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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PUBG mobile merupakan salah satu permainan yang memiliki jumlah download 

terbanyak dan rating yang tinggi, Tercatat dalam situs berita online https://selular.id, bahwa 

jumlah download  PUBG mobile pada satu tahun terakhir menembus 400 juta download 

(Selular, 2019). Dalam pengembangan game ini sendiri, review atau ulasan dari pengguna 

juga di pertimbangkan oleh developer game. Review atau ulasan dari pengguna 

permainan  PUBG mobile umumnya berisi saran yang bersifat positif maupun keluhan 

yang bersifat negatif. 

Google Play Store (dulunya bernama Android Market) merupakan toko aplikasi 

resmi milik Google untuk perangkat yang menggunakan sistem operasi Android. Saat ini 

dalam toko aplikasinya, Google Play Store memiliki aplikasi (update per tanggal 10 

Desember 2017), sejumlah 3.532.448 aplikasi. Banyaknya aplikasi yang terdapat pada 

Google Play Store membuat toko aplikasi ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian, khususnya dalam bidang text mining. Salah satu contohnya yaitu analisis 

sentimen yang merupakan cabang ilmu dari data mining, sangat cocok jika diaplikasikan 

pada Google Play Store. Analisis sentimen digunakan untuk menentukan sentimen para 

pengguna dari setiap aplikasi yang terdapat pada toko aplikasi tersebut dengan 

mengklasifikasikan ratusan, bahkan ribuan text review dari pengguna secara otomatis. 

Namun kendalanya saat ini adalah pihak Google sendiri tidak menyediakan Application 

Programming Interface (API) agar data pada Google Play Store dapat diintegrasikan 

dengan perangkat lunak yang sedang dikembangkan oleh software developer atau untuk 
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keperluan sebagai data penelitian. Saat ini, pihak google menyediakan API hanya untuk 

developer android yang aplikasinya terdaftar pada Google Play Store, API tersebut juga 

sangat terbatas, developer hanya bisa memanipulasi data-data tertentu dari aplikasi 

miliknya sendiri. 

Text mining merupakan metode klasifikasi yang merupakan variasi dari data mining 

berusaha menemukan pola yang menarik dari sekumpulan data tekstual yang berjumlah 

besar (Bambang, 2012). Disini jenis text mining yang digunakan oleh penulis adalah 

sentiment analysis dimana sentiment analisis adalah penambangan kontekstual teks yang 

mengidentifikasi dan mengekstrak informasi subjektif dalam sumber. 

Sentiment analysis merupakan salah satu bidang dari Natural Languange 

Processing (NLP) yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini 

dalam bentuk teks. Informasi berbentuk teks saat ini banyak terdapat di internet dalam 

format forum, blog, media sosial, serta situs berisi review. Dengan bantuan sentiment 

analysis, informasi yang tadinya tidak terstruktur dapat diubah menjadi data yang lebih 

terstruktur (Annisa, 2020). 

K-Means Clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data 

mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi (unsupervised) dan merupakan 

salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode K-

Means Clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa 

kelompok, dimana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu 

sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam 

kelompok yang lain. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyo Budi tahun 

2017 dengan judul Text Mining Untuk Analisis Sentimen Review Film Menggunakan 



3 

 

 

 

Algoritma k-means. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akurasi  k-means  dengan 

dataset digunakan 300 positif dan 300 negatif akurasinya 57.83%, 700 dokumen positif 

dan 700 negatif akurasinya 56.71%, 1000 dokumen positif dan 1000 negatif akurasinya 

50.40%. 

Dilihat dari uraian pada latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang 

harus di teliti seperti banyaknya data dari tanggapan yang terdapat pada ulasan yang ada 

di palystore. Untuk menggali data berupa informasi mengenai tanggapan positif maupun 

negative yang terdapat di dalam komentar atau ulasan tersebut bukan hal yang mudah 

karena jumlah text atau kalimat pada ulasan yang dimuat dalam playstore sangat banyak. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode yang dapat men-sortir dan mengcluster ulasan 

atau kalimat yang mengandung unsur positif maupun yang bersifat negative . Untuk 

melakukan proses cluster dan menghitung tingkat akurasi terhadap sentimen ulasan atau 

komentar game PUBG mobile dan menggali informasi dari ulasan tersebut maka 

digunakan teknik teks mining dengan metode k-means. 

Berdasarkan uraian di atas akan di lakukan penelitan implementasi text mining untuk 

analisa sentiment ulasan pada  game online pubg mobile di playstore menggunakan 

metode k-means. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan teknik text mining untuk mengcluster data sentimen ulasan 

terhadap game PUBG mobile menggunakan metode k-means. 

2. Bagaimana mengetahui tingkat akurasi dari sentiment positif dan negatif. 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu data ulasan atau komentar 

game PUBG mobile di playstore. 

2. Penelitian yang dilakukan menggunakan penerapan teknik text mining dengan 

metode k-means. 

3. Ulasan yang di ambil adalah ulasan dalam bahasa indonesia 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk melihat penerapan text mining menggunakana metode k-means terhadap 

ulasan positif dan negatif pada game PUBG mobile. 

2. Dapat melihat perbandingan kata positif dan negative dari cluster yang terbentuk 

kemudian dibuat hasil dalam bentuk grafik.. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada teks mining dalam bidang 

clustering. 

2. Bagi penulis  

Penelitian ini salah satu wadah untuk menerapkan ilmu yang telah di dapat di 

bangku kuliah dan semoga dapat menambah pengetahuan tentang text mining serta 

dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut. 
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3. Bagi Developer. 

Diharapkan bisa memberikan informasi guna untuk melakukan pengembangan 

aplikasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan proposal ini menggunakan kerangka pembahasan yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi dasar teori yang menjadi acuan untuk pembuatan proposal, dan juga 

membahas tentang penelitian-penelitian oleh pihak lain yang berkaitan dengan topik. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan-tahapan penelitian yang meliputi cara pengumpulan data, alat dan 

bahan penelitian, jenis metode penelitian, dan gambaran sistem yang akan dibuat serta 

jadwal penilitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian yang terdiri dari analisi data, perhitungan, 

pengujian metode naïve bayes dan implementasi basis data serta implementasi system 

yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya 

mengenai jurusan terkait.  


