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Abstrak. Twitter merupakan salah satu media sosial yang cukup popular digunakan di
Indonesia untuk menyalurkan opini atau pendapat. Tanda hashtag pada twitter sering
digunakan dan biasannya terdapat di awal, tengah atau akhir tweet. Setiap opini dari
publik dapat berupa support atau kritikan, sehingga diperlukan analisis sentimen. Analisis
sentimen dilakukan untuk mengetahui sentimen publik terhadap suatu hashtag yang
sedang trend menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). Dari sini nantinya
dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis
sentimen opini publik pada hashtag yang sedang trend di twitter.
Kata kunci: Analisis Sentimen, HashTag Twitter, Support Vector Machine.
Abstract. Twitter is one of the most popular social media used in Indonesia to channel
opinions or opinions. The hashtag sign on Twitter is often used and usually there is at the
beginning, middle or end of the tweet. Every opinion from the public can be in the form of
support or criticism, so sentiment analysis is needed. Sentiment analysis was conducted to
find out the public sentiment towards a trend hashtag using the Support Vector Machine
(SVM) method. From here later it can be used as a reference to conduct further research on
the analysis of public opinion sentiment on the trendy hashtag on Twitter.
Keywords: Sentiment analysis, Twitter, Support Vector Machine

1. PENDAHULUAN
Twitter didirikan pada tahun 2006 dan diperkenalkan pertama kali oleh Jack Dorsey yang merupakan media
sosial mikroblog, dimana memungkinkan mengirimkan pesan 140 sampai 280 karakter. Sosial media twitter yang
terhubung di internet secara online dapat melakukan sharing di dunai maya (Bintang et al, 2018). Semakin
meningkatnya pengguna menjadikan twiter sangat popular dalam berbagai aspek dan dimanfaatkan untuk
berbagai keperluan misalnya kampanye politik, sarana pembelajaran, dan promosi produk. Pengguna aktif
aplikasi twitter mencapai 310 juta dan seluruh dunia mencapai 2,31 triliun (Zuhriyanto et al, 2018). Pada Twitter
terdapat Istilah hashtag sering di sisipkan pada tweet atau kicauan dapat berada di depan, tengah atau di
belakang. Ketika suatu Hashtag banyak digunakan di tweet, hashtag akan menjadi tren. Analisis sentimen
merupakan opinion mining bagian dari data mining, dimana cara kerjanya mengevaluasi opini dari orang-orang
terhadap suatu permasalahan (Liu, 2010). Análisis sentimen twitter pernah juga diteliti oleh sarwani et al (2015)
untuk mengetahui karakter seseorang menggunakan algoritma Naive Bayess Classifier sedangkan Buntoro
(2017) membuat análisis sentimen calon Gubernur DKI Jakarta 2017 di Twitter.
Setia hashtag yang sedang tren memiliki opini baik itu positif atau negatif, analisis sentimen terhadap komentar
yang ada pada twitter sangatlah berguna dimana dari komentar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi
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sesuatu yang bermakna (Monarizqa et al 2014). Menurut Huang (2009) di Amerika terdapat 20 sampai 30
perusahaan untuk memfokuskan layanan analisis sentimen. Dari opini tersebut kemudian penulis mencoba
membuat analisis sentimen twitter untuk mengetahui tinggi rendahnya opini publik terhadap tranding topic
yang ada dalam bentuk grafik.

2. LANDASAN TEORI
Analisis Sentimen
Analisia sentimen atau opinion mining merupakan bagian dari text mining, dimana bidang ini merupakan studi
tentang opini, tingkah laku, emosi, dan sentimen orang-orang terhadap topik permasalahan (Liu, 2010). Data
mining digunakan oleh Marfianto (2018) untuk mengidentifikasi digital forensic pada twitter hasil dari penelitian
sistem web untuk mengidentifikasi pesan teks. Text mining sendiri merupakan bagian data mining proses
utamanya melakukan ekstraksi pengetahuan serta informasi dari pola-pola yang terdapat didalam sekumpulan
dokumen dalam bentuk teks menggunakan alat analisis tertentu (Feldman and Sanger, 2006). Tujuan dari text
mining adalah untuk memperoleh informasi yang relevan. Menurut Hariani (2017) data mining merupakan
suatu algoritma untuk mengekstrak pola dari data serta memberika pengetahuan berguna untuk pengambilan
keputusan.
API Twitter
Pada tahun 2006 Jack Dorsey menciptakan twitter pada tahun itu juga partama kali diluncurkan dan menurut
statistiknya twitter merupakan jejaring sosial dengan pertumbuhan tercepat. Twitter saat ini dapat diakses
melalui alamat situs resminya yaitu www.twitter.com. Twitter sendiri memiliki API (Aplication Programming
Interface) yang bebas dikembangkan oleh developer manapun sesuai kebutuhannya. Pada penelitian Monarizqa
et al (2014), memanfaatkan fungsi Twitter Streaming API untuk mengumpulkan data penelitiannya. Streaming
API dipilih karena dapat digunakan untuk penggalian data sehingga informasi dapat deperoleh secara realtime.
SVM (Support Vector Machine)
SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada tahun 1992 sebagai bentuk rangkaian konsep-konsep dam
bidang pattern recognition. Penelitian oleh Aini (2019) menggunakan SVM untuk menghasilkan grafik untuk mendeteksi
traffic anomaly, proses pengujiannya data diinputkan kedalam file dengan menghubungkan ke data tabel dan scatter plot
untuk menghasilkan grafik. Konsep pada SVM adalah untuk mecari hyperplane terbaik sebagai pemisah dari dua
buah class (Handoko et al, 2003).

Gambar 1. SVM berusaha menemukan hyperlane terbaik

3. METODOLOGI PENELITIAN
Objek Penelitian
Objek dari penelitian yang dibahas adalah hashtag berupa tagar (#), hashtag yang banyak digunakan pada tweet akan
menjadi tren. Penelitian ini nantinya digunakan untuk mencari opini publik baik positif atau negatif berdasarkan hashtag
yang sedang tren. Hasil opini publik akan ditampilkan dalam bentuk grafik menggunakan media website.
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Metode Pengumpulan Data
Untuk menunjang pencarían fakta dan pengumpulann data, maka diperlukan pemahaman bagaimana sistem tersebut
nantinya bisa dijalankan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka untuk mendapatkan beberapa
data yang terkait dengan penelitian, seperti literature buku dan publikasi jurnal pada penelitian terdahulu.
Preprocessing
Preprocessing adalah proses untuk menghilangkan noise serta menyeragamkan kata . Tahapan dalam preprocessing dapat
dilihat pada Gambar 1.
Dokumen

Cleaning

Case Folding

Parsing

Filtering

Gambar 2 Preprocessing dokumen (Putranti, 2014)
Tahap-tahapan preprocessing yang terjadi dalam pengambilan data, yaitu:
a.
b.
c.

Cleaning proses untuk menghilangkan noise untuk membersihkan kata-kata yang tidak diperlukan.
Case folding proses untuk menyeragamkan bentuk huruf serta penghilangan tanda baca.
Parsing merupakan proses memecah dokumen menjadi sebuah kata dengan melakukan analisa serta mesihkan kata
dan menentukan struktur sintaks dari tiap kata tersebut.
d.
Filter merupakan proses untuk memilih teweet yang tidak baku penulisannya untuk diganti menjadi kata baku sesuai
dengan KBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Spesifikasi Kebutuhan
Kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam pembutan análisis sentimen twitter, antara lain:
a.

b.

Perangkat keras
1)
Laptop Aspire 4738Z
2)
Mouse Bornd
3)
USB Flasdisk Kingston 8 GB
Perangkat lunak
1)
Text Editor Sublim Text 3
2)
Web Browser Firefox 62.0
3)
Local Server xampp-win32-5.6.23-0-VC11

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan dari penelitian ini berupa perancangan antar muka desain interface dari analisis sentimen twiter.
Desain berupa dua buah halaman, yaitu login dan content.
a. Login
Halaman login dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi pengguna, memasukan username dan password salah
mengakibatkan pengguna tidak bisa untuk mengakses halaman content. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Login
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b.

Content
Halam content berupa diagram chart line berfungsi untuk mengetahui perbedaan positif dan negatif sentimen. Desain
halaman content dapat dilihat seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4. Content

5. KESIMPULAN
Dalam penelitian ini hasil analisis sentimen pada twitter adalah opini dari masyarakat terhadap tranding topic
atau hal yang sedang hangat dibicarakan, dimana untuk mengambil data opini tersebut memanfaatkan API yang
ada pada twitter. Metode yang digunakan adalah SVM (Support Vector Machine), dimana hasil analisis sentimen
berupa diagram chart line untuk mengetahui tinggi akurasi dari sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan.
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