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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Teknologi database diperlukan untuk penyimpanan dan pengolahan data 

pada suatu sistem informasi. Namun, perkembangan sistem informasi yang cepat 

membuat jumlah data yang disimpan dan dikelola semakin membengkak. 

Perkembangan teknologi database dituntut untuk memenuhi tantangan tersebut. 

Salah satunya teknologi graph database. 

Penggunaan teknologi tersebut pernah digunakan untuk Sistem 

Rekomendasi Film Menggunakan Algoritma Item-Based Collaborative Filtering 

dan Basis data Graph oleh Ajipradana(2017). Simpulan yang dapat diambil pada 

penilitian tersebut adalah implementasi algoritma Item-Based Collaborative 

Filtering yang digunakan untuk rekomendasi film mendapat hasil waktu 

pemrosesan lebih cepat dengan basis data graph dibandingkan dengan basis data 

relasional. Arrosyid(2018) pernah melakukan penelitian menggunakan graph 

database neo4j untuk penerapan Graph Database pada Jalur Sanad Perawi 

Hadits. Studi kasus yang diangkat adalah statistika deskriptif periwayatan hadits 

Imam Al Bukhari pada software ensiklopedi hadits 9 Imam. Penelitian tersebut 

mengimplementasikan neo4j untuk mengidentifikasi jalur Sanad Perawi Hadits 

dengan memperhitungkan hubungan hadits-hadits yang dimaksud. 

Konsep dan  penggunaan Graph database menggunakan neo4j tersebut 

dapat diterangkan pada penelitian Graph Database Applications and Concepts 

with Neo4j yang ditulis oleh Miller(2013). Miller berkesimpulan konsep graph 



9 
 

 

database adalah cara baru untuk pemodelan dan perambatan(traversing) data yang 

saling berhubungan dalam penyimpanan informasi. Graph database dapat 

mengatasi masalah keterbatasan implementasi RDBMS(basis data relasional) 

dalam mengaplikasikan jenis model data yang diperlukan untuk semantik, 

jaringan dan sistem rekomendasi. Namun, Karena kesalahan dalam memahami 

konsep, maka muncul pernyataan yang tudak benar yang menyatakan graph 

database dapat menggantikan RDBMS. Keputusan untuk menggunakan graph 

database tidak boleh dibuat didasarkan pada keinginan untuk tidak menggunakan 

RDBMS. Persyaratan sistem harus dipertimbangkan jika memang ada kebutuhan 

untuk model data dinamis yang mewakili tingginya data yang saling berhubungan, 

maka database graf merupakan solusi terbaik. 

Penelitian Wirawan, dkk(2016) mengenai Pemodelan Graph Database 

Untuk Moda Transportasi Bus Rapid Transit(BRT) juga memanfaatkan neo4j 

untuk memodelkan jalur shelter transit dengan koridor. Penelitian tersebut 

menggunakan objek BRT Trans Semarang. Penelitian ini menguji 

perambatan(traversing) shelter point ke shelter point yang lain dengan 

menggunakan graph database neo 4j dengan RDBMS Mysql untuk melihat 

seberapa cepat kedua basis data tersebut dapat melakukan perambatan di 18 node 

koridor IV.  Hasil pengujian tersebut membuat Wirawan, dkk berkesimpulan dari 

kasus tersebut graph database dapat menangani lebih baik dari basis data 

relasional. Sedangkan, pada penelitian  Aplikasi Pencarian Rute Brt Trans 

Semarang Menggunakan Graph Database Berbasis Web Pambudi(2017) 
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memanfaatkan graph database neo4j untuk pencarian Rute BRT Trans Semarang 

berbasis Web.  

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

NO 
Penulis Objek Neo4j Keterangan 

1. 
Ajipradana 

(2017) 
Film Tidak 

Implementasi algoritma 

Item-Based Collaborative 

Filtering dan Basis data 

Graph untuk melakukan 

rekomendasi film. 

2. Arrosyid(2018) 

Periwayatan 

Hadits Imam Al 

Bukhari 

Ya 

Tidak membahas mengenai 

hubungan seseorang 

melainkan hubungan pada 

suatu hadits. 

3. 
Miller (2013) 

Neo4j dan 

RDBMS 
Ya 

Membandingkan performa 

dan penggunaan dari graph 

database dengan basis data 

relasional. 

4. 
Pambudi (2017) 

Rute Brt Trans 

Semarang 
Ya 

Membahas hubungan dan 

keterkaitan jalur halte untuk 

digunakan sebagai pencarian 

Rute Brt Trans Semarang. 

5. 
Wirawan, dkk 

(2016) 

Transportasi Bus 

Rapid 

Transit 

Trans Semarang 

Ya 

Menunjukkan bahwa 

performa basis data graph 

untuk masalah perambatan 

menunjukkan hasil yang 

lebih baik daripada basis data 

relasional. 

6. 

Aditirta 

(2019) 

Media Sosial 

Twitter 
Ya 

Menerapkan graph database 

untuk analisis data pada 

media sosial twitter dengan 

neo4j. 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Teori Graf 

Menurut Dooren(2009) teori graf pertama kali dicetuskan oleh Leonhard 

Euler seorang ahli matematika asal swiss yang mencari jalur paling baik untuk 

melintasi tujuh jembatan Köningsberg, Prussia(sekarang Kaliningrad, Russia). 

Euler menggambarkan beberapa jalur untuk melintasi ketujuh jembatan 

Köningsberg. Jalur-jalur digambarkan menuju titik-titik tujuan dari ketujuh 

jembatan tersebut dengan sekali melintas setiap jembatan. Setiap jalur tersebut 

yang dikenal dengan Eulerian path seperti pada gambar 2.1. 

  

Gambar 2. 1. The Eulerian Paths.  

 

2.2.2. Elemen-elemen dari Graf 

Catatan perkuliahan matematika diskrit yang ditulis oleh Finan(2001) 

menjelaskan terdapat 3 elemen utama yaitu graphs(graf), paths(jalur-jalur) dan 

circuits(rangkaian atau jaringan).  
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Graph  

Graf tersusun dari vertices(objek-objek) atau istilah lain nodes dan 

edges(hubungan antar objek) yang saling terhubung maupun vertices yang tidak 

terhubung samasekali dengan vertices lain. Graf disimbolkan G, sedangkan setiap 

edges disimbolkan dengan EG dan vertices disimbolkan dengan VG. Rumus 

matematika yang terbentuk adalah G = (VG, EG).  

 

Gambar 2. 2. Contoh penggambaran vertices dan edges pada graph. 

Pada gambar 2.2. sebuah graf tersusun dari edges EG = {e1, e2, e3, e4, e5, e6} dan 

VG = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7}.  

Path 
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Gambar 2. 3. Graf memiliki jalur-jalur yang melintasi vertices dan edges. 

Path adalah jalur yang terdapat pada sebuah graf dimana menyusun suatu 

lintasan yang melintasi vertices dan edges tertentu. Gambar 2. 3. menunjukkan 

graf yang dapat disusun jalur-jalur seperti berikut : 

- v0 - e1 - v1 - e10 - v5 - e9 - v2 - e2 - v1. 

- v3 - e5 - v4 - e8 - v5 - e10 - v1 - e3 - v2. 

- v1 - e2 - v2 - e3 – v1. 

- v5 - e9 - v2 - e4 - v3 - e5 - v4 - e6 - v4 - e8 - v5. 

Circuits 

Circuits adalah rangkaian-rangkaian yang menyusun suatu vertice ke 

vertice lain dan kembali ke vertice tersebut. Rangkaian tersebut dapat dipotong 

pada suatu graf dan membentuk suatu lingkaran baru dari gambar 2.3. dapat 
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dilihat salah satu rangkaian yang sederhana pada path v1 - e2 - v2 - e3 - v1. Bentuk 

dari rangkaian tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2. 4. Salah satu circuit yang terbentuk pada path di gambar 2.3. 

Gambar 2.4 tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara path dan 

circuit.Apabila jalur yang dibuat kembali pada titik awal vertice, maka dapat 

dikatakan jalur tersebut membuat suatu rangkaian tersendiri dalam graf. 

 

2.2.3. Basis Data dan NoSQL 

Basis data merupakan suatu kumpulan data yang saling berkaitan maupun 

berdiri sendiri dan disimpan pada suatu media. Basis data dapat digunakan oleh 

satu ataupun lebih dari program aplikasi dengan optimal, dan data yang disimpan 

(Kadir, 1999).  

NoSQL (Not Only SQL) merupakan salah satu dari jenis dari database 

management system yang menggunakan kelompok data tidak bersifat 

nonrelational, dimana database tidak dibangun dedalam tabel – tabel, dan tidak 

menggunakan SQL dalam melakukan manipulasi data. NoSQL database 

management system sangat diperlukan ketika menghadapi dengan jumlah data 
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yang besar dan data – data didalamnya tidak memerlukan model relational. 

(Moniruzzaman & Hossain, 2013) 

 

2.2.4. Graph Database 

Graph database (basis data graf) adalah basis data yang dirancang untuk 

memperlakukan suatu hubungan antara data yang menjadi sama pentingnya 

dengan data itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menyimpan data tanpa 

membatasinya dengan model yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, data 

disimpan seperti pertama kali saat menarik data tersebut sehingga menunjukkan 

bagaimana masing-masing entitas terhubung atau terkait antara satu dengan yang 

lain. Basis data graf memiliki 2 properti yaitu; node dan relationship. Node adalah 

entitas dalam suatu graf. Mereka dapat menyimpan sejumlah atribut (pasangan 

key-value) yang disebut properti. Node dapat ditandai dengan label, yang 

mewakili peran node yang berbeda di dalam suatu rangkaian circuits. Label node 

juga dapat berfungsi untuk melampirkan metadata (seperti indeks atau informasi 

kendala) ke node tertentu.  

Relationship (hubungan) menyediakan hubungan terarah, bernama, relevan 

secara semantik antara dua entitas simpul (contohnya; Employee WORKS_FOR 

Company). Suatu hubungan selalu memiliki arah, tipe, simpul mulai, dan simpul 

akhir. Seperti halnya node, hubungan juga dapat memiliki properti. Dalam 

kebanyakan kasus, hubungan memiliki sifat kuantitatif, seperti bobot, biaya, jarak, 

peringkat, interval waktu, atau kekuatan. Karena cara efisien hubungan disimpan, 

dua node dapat berbagi nomor atau jenis hubungan apa pun tanpa mengorbankan 
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kinerja. Meskipun mereka disimpan dalam arah tertentu, hubungan selalu dapat 

dinavigasi secara efisien di kedua arah. Penggambaran properti node dan 

relationship dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5. Property dalam graph database. 

 

2.2.5. Neo4j 

Neo4j merupakan salah satu software dengan menerapkan visuaslisasi 

berdasarkan graph database. Bahasa yag diguanakan yaitu Java dengan Neo 

Technology. Neo4j merupakan software yang berbasis open source, No SQL, dan 

merupakan graph database dikenal sebagai sistem manajemen grafik database. 

Graph database adalah basis data yang menyimpan sekumpulan informasi dalam 

bentuk grafik yang terstruktur. Penyimpanan data dalam sebuah aplikasi yang di 

notasikan dengan sebuah node. 

2.2.6. CQL 

CQL merupakan singkatan dari Cypher Query Language yang merupakan 

bahasa pemrograman yang digunakan oleh Neo4 untuk melakukan interaksi 

sebuah perintah yang digunakan dalam menjalankan sebuah program. Adapun 

Perintah yang digunakan sebagai berikut : 
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- CREATE, Membuat node, hubungan dan sifat. 

- MATCH, Mengambil data tengah node, hubungan dan sifat. 

- RETURN, Kembali ke hasil query. 

- WHERE, Memberikan kondisi untuk menyaring data pengambilan. 

- ORDER BY, Menyortir data pengambilan. 

2.2.7. Pemodelan Data pada Neo4j 

 

Gambar 2. 6. Pemodelan data pada graph database neo4j. 

 

Ada 3 informasi yang dapat diambil dari gambar 2.6. Informasi pertama, 

seorang pembaca buku menyukai sebuah buku. Lalu, pembaca buku lainnya 

menyukai buku yang sama dengan seorang pembaca buku. Informasi 

terakhir, seorang pembaca buku yang lain menpunyai buku lain yang 

disukai. 

Gambar tersebut juga menunjukkan 4 nodes dan 2 edges. Hal tersebut 

merupakan unsur penting dalam neo4j, yaitu node sebagai gambaran objek 

dan edge yang menyatakan sebuah hubungan antar objek. Apabila reader 

bernama Alice dan another reader bernama Dune. Jika Alice ingin 



18 
 

 

mengetahui judul buku yang disukai oleh Dune, maka CQL dapat dituliskan 

seperti gambar 2.7. 

 

Gambar 2. 7. CQL pada neo4j pada contoh kasus gambar 2.6. 

 

2.2.8. Bahasa Pemrograman Python 

Python adalah salah satu bahasa pemograman tingkat tinggi yang 

bersifat interpreter, interactive, objectoriented, dan dapat beroperasi hampir 

di semua platform: Mac, Linux, dan Windows. Python termasuk bahasa 

pemograman yang mudah dipelajari karena sintaks yang jelas, dapat 

dikombinasikan dengan penggunaan modulmodul siap pakai, dan struktur 

data tingkat tinggi yang efisien (Kadir, 2005). 

2.2.9. Neo4j Bolt Driver 

Neo4j bolt driver merupakan protokol dalam sebuah bahasa drivers. 

Protokol tersebut memiliki sebuah aturan atau standar yang mengatur atau 

mengijinkan suatu hubungan, komunikasi dan perpindahan data satu atau lebih 

pada sistem neo4j dengan bahasa pemrograman sistem yang akan 

menggunakannya. Dimulai dari neo4j versi 3.0 mendukung protokol tersebut. 

Neo4j bolt driver sudah mendukung berbagai bahasa pemrograman yang terdiri 

atas: .Net, Java, JavaScript, Go, and Python. 
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2.2.10. Tweepy 

Tweepy adalan library dari bahasa pemrograman python untuk berinteraksi 

dengan akun twitter dengan menggunakan twitter application program interface 

(API). Interaksi tersebut menggunakan metode RESTful API. Penggunaan library 

tersebut memerlukan ijin autentifikasi dari pemilik akun twitter dengan 

mendapatkannya melalui dengan membuat aplikasi twitter di dev.twitter.com 

sehingga memiliki consumer key, consumer secret, access token dan access token 

secret seperti pada gambar 2.9. Dimana nantinya digunakan pada library tweepy 

untuk akses pada akun twitter tersebut. Gambar 2.10 memperlihatkan 4 kombinasi 

angka huruf tersebut dimasukkan pada OAuth tweepy.  Kemudian, access token 

digunakan untuk memasukkan API key dan access token secret API secret key 

dimana digunakan pada potongan code terminal pada gambar 2.11 untuk 

mendapatkan tweater bearer. 

 

Gambar 2. 8. Autentifikasi pada twitter applications. 

https://dev.twitter.com/
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Gambar 2. 9. Baris perintah menggunakan library tweepy.  

 

curl -u 'API key:API secret key' \ 

  --data 'grant_type=client_credentials' \ 

  'https://api.twitter.com/oauth2/token' 

Gambar 2. 10. Baris perintah untuk mendapatkan twitter bearer 

 

 

2.2.11. Graph Algorithm Degree Centrality 

Graph Algorithm degree centrality adalah algoritma basis data graf paling 

sederhana yang dibahas dalam buku Graph Algorithms (Needham & Hodler, 

2019). Algoritma tersebut menghitung jumlah hubungan masuk dan keluar dari 

suatu node, dan digunakan untuk menemukan node populer dalam graf. Degree 

Centrality diusulkan oleh Linton C. Free-man dalam makalah tahun 1979 dengan 

judul "Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification".   

Pemahaman mengenai jangkauan sebuah node merupakan hal terpenting. 

karena dengan pemahaman tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

jumlah node yang saling terhubung dalam suatu graf. Nilai degree atau derajat 

dari sebuah node adalah jumlah dari hubungan langsung yang berkaitan dengan 
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node tersebut. contohnya, bila seseorang dengan tingkat derajat yang tinggi aktif 

dalam suatu jaringan sosial, maka memiliki banyak kontak langsung dan 

seseorang tersebut menjadi lebih mungkin untuk masuk dalam suatu jaringan 

sosial tersebut. Sederhananya, seseorang yang memiliki banyak hubungan dalam 

suatu jaringan sosial maka seseorang tersebut menjadi lebih populer dalam 

jaringan sosial tersebut. 

 

2.2.12. Graph Algorithm Page Rank 

Menurut Needham & Hodler (2019) page rank adalah algoritma basis data 

graf yang mengukur transitif (atau directional) pengaruh suatu node. Page rank 

mempertimbangkan pengaruh suatu node dengan node lainnya mereka. Misalnya, 

seseorang memiliki sedikit teman, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat 

dapat membuat seseorang tersebut menjadi lebih berpengaruh daripada memiliki 

banyak teman yang kurang kuat pengaruhnya. PageRank dihitung dengan 

mendistribusikan peringkat satu node secara iteratif ke node lainnya atau dengan 

secara acak melintasi graf dan menghitung frekuensi setiap node dipengaruhi oleh 

suatu node tersebut. 

PageRank diberi nama oleh pendiri Google Larry Page dimana algoritma 

tersebut digunakan untuk memeringkat situs web dalam hasil pencarian Google. 

Asumsi dasarnya adalah bahwa halaman dengan tautan masuk yang lebih masuk 

dan lebih berpengaruh lebih cenderung menjadi sumber yang kredibel. Peringkat 

halaman mengukur jumlah dan kualitas hubungan yang masuk ke suatu node 

untuk ditentukan estimasi seberapa penting node itu. Node dengan lebih banyak 
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mempengaruhi suatu jaringan dianggap memiliki hubungan yang lebih banyak 

dari node berpengaruh lainnya. 

 


