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 BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Human Resource Management  merupakan prosedur sistematis untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik dan memvalidasi data 

yang di butuhkan oleh suatu organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas 

sumber daya manusia, dan karakteristik unit organisasinya. Dengan adanya HRM, 

sebuah organisasi dapat dengan mudah memantau perkembangan karyawannya 

yang mana karyawan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam 

perkembangan sebuah company. Emosi karyawan dalam keseharian mereka selalu 

berubah-ubah yang difaktori dari berbagai sisi, sehingga dalam pelaksanaan kerja 

dapat mempengaruhi kenyamanan mereka dalam bekerja yang dapat berakibat 

keluarnya karyawan dari organisasi tersebut [1]. 

Social Media merupakan sarana yang baik bagi orang-orang untuk 

mengekspresikan pendapat mereka pada berbagai topik. Bahan pemberi opini 

secara emotional apa yang sedang dirasakan dalam diri mereka. seperti facebook 

dan twitter merupakan sarana social media public yang mana pengguna dapat 

mengomentari dan merespon apa yang mereka pikirkan. Kemampuan untuk 

mengekstrak pendapat tersebut dari baris-baris teks dapat menjadi sangat berguna, 

dan ini adalah area studi yang banyak dikaji, tidak diragukan karena kemungkinan 

nilai komersialnya. Dikarenakan kebanyakan informasi (perkiraan umum 

mengatakan lebih dari 80%) saat ini disimpan sebagai teks, text mining diyakini 

memiliki potensi nilai komersial tinggi [2]. 

Text mining, mengacu pada proses mengambil informasi berkualitas tinggi 

dari teks. Informasi berkualitas tinggi biasanya diperoleh melalui peramalan pola 

dan kecenderungan melalui sarana seperti pembelajaran pola statistik. Proses text 

mining yang khas meliputi kategorisasi teks, text clustering, ekstraksi 

konsep/entitas, produksi taksonomi granular, sentiment analysis, penyimpulan 

dokumen, dan  pemodelan relasi entitas (yaitu, pembelajaran hubungan antara 

entitas bernama [3]. 
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Salah satu metode klasifikasi yang dapat digunakan adalah metode Naïve 

Bayes yang sering disebut dengan Naïve Bayes Classifier (NBC). Kelebihan NBC 

adalah sederhana tetapi memiliki akurasi yang tinggi. Berdasarkan hasil 

eksperimen, NBC terbukti dapat digunakan secara efektif untuk mengklasifikasikan 

berita secara otomatis dengan akurasi mencapai 90.23%. Algoritma NBC yang 

sederhana dan kecepatannya yang tinggi dalam proses pelatihan dan klasifikasi 

membuat algoritma ini menarik untuk digunakan sebagai salah satu metode 

klasifikasi [4]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana unjuk kerja Naïve Bayes classifier dalam mengklasifikasikan 

opini dalam berbahasa indonesia. 

2. Bagaimana unjuk kerja Naïve Bayes classifier dalam menganalisis 

sentiment seseorang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat mengetahui 

emosi karyawan pada hari bekerja dengan teknologi Naïve Bayes classifier  guna 

mengambil tindakan dan sikap yang pas sehingga karyawan merasa nyaman dalam 

bekerja, serta mengetahui tingkat kesuksesan Naïve Bayes dalam pengambilan 

keputasan serta analisis sentiment pada saat implementasi. 

1.4 Hipotesa 

Algoritma Term Frequency – Inversed Document Frequency (TF-IDF) 

sebagai  feature weighting  pada  Multinomial Naïve Bayes  mampu memberikan 

performansi sentiment analys  secara keseluruhan. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini untuk menganalisa sentiment karyawan pada aplikasi human 

resource management, dengan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Metode artificial intelegence yang digunakan dalam text mining ialah Naïve 

Bayes. 
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2. Penelitian hanya berfokus kepada sentiment analys dalam menentukan 

emosi user. 

3. Data yang digunakan dalam text mining berupa data wall HRM, facebook 

dan twitter. 

4. Data yang disimpulkan menggunakan text mining hanya update data pada 

hari yang sama mengakses sistem serta data update terakhir saja. 

5. Data yang dapat diolah berupa text yang mengandung sentiment dan bukan 

kata pribahasa. 

1.6 Metode Penelitian 

Untuk membuat simulasi Sentiment Analys Dalam Menentukan Emosi 

Karyawan Menggunakan Text mining Naïve Bayes diperlukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 1 Metode Penelitian 

A. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini mengidentifikasi masalah-masalah  yang terjadi pada 

pembuatan Tugas Akhir, yaitu : 
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a. Bagaimana menintegrasikan Naïve Bayes text mining dalam sistem 

Human Resource Management. 

b. Bagaimana Naïve Bayes dapat mengklasifikasikan text dalam 

menentukan emosi karyawan. 

c. Sebesar apa tingkat keberhasilan Naïve Bayes dalam menentukan emosi 

pada status terbaru karyawan. 

d. Apakah sentiment analisys dapat membantu kinerja sebuah orgnisasi 

dalam mengmbil sikap terhadap karyawan. 

 

B. Studi Literatur 

Suatu penelitian memerlukan studi literatur untuk melakukan pencarian 

informasi dan pemahaman literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas dan simulasi yang dibangun. Studi literatur diperoleh dari 

jurnal, buku-buku referensi, paper dan sumber-sumber penelitian 

sebelumnya yang berkaitan sehingga tujuan suatu penelitian tercapai. 

 

C. Analisis dan Simulasi 

Dalam analisis ini, menggunakan menggunakan skenario dimana 

employee mengapdate status wall mereka baik di HR Social, Facebook 

maupun Twitter yang kemudian sistem akan menarik status tersebut dan 

mengekstraknya sehingga dapat menentukan emosi karyawan pada hari itu. 

 

D. Implementasi dan Hasil Simulasi 

Pada tahap ini sistem akan mengambil status terbaru social media HR 

Social, facebook dan twitter terbaru dari employee yang terdaftar, yang 

kemudian akan di olah oleh Naïve Bayes dalam menentukan emosi 

karyawan pada hari dia mengakses aplikasi human resources. 

 

E. Kesimpulan 

Membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari pengujian text mining 

Naïve Bayes dalam menentukan emosi karyawan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam 

pembuatan sistem tugas akhir ini. 

Bab III Analisa Dan Perancangan Sistem, berisi mengenai analisis dan 

pembangunan bagan sistem yang mencakup bahasan tentang indentifikasi 

masalah, prinsip kerja sistem, serta perancangan gambaran sistem. 

Bab IV Pengujian Sistem, berisi mengenai pengujian sistem yang telah 

berhasil di develop. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


