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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kosmetik merupakan kebutuhan manusia, baik wanita maupun pria. 

Menurut buku A-Z tentang Kosmetik (Muliyawan dan Suriana, 2013) pada 

dasarnya kosmetik merupakan campuran bahan yang dioleskan ke bagian 

luar tubuh seperti lapisan terluar kulit, kuku, rambut, bibir, gigi, dan lainnya 

untuk tujuan menambah pesona, perlindungan, perbaikan, agar 

penampilannya lebih cantik dari sebelumnya. Berdasarkan kegunaannya 

untuk kulit, kosmetik dikategorikan ke dalam 2 tipe yaitu kosmetik 

perawatan kulit (skincare cosmetics) serta kosmetik riasan (make up). 

Skincare dibutuhkan untuk menjaga kebersihan serta kesehatan kulit. Ada 

beberapa jenis produk yang termasuk kategori skincare, yaitu pembersih 

kulit (cleanser), penyegar kulit (freshener), pelembab kulit (moisturizer), 

pelindung kulit (sunscreen), pengampelas kulit (peeling).  (Tranggono dan 

Latifah, 2013).  

Kosmetik merupakan salah satu sektor industri yang justru 

mengalami pertumbuhan positif selama pandemi Covid-19, terutama di 

tahun 2021 ini. Berdasarkan data bulan Januari 2021 dari dashboard 

Compas.co.id (Haasiani, 2021), kategori perawatan kecantikan 

mengungguli transaksi penjualan di e-commerce sebesar 46.8%. Selain itu, 

nilai total transaksi kategori perawatan kecantikan di pasar online sendiri 

sudah berhasil menembus angka Rp40 Miliar. 50% dari brand kecantikan 

wajah yang masuk ke peringkat 10 besar berdasarkan penjualan di bulan 

Januari ini merupakan brand lokal, data ini menunjukkan bahwa brand lokal 

dapat bersaing dengan brand global.   

Skin Game adalah salah satu brand kosmetik lokal yang 

menawarkan produk-produk untuk mengatasi jerawat serta komedo 

(Panjaitan, 2021). Brand ini meluncurkan produk pertamanya di tahun 2019 
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dan hingga saat ini, Skin Game sudah meluncurkan 10 produk skincare dan 

3 produk make-up. Produk tersebut terdiri dari obat totol jerawat, masker 

untuk komedo, masker clay, essence, serum, cleanser dan toner. Produk 

pertama Skin Game yaitu Acne Warrior (obat totol jerawat) sudah terjual 

lebih dari 40.000 pcs di bulan Juni 2021.  

Dalam proses pemilihan skincare, seringkali calon pembeli 

membutuhkan opini orang yang sudah memakai produk tersebut, baik opini 

secara lisan maupun tulisan. Dalam studi berjudul Connected Beauty 

Consumer Report (Google Insight, WPP dan Kantar, 2020), 26% konsumen 

usia 18-35 tahun membeli produk selepas melihat review dan sebanyak 40% 

memakai pencarian di internet untuk melihat review produk. Saat ini sudah 

banyak media sosial yang dapat menyalurkan opini mulai dari Twitter, 

Instagram, Facebook, Blog, Youtube dan platform khusus review produk 

kosmetik, salah satunya Female Daily.  

Female Daily merupakan destinasi kecantikan nomor satu di 

Indonesia yang memuat artikel serta review produk kecantikan dari 865.000 

member di seluruh Indonesia. Di setiap subkategori produk, kita dapat 

mengurutkan produk tersebut berdasarkan beberapa kategori, salah satunya 

kepopuleran produk. Produk populer di reviews.femaledaily.com 

merupakan produk yang memiliki review paling banyak, tetapi tidak berarti 

produk tersebut mempunyai sentimen positif. Apabila sentimen produk 

tersebut negatif maka kemungkinan besar produk tersebut tidak 

direkomendasikan atau tidak bagus untuk digunakan walaupun mempunyai 

review yang banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan klasifikasi sentimen 

pada review produk untuk memahami produk tersebut bagus serta 

direkomendasikan atau tidak. 

Klasifikasi sentimen memerlukan algoritma seperti Naïve Bayes 

(NB), Support Vector Machine (SVM), Maximum Entropy (ME), dan K-

Nearest Neighbor (KNN). Algoritma ini digunakan dalam beberapa 

penelitian seperti analisis sentimen review produk kosmetik (Yutika, 

Adiwijaya dan Faraby, 2021),  movie reviews (Rahman dan Hossen, 2019), 
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komentar peserta diklat (Siregar, Siregar dan Arianto, 2019), dan hotel 

reviews (Farisi, Sibaroni dan Faraby, 2019). Naïve Bayes merupakan model 

yang dikenal simpel dan efektif (Yutika, Adiwijaya dan Faraby, 2021) serta 

memiliki asumsi yang kuat terhadap independensi dari setiap kondisi. 

terutama ketika data latih yang digunakan sedikit. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Rahman dan Hossen, 2019) diuji 5 classifier untuk analisis 

sentimen movie review diantaranya Bernoulli Naïve Bayes (BNB), Decision 

Tree (DE), Support Vector Machine (SVM), Maximum Entropy (ME), serta 

Multinomial Naïve Bayes (MNB) dan hasil akurasi tertinggi sebesar 88.5% 

dihasilkan oleh Multinomial Naïve Bayes. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan Multinomial Naïve Bayes classifier.  

Fitur pembobotan TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document 

Frequency) dapat melihat seberapa relevan suatu kata pada dokumen 

(Rustam et al., 2019). Pada penelitian analisis sentimen berbasis aspek oleh 

(Srividya dan Sowjanya, 2019) dibandingkan dua model yaitu POS tagging 

dan TF-IDF pada 2 classifier. Hasil penelitian ini menunjukkan performansi 

TF-IDF lebih baik dibanding POS tagging pada kedua classifier, Naïve 

Bayes dan Support Vector Machine. Pada classifier Naïve Bayes didapatkan 

akurasi sebesar 75.71%. Studi lainnya yaitu Sentiment Analysis of the 

Enforcement of PSBB Part II in Jakarta di media sosial Twitter oleh 

(Brahmantha dan Santiyasa, 2020) membandingkan 2 classifier yaitu K-

Nearest Neighbor dan Multinomial Naïve Bayes dengan pembobotan TF-

IDF. Dari hasil evaluasi didapatkan akurasi sebesar 85% untuk Multinomial 

Naïve Bayes classifier dengan pembobotan TF-IDF. Berdasarkan beberapa 

penelitian yang sudah dipaparkan, peneliti mengusulkan pengklasifikasian 

sentimen review produk brand Skin Game menggunakan metode 

Multinomial Naïve Bayes dan TF-IDF dengan keinginan menghasilkan 

akurasi yang lebih baik.      

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah 

yang ada yaitu: 
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1. Bagaimana membangun model klasifikasi sentimen review produk Skin 

Game dengan metode Multinomial Naïve Bayes dan TF-IDF? 

2. Bagaimana tingkat akurasi dan performa algoritma Multinomial Naïve 

Bayes dan TF-IDF dalam mengklasifikasikan sentimen dari review 

produk Skin Game?  

3. Bagaimana hasil polaritas sentimen pengguna skincare pada forum 

review Female Daily terhadap produk Skin Game? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membangun model klasifikasi sentimen review produk Skin Game 

dengan metode Multinomial Naïve Bayes dan TF-IDF. 

2. Mengetahui tingkat akurasi dan performa algoritma Multinomial Naïve 

Bayes dan TF-IDF dalam mengklasifikasikan sentimen dari review 

produk Skin Game. 

3. Mengetahui hasil polaritas sentimen pengguna skincare pada forum 

review Female Daily terhadap produk Skin Game. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya berupa: 

1. Dapat diperoleh polaritas sentimen pengguna skincare terhadap produk 

kosmetik lokal Skin Game. 

2. Dapat menjadi bahan feedback atau evaluasi untuk brand lokal Skin 

Game terkait persepsi pengguna skincare di forum review Female Daily 

terhadap produk Skin Game.  

1.5 Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan pada penelitian ini adalah model klasifikasi 

untuk sentimen review produk Skin Game menggunakan metode 

Multinomial Naïve Bayes ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 

review yang ada di kemudian hari. Selain itu, juga untuk mengetahui hasil 

sentimen baik itu positif ataupun negatif dari review produk yang diteliti, 

sebagai informasi maupun referensi bagi calon pembeli. 
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1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data didapatkan dari bagian Review pada website 

reviews.femaledaily.com. 

2. Data yang diambil adalah review berbahasa Indonesia dari produk Skin 

Game paling populer berdasarkan website reviews.femaledaily.com 

yaitu, Acne Warrior (obat totol jerawat). 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. 

 

1.7 Sistematika Penulisaan 

Dalam sistematika penulisan proposal ini, disusun berdasarkan aturan 

penulisan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan latar belakang dari 

permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, luaran yang diharapkan, 

ruang lingkup serta sistematika penulisan yang akan diteliti. 

 BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab 2 Tinjauan Pustaka, menjelaskan teori-teori yang 

menjadi dasar dari penelitian secara detail yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini. 

 BAB 3  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab 3 Metodologi Penelitian, menjelaskan tahapan 

penelitian. 

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab 4 Pembahasan, menjelaskan setiap tahap proses 

penelitian dari masalah yang terkait sehingga mencapai hasil 

dan tujuan yang sesuai.. 
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BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab 5 Kesimpulan dan Saran, menguraikan kesimpulan 

hasil penelitian juga saran sebagai sarana untuk 

memecahkan masalah penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 

 

 


