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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan teknologi terus mengalami peningkatan dengan 

peningkatan yang pesat, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi yang besar secara gratis 

atau open source membuat perkembangan ini bertambah pesat. Perkembangan 

teknologi pada saat ini menghasilkan data yang jumlahnya sangat besar, baik 

data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dengan besarnya jumlah data 

yang tercipta, maka banyak sekali data-data yang kurang dimanfaatkan. Dengan 

data yang banyak tersebut maka munculah tren bernama Big Data. 

Big Data pada dasarnya bukanlah sebuah teknologi, teknik maupun inisiatif 

yang berdiri sendiri, melainkan suatu trend yang mencakup area yang luas 

dalam dunia bisnis dan teknologi yang melibatkan data yang begitu beragam, 

cepat berubah, dan berukuran super besar. Big Data mengambil peran dalam hal 

pemanfaatan data ini karena Big Data berfokus dalam mengelola data yang 

jumlahnya sangat besar dan bersumber dari mana saja. Setelah data tersebut 

diolah akan menghasilkan menghasilkan benefit yang besar dalam banyak hal, 

misalnya dalam bidang teknologi, bisnis, politik dan masih banyak lagi.  

Big Data secara pengertian terdiri atas, 1. Velome (Ukuran), 2. Velocity 

(Keceptan), 3. Variety (keberagaman). Kemudian data diolah dengan berbagai 

gabungan teknologi yang ada menjadi satu kesatuan untuk menjadi sarana 

dalam mengolah data tersebut. 
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Penelitian ini akan membahas sistem untuk memonitoring berjalannya data 

yang berasal dari media sosial twitter, diawali pada saat data dikumpulkan dari 

berbagai sumber dengan aplikasi yang dirancang sedemikian rupa untuk 

mendapatkan data mentah yang berasal dari berbagai macam sumber, seperti 

data yang diambil dari Facebook, Twitter, Instagram maupun website 

konvensional. Data kemudian diteliti dan didapatkan pola data nya. Sistem ini 

akan memantau pergerakan data yang bersumber dari sosial media Twitter 

berdasarkan topik yang dibutuhkan. 

Sistem ini bekerja mengambil tweet atau cuitan pengguna twitter yang 

memasukan topik bahasan yang sedang dicari, dalam kasus ini misalnya akan 

mengambil data tweet yang mengandung kata atau unsur bahasan “Indonesia”, 

maka semua pengguna yang melakukan tweet dengan unsur bahasan tersebut 

akan diambil tweet-nya sebagai data mentah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengumpulkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan isi 

tweet yang relevan dengan sebaran data yang memadai. 

2. Bagaimana menampilkan data berupa json dari backend menjadi suatu tampilan 

web yang mudah dipahami dengan Angular 5. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan 

pada karya ilmiah ini supaya fokusnya tidak melebar. Ruang lingkup yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah : 
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a. Sistem berjalan berdasarkan environment atau lingkungan lokal Big 

data untuk kepentingan riset dan development atau pengembangan 

sistem. 

b. Hanya berfokus pada sisi  frontend atau tampilan. 

c. Data yang digunakan hanya berasal dari media sosial twitter. 

d. Data disajikan dalam web dengan teknologi Angular 5. 

e. Sistem hanya untuk memonitoring data yang masuk dari backend. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Membuat sebuah sistem yang dapat digunakan secara optimal, konsisten, 

serta mudah digunakan oleh user pemula. 

2. Membuat sistem yang se-simpel mungkin dalam tampilan maupun 

penggunaan supaya dapat membantu penggunanya dalam menganalisa 

sistem maupun data. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang akan dihasilkan pada penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Membantu user khusunya user dalam devisi pengontrolan dalam hal 

pengontrolan data dan kepentingan Maintenance atau perbaikan maupun 

pengembangan pada bagian-bagian yang lain. 

2. Untuk kepentingan monitoring data dalam menunjang berjalannya sistem 

lain yang menggunakan source dari data yang ada pada sistem ini. 


