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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil yang telah dilakukan, 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil klasifikasi sentimen menggunakan metode SVM pada aplikasi 

Indodax dengan total 1138 data ulasan yang digunakan, pembagian data 

latih dan data uji menggunakan tiga rasio dengan perbandingan 60:40, 

70:30, dan 80:20 dengan hasil akurasi klasifikasi yang dihasilkan berturut-

turut yaitu 81%, 84% dan 85%. Akurasi tertinggi terdapat pada pembagian 

data dengan rasio perbandingan 80:20. Dimana 910 data sebagai data latih 

dan 228 data sebagai data uji. Dari data uji tersebut 106 data masuk kelas 

negatif dan sisanya 122 data masuk pada kelas positif, dengan tingkat 

akurasi yang dihasilkan sebesar 85% artinya dari 228 ulasan terdapat 196 

ulasan terklasifikasikan dengan benar pada kelas sentimennya.  

2. Secara umum sentimen negatif pada aplikasi Indodax menunjukkan 

keluhan terhadap biaya penarikan uang dari aplikasi yang dianggap mahal, 

sering errornya aplikasi dan lambatnya server berjalan saat jual beli aset 

kripto namun saat melakukan top up server berjalan cepat dan lancar, 

sehingga pengguna aplikasi merasa dirugikan.  Sedangkan sentimen positif 

pada aplikasi Indodax berkaitan dengan kepuasan pengguna bahwa 

aplikasinya bagus dan mudah digunakan untuk melakukan jual beli aset 

kripto dan respons yang cepat dari aplikasi.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, terdapat beberapa hal yang 

disarankan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Pada penelitian ini data yang digunakan hanya ulasan yang diberikan 

pengguna pada bulan Oktober 2021, untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan menambah data dengan jangka waktu ulasan yang lebih lama 

agar hasil klasifikasi yang didapatkan lebih representatif. 



 

 

53 

Alfio Kusuma, 2022 

ANALISIS SENTIMEN PADA APLIKASI INDODAX DI GOOGLE PLAY STORE 

MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, S1 Informatika 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan sistem pelabelan 

yang dilakukan oleh tenaga ahli dibidang sentimen sehingga pemberian 

label pada data yang digunakan lebih akurat. 

3. Menggunakan metode klasifikasi dan pembobotan kata yang lainnya 

sebagai pembanding dengan performa metode Support Vector Machine. 

 

 

  


