
1. PENDAHULUAN  

Di era modern saat ini dengan  persaingan bisnis yang semakin ketat pelaku bisnis harus memanfaatkan 

teknologi dalam memasarkan barang dagangannya, agar terus mengikuti perkembangan teknologi untuk 

kemajuan usahanya (Masripah and Utami 2020). Saat ini internet memungkinkan pengguna untuk membuat 

ulasan secara online di berbagai jenis platform. Selain berbagi pengalaman pribadi, pengguna juga 

menunjukkan emosi atau perasaan mereka dalam user-generated content (UGC), seperti ulasan pengguna 

(Wu and Li 2020). Kelas sentimen positif dan negatif yang terdapat pada ulasan online jelas mencerminkan 

persepsi pengguna tentang berbagai jenis layanan yang ada. Selain itu, pelanggan berpotensial yang 

membaca ulasan online dapat secara signifikan terpengaruh oleh polaritas sentimen dari ulasan yang tertera 

pada kolom ulasan. Hal ini menandakan ulasan yang bersentimen positif ataupun negatif yang ditinggalkan 

oleh pengguna, sangat mempengaruhi pengguna lainnya dalam memilih layanan ataupun produk yang  

dicari (Artanti et al. 2018).  

  Internet kini telah menjadi media andalan dalam berkomunikasi hingga berbisnis. Internet juga sangat 

membantu dan memudahkan dalam proses bisnis, sehingga saat ini bisnis online lebih disukai oleh 

masyarakat. Salah satu marketplace terkenal di Indonesia saat ini, yaitu Shopee. Hal ini didukung oleh data 

pada situs iprice yang menyatakan Shopee menjadi e-commerce dengan pengunjung situs bulanan terbesar 

di Indonesia. Data iprice menunjukkan, Shopee mendapatkan sebanyak 71,5 juta kunjungan selama kuartal 

I tahun 2020. Sedangkan Tokopedia dan Bukalapak menempati urutan selanjutnya, masing-masing 

sebanyak 69,8 juta dan 37,6 juta kunjungan (Dwi 2020). Berdasarkan data pendukung inilah peneliti tertarik 

menggunakan marketplace Shopee pada google play store yang dijadikan sebagai studi kasus penelitian.  

  Saat ini marketplace menjadi pilihan yang paling digemari masyarakat untuk berbelanja suatu produk 

karena memiliki banyak kelebihan atau kemudahan, antara lain : pembeli tidak perlu datang langsung ke 

tempat penjual, toko dapat diakses 24 jam, banyak diskon, promo, dan bahkan bebas ongkos kirim. Namun 

karena kelebihan itulah sehingga sering muncul beberapa permasalahan, seperti : sering terjadi penipuan 

pada saat melakukan transaksi, penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dipesan, barang yang ada 

digambar tidak sesuai dengan aslinya, kemasan rusak serta juga terjadi kesalahan warna. Hal inilah yang 

kemudian mendorong banyak pelanggan menggunakan media sosial untuk melampiaskan perasaannya 

terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan online marketplace, dengan menuliskan 

komentarnya pada situs online tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat atau 

pelanggan untuk berbelanja secara online (Muktafin, Kusrini, and Luthfi 2020).  

Berdasarkan ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengguna aplikasi Shopee diharapkan adanya umpan 

balik bagi pihak developer untuk meningkatkan kualitas layanan. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya 

data ulasan yang masuk, sehingga sistem aplikasi e-commerce belum mampu mengetahui hal-hal apa saja 

yang perlu segera dilakukan perbaikan. Belum ada metode yang sistematis dan akurat yang dapat 



mengklasifikasikan sebuah ulasan menjadi kelompok positif dan negatif. Dengan adanya klasifikasi data 

ulasan pengguna berdasarkan jenis sentimen, akan mempermudah pihak developer dalam mendapatkan 

informasi sentimen dari para pengguna aplikasi e-commerce. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen pengguna aplikasi e-commerce Shopee, yang akan 

menghasilkan rekomendasi bagi pihak developer agar kedepannya dapat memperbaiki kualitas fitur, 

pelayanan, produk, serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan.  Proses 

pengklasifikasian dalam penelitian ini menggunakan machine learning dengan metode algoritma Naive 

Bayes dan K-Nearest Neighbor untuk mengetahui hasil klasifikasi sentimen, dan juga untuk mengetahui 

perbandingan accuracy, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan digunakan metode word cloud, yaitu berdasarkan jumlah 

kata-kata yang sering ditulis pelanggan e-commerce Shopee. Hasil penelitian pada aplikasi e-commerce 

Shopee ini diharapkan dapat memberikan hasil klasifikasi teks yang baik dan akurat agar dapat menjadi 

sistem rekomendasi dan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

 


