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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki awal tahun 2020, lembaga Dewan perwakilan rakyat Republik 

Indonesia  (DPRRI) menerima pengajuan draft Rancangan Undang-Uncang 

(RUU) Omnibuslaw dari pemerintah Republik Indonesia yang didalamnya 

memiliki dua kategori yaitu RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja dan RUU 

Omnibuslaw Perpajakan. 

Omnibuslaw merupakan sebuah istilah bagi aturan yang dialamnya 

mencakup berbagai kategori. Secara harfiah omnibuslaw didefinisikan sebagai 

hukum untuk semua yang berasal dari bahasa latin omnis yang memiliki arti 

“banyak” atau “untuk semua” [1]. 

Dengan adanya pengajuan draft RUU Omnibuslaw tersebut, muncul 

berbagai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu draft RUU 

omnibuslaw yang banyak menimbulkan opini dan kritik dari masyarakat ialah 

draft RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja khususnya dari mereka yang 

merasa terdampak langsung jika draft RUU Omnibuslaw tersebut ditetapkan.  

Seiring dengan perkembangan media informasi, kritik dan dukungan dari 

masyarakat mengenai RUU Omnibuslaw ini banyak disampaikan melalui media 

sosial. Salah satu  media yang digunakan sebagai penyampaian opini terkait 

RUU Omnibuslaw ini adalah media sosial Twitter, terlebih ketika topik RUU 

Omnibuslaw sedang ramai dibicarakan, banyak yang membagikan opini dan 
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berita secara rel-time melalui media sosial twitter , sehingga data opini yang ada 

semakin banyak .  

Platform media sosial Twitter memberikan kemudahan dalam mengakses 

data Tweet yang ada dengan cara mendaftar akses API melalui layanan Twitter 

Developer. Setelah mendapatkan akses API, data tweet juga dapat diakses 

dengan bantuan layanan web scraping sehingga data tweet  mudah didapatkan 

untuk berbagai tujuan salah satunya untuk tujuan penelitian .  

Dengan adanya penjelasan di atas, maka diperlukan sebuah analisis yang 

dapat menampilkan arah opini yang ada. Dengan harapan masyarakat dapat 

mengetahui arah opini yang disampaikan pada media sosial Twitter melalui 

pendekatan ilmiah agar arus arah opini yang ada memiliki informasi yang lebih 

mudah di fahami dan tidak membuat masyarakat kebingungan dalam menerima 

informasi yang ada. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

algoritma Convolutional Neural Network yang akan berperan pada tahapan 

klasifikasi data opini yang telah didapat. Dengan menerapkan juga metode Deep 

Learning agar proses klasifikasi yang dilakukan oleh sistem memiliki nilai 

akurasi yang baik karena data yang ada akan melalui berbagai proses deteksi 

klasifikasi .  

 Dengan demikian, penelitian tugas akhir ini disusun dengan judul  

“ Analisis Sentimen Pengguna Twitter Terhadap RUU Omnibuslaw 

Menggunakan Metode Convolutional Neural Network  “ 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana menerapkan algoritma Convolutional Neural Network dalam 

menganalisis sentimen pengguna Twitter terhadap RUU Omnibuslaw? 

2. Bagaimana tingkat akurasi algoritma Convolutional Neural Network untuk 

sentiment pengguna Twitter terhadap RUU Omnibuslaw? 

3. Bagaimana hasil dari opini yang telah di analisa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

yaitu :  

1. Membangun sebuah sistem analisis sentimen yang dapat menganalisa data 

opini pengguna media sosial Twitter terhadap RUU Omnibuslaw  dengan 

menerapkan algoritma Convolutional Neural Network. 

2. Mengetahui tingkat akurasi algoritma Convolutional Neural Network untuk 

analisis sentimen pengguna Twitter terhadap RUU Omnibuslaw. 

3. Mendapatkan hasil analisis opini berupa klasifikasi setuju dan tidak setuju 

terkait permasalahan RUU Omnibuslaw dari pengguna Twitter agar informasi 

yang memiliki banyak data lebih mudah di fahami .  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, ada beberapa 

manfaat yang ingin didapatkan, yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana cara menerapkan algoritma Convolutional Neural  

Network dalam analisis sentimen. 

2. Mengetahui keakurasian algoritma Convolutional Neural Network didalam 

analisis sentimen. 

3. Mengetahui arah opini pengguna Twitter terhadap RUU Omnibuslaw 

sehingga informasi yang ada lebih mudah di fahami. 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dipaparkan, ada beberapa batasan masalah yang akan dianalisa pada 

penelitian ini. Adapun batasan-batasan tersebut yaitu:  

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap pengguna media sosial Twitter.  

2. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini berupa data tweet tentang 

opini pengguna Twitter terhadap RUU Omnibuslaw. 

3. Opini yang dianalisis merupakan opini berbahasa Indonesia.   

4. Dataset tweet yang digunakan ialah data tweet dalam kurun waktu 3 Bulan 

terakhir (Juni-Agustus 2020). 

5. Algoritma yang digunakan didalam penelitian ini adalah algoritma 

Convolutional Neural Network.  

6. Pemodelan sistem yang digunakan adalah pemodelan Waterfall .  

7. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman python 



5 

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan asli, pada penelitian ini dilakukan 

metode pengumpulan data dengan menggunakan add-on  Tweet Archiver yang 

tersedia pada Google Spreadsheet. Penggunaan add-on Tweet Archiver ini 

memerlukan akses masuk ke akun Twitter yang akan digunakan untuk 

mengambil data Tweet. Keunggulan dari penggunaan Tweet Archiver ini adalah 

kita bisa mendapatkan data dari Twitter dengan rentang waktu data tweet 5 

sampai 7 hari sebelumnya tanpa harus memiliki API Twitter dan data yang telah 

didapat bisa langsung disimpan dalam bentuk file csv,xlsx dan pdf.  

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode Deep 

Learning dengan tujuan agar hasil yang diperoleh dari keluaran sistem yang 

dibuat memiliki tingkat akurasi klasifikasi yang baik karena dataset telah melalui 

berbagai proses deteksi klasifikasi didalam sistem . 

1.6.3 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang diterapkan didalam penelitian ini adalah 

metode pengembangan Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM) yang memuat proses pemahaman bisnis (Business Understanding), 

pemahaman data (Data Understanding), pengolahan data (Data Preparation), 

pemodelan (Modeling), evaluasi (Evaluation) dan juga penyebaran 

(Deployment) 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Pada gambar 1.1 dibawah ini merupakan gambaran dari kerangka pemikiran 

penelitian tugas akhir yang akan dibuat. Adapun kerangka pemikirannya adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir ini disusun dalam 5 

(lima) bab yang masing-masing bab menguraikan beberapa pokok 

pembahasan dan dirancang untuk memenuhi setiap tujuan dari perancangan 

dan pengembangan penelitian ini. Adapun sistematika susunan penulisan 

laporan ini yaitu sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang diambil, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

metodologi pengembangan penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika 

penulisan yang dijadikan awal dalam perancangan dan pembuatan laporan 

tugas akhir ini. 

BAB II : STUDI PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang konsep/teori apa saja yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat, serta membahas tentang landasan teori yang digunakan 

dalam implementasi dari perancangan tugas akhir. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan tentang perancangan sistem yang dibuat yang di 

dalamnya berisi tentang pemahaman bisnis, pemahaman data serta pengolahan 

data dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari perancangan dan pembuatan 

sistem. Serta hasil pengujian terhadap perancangan sistem yang telah dibuat. 

     BAB V :PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, serta hasil dari perancangan dan pengembangan system yang telah 

dilakukan. Pada bab ini juga berisi saran yang diajukan dalam upaya 

pengembangan lebih luas lagi dari penelitian yang telah dilakukan. 


