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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Yogyakarta merupakan salah satu tujuan kota wisata di Indonesia. 

Berdasarkan uraian Kepala Dinas Pariwisata DIY pada situs news.detik.com, 

wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta mencapai 

4,9 juta pada tahun 2017.  Destinasi wisata di Yogyakarta sangat beragam mulai 

dari bangunan bersejarah, pantai, candi, hingga tempat belanja.  

Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang ekonomi. Pariwisata 

menduduki peringkat dua sebagai penyumbang devisa.  Hal ini juga memicu 

terciptanya lapangan kerja baru sehingga akan meningkatkan taraf hidup serta 

membantu mengentaskan kemiskinan.  

Pengelolaan tempat wisata yang baik merupakan salah satu kunci untuk 

menarik pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Para 

pengunjung memanfaatkan tempat wisata untuk melepas kejenuhan atau sekedar 

menghabiskan waktu bersama orang – orang terdekat sehingga tidak hanya objek 

wisata yang bagus, kenyamanan juga merupakan salah satu tolak ukur pemilihan 

tempat wisata. 

Media sosial kini telah menjadi ruang publik baru. Hal ini dianggap karena 

media sosial dapat digunakan untuk  menyalurkan ide, pendapat, gagasan, bahkan 

perasaan. Selain itu, warganet juga bisa memberikan tanggapan sehingga akan 

tercipta interaksi.
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Menurut data yang dirilis oleh Twitter, Indonesia merupakan lima besar 

pengguna Twitter di dunia. (kabarbisnis.com, 2017). Tweet yang dihasilkan 

pengguna di Indonesia pada tahun tersebut mencapai sekitar 4,1 miliar tweet. 

Dalam bidang pariwisata, analisis sentimen dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui respon masyarakat tentang tempat wisata. Analisis Sentimen 

merupakan proses untuk melakukan klasifikasi apakah sebuah tulisan memiliki 

emosi positif, netral, atau negatif. Pengunaan secara umum dari teknologi ini adalah 

untuk menemukan bagaimana perasaan seseorang pada suatu topik yang 

dibicarakan (lexalytics.com, 2018). Tulisan akan diklasifikasikan ke dalam kelas 

positif apabila informasi yang disampaikan bersifat baik dan setuju terhadap suatu 

hal. Sebaliknya, tulisan akan diklasifikasikan ke dalam kelas negatif apabila 

informasi yang disampaikan tidak baik dan tidak setuju. 

Metode Recurrent Neural Network (RNN) dengan Long Short Term Memory 

(LSTM) merupakan salah satu model deep learning yang dapat digunakan untuk 

melakukan klasifikasi sentimen. Metode ini dapat memproses data secara 

sekuensial seperti teks, suara, dan video.  

Alasan penulis menggunakan metode  RNN dengan LSTM dalam penelitian 

ini karena metode ini dapat menyimpan informasi penting dari tweet yang akan 

diklasifikasi. Hal ini sangat berguna ketika mengidentifikasi tweet yang memiliki 

informasi yang panjang.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode Recurrent Neural Network (RNN) dengan Long Short Term 

Memory (LSTM) dapat mengelompokkan tweet sesuai sentimen dengan baik? 



3 
 

 
 

2. Berapakah tingkat keakurasian metode Recurrent Neural Network (RNN) 

dengan Long Short Term Memory (LSTM) dalam melakukan pengelompokan 

sentimen? 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem ini berbasis web yang dibuat menggunakan Framework Flask untuk 

menjalankan sistem pada platform web. 

2. Sistem ini menggunakan metode Recurrent Neural Network dengan Long Short 

Term Memory. 

3. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library 

Keras. 

4. Tweet yang dianalisis berbahasa Indonesia.  

5. Tempat wisata yang dijadikan obyek penelitian merupakan 10 tempat wisata 

yang berada di Yogyakarta. 

6. Presentase data pelatihan dan data pengetesan yang digunakan masing – 

masing adalah 80% dan 20%. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma 

Recurrent Neural Network (RNN) dengan Long Short Term Memory (LSTM) untuk 

mengelompokkan sentimen serta mengetahui tingkat keakurasian metode tersebut. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna serta 

dapat memberikan manfaat yang seluas luasnya dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Bagi pengelola wisata dan pemerintah, penelitian ini dapat membantu 

mengetahui tanggapan masyarakat tentang tempat wisata melalui media sosial 

Twitter. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kasus analisis 

sentimen Twitter.


