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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejak menyebarnya kasus pandemi COVID-19 di tanah air pada maret 2020, 

hingga hari ini virus telah merambah ke seluruh penjuru daerah di Indonesia 

terhitung sejak 19 November 2021 sebanyak 4.252.705 jiwa telah terjangkit virus 

ini, 143.714 jiwa diantaranya telah terenggut nyawa setelah melawan virus 

mematikan ini (Peta Sebaran Covid19, 2021).Sehingga pemerintah perlu untuk 

segera membuat kebijakan yang dapat mencegah virus COVID-19 ini menyebar 

semakin jauh. Sebagai bentuk mitigasi karena COVID-19 dapat di katakana sebuah 

bencana atau musibah yang memiliki kepentingan tingkat nasional segala segi baik 

kesehatan, perekonomian, hingga pendidikan menjadi terdampak oleh virus 

mematikan ini. 

 Dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 Pemerintah Indonesia 

membuat beberapa kebijakan seperti Work From Home, Pembelajaran daring 

sampai beberapa penerapan pembatasan sosial bagi masyarakat di daerah dengan 

zona merah penyebaran COVID-19 (Afiana et al., 2020). Selain itu pemerintah 

Indonesia juga bergerak cepat untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat di 

download oleh masyarakat seluruh Indonesia secara bebas dengan harapan 

membantu untuk penanganan penyebaran virus ini yang semakin hari semakin 

banyak masyarakat yang terjangkit melalui Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (KOMINFO) berbasis android dengan nama “PeduliLindungi” 

(Aplikasi & Andorid, 2020). 

 Aplikasi PeduliLindungi digunakan dalam rangka melakukan penelusuran 

aktivitas yang dilakukan masyarakat di fasilitas umum, dalam penggunaannya 

aplikasi ini memberikan batasan bagi masyarakat di zona atau wilayah tertentu yang 

sudah melakukan vaksinasi pertama maupun kedua yang dapat memasuki fasilitas 

umum (PeduliLindungi, 2021). Pada aplikasi ini juga dapat membuat masyarakat 

yang sedang terinfeksi virus COVID-19 maka tidak mendapatkan akses ke dalam 

fasilitas umum yang ada (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016), dengan 

penggunaannya yang berkaitan dengan penelusuran aktivitas masyarakat di fasilitas 

umum pastinya aplikasi ini memiliki intensitas penggunaan di kalangan masyarakat 
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dalam berkegiatan sehari-hari akan sangat tinggi dari penggunaan tersebut tentunya 

akan sangat banyak feedback dari masyarakat baik melalui ulasan aplikasi maupun 

media sosial. 

Melihat animo masyarakat Indonesia terhadap media sosial, serta 

berdasarkan pada data yang dilansir oleh We Are Social pada tahun 2021 sebanyak 

170 Juta rakyat Indonesia menjadi pengguna aktif media sosial angka tersebut 

menggambarkan bahwa 61.8% masyarakat dari total keseluruhan penduduk di 

negeri ini aktif  dalam berjejaring di sosial media (Social Media Statistics For 

Indonesia, 2021). Dapat dikatakan bahwa media sosial menjadi tempat yang cocok 

bagi masyarakat untuk berekspresi serta memberikan pendapat atas hal-hal yang 

memang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu media sosial yang 

menjadi tempat bagi masyarakat memberikan pendapat mereka maupun berkeluh 

kesah adalah twitter. Twitter adalah situs microblogging sehingga penggunanya 

dapat menuliskan opini mengenai topik serta mendiskusikan masalah terkini. 

Twitter menyediakan layanan bagi pengguna mereka yaitu fitur mengirim dan 

membaca tweets bersama yang dibatasi jumlah karakter maksimal hingga 140 kata 

(Afshoh, 2017). Dengan aktifnya masyarakat dan kebebasan setiap individu di 

negeri ini untuk mengakses hingga memberikan pendapat dalam sosial media, baik 

pendapat negatif maupun positif. Tentunya akan sangat penting untuk dapat 

mengetahui kandungan nilai apa yang ada dalam informasi yang diberikan di media 

sosial tersebut dari penggunanya (Faisal et al., 2020). 

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan tindak pencegahan penyebaran 

virus COVID-19 dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka bukan tidak 

mungkin sebuah aplikasi akan memiliki pandangan serta pengalaman pengguna 

yang berbeda-beda, di satu sisi mungkin terdapat pengguna yang merasakan sisi 

positif baik dari kebijakan hingga penggunaan aplikasi tersebut namun di sisi lain 

tentunya akan terdapat pengalaman dan pandangan yang tidak cukup baik terhadap 

aplikasi PeduliLindungi maka diperlukan sebuah penelitian mengenai hal tersebut 

untuk dapat melihat opini dari publik terhadap aplikasi tersebut. Maka Penelitian 

mengenai analisis sentimen sangat diperlukan, analisis sentimen berfokus pada 

analisis dan pemahaman emosi dari ulasan teks dengan tujuan untuk memprediksi, 

menganalisis dan secara otomatis menjelaskan emosi pengguna internet terhadap 
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sebuah kasus (Que et al., 2020).Diharapkan analisis sentiment dapat memberikan 

gambaran mengenai opini publik terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi 

yang tengah ramai diperbincangkan dalam media sosial oleh masyarakat. 

Kemudian dengan menilik pada penelitian terdahulu mengenai tingkat 

akurasi dari algoritma Naïve Bayes yang memiliki hasil evaluasi akurasi yang lebih 

baik dibandingkan menggunakan algoritma KNN dalam penelitian mengenai 

analisis sentimen (Syarifuddin, 2020).Serta pada penelitian lainnya terbukti bahwa 

penggunaan Particle Swarm Optimization mampu untuk meningkatkan akurasi dari 

algoritma yang digunakan pada penelitian dengan Support Vector Machine dan 

pada penelitian tersebut juga menghasilkan tingkat akurasi SVM yang lebih baik 

setelah menggunakan algoritma PSO (Que et al., 2020). Maka penggunaan 

algoritma Naïve Bayes didasarkan bahwa algoritma tersebut dapat menerima 

pengolahan data dalam jumlah yang besar namun tetap dengan tingkat akurasi yang 

baik kemudian diharapkan penggunaan Particle Swarm Optimization dapat 

membantu algoritma klasifikasi untuk meningkatkan hasil akurasinya. 

Sehingga berdasarkan pada hal-hal tersebut maka penelitian ini akan 

meneliti analisis sentimen dari masyarakat mengenai tanggapan serta pengalaman 

terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi berdasarkan opini yang dituangkan 

oleh masyarakat di jejaring sosial media twitter menggunakan algoritma klasifikasi 

Naïve Bayes. Hal ini diharapkan dapat memberikan pembaruan serta masukan 

terhadap pihak terkait yag memangku kebijakan untuk dapat mengetahui opini yang 

diberikan masyarakat baik mengenai kebijakan maupun penggunaan aplikasi 

PeduliLindungi sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan hal-hal yang 

memang dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, kemudian akan 

melihat efektifitas penggunaan fitur seleksi Particle Swarm Optimization yang akan 

di simulasikan penggunaannya dalam meningkatkan akurasi dari algoritma 

klasifikasi tersebut baik sesudah maupun sebelum penggunaan Particle Swarm 

Optimization.  

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan dari latar belakang, maka rumusan permasalahan yang 

timbul sebagai berikut: 
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1. Bagaimana performa dari algoritma Naïve Bayes dalam melakukan 

pengklasifikasian data tweet terkait opini masyarakat terhadap aplikasi 

PeduliLindungi? 

2. Bagaimana pengaruh Particle Swarm Optimization terhadap performa 

Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan data tweet terkait opini 

masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui sentimen opini 

masyarakat baik positif maupun negatif terhadap penggunaan aplikasi 

PeduliLindungi, kemudian mengetahui performa Algoritma Naïve Bayes dalam 

pengklasifikasian data tweet serta pengaruh performa setelah penggunaan Particle 

Swarm Optimization dalam memproses pengklasifikasian sentimen tweet ini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi mengenai 

sentimen opini masyarakat terkait aplikasi PeduliLindungi, dan juga memberikan 

pengetahuan mengenai performa Naïve Bayes dengan Particle Swarm Optimization 

dalam pengklasifikasian tweet.  

1.5 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup pada penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersumber 

dari tweet pada aplikasi twitter yang berisi opini masyarakat terhadap 

aplikasi PeduliLindungi 

2. Data yang dianalisis merupakan data hasil proses crawling yang 

bersumber dari akun media sosial twitter masyarakat sebanyak 501 

tweet masyarakat pada tanggal 13 Maret hingga 11 April 2022 

3. Tweet yang didapat menggunakan Bahasa Indonesia 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan ialah R dan Python. 

5. Menggunakan algoritma Naïve Bayes untuk melakukan klasifikasi dan 

Particle Swarm Optimization untuk proses optimasi algoritma 

klasifikasi.  
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1.6 Luaran Yang Diharapkan 

 Luaran yang diharapkan pada penelitian ini adalah suatu simulasi yang 

dapat membuatkan sebuah informasi mengenai sentimen positif dan sentimen 

negatif terhadap opini masyarakat tentang aplikasi PeduliLindungi, kemudian 

melihat performa dari model klasifikasi algoritma Naïve Bayes yang diciptakan 

serta perbandingan apabila menggunakan fitur seleksi Particle Swarm 

Optimization. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun dengan penulisan dari 

beberapa bagian : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Luaran yang 

Diharapkan, dan Sistematika Penulisan penelitian. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori dasar yang menjadi acuan 

dalam menyusun penilitian. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tahapan penelitian yang menjelaskan metodologi 

penelitian untuk menyelesaikan masalah agar penelitian dapat 

mencapai tujuan, serta berisi penjelasan tentang alat bantu penelitian 

yang digunakan dan jadwal rencana penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


