
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media sosial adalah cara paling efektif untuk menyebarkan informasi secara 

cepat. Media sosial adalah tempat untuk memperoleh informasi untuk banyak orang. 

Terdapat beberapa pengguna yang memanfaatkan media sosial untuk hal yang baik dan 

ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang tidak baik. Dampak 

negatif yang disebabkan oleh penggunaan media sosial salah satunya adalah sebagai 

tempat penyebaran berita bohong atau hoax. Penyebaran berita bohong atau hoax pada 

media sosial oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memancing 

perselisihan dan lain sebagainya (Wati, 2020). 

Berita hoax dinyatakan sebagai informasi sesat dan berbahaya karena 

menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai 

informasi benar (Rasywir dan Purwarianti, 2015). (Allcott dan Gentzkow, 2017) 

mendefinisikan berita palsu menjadi artikel berita yang sengaja dan dapat diverifikasi 

salah, dan bisa menyesatkan pembaca. Berita palsu dapat bertujuan untuk 

mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil 

tindakan sesuai dengan isi berita palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan 

menyesatkan, berita palsu juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. 

Penelitian yang dilakukan (Mastel, 2017) menyebutkan bahwa saluran yang 

banyak dipakai dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi 

chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial 

(Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan 



yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu data yang di paparkan Kementrian Komunikasi 

dan Informatika menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah 

terindikasi sebagai penyebar informasi palsu (hoax) (Kominfo, 2018). Data (Kominfo, 

2019) menyebutkan bahwa selama sepuluh bulan terakhir mulai Agustus 2018 hingga 

Mei 2019 sebanyak 2,217 konten hoax. Berdasarkan data tersebut isu tertinggi terjadi 

pada bulan April 2019 dengan jumlah temuan 501 konten, kemudian dalam 

penjaringan isu hoax dalam kategori politik berjumlah 746 konten, kategori pemerintah 

267 konten, kategori kesehatan 233 konten, kategori fitnah 177 konten, kategori 

kejahatan 159 konten, dan kategori agama 110 konten. 

Pada saat ini kita sering kesulitan untuk membedakan mana berita yang benar 

dan mana berita bohong atau hoax pada media sosial (Nurchayati, 2019). Jika tidak 

berhati-hati maka kita akan mudah termakan tipuan berita hoax dan bahkan ikut serta 

menyebarkan berita hoax tersebut (Detiknews, 2017). Klasifikasi berita hoax atau 

berita dengan informasi yang tidak benar merupakan salah satu aplikasi kategorisasi 

teks (Rasywir dan Purwarianti, 2015). Maka dari itu dibutuhkan mesin untuk 

menyaring atau meminimalisir penyebaran berita hoax yaitu dengan cara dibuatkan 

web robot. 

Web robot (Singh , et al., 2014) adalah sebuah program atau code otomatis yang 

dapat mengunjungi dan mencari informasi yang sesuai dengan kata kunci dalam sebuah 

website. Teknologi web robot yang dilakukan dengan melakukan modifikasi taq yang 

terdapat pada mesin simple php dom. Menurut (Zuliarso & Mustofa, 2009) web robot, 

juga sering dikenal sebagai web spider atau web crawler adalah salah satu komponen 

penting dalam sebuah mesin pencari modern. Fungsi utama web robot adalah untuk 



melakukan penjelajahan dan pengambilan halaman-halaman web yang ada di Internet. 

Hasil pengumpulan situs web selanjutnya akan diindeks oleh mesin pencari sehingga 

mempermudah pencarian informasi di Internet. Teknologi web robot akan 

menghasilkan visualisasi berita yang ada di website resmi, data tersebut digunakan 

sebagai berita yang sudah terverifikasi kebenarannya dan tidak menjadi berita yang 

menyesatkan bagi pembaca. 

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di alinea sebelumnya, perlu dibangun 

mesin pencegah berita hoax untuk meminimalisir tersebarnya berita hoax khususnya di 

provinsi lampung, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan untuk membuat 

penelitian tentang penerapan teknologi web robot sebagai upaya pencegahan berita 

hoax di provinsi lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi 

deteksi hoax di provinsi lampung dengan metode web robot, dengan implementasi 

metode web robot diharapkan dapat melakukan pengambilan data dari 5 (lima) website 

berita yang ada di provinsi lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu bagaimana penerapan teknologi web robot sebagai upaya 

pencegahan berita hoax di provinsi lampung? 

 



1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi web robot pada mesin pencegah 

berita hoax di provinsi lampung yaitu:  

Sumber berita sementara dapat diambil dari 5 (lima) website berita yang ada di 

provinsi lampung yaitu: 

1. lampost.co 

2. radarlampung.online 

3. teraslampung.com 

4. haluanlampung.com 

5. lampung.antaranews.com 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik bagi penulis maupun pengguna 

adalah: 

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana dalam bidang informatika di Universitas Teknokrat Indonesia dan 

menambah ilmu pengetahuan tentang teknik web robot. 

2. Bagi pengguna dengan menerapkan teknik web robot pada mesin pencegahan 

berita hoax ini dapat meminimalisasi tersebarnya berita hoax khususnya di 

provinsi lampung. 

 

 

 



1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun mesin 

pencegahan berita hoax di provinsi lampung dengan menggunakan web robot agar 

meminimalisasi tersebarnya berita hoax. Sehingga setelah penerapan dilakukan, 

masyarakat lebih mudah untuk mencari berita dan tidak lagi termakan berita hoax yang 

tersebar di media online.  

 


