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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Munculnya Web 2.0 dan pertumbuhan pesat jaringan sosial 

mengakibatkan perusahaan ataupun individu semakin banyak memanfaatkan 

content dalam media jaringan sosial untuk membuat keputusan. Menurut 

Taylor dkk (2013) menyebutkan banyak orang yang memeriksa pendapat 

dari pembeli lain sebelum membeli produk untuk membuat pilihan yang 

tepat. Pariwisata merupakan salah satu objek yang berpeluang besar untuk 

dikembangkan dan dipromosikan melalui website. Semakin banyak 

pariwisata yang ada saat ini memudahkan para wisatawan untuk memenuhi 

akomodasi selama berwisata. Hotel merupakan salah satu produk pariwisata 

yang sangat penting untuk dipertimbangkan baik dari segi fasilitas, 

pelayanan ataupun jarak tempuh perjalanan wisata. Saat ini sudah banyak 

website wisata yang menyediakan fasilitas untuk pengguna internet 

menuliskan opini atau review dan pengalaman pribadinya secara online. 

Dengan membaca review tersebut secara keseluruhan membutuhkan waktu 

yang cukup lama.  

Guna mengelompokkan review pengguna perlu dilakukan klasifikasi 

menggunakan text mining dan opinion mining. Dengan text mining dapat 

dicari kata-kata kunci yang dapat mewakili isi dari suatu dokumen lalu 

dianalisa dan dilakukan pencocokan antara dokumen dengan database kata 
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kataa kuncia yanga telaha dibuata untuka menentukana ataua memilaha 

kategoria suatua dokumen.a  

Dalama penelitiana inia analisisa sentimena dilakukana untuka 

melihata pendapata ataua kecenderungana opinia terhadapa sebuaha 

masalaha ataua objeka yaitua reviewa Hotela Myzonea apakaha termasuka 

kea dalama sentimena positifa ataua negatifa menggunakana algoritmaa 

Naïvea Bayesa Classifiera (NBC).. 

Penelitiana oleha Utamia (2018)a analisisa sentimena sangata 

bergunaa untuka menentukana kelasa daria reviewa padaa produka dengana 

menggunakana algoritmaa Naïvea Bayesa Classifiera dengana hasila 

akurasia sebesara 80a %.a Penelitiana tersebuta tidaka membahasa padaa 

reviewa yanga diolaha melaluia prosesa texta preprocessing.a Daria latara 

belakanga masalaha diatasa akana dibanguna tentanga penggunaana analisaa 

klasifikasia dataa mininga dengana judula ”Analisisa Sentimena Reviewa 

Hotela Myzonea Menggunakana Algoritmaa Naivea Bayesa 

Classifier”.a Reviewa Hotela Myzonea berupaa kritika dana sarana positifa 

ataua negatifa yanga diberikana oleha pengunjunga Hotela Myzone. 

 

1.2. Rumusana dana Batasana Masalah 

Permasalahana yanga dirumuskana dalama penelitiana inia yaitua 

bagaimanaa merancanga aplikasia yanga dapata digunakana untuka 

melakukana klasifikasia reviewa Hotela Myzonea menggunakana algoritmaa 

Naivea Bayesa Classifier,a apakaha reviewa Hotela Myzonea termasuka 
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dalama sentimena positifa ataua negatif. 

Batasana masalaha dalama penelitiana inia yaitu: 

1. Dataa latiha yanga digunakana padaa penelitiana adalaha sebanyaka 

200a review.a Untuka dataa dibagia menjadia 2a yaitua dataa latiha 

sebanyaka 175a dataa reviewa dana dataa ujia sebanyaka 25a dataa 

reviewa yanga disimpana dalama formata xlsx. 

2. Algoritmaa yanga dia gunakana adalaha Naïvea Bayesa Classifiera 

dengana klasifikasia sentimena positifa ataua negatif. 

3. Bahasaa pemrogramana yanga digunakana adalaha Ra dengana 

menggunakana toolsa RStudio. 

 

1.3. Tujuana Dana Manfaata Penelitian 

Tujuana penelitiana inia adalaha membanguna aplikasia yanga 

dapata digunakana untuka melakukana klasifikasia reviewa Hotela Myzonea 

menggunakana algoritmaa Naivea Bayesa Classifier.a Hasilnyaa apakaha 

reviewa Hotela Myzonea termasuka dalama sentimena positifa ataua negatif. 

Manfaata daria penelitiana inia adalaha sebagaia berikut: 

1. Bagia Hotela Myzone 

a. Dapata mengklasifikasikana reviewa kea dalama sentimena positifa 

ataua negatifa secaraa otomatisa berdasarkana dataa reviewa yanga 

didapatkana padaa penelitiana ini.a a  
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b. Mengetahuia tingkata akurasia algoritmaa Naïvea Bayesa 

Classifiera dalama melakukana klasifikasia reviewa dalama 

sentimena positifa ataua negatif. 

2. Bagia Akademik 

Sebagaia bahana referensia yanga dapata dipergunakana untuka 

perbandingana dana kerangkaa acuana untuka persoalana yanga 

sejenis,a sehinggaa dapata meningkatkana kualitasa pendidikan.a Sertaa 

dapata menjadia bahana acuana dana dorongana bagia akademika sertaa 

menjadia tolaka ukura keberhasilana dalama memberikana bekala ilmua 

kepadaa mahasiswaa sebeluma terjuna dalama persaingana tenagaa 

kerjaa yanga nyata. 

3. Bagia Penulis 

Menambaha wawasana pengetahuana dana pengalamana penulisa 

mengenaia pembuatana dataa mininga menggunakana metodea Naïvea 

Bayesa Classifier. 

 

1.4. Sistematikaa Penulisan 

Gunaa memudahkana pemahamana tentanga penelitiana ini,a makaa 

pembahasana akana dibagia dalama beberapaa baba sesuaia dengana pokoka 

permasalahannya,a yaitu: 
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BABa Ia a  PENDAHULUAN 

Berisia latara belakanga masalah,a rumusana dana 

batasana masalah,a tujuana dana manfaata penelitian,a 

metodologia penelitana a dana sistematikaa penulisan. 

BABa II TINJAUANa PUSTAKA 

Berisia tentanga informasia hasila penelitiana yanga 

telaha dilakukana sebelumnyaa dana menghubungkana 

dengana masalaha yanga sedanga diteliti. 

BABa III METODEa PENELITIAN 

Berisia tentanga metodea penelitiana yanga 

digunakana dalama analisisa sentimena reviewa Hotela 

Myzonea menggunakana algoritmaa Naivea Bayesa 

Classifier.a  

BABa IV HASILa PENELITIANa DANa PEMBAHASAN 

Berisia tentanga hasila pembahasana daria 

penelitiana analisisa sentimena reviewa Hotela Myzonea 

menggunakana algoritmaa Naivea Bayesa Classifier. 

BABa V KESIMPULANa DANa SARAN 

Padaa baba inia berisia tentanga kesimpulana dana 

sarana pembuatana sistem. 


