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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman akan diiringi dengan kemunculan teknologi-

teknologi baru yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, khususnya pada 

teknologi informasi yang sudah menjadi kebutuhan utama manusia pada era 

sekarang. Teknologi informasi yang menjadi kebutuhan membuat pertukaran 

informasi semakin tinggi, besar dan cepat, sehingga semakin banyak informasi 

yang tersedia di dunia maya. Tak terkecuali perkembangan basis data sebagai 

teknologi untuk pengorganisasian data semakin dibutuhkan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan berkembangnya data dalam suatu organisasi atau perusahaan 

maupun data yang beredar secara global. Data yang beredar secara global yang 

dikonsumsi menjadi informasi secara luas sosial media contohnya. 

Menurut laporan berjudul "Essential Insights Into Internet, Social Media, 

Mobile, and E-Commerce Use Around The World" yang diterbitkan tanggal 30 

Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna 

aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Berdasarkan 

aplikasi yang paling banyak diunduh, perusahaan media sosial di bawah Mark 

Zuckerberg mendominasi di tiga teratas. Secara berurutan dari posisi pertama 

adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, dan baru diikuti media sosial buatan 

Korea Selatan, Line. Berdasarkan rata-rata trafik situs per bulan, Facebook 

menjadi media sosial paling banyak dikunjungi dengan capaian lebih dari 1 miliar 

juta pengunjung perbulan. Rata-rata pengunjung Facebook menghabiskan waktu 
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12 menit 27 detik untuk mengakses jejaring sosial tersebut. Sebesar 92 persen 

mengakses Facebook via mobile dengan perbandingan persentase berdasar gender 

sebanyak 44 persen untuk wanita dan 56 persen adalah pengguna pria. Pengguna 

Facebook didominasi golongan usia 18-24 tahun dengan presentase 20,4 

persennya adalah wanita dan 24,2 persennya adalah pria. Sementara total 

pengguna aktif Instagram bulanan di Indonesia mencapai 53 juta dengan 

presentase 49 persen wanita dan 51 persen adalah pria.”. (Kusuma, 2018)

 

Gambar 1. 1. Presentase media sosial yang paling aktif diakses pengguna 

media sosial Indonesia Januari 2018.  

 

Dirangkum dari gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa YouTube 

menempati posisi pertama dengan persentase 43 persen, Facebook, WhatsApp,  

Instagram membuntuti di posisi kedua hingga keempat secara berturut-turut. 

Sedangkan, Twitter berada di urutan keenam dengan persentase 27 persen. Dari  

kutipan tersebut terdapat pertanyaan, bagaimanakah cara mengorganisasikan data 

yang sebanyak itu?  
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 “Large retailers including eBay and Walmart are using graph database 

Neo4j in mission-critical business applications it was announced by the 

database’s developer Neo Technology.”, (Retail Technology, 2014). Kutipan 

tersebut berarti perusahaan retail termasuk eBay dan Walmart menggunakan basis 

data graph neo4j untuk dalam aplikasi mission-critical business mereka yang 

diumumkan oleh pengembang(developer) teknologi neo. Menurut 

Haryanto(2013), pengertian dari mission-critical business adalah sistem dimana 

kegagalan dapat menyebabkan sistem gagal mencapai tujuan. Contohnya : Sistem 

navigasi untuk pesawat ruang angkasa”. Maka dapat disimpulkan graph db 

digunakan untuk perusahaan retail besar dalam kegiatan e-commerce mereka. 

 

Berdasarkan uraikan latar belakang tersebut, maka data pada media sosial 

dapat disimpan, di olah dan di analisis menggunakan graph database neo4j untuk 

itu penulis mengambil judul “PENERAPAN BASIS DATA GRAF UNTUK 

ANALISIS DATA PADA MEDIA SOSIAL  MENGGUNAKAN NEO4J” 

dengan Studi Kasus : analisis data media sosial pada hubungan seseorang. 

Analisis ini menghasilkan informasi bagaimana pencarian mengenai hubungan 

seseorang dengan teknologi graph database neo4j, sehingga apabila terdapat 

kasus yang serupa dapat menjadi bahan rekomendasi kasus penyimpanan maupun 

pengolahan data dalam bentuk graph tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka masalah 

yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi basis data graf pada neo4j ? 

2. Bagaimana graph database dengan tools analisis Neo4j-Desktop 

dapat menghasilkan analisis dengan menggunakan graph algorithm 

degree centrality ? 

3. Bagaimana graph database dengan tools analisis Neo4j-Desktop 

dapat menghasilkan analisis dengan graph algorithm page rank ? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini melakukan penerapan graph database untuk analisis 

data media sosial pada akun seseorang yang berkaitan dengan akun 

Official Devi Kinal Putri JKT48 yaitu ‘@kinalkinal’ menggunakan 

Neo4j. 

2. Data yang digunakan adalah data social network dari Twitter API 

yang berasal dari twitter apps. Berupa : 

Twitter API dengan data graph. 

3. Analisis yang dihasilkan adalah berupa hasil analisis dari tools 

analisis dari Neo4j-Desktop.  
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4. Analisis dilakukan dengan menggunakan kata kunci ‘kinal’ dan 

‘kinalkinal’. 

5. Analisis ini tidak menggunakan server pihak ketiga. 

6. Analisis ini menggunakan framework neo4j-bolt driver, digunakan 

untuk mengunakan cql neo4j dan fungsi visualisasi neo4j. 

7. Analisis ini menggunakan beberapa tools analysist dari Neo4j-

Desktop,  yaitu :  

- Graph Algorithm Degree Centrally, digunakan untuk analisis 

data graph dengan algoritma degree centrally, 

- Graph Algorithm Page Rank, digunakan untuk analisis data 

graph dengan algoritma page rank. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan implementasi basis data graf pada neo4j. 

2. Untuk implementasi graph database dengan tools analisis Neo4j-

Desktop dapat menghasilkan analisis dengan graph algorithm degree 

centrality. 

3. Untuk implementasi graph database dengan tools analisis Neo4j-

Desktop dapat menghasilkan analisis dengan graph algorithm page 

rank. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut : 
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1. Menghasilkan analisis jenis data yang dapat disimpan dan diolah 

pada basis data graf neo4j. 

2. Menghasilkan analisis metode mengambil data media sosial untuk 

diinputkan ke basis data graf neo4j. 

3. Menghasilkan analisis basis data graf dengan tools analisis Neo4j-

Desktop. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut. 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Bab ini membandingkan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan teori-

teori yang berkaitan dengan Penerapan Basis Data Graf dengan menggunakan 

Neo4j. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang perancangan dan tahap-tahap penerapan basis 

Data untuk Analisis Data Media Sosial Menggunakan Neo4j. Perancangan tahap-
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tahap analisis digunakan untuk persiapan mengambil data dan bentuk data yang 

digunakan pada analisis data menggunakan Neo4j. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan basis data graf 

analisis data pada media sosial menggunakan neo4j. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi. 

 


