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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaraan. 

Media sosial adalah sebuah media online, media sosial bermanfaat bagi para 

penggunaanya dengan bebagi cara meliputi mengenai blog, jejaring sosial, wiki, 

forum, dan dunia virtual. Media sosail adalah sebuah kelompok aplikasi yang 

berbasis internet yang dibangun berbasis teknologi web yang memungkinkan 

pertukaran user-generated contentadapun beberapa contoh media sosial yang 

sedang berkembang saat ini yaitu Twitter (Saputra et al., 2019). 

Analisis sistem adalah riset komputasional dari opini, sentimen dan emosi 

yang diekspresikan secara tekstual. Untuk melakukan analisis sentimen ada 

beberapa metode yang dapat digunakan dan salah satunya adalah metode Naïve 

Bayes. Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar 

pada teorema bayes. Metode pengklasifikasian dengan ciri utamanya adalah asumsi 

yang sangat kuat(naif)akan ketergantungan dari masing-masing kondisi/kejadian 

(Mansur et al., 2019). 

Rokok eletrik atau disebut vape semakin hari semakin di gandrungi, terlebih 

dikalangan usia dewasa muda. Beberapa orang menyebutkan bahwa rokok elektrik 

jauh lebih bergaya dan lebih aman dibanding rokok tembakau. Namun, hingga kini 

pro kontra hal ini masih saja diperdebatkan. 

Sebenarnya, vape dianggap lebih aman karena tidak memiliki kandungan 

tembakau. Meski begitu, belum ada studi yang membuktikan bahwa rokok elektrik 

ini tidak berisiko. Vape sendiri merupakan alat yang dinyalakan dengan 

menggunakan batre dan sangat mirip dengan rokok tembakau. Namun, tidak seperti 

rokok yang terbuat dari daun-daun tembakau yang dibungkus, vape terdiri dari 

tabung yang berisi cairan nikotin, perasa buah, dan bahan kimia lainnya. 

 Vape bekerja dengan cara memanaskan cairan di dalam tabung, lalu 

mengubahnya menjadi uap. Selain pada bentuknya, perbedaan mendasar dari kedua 

jenis rokok ini adalah kandungan tembakau. Vape tidak memiliki memiliki 

kandungan tembakau seperti pada rokok tradisional. Namun, hal itu tidak menjadi 

tolak ukur bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok. 
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Pasalnya, bukan hanya kandungan tembakau yang bisa meningkatkan 

resiko terinfeksi penyakit serius, penggunaan vape dalam jangka panjang juga 

disebut bisa meningkatkan risiko yang sama. Maka dari itu, penggunaan vape pun 

sebaiknya diwaspadai, terutama pada remaja dan orang yang rentan terserang 

penyakit (Fadli, 2021). 

Penelitian ini akan lebih terfokus pada analisis sentiment twitter terhadap 

rokok eletronik (VAPE) di Indonesia menerapkan model Naïve Bayes dengan 

pengelompokan yaitu positif dan negatif. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Dilihat dari dasar persoalan yang sudah dijelaskan, selepas persoalan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perspektif atau penilaian masyarakat umum, khususnya 

pengguna twitter, terhadap rokok elektrik (VAPE) di kalangan penduduk 

Indonesia? 

2. Bagaimana model algoritma Naïve Bayes bisa dipergunakan dalam Analisis 

Sentimen rokok elektronik (VAPE) di kalangan penduduk Indonesia dan 

seberapa baik kerjanya di sistem pengklasifikasian tersebut?  

 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan masalah yang luas, maka ruang lingkup di 

batasi pada: 

1. Informasi yang diperlukan untuk eksplorasi ini ialah informasi tweet khusus 

berbahasa Indonesia. 

2. Metode yang dipakai ialah metode Naïve Bayes. 

3. Tweet yang diperlukan cuma berupa Tweet sebagai text, tanpa berisi 

gambar. 

4. Framework ini memakai bahasa pemrograman Python. 

5. Sentiment Twitter hanya sentiment yang berhubungan dengan ROKOK 

ELEKTRONIKK (VAPE). 

6. Media yang diperlukan untuk menarik informasi tweet di Twitter adalah 

Twitter API. 
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1.4.  Tujuan 

Tujuan yang ingin diperoleh dalam pembahasan ini: 

1. Mendapati akurasi dari pengklasifikasian tweet dalam Twitter, dengan 

menerapkan model algoritma Naïve Bayes. 

2. Mendapati tweet dari seorang pengguna Twitter cenderung postif, negatif, 

atau netral. 

1.5.  Manfaat 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan mempermudah pengambilan data 

beberapa tweet mengenai rokok elektronik (VAPE) di Indonesia secara mudah dan 

otomatis. Selain itu dapat memberikan analisis sentiment beberapa tweet opini 

masyarakat Indonesia tentang rokok elektronik (VAPE). 
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