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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hoax dapat didefinisikan sebagai berita bohong yang mencoba untuk 

meyakinkan pembaca agar percaya akan berita bohong tersebut. Setiap hari bahkan 

setiap menit banyak sekali berita muncul atau disebarkan di sosial media, berita 

hoax biasanya dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk 

kepentingan pribadi dan disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Berita hoax 

sedang marak tersebar di berbagai media di Indonesia. Baik itu media cetak maupun 

media online.  

Masyarakat sendiri belum mampu mencerna informasi dengan benar dan 

sepenuhnya, tetapi dengan cepat menyebarkan berita yang muncul di berbagai 

media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Email, LINE, SMS, 

dan media cetak lainnya. Seharusnya kita sebagai masyarakat moderen dan 

berpendidikan bisa lebih pandai dalam memilah berita yang tersebar dengan 

menggali sumber berita dan tidak menyebarkan berita sebelum mengetahui 

kebenaran dari berita tersebut karena kita bisa terjerat masalah hukum.  

Pada SAKURA Exchange Program in Science yang diadakan di Jepang 

bulan Oktober 2018 dan berkolaborasi dengan UEC (University of  Electro-

Communication) Tokyo, Jepang. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam 

program tersebut adalah berita hoax tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia 

yang disebarkan melalui media sosial Facebook. Dan sudah ada beberapa orang 

dikenakan hukuman penjara karena membuat dan menyebarkan berita hoax 

tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih belum mampu membedakan antara 

berita  hoax dan berita yang sebenarnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin merancang sebuah aplikasi 

pendeteksi hoax dengan menggunakan teknik web scraping, algoritma stemming 

Nazief-Adriani, dan algoritma Rabin-Karp. Teknik web scraping adalah teknik 
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untuk mengekstraksi informasi atau data di halaman web. Algoritma Nazie-Adriani 

adalah algoritma untuk mengoptimasi kinerja pengambilan kata dengan 

memisahkan kata yang mengandung awalan atau akhiran menjadi kata dasar 

sehingga mengurangi varian kata dalam konsep yang umum [1].  Algoritma Rabin-

Karp adalah algoritma untuk mencari kesamaan (similarty) dengan multiple 

patterns search yang sangat efisien untuk pencarian string dengan pola yang 

banyak sehingga waktu dan keakuratan pencarian string jadi lebih baik. 

Aplikasi yang akan dirancangan berbasis android karena saat ini banyak 

masyarakat Indonesia menggunakan android mobile untuk mengakses media sosial 

dan aplikasi ini dikhususkan untuk berita dalam Bahasa Indonesia. Pengguna hanya 

perlu menginputkan URL halaman berita dari media sosial yang ingin dianalisa, 

kemudian sistem akan mengekstrak informasi atau data dari URL yang diinput dan 

dioptimalkan dengan teknik stemming, selanjutnya mencari kesamaan dari data 

berita terpercaya dalam database. Hasilnya akan menunjukkan berapa persen data 

yang dianalisis sama dan tidak sama dengan data berita yang terpercaya yang ada 

di database. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis 

jadikan referensi diantaranya, penelitian mengenai [1], “Deteksi Konten Hoax 

Berbahasa Indonesia pada Media Sosial Menggunakan Metode Levenshtein 

Distance”, penelitian mengenai [2], “Pendeteksi Kesamaan Kata untuk Judul 

Penulisan Berbahasa Indonesia Menggunakan Algoritma Stemming Nazief-

Adriani”, penelitian mengenai [3], “Perancangan Aplikasi Mobile “Kiosku.com” 

dengan Web Scraping pada Website OLX.co.id, Berniaga.com, dan Bukalapak.com 

Berbasis Android, penelitian mengenai [4], “Implementasi Algoritma Rabin-Karp 

Menggunakan Stemming Nazief dan Adriani untuk Mendeteksi Tingkat Kemiripan 

File Teks yang Berbentuk Skripsi, dan penelitian mengenai [5], “Perancangan 

Aplikasi Akademik Berbasis SMS Gateway dan Android Mobile. Maka dari itu, 

penulis mengambil judul  “Rancangan Aplikasi Pendeteksi Hoax pada Media 

Sosial Berbasis Android”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalahnya, bagaimana merancang aplikasi pendeteksi hoax di media sosial 

berbasis android. 

 

1.3 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang 

aplikasi pendeteksi hoax di media sosial berbasis android, dan manfaat  yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diimplemantasikan menjadi sebuah 

aplikasi dan mengurangi berita hoax yang ada di media sosial. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan tidak menyimpang dari apa yang 

telah dirumuskan, penulis merasa diperlukannya batasan masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Memaparkan perancangan aplikasi pendeteksi hoax pada media sosial, 

b. Menggunakan teknik web scraping untuk mengekstrak data dari URL, 

c. Menggunakan algoritma stemming Nazief-Adriani untuk mengoptimalkan 

pengambilan data, 

d. Menggunakan algoritma Rabin-Karp untuk menganalisis kesamaan data 

dengan data yang ada di database, 

e. Aplikasi hanya untuk berita dalam Bahasa Indonesia, dan 

f. Aplikasi yang dirancang berbasis android. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang relevan 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga mempermudah penulis 

untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.  
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1.5.1 Model  

Model pengembangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

model Waterfall yang dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian dan tahap 

pendukung. Tetapi dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi 

pendekteksi hoax di media sosial, jadi tahapan yang dilakukan hanya analisis dan 

desain [6]. 

 

1.5.2 Metode 

Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah teknik web 

scraping untuk mengekstrak data dari URL, algoritma stemming Nazief-Adriani 

untuk mengoptimasi proses pengambilan data, dan algoritma Rabin-Karp untuk 

menganalisa kesamaan data dengan data yang ada di database. 

 

1.5.3 Tools 

Adapun tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eclipse Versi 

4.2.1, Android SDK Rev. 22.0.5, JSON, ERD (Entity Relationship Diagram), LRS 

(Logical Record Structure) dan UML (Unified Modeling Language) yang terdiri 

dari Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kuliah praktek ini bertujuan untuk dapat 

memahami lebih jelas mengenai hal-hal dan proses pembuatan dalam laporan ini. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori dasar yang 

berkaitan dengan pembuatan rancangan aplikasi mulai dari teori 
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yang bersifat umum sampai dengan teori yang membahas tentang 

perancangan aplikasi pendeteksi hoax di media sosial berbasis 

android. 

 

BAB III  ORGANISASI 

 Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai profil, visi dan misi, 

sejarah, struktur organisasi, dan penjelasan mengenai unit atau 

bagian dari instansi yang menjadi tempat pelaksanaan kuliah 

praktek. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perancangan aplikasi 

pendeteksi hoax, mulai dari definisi masalah atau analisa, rancangan 

aplikasi, rancangan basis data dan rancangan layar berserta 

penjelasannya. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya. 

 

 


