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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan 
Tugas Akhir mengenai Klasifikasi Keluhan Pelanggan Menggunakan 
Metode Convolutional Neural Network (CNN) Studi Kasus PT. Telkom 
Akses Witel Surabaya Selatan. 

 
1.1. Latar Belakang 

Internet merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini, setiap 
orang dalam hidupnya bahkan tak bisa terlepas dari internet. Saat ini aspek 
apapun dalam kehidupan manusia pasti ada unsur internetnya, contohnya 
saat ingin belanja, bekerja, ataupun sekolah. Pasti akan menggunakan intenet 
sebagai sumber referensi. Untuk itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan 
yang tertarik untuk menggeluti jasa pemasangan jaringan internet. Banyak 
sekali perusahaan baik usaha milik pemerintah maupun swasta yang 
mendirikan perusahaan di bidang jasa layanan internet.  

Seiring waktu berjalan hingga saat ini, internet menjadi bagian dari 
teknologi yang saat ini paling banyak digunakan. Data menjadi bagian 
penting dari sebuah transaksi maupun kegiatan manusia yang berhubungan 
dengan internet.  

Pengolahan data dibutuhkan untuk mengetahui laporan dari setiap 
kegiatan manusia yang dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk kebutuhan 
laporan ke atas maupun untuk melihat performansi sudah sejauh mana 
pergerakan dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Sehingga dapat 
membuat kesimpulan, strategi apa yang akan dilakukan untuk jangka waktu 
yang akan datang. 

Kecerdasan buatan yang saat ini juga sedang naik daun, menjadi 
teknologi yang sedang dikembangkan oleh banyak orang. Teknologi yang 
membuat semua pekerjaan nantinya bisa dilakukan oleh mesin sehingga 
akan menciptakan efisiensi di kehidupan manusia, contohnya di dunia 
kesehatan, dunia industri, di perkantoran dan masih banyak lagi. 
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Bidang dari kecerdasan buatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah machine learning yaitu pembelajaran mesin yang dapat menguraikan 
data dan mampu belajar sendiri melalui proses training.  

Dari  proses  training yang dilakukan akan mendapatkan model yang 
dapat digunakan untuk menjawab dari inputan data sesuai dengan hasil 
training model, dari data tersebut didapatkan dua model yang terkenal yaitu 
regresi dan klasifikasi. Machine learning sendiri banyak digunakan di 
berbagai bisnis saat ini dikarenakan sangat efisien jika digunakan di berbagai 
bidang seperti pengenalan suara, objek, dan  wajah,  penerjemahan,  dan  
tugas-tugas  lainnya. 

Contohnya  adalah  deepmind google. Pendekatan machine learning 
yang sedang banyak digunakan saat ini adalah deep learning, yang memiliki 
konsep utama akan mempelajari fitur yang terdapat pada data baru Ketika 
memiliki kemiripan fitur pada data yang lama, yaitu data yang telah 
dipelajarinya. Ini merupakan konsep dari deep learning yang bisa 
mempelajari sebuah data yang besar 

Klasifikasi merupakan teknik data mining yang digunakan untuk 
memprediksi kategori suatu obyek yang belum memiliki kategori. Metode 
CNN merupakan metode yang paling sesuai untuk melakukan klasifikasi 
pada suatu obyek dalam hal ini adalah klasifikasi data teks.  

Pada penelitian ini algoritma dari CNN di implementasikan untuk 
mengklasifikasikan data keluhan pelanggan pada layanan internetnya. 
Algoritma CNN dipilih karena merupakan bagian dari deep learning yang 
dapat bekerja optimal pada data dalam jumlah yang besar. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 
sebelumnya dapat disusun rumusan masalah yaitu bagaimana merancang 
arsitektur terbaik untuk melakukan klasifikasi keluhan pelanggan pada 
layanan internetnya menggunakan convolutional neural network. 
 
1.3. Batasan Masalah 

Peneliti menggunakan Batasan masalah agar pembahasan dalam 
penelitian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Model deep learning yang diimplementasikan menggunakan 

convolutional neural network (CNN). 
2. Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  data  hasil  dari 

keluhan pelanggan yang di masukkan pelanggan sendiri melalui 
tools website NOSSA dari PT Telkom Indonesia yang diolah oleh 
Helpdesk Assurance dari 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Juni 2021. 

3. Software yang digunakan pada penelitian ini yaitu python dengan 
framework flask dan tensorflow sebagai backend propagation. 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengimplementasikan  deep  learning  dengan  metode  CNN  pada  

klasifikasi teks data gangguan layanan internet. 
2. Mengetahui seberapa besar tingkat akurasi klasifikasi teks untuk data 

gangguan layanan internet. 
3. Mengetahui hasil klasifikasi dari data baru menggunakan model 

convolutional neurtal network (CNN). 
 
1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun maanfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 
1. Mengetahui  penerapan  deep  learning  dengan  metode  CNN  pada  

klasifikasi teks data keluhan gangguan layanan internet. 
2. Komputer mampu untuk mengklasifikasikan data teks. 
3. Efisiensi untuk pengklasifikasian data. 
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