
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan sebuah sistem yang mendeteksi tweet yang 

mengandung konten ujaran kebencian di Twitter dengan menggunakan DeepDetect®  

Server. 

 

1.2. Latar Belakang 

Pada tahun 2016 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis 

bahwa pengguna Internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang [1]. Jenis konten 

internet yang paling banyak diakses adalah media sosial dengan persentase 97,4% [1]. 

Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu 

Twitter, dimana pada tahun 2016 Indonesia merupakan negara dengan pengguna aktif 

Twitter ketiga terbesar dunia. Dalam rilis Statista disebutkan pengguna aktif Twitter 

Indonesia per Mei 2016 mencapai 24,34 juta [2]. Twitter merupakan layanan jejaring 

sosial yang termasuk dalam kategori microblogging yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter yang dikenal 

dengan sebutan kicauan (tweet). Pengguna Twitter bisa berbagi informasi tentang 

dirinya sendiri dan juga bisa membagikan informasi umum.  

Pengunaan media sosial khususnya Twitter tentunya memiliki dampak positif 

yaitu kemudahan berkomunikasi, beropini dan berekspresi. Dalam waktu yang singkat, 

ekspresi dan opini seseorang akan begitu mudah dilihat atau diakses oleh banyak pihak 

sehingga aksi saling menanggapi dapat dengan mudah terjadi. Banyaknya tanggapan 

yang bermunculan menciptakan berbagai pandangan. Argumen-argumen tersebut dapat 

bernilai positif maupun negatif. Selain mudah untuk berkomunikasi, Twitter 

menyediakan Aplication Programming Interface (API) yang memudahkan para 

pengembang aplikasi untuk mengambil data dari Twitter dikarenakan API Twitter lebih 

terbuka jika dibandingkan media sosial lainnya seperti Facebook, Path dan Instagram.  

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa banyak terdapat berita maupun 

informasi yang menyinggung permasalahan suku, agama, ras dan antargolongan 

(SARA). Hal-hal tersebut memunculkan pendapat beragam dari berbagai pihak. Banyak 
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orang mengungkapkan ujaran kebencian dan mendukungnya. Oleh karena banyaknya 

pengguna Twitter dan pokok bahasannya, maka perlu dibuat sebuah sistem yang dapat 

mengklasifikasikan akun Twitter berdasarkan tweet yang pernah diunggah dengan 

mendeteksi apakah tweet tersebut mengandung ujaran kebencian atau tidak. Hal ini 

berguna untuk menyaring tweet yang menyebarkan ujaran kebencian sehingga dapat 

ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 2008 Pasal 28 ayat 2 yang telah ditetapkan. Dalam kasus pengklasifikasian 

ini memanfaatkan sebuah machine learning API DeepDetect® server dengan 

menggunakan data latih dan data uji berupa tweet yang berkaitan dengan politik di 

Indonesia yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu hate speech dan netral. 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan nomor 031/I.3/FTEK/V/2018 

tertanggal 22 Mei 2018 dan nomor 03/Kep/D/FTEK/II/2019, spesifikasi skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dataset tweet yang digunakan adalah tweet berbahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia yang merupakan tweet dengan kategori hate speech dan netral. 

2. Jumlah dataset sebanyak 2000 tweet. 

3. Data yang diambil dari Twitter berupa teks. 

4. Machine learning service menggunakan algoritma multilayer perceptron 

dengan 200 neuron tersembunyi di 2 layer dan menggunakan aktivasi relu. 

5. Pengambilan tweet dari Twitter menggunakan sebuah crawler. 

6. Klasifikasi tweet berupa hate speech dan netral. 

7. Klasifikasi akun berupa persentase prediksi akun tersebut sebagai pengujar 

kebencian. 

8. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan: 

➢  Ubuntu 16.04 LTS 

➢  DeepDetect Server 

➢  Library Caffe 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, 

berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

1. BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang tujuan pembuatan skripsi, latar belakang 

permasalahan, spesifikasi sistem yang akan direalisasikan dan sistematika 

penulisan. 

 

2. BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pembahasan teori sebagai penunjang dari 

perancangan sistem, meliputi pengertian ujaran kebencian, text mining, 

analisis sentimen, jaringan syaraf tiruan, multilayer perceptron, fungsi 

aktivasi,  DeepDetect® server, library Caffe dan Precision, Recall dan 

Accuracy. 

  

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem pendeteksi akun penyebar ujaran 

kebencian di Twitter dengan DeepDetect Server. 

 

4. BAB  IV  PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang pengujian sistem beserta analisis sebagai pengukur 

tingkat keberhasilan sistem terhadap spesifikasi sistem. 

 

5. BAB  V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pengembangan sistem. 


