Indonesia berada di peringkat kelima daftar 

pengguna smartphone terbesar di dunia, dengan populasi android telah mencapai 

lebih dari 1 miliar, sedangkan iOS mencapai 700 juta (Gifari, Sharen, dkk. 2015). 

Dampak dari peningkatan pengguna smartphone tersebut dapat juga dilihat dari 

persaingan ketat beberapa perusahaan smartphone atau tablet dalam menampilkan 

kecanggihan fitur dan berbagai harga yang ditawarkan. 

Akibat dari banyaknya jenis atau tipe smartphone dari berbagai merek yang 

beredar di pasaran, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan yang cukup 

membingungkan, terlebih pada konsumen yang memiliki tingkat keterlibatan pada 

beberapa produk yang rendah. Asumsi dasar tentang prilaku pemilihan adalah 

bahwa para pembeli akan memilih brand yang paling sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan dan kemampuannya. Perilaku pemilihan brand tersebut merupakan suatu 

proses, dimana konsumen mengevaluasi berbagai alternatif dan membanding-

bandingkan brand untuk dipilih. 

Pada dasarnya konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan pada fitur 

yang ditawarkan setiap perangkat, testimoni atau opini pengguna yang telah 

menggunakan produk tersebut juga akan sangat membantu konsumen membuat 

pertimbangan dalam menentukan pilihan. Pada saat ini terdapat banyak sumber 

opini pelanggan yang tersedia pada berbagai situs atau website yang berkaitan 

dengan produk tertentu. Situs-situs seperti e-commerce (penjualan barang-barang), 

forum, blog dan media sosial seperti Facebook, Twitter sangat populer di kalangan 

pelanggan. Pada umumnya pelanggan memberikan opini mereka mengenai produk 
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tertentu melalui situs atau dari beberapa media sosial tersebut. Sehingga hal ini akan 

menciptakan sumber informasi yang sangat besar dan bermanfaat untuk berbagai 

kebutuhan tertentu, seperti perusahaan yang ingin mengetahui dan menganalisa 

pandangan publik atau tanggapan pelanggan mengenai produk mereka, maupun 

sebagai sarana pelanggan dalam membuat perencanaan pembelian terhadap suatu 

produk smartphone atau ponsel yang mereka butuhkan. Oleh karena begitu 

banyaknya sumber opini pelanggan yang tersedia pada berbagai situs atau website 

yang ada, maka data opini pelanggan terhadap beberapa (3 buah) produk 

smartphone digunakan sebagai topik dalam penelitian tugas akhir ini untuk melihat 

perbandingan sentimen analisis terhadap produk berdasarkan feedback pembaca 

pada website produk tersebut. 

Menurut (Ganisaputra, Tan, 2013) tugas dasar dalam analisa sentimen adalah 

mengelompokan popularitas dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau fitur 

dan menentukan apakah pendapat yang dikemukakan dalam dokumen, kalimat, 

fitur entitas bersifat positif, negatif atau netral, lebih lanjut sentiment analysis dapat 

menyatakan emosional sedih, gembira, atau marah. Besarnya pengaruh dan manfaat 

dari analisis sentimen inilah yang menyebabkan banyak penelitian ataupun aplikasi 

analisis sentimen berkembang pesat, bahkan di Amerika kurang lebih 20-30 

perusahaan fokus pada layanan analisis sentimen (Mustika, 2015). Beberapa 

metode yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi sentimen atau opini 

diantaranya yaitu, Naïve Bayesian Classification, C4.5, SVM dan lain sebagainya. 

Banyak penelitian terhadap analisa sentimen diantaranya (Rosdiansyah, 

2014) melakukan penelitian analisa sentimen twitter menggunakan metode  K- 

Nearest Neighbor (K-NN) dan pendekatan lexicion. (Rosdiansyah, 2014) 

melakukan klasifikasi orientasi sentimen dalam 3 jenis yaitu positif, negatif dan 

netral, dengan menentukan analisa sentimen dari kasus politik, yaitu sentimen 

public terhadap tokoh politik pada kandidat calon presiden Republik Indonesia 

2014. Hasil penelitian yang di dapat dengan tingkat akurasi 82 % dari pengujian 

kombinasi K-NN dan lexicon dapat meningkatkan akurasi orientasi sentimen. 

Penelitian (Mustika, 2015) melakukan penelitian penerapan metode Support 

Vector Machine dalam klasifikasi Sentimen Tweet public figure. Mustika (2015) 
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melakukan klasifikasi setimen menjadi ke dalam 2 kelas yaitu sentimen positif dan  

negatif, dengan tingkat akurasi tertinggi hanya 72,5 % yang masih rendah bila 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrianti dan Winarko (2014) 

yang menghasilkan akurasi sebesar 86,81 %. Penelitian Citra, 2015 melakukan 

Implementasi Naïve Bayes Classification untuk menentukan sentimen terhadap 

operator seluler pada tweet. Sistem telah menemukan orientasi sentimen pada tweet 

twitter dengan tingkat akurasi konfigurasi tanpa stopword 86 % dan akurasi dengan 

menggunakan stopword 90,5 %. Berdasarkan perbandingan tingkat nilai akurasi 

terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen pada berbagai penelitian sebelumnya, 

yang menunjukan tingkat akurasi metode Naïve Bayes Classification terbilang 

cukup baik untuk mengklasifikasikan orientasi sentimen, dan bisa diandalkan 

dalam mengklasifikasikan teks pada sistem perbandingan produk berdasarkan 

sentimen partisipan website produk. 

Penelitian perbandingan produk berdasarkan sentimen partisipan website 

produk  belum pernah dilakukan, karena pada penelitian - penelitian sebelumnya 

hanya melakukan klasifikasi sentimen pada twitter dengan berbagai metode dan 

akurasi yang diperoleh. Penelitian ini tentunya bermanfaat dalam mengetahui 

sentimen partisipan website terhadap produk smartphone dan juga bagi perusahaan 

untuk memperbaiki kekurangan pada produk yang telah dipasarkan berdasarkan 

sentimen partisipan website produk atau pelanggan. 

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa penelitian di atas, metode NBC telah 

teruji memiliki berbagai kelebihan dari metode lainnya. Algoritma NBC yang 

sederhana dan kecepatannya yang tinggi dalam proses pelatihan dan klasifikasi 

membuat algoritma ini menarik untuk digunakan sebagai salah satu metode 

klasifikasi, sehingga pada penelitian ini metode yang digunakan untuk 

perbandingan produk smartphone berdasarkan komentar konsumen website produk  

adalah Naïve Bayesian Classification (NBC), dan diharapkan penggunaan metode 

NBC akan mampu menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik dan tentunya 

memudahkan konsumen dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu ; 

1. Bagaimana menerapkan proses teks mining dalam membandingkan beberapa (3 

buah) produk smartphone berdasarkan analisa sentimen konsumen 

menggunakan metode Naïve Bayes Classification (NBC) hasil ekstraksi website 

produk. 

2. Bagaimana mengukur tingkat akurasi metode NBC dalam membandingkan 

ketiga produk ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, penelitian ini menitik beratkan pada 

beberapa aspek, diantaranya adalah : 

1. Produk yang dilakukan analisa perbandingan adalah produk smartphone yang 

mempunyai kesamaan spesifikasi pada RAM yang dimiliki. 

2. Jumlah produk yang dibandingkan adalah 3 produk smartphone dengan total 

keseluruhan 3.777 data penelitian komentar konsumen. 

3. Data yang digunakan adalah data teks hasil ekstraksi website produk berbahasa 

Indonesia di website www.situshp.com. 

4. Klasifikasi sentimen dibagi ke dalam 3 kelas positif, negatif dan netral. 

Penentuan data latih dan data uji  terbaik berdasarkan hasil ujicoba 

menggunakan teknik K-fold cross validation. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan tiga produk smartphone 

berdasarkan analisis sentimen konsumen pada website produk serta menerapkan 

dan mengukur akurasi metode Naïve Bayesian Classification (NBC) dalam 

mengklasifikasi sentimen konsumen terhadap produk. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 Bab yaitu sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi secara umum dari penelitian ini, yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Memuat penjelasan mengenai teori-teori umum pada text mining, 

metode Naïve Bayesian Classification (NBC). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat mengenai tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian 

berupa teknik pengumpulan data, analisa sistem, perancangan, 

implementasi, pengujian, kesimpulan dan saran penulis. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Memuat pembahasan mengenai analisa dan perancangan untuk 

membangun aplikasi dengan menerapkan metode text mining dan 

pembentukan analisis sentimen. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat implementasi dari hasil analisa dan perancangan serta 

pengujian metode yang telah diterapkan pada sistem yang telah 

dibangun. 

BAB VI PENUTUP 

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah  di 

implementasikan dan diuji, serta saran untuk penelitian lebih lanjut. 


