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2.1 REST API 

Representational State Transfer (REST) adalah arsitektur perangkat lunak yang 

digunakan untuk pendistribusian sistem layanan web, sedangkan REST API adalah aplikasi 

yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan layanan web menggunakan HTTP untuk 

melakukan perintah GET, PUT, POST, dan DELETE data. Layanan web (web services) 

sendiri adalah server web yang dibuat khusus untuk mendukung kebutuhan situs atau aplikasi 

lainnya sehingga bisa secara langsung menerima dan menanggapi permintaan klien 

menggunakan API yang bisa mengekspos satu set data dan memfasilitasi antar program 

komputer yang memungkinkan untuk bertukar informasi (Masse, 2011). Teknologi REST 

lebih banyak dipakai orang karena menggunakan lebih sedikit bandwidth, sehingga lebih 

cocok untuk digunakan di internet. Application Program Interface (API) adalah kode yang 

bisa menghubungkan 2 perangkat lunak untuk bisa saling berkomunikasi dan mengekspose 

layanan web. REST sangat cocok dengan API untuk berkomunikasi dengan layanan cloud, 

API RESTful sudah digunakan oleh beberapa situs besar seperti Amazon, Google, LinkedIn, 

dan Twitter. 

 

2.2 Twitter 

Twitter adalah sosial media yang didirikan yang didirikan oleh Jack Dorsey, Noah 

Glass, Biz Stone, dan Evan Williams pada tahun 2006 yang berbasis di San Francisco, 

California, Amerika Serikat. Saat ini twitter termasuk ke dalam salah satu sosial media yang 

paling popular dengan lebih dari 335 juta pengguna aktif menurut data pada bulan July 2018. 

Dengan jumlah yang sebanyak itu, Twitter sudah memiliki lebih dari 25 kantor di berbagai 

negara guna memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh penggunanya, dan pada 

tahun 2013 termasuk dalam sepuluh situs web yang paling sering dikunjungi. Sejak tahun 

2016 juga Twitter menjadi tempat perdebatan dan berita yang meliputi politik di Amerika 

Serikat, terutama pada pemilihan presiden tahun 2016 di negara tersebut (Wikipedia, n.d.). 
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2.3 Text Mining 

Text mining atau yang juga dikenal sebagai text data mining adalah sebuah proses 

ekstraksi data dari sekumpulan dokumen teks yang tidak terstruktur yang memiliki berbagai 

macam informasi didalamnya. Text mining sendiri meliputi information retrieval, text 

analisys, information extraction, clustering, categorization, visualization, database 

technology, machine learning, dan data mining. Ini menjadi pekerjaan yang sulit karena 

berkaitan dengan data yang tidak terstruktur (Tan, 1999). Text mining menjadi bermanfaat 

seiring dengan adanya dokuman atau informasi dalam jumlah yang banyak dan di dalamnya 

terdapat sejumlah data yang besar dan berharga yang tersembunyi di dalam teks yang tidak 

tersedia dalam format data terstruktur. Sejak zaman dahulu, teks selalu menjadi cara yang 

digunakan untuk menyimpan informasi selama ratusan tahun karena cara tersebut sangat 

mudah, tidak memerlukan biaya dan bisa bertahan dalam waktu yang lama (Meyer, Hornik, 

& Feinerer, 2008).  

 

2.4 Elasticsearch 

Elasticsearch adalah mesin analisis yang dibuat dengan menggunakan Apache Lucene 

(Apache open source license) yang bisa digunakan untuk pencarian teks yang tidak 

terstruktur dan dari berbagai macam dokumen yang disimpan dengan format JSON, serta 

dibantu dengan API dan dapat dihubungkan dengan API RESTful menggunakan JSON 

melalui HTTP (Bagnasco et al., 2015). Karena menggunakan Apache 2.0 maka bisa diunduh, 

digunakan, dan dimodifikasi secara gratis. Sehingga bisa secara dinamis mengindeks data 

tanpa mengetahui struktur sebelumnya, dan juga bisa untuk pencarian secara berkala. 

Elasticsearch ini menggunakan database noSQL yang berarti tidak ada hubungan relasi 

antar tabelnya sehingga tidak menyimpan data dalam format tabel kolom seperti database 

pada umunya. Menurut Putra (2014) database noSQL dibagi dalam beberapa format 

penyimpanan dokumannya, berikut ini adalah pengelompokannya: 

1. Dokumen database seperti MongoDB yang mana setiap satu objek data disimpan 

dalam satu dokumen 

2. Graph, format ini berbentuk struktur graph dan biasanya digunakan oleh jejaring 

sosial, contohnya adalah FlockDB yang dipakai oleh twitter. 

3. Key – Value, contoh database jenis ini adalah apache casandra. 

4. Objek database, adalah database yang disimpan dalam objek – objek, objek disini 

sama pengertiannya dengan pemrograman berorientasi objek. 
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Kelebihan noSQL database adalah bisa menampung data yang terstruktur, semi 

terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah banyak, tidak mengenal skema table dan 

format data yang kaku, dan jika database noSQL dijalankan di cluster server (multi server), 

maka data akan secara otomatis tersebar ke seluruh server. Kekurangannya yaitu biaya 

hosting yang mahal untuk database noSQL, dan belum ada hosting Cpanel yang mendukung 

database noSQL. 

 

2.5 Logstash 

Logstash adalah alat yang berguna untuk mengumpulkan, mengurai, dan mengubah 

berbagai macam data yang berukuran besar baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

juga memungkinkan untuk terhubung dengan berbagai jenis media dengan menggunakan 

plugin yang telah disediakan (Chhajed, 2015).  

 

2.6 Kibana 

Kibana adalah alat visualisasi data resmi yang menggunakan lisensi Apache 2.0 yang 

ditulis dalam HTML dan JavaScript dan bisa mengeksplorasi data dalam jumlah banyak 

khususnya data real time yang sudah diambil sebelumnya menggunakan Logstash dan 

Elasticsearch sehingga bisa mempermudah seseorang untuk memahami data tersebut dan juga 

digunakan untuk mengeluarkan data yang telah diambil. Di dalam Kibana, fitur yang 

digunakan yaitu fitur managemant untuk membuat index pattern yang berguna untuk 

mengindeks data yang sudah diambil ke dalam Elasticsearch, dan fitur discover yang berguna 

untuk menampilkan data yang sudah diambil, juga untuk mengekspor data. 

 

2.7 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

Latent Dirichlet allocation (LDA) adalah model probabilistik dari sebuah corpus, yang 

idenya adalah setiap dokumen direpresentasikan sebagai campuran dari serangkaian kata-kata 

yang mendasarinya, dimana setiap topik dikarakterisasi oleh distribusi kata-kata (Blei, Ng, & 

Jordan, 2003). Terdapat proses generatif yang dilakukan oleh LDA pada setiap dokumennya 

seperti berikut: 

1. pilih topik 

2. pilih kata-kata dari topik tersebut 

3. ulangi proses 1 dan 2 pada semua dokumen 

Untuk lebih jelasnya, ketiga proses tersebut bisa dilihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.1 Proses LDA 

 

Menurut Blei et al., (2003) gambar 2.2 diatas adalah model representasi dari LDA yang 

terdapat dua kotak yang diwakili oleh M dan N dalam gambar tersebut yang mana kotak 

bagian M mewakili perulangan dokumen sebanyak M kali, sedangkan kotak dalam bagian N  

mewakili perulangan topik yang dipilih dan kata-kata dalam dokumen.  

Parameter α dan β merupakan parameter level corpus yang diasumsikan dijadikan 

sampel satu kali dalam proses menghasilkan corpus. Variabel θ  adalah variable tingkatan 

dokumen yang sampelnya satu kali setiap dokumen, dan variable z dan w merupakan variable 

tingkatan kata yang disampel satu kali untuk setiap kata dalam setiap dokumen (Blei et al., 

2003). 

 

2.8 Coefficient of Variation (CV) 

Menurut Oaks (2010) coefficient of variation yang dilambangkan dengan Cv (terkadang 

V) berguna untuk mengukur variabilitas serangkaian angka secara independen dari unit 

pengukur yang digunakan dalam angka-angka tersebut, dalam prosesnya, coefficient of 

variation akan menghilangkan satuan pengukuran dari standar deviasi serangkaian angka 

dengan membaginya dengan rata-rata dari sederet angka tersebut.  

Dalam penelitian yang dilakukan Oaks (2010) menyebutkan bahwa rumus coefficient of 

variation adalah sebagai berikut: 

Cv = 
 

 
 

Keterangan: 

Cv = Nilai variasi dari sederet angka 

S  = Standar deviasi 
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M  = Rata-rata dari sederet angka 

Sedangkan untuk mencari standar deviasi juga terdapat rumus untuk mencarinya, rumus 

tersebut adalah sebagai berikut: 

S = √
       

   
 

Keterangan: 

S  = Standar deviasi 

    = Nilai x ke – i 

X  = Rata – rata sederet angka 

n  = Ukuran sampel 

 

2.9 Studi Literatur 

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai penelitian-penelitian yang menggunakan 

metode LDA yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam pembuatan 

penelitian ini, beberapa penelitian tersebut terlihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya 

Judul Metode Penulis Penelitian 

Hashtag-

Based Sub-

Event 

Discovery 

Using 

Mutually 

Generative 

LDA in 

Twitter 

Latent 

Dirichlet 

allocation 

(LDA) 

(Xing, Wang, 

Liu, Huang, 

& Ma, 2014) 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode LDA untuk 

menemukan sebuah event yang terdapat di 

dalam Twitter dengan memanfaatkan tagar 

terkait suatu peristiwa yang banyak berisi 

lokasi, tanggal,  dan deskripsi singkat yang 

terkait dengan event tersebut. Dalam 

penelitian ini dibuat model menggunakan 

MGe-LDA, yaitu model topik generatif yang 

dapat menangkap informasi semantik dari 

data tweet pendek, informal, dan noisy. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

MGe-LDA dapat secara signifikan 

mengungguli metode canggih untuk 
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menemukan sub-event, dan juga 

memberikan saran untuk menggunakan 

informasi struktural lainnya seperti 

koordinat geografi, hubungan pengguna, dan 

informasi time series di Twitter. 

Road Traffic 

Topic 

Modeling on 

Twitter 

using Latent 

Dirichlet 

Allocation 

Latent 

Dirichlet 

allocation 

(LDA) 

(Hidayatullah 

& Ma’arif, 

2017) 

Penelitian ini dilakukan untuk membuat 

model topik mengenai informasi dan 

peristiwa penting seputar lalu lintas pada 

pesan Twitter Indonesia, Data yang 

digunakan diambil dari akun Twitter resmi 

Traffic Management Center (TMC) di Jawa. 

Dalam penelitian ini metode LDA 

digunakan untuk membangun model topik 

dari dataset, kemudian dibandingkan nilai 

perplexity dan nilai perplexity perkata. Dari 

penelitian tersebut menunjukan bahwa 

metode LDA dapat digunakan untuk 

menemukan peristiwa penting yang berasal 

dari Twitter TMC, namun juga masih 

terdapat kekurangan dari penelitian tersebut 

yang menunjukkan masih terdapat banyak 

segmen yang berada di dalam topik yang 

sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

memberikan saran untuk menggunakan 

teknik yang lebih bagus lagi dalam 

menentukan topik yang dibahas 

Twitter Topic 

Modeling on 

Football 

News 

Latent 

Dirichlet 

allocation 

(LDA) 

(Hidayatullah

, Pembrani, 

Kurniawan, 

Akbar, & 

Pranata, 

2018) 

Penelitian ini dilakukan untuk membuat 

model topik seputar berita sepak bola dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan 

metode LDA. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari beberapa akun 

Twitter resmi Indonesia yang selalu 

memperbarui berita tentang sepak bola. 
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Hasilnya, dengan metode LDA dapat dengan 

baik untuk menemukan topik-topik yang 

berkaitan dengan sepak bola 

Classification 

using Latent 

Dirichlet 

Allocation 

with Naive 

Bayes 

Classifier to 

detect Cyber 

Bullying in 

Twitter 

Latent 

Dirichlet 

allocation 

(LDA) dan 

Naive Bayes 

classifier 

(Nalini & 

Sheela, 2016) 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi 

peristiwa intimidasi atau cyber bullying di 

Twitter yang sangat berbahaya bagi anak 

dibawah umur terutama bagi yang sering 

menggunakan sosial media, penelitian ini 

juga bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada organisasi social supaya dapat 

bergerak kea rah yang benar untuk para 

korban dan pelakunya. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode LDA dan Naïve 

Bayes Classifier yang hasilnya menunjukkan 

bahwa metode tersebut memberikan hasil 

ketepatan, daya ingat, dan ukuran-F yang 

lebih baik karena angkanya hampir 70%, 

penelitian ini juga menunjukkan metode 

naïve bayes dirasa paling tepat dibanding 

metode J48 dan KNN karena waktu 

pemrosesan CPU relative lebih rendah. 

Penelitian ini juga memberi saran untuk 

menambah fitur dan jumlah data yang lebih 

banyak. 

Text Mining 

of Twitter 

Data Using a 

Latent 

Dirichlet 

Allocation 

Topic Model 

and 

Sentiment 

Latent 

Dirichlet 

allocation 

(LDA) dan 

Sentiment 

Analysis 

(Yang & 

Zhang, 2018) 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengeksplorasi text mining, mengekstrak, 

dan menganalisis informasi yang berguna 

dari teks yang tidak terstruktur 

menggunakan metode LDA dan Sentiment 

Analysis dengan data teks dari Twitter dalam 

bahasa Inggris. Dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil pengolahaan dari 

185.185 tweet menggunakan bahasa 
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Analysis pemrograman R memerlukan waktu hingga 

24 jam dan untuk mempersiapkan tweet 

supaya bisa dianalisis membutuhkan waktu 

7 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


