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Abstrak— Pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 ini 

terlihat lebih ramai yang menyentuh semua lini 

masyarakat mulai dari kalangan politisi sampai 

masyarakat biasa. keramaian ini juga terlihat di sosial 

media dengan meningkatnya interaksi pengguna sosial 

media yang mulai mengunggah berbagai macam tulisan, 

baik itu opini maupun fakta yang berkaitan dengan 

masing-masing calon presiden dan wakil presiden.  

Tulisan-tulisan dan opini yang beredar luas di Twitter 

tersebut memiliki banyak informasi yang sebenarnya bisa 

dimanfaatkan untuk dianalisis dan dicari topik-topik apa 

saja yang sering diperbincangkan oleh para pengguna 

sosial media di Twitter. 

Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) digunakan 

untuk melakukan pemodelan topic-topik mengenai 

pembicaraan para pengguna sosial media Twitter dalam 

situasi menjelang pilpres 2019 ini serta kata-kata apa yang 

paling sering muncul dalam pembicaraan tersebut. 

Sedangkan untuk mengetahui jumlah nilai akurasi 

tertinggi terhadap pemodelan topic tersebut digunakan 

perhitungan Coefficient of Variation, yang akan 

memberikan nilai akurasi dari seluruh topik yang 

dimodelkan oleh LDA  

 
Kata Kunci— latent dirichlet allocation, topik modeling, 

twitter, coefficient of variation 

I.  PENDAHULUAN 

Di era digital dan modern sekarang ini hampir bisa 
dipastikan bahwa setiap orang memiliki akun sosial media 
seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan lain 
sebagainya. Kondisi ini menjadi sebuah kebiasaan yang sudah 
mengubah cara berkomunikasi setiap orang sekarang ini. 
Kondisi seperti ini pula yang juga ikut merubah aspek 
kehidupan interaksi antar manusia yang sebelumnya belum 
pernah ada. Seolah-olah di dunia ini sudah tidak ada lagi 
batasan, tidak ada kerahasiaan, dan kita bisa mengetahui 
aktifitas, pemikiran, dan segala sesuatu mengenai orang lain 
melalui sosial media, bahkan orang yang tidak kita kenal atau 
orang yang tidak pernah bertatapmuka sekalipun dengan kita 
[1].  

Melalui sosial media setiap orang bisa dengan mudah 
menuliskan sesuatu mengenai apa yang sedang mereka fikirkan 
atau yang mereka lihat untuk kemudian dibagikan secara luas 

melalui sosial media yang mereka miliki, dan juga bisa melihat 
tulisan dari pengguna atau akun lain. Dengan semakin pesatnya 
perkembangan teknologi saat ini, sosial media  sendiri juga 
terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya 
kebutuhan pengguna dalam menggunakan sosial media, dan 
juga pertambahan jumlah dari sosial media  itu sendiri dengan 
beraneka ragam jenis, fungsi dan kegunaannya. Oleh karena 
itu, tentunya pengguna juga ada yang memiliki lebih dari satu 
sosial media untuk berkomunikasi karena sosial media 
memiliki manfaat seperti mengakrabkan hubungan 
pertemanan, mempererat silaturahmi, menyediakan beragam 
informasi, menambah wawasan dan pengetahuan, dan masih 
banyak lagi, dan mereka biasanya menggunakan sosial media 
seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Terlebih lagi saat ini 
di Indonesia sedang memasuki tahun politik karena akan segera 
dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2019 mendatang, 
tentunya di berbagai macam sosial media sudah mulai ramai 
orang memperbincangkan mengenai pemilihan umum. 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan prosedur demokrasi 
untuk memilih pemimpin. Di Indonesia, pemilu sendiri 
menjadi ajang politik lima tahunan yang diselenggarakan untuk 
memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan maupun 
kepala daerah. Karena dengan diadakannya pemilu diyakini 
sebagai cara yang paling aman untuk mekanisme penggantian 
kekuasaan sesuai dengan kehendak masyarakat dibanding 
dengan cara lain [2]. Setiap akan diadakan pemilu, parta-partai 
politik mulai sibuk dengan persiapan mengenai koalisi, siapa 
yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, dan 
juga para calon wakil rakyat yang nantinya akan mengisi kursi 
di DPR maupun yang ada di daerah masing-masing. Mereka 
biasanya sudah mulai bersiap sejak setahun sebelum pemilihan 
itu dilaksanakan guna menetapkan calon-calon mana saja yang 
akan didaftarkan untuk pemilu dan juga untuk mempersiapkan 
segala kebutuhannya menjelang pemilu. Tidak hanya dari 
kalangan partai politik saja yang sudah mulai ramai masalah 
pemilu, dari kalangan biasa mulai dari orang muda sampai 
orang tua pun juga sudah turut ikut serta berkomentar masalah 
pemilu, kondisi seperti ini juga menyedot perhatian banyak 
masyarakat guna mensukseskan ajang lima tahunan tersebut, 
supaya nantinya negara ini bisa dipimpin oleh pemimpin yang 
benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Mereka 
sudah mulai antusias sejak diumumkannya bakal calon 
presiden dan wakil presiden dari para partai koalisi. Hal itu bisa 
dilihat dengan mulai ramainya sosial media dengan unggahan-
unggahan para penggunanya yang mengenai politik yang 
sering muncul di berbagai macam sosisal media.  



Di Indonesia dengan penduduknya yang sangat banyak 
sudah bukan hal baru jika masyarakatnya sangat gemar dengan 
sosial media apalagi menjelang pemilihan presiden dan wakil 
presiden yang akan diselenggarakan tahun 2019 mendatang, 
pastinya banyak pengguna sosial media yang sudah mulai 
mengunggah tulisan mengenai masing-masing pasangan dari 
calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Berbagai macam opini dan fakta mengenai 
pasangan calon tersebut bisa dengan bebas mereka tuliskan di 
sosial media mulai dari yang baik sampai yang buruk bahkan 
dari yang mendukung sampai yang tidak mendukung 
sekalipun. Mereka melakukan itu semua untuk menaikkan 
popularitas dari masing-masing pasangan calon presiden dan 
wakil presiden yang mereka dukung dengan tulisan-tulisan 
yang mendukung dan kebaikan serta keberhasilan dari 
pasangan calon tersebut, dan juga tulisan yang menyindir dan 
mengkritik untuk menjatuhkan popularitas lawan. Itu semua 
dilakukan supaya pasangan calon yang mereka dukung bisa 
menang di pemilihan umum tahun 2019 dan bisa menjadi 
presiden dan wakil presiden sesuai dengan keinginan mereka. 

Dengan begitu besarnya antusias masyarakat terhadap 
pemilu tersebut dan dengan begitu banyaknya tulisan-tulisan 
yang berhubungan mengenai pemilu tahun 2019 di sosial 
media khususnya Twitter, maka sebenarnya ada banyak 
informasi yang bisa didapat dari berbagai macam unggahan 
para pengguna Twitter yang nantinya dari data yang tidak 
terstruktur tersebut bisa diolah lagi menjadi data baru yang 
terstruktur supaya bisa mendapatkan informasi baru yang 
berguna dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada 
pengolahan data menggunakan metode LDA, dan perhitungan  
coefficient of variation (CV). 

II. LANDASAN TEORI 

A. REST API 

Representational State Transfer (REST) adalah arsitektur 

perangkat lunak yang digunakna 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 computer yang 

memungkinkan untuk bertukar informasi [3]. 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. 

 

B. 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 [4]. 

C. 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 

[5]. 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 

[6].  

D. Elastic Stack 

Elastic Stack adalah sebuah produk dari perusahaan Elastic 

yang berisi kumpulan platform untuk analisis log yang 

lengkap dan dibangun dengan kombinasi tiga aplikasi open 

source yang sudah ada sebelumnya yaitu Elasticsearch, 

Logstash, dan Kibana yang berfungsi untuk mengambil data 

dari berbagai jenis sumber dan dalam format apapun sehingga 

bisa digunakan untuk analisis dan dibuat visualisasi data 

secara real time. Elastic memanfaatkan Elasticsearch sebagai 

pencarian dan analisis data, Logstash untuk manajemen log 

yang terpusat yang meliputi pengiriman log dari beberapa 

server, enrichment log dan parsing, dan Kibana untuk 

mempercantik visualisasi data [7]. Elastic sendiri adalah 

sebuah perusahaan yang didirikan oleh Shay Banon pada 

tahun 2012 di Amsterdam, Belanda  (sebelumnya bernama 

Elasticsearch) untuk menyediakan layanan yang berkaitan 

dengan Elasticsearch dan produk terkait lainnya.   

E. Elasticsearch 

Elasticsearch juga dibuat oleh Shay Banon 2 tahun 

sebelum ia mendirikan perusahaannya yaitu pada tahun 2010. 

Ini merupakan penyempurnaan dari sebuah alat yang pernah ia 

buat sebelumnya yaitu pada tahun 2004 yang bernama 



Compass, ketika ia sedang memikirkan untuk membuat versi 

selanjutnya, ia menyadari bahwa perlu menulis ulang sebagian 

besar code yang telah ia buat sebelumnya, sehingga untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka dia mencari solusi dengan 

menggunakan interface, JSON melalui HTTP, dan yang cocok 

untuk digunakan oleh bahasa pemrograman selain Java juga, 

maka jadilah produk yang bernama 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 [8]. 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 (real-time). [7] juga menyebutkan 

bahwa Elasticsearch juga digunakan oleh berbagai macam 

perusahaan besar seperti yang ditunjukan pada Tabel 1. 

TABLE I.  PERUSAHAAN PENGGUNA ELASTICSEARCH 

NAMA KEGUNAAN 

Wikipedia 

- Untuk menyediakan teks secara 

lengkap 

- Untuk pencarian berdasarkan text 

yang dituliskan 

- Untuk pencarian mengenai apa 

yang dimaksud 

The Guardian 

- Untuk memproses 40 juta 

dokumen perhari 

- Menyediakan analisis secara 

berkala (realtime) dari seluruh 

situs didalam organisasi 

- Membantu memahami interaksi 

dari penonton dengan lebih baik 

StumbleUpon 

- Untuk menangani pencarian 

secara cerdas di seluruh 

platformnya 

- Memberikan rekomendasi yang 

terbaik bagi pelanggannya  

SoundCloud 

Untuk menyediakan kemampuan 

pencarian secara realtime untuk jutaan 

penggunanya di seluruh dunia 

GitHub 

Untuk mengindeks beberapa file di 

seluruh platform, sehingga bisa 

memberikan kemampuan pencarian 

diatas rata-rata 

 

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 [9] database noSQL dibagi dalam 

beberapa format penyimpanan dokumannya, berikut ini adalah 

pengelompokannya: 

 Dokumen database seperti MongoDB yang mana 

setiap satu objek data disimpan dalam satu dokumen 

 Graph, format ini berbentuk struktur graph dan 

biasanya digunakan oleh jejaring sosial, contohnya 

adalah FlockDB yang dipakai oleh twitter. 

 Key – Value, contoh database jenis ini adalah apache 

casandra. 

 Objek database, adalah database yang disimpan dalam 

objek – objek, objek disini sama pengertiannya dengan 

pemrograman berorientasi objek. 

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. 

F. 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 [7]. Ada sebanyak 50 jenis plugin yang telah 

disediakan oleh elastic stack dan bisa digunakan oleh Logstash 

yang terhubung dengan berbagai macam platform dan juga 

terdapat panduan untuk menggunakan plugin tersebut seperti 

Gambar 1. 

 
Fig. 1. Plugin Logstash 

G. 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. 



H. 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 [10]. Terdapat proses 

generatif yang dilakukan oleh LDA pada setiap dokumennya 

seperti berikut: 

 pertama, pilih topik 

 kedua, pilih kata-kata dari topik tersebut 

 ulangi proses pertama dan kedua pada semua dokumen 

Untuk lebih jelasnya, ketiga proses tersebut bisa dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Fig. 2. Proses LDA 

 

Menurut [10] 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 

[10]. 

I. Coefficient of Variation (CV) 

Menurut [11] 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 [12] menyebutkan 

bahwa rumus coefficient of variation adalah sebagai berikut: 

Cv =   

 
Keterangan: 

Cv = Nilai variasi dari sederet angka 

S  = Standar deviasi 

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 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
Latent Dirichlet allocation (LDA) yang bisa menampilkan 
topic modeling dari data yang diolah. 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini memerlukan beberapa proses yang perlu 

dilalui. Alur proses tersebut bisa dilihat pada Gambar 3 

 
Fig. 3. Alur penelitian 

Terdapat enam proses yang perlu dilalui yaitu mengambil 

data yang akan diolah dalam proses penelitian, preprocessing 

yaitu membersihkan data dari tulisan atau kata-kata atau 

symbol yang tidak berhubungan dengan data yang akan 

diteliti, mengidentifikasi frasa yaitu menggabungkan kata-kata 

dalam kalimat menjadi dua atau tiga atau seterusnya, 

menghitung tf-idf untuk mengetahui bobot nilai setiap kata, 

membuat pemodelan topic LDA, dan menghitung nilai 

coefficient of variation untuk mengetahui jumlah topic yang 

bisa dimodelkan. 

B. Activity Diagram 

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan 

pengolahan data yang sudah diambil sebelumnya dalam 

bentuk excel yang kemudain diunggah ke dalam sistem dan 

secara otomatis sistem akan melakukan preprocessing, proses 

tf-idf, pemodelan LDA, dan perhitungan coefficient of 

variation yang akhirnya akan menghasilkan tampilan 

visualisasi berupa diagram pemodelan LDA dan tabel hasil 

perhitungan coefficient of variation. Adapun activity diagram 

untuk menjelaskan proses ini seperti pada Gambar 4. 



 
Fig. 4. Activity diagram sistem 

C. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah suatu diagram yang 

menggambarkan fungsi atau kegunaan dari sebuah sistem. Use 

case diagram ini memperlihatkan sebuah interaksi antara 

pengguna dengan sistem yang dibuat, dan diagram ini berguna 

untuk menangkap kebutuhan sistem selama proses analisis. 

Dalam sistem ini hanya terdapat satu aktor yaitu pengguna 

yang dapat memasukkan data dan melakukan pemodelan LDA 

dan menghitung coefficient of variation, seperti yang terlihat 

pada Gambar 5. 

 

 
Fig. 5. use case diagram  

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap ini akan dilakukan proses pengambilan data dan 
melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan 
system yang dibuat dalam penelitian ini 

A. Pengambilan Data 

Untuk pengambilan data memerlukan beberapa proses 

karena jika ingin mengambil data dari Twitter maka perlu 

membuat akun Twitter Developer yang akan digunakan untuk 

mendapatkan API key yang berfungsi untuk menghubungkan 

antara aplikasi yang digunakan untuk mengambil data dengan 

Twitter. 

B. Implementasi 

Dengan menggunakan metode LDA didapatkan hasil 

pemodelan dalam bentuk visualisasi yang menggambarkan 

diagram persebaran topik yaitu Intertopic Distance Map 

Visualization dan diagram yang menggambarkan 30 kata-kata 

yang paling banyak muncul yaitu Top-30 Most Salient Term, 

seperti pada gambar 6 dan 7. 

 
Fig. 6. Intertopic Distance Map Visualization 

Berdasarkan gambar 6 di atas, terdapat topik yang 

saling berdekatan yaitu topik 1, 4, 7, dan 8 yang menandakan 

bahwa keempat topik-topik tersebut masing-masing memiliki 

kesamaan, kemudian juga ada topik yang berdiri sendiri atau 

saling berjauhan yaitu topik 2, 3, 5, 6, 9, dan 10 yang 

menunjukkan bahwa keenam topik tersebut masing-masing 

memiliki perbedaan. Selanjutnya juga terdapat visualisasi 

diagram yang menunjukkan 30 kata-kata yang paling banyak 

muncul seperti pada gambar 7. 

 



 

Fig. 7. Top-30 Most Salient Term 

Berdasarkan gambar 7 di atas, terdapat tiga kata yang 

paling banyak muncul dalam topic tersebut, ketiga kata 

tersebut adalah “online_online”, ”ton_produksi”, dan 

“impor_jagung”. Ini menandakan bahwa pembicaraan di 

Twitter lebih banyak diisi dengan percakapan yang berkaitan 

dengan sesuatu yang bersifat online, dan juga berkaitan 

dengan percakapan mengenai masalah perekonomian seperti 

ton_produksi dan impor_jagung.  

Kemudian dengan menggunakan perhitungan coefficient of 

variation dari hasil pengolahan tf-idf, maka diperoleh hasil 

seperti pada gambar 8. 

 

Fig. 8. Hasil perhitungan CV 

 

Dari kesepuluh topik berdasarkan gambar 8 di atas, terlihat 

bahwa pada data tersebut memiliki perbedaan nilai CV untuk 

setiap topiknya. Nilai CV tertinggi berdasarkan hasil tersebut 

dimiliki oleh topik 7 yang menandakan bahwa terdapat tujuh 

topik yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

pemodelan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan sistem yang telah dibuat untuk mengolah data 

pembicaraan di Twitter terkait pilpres dengan metode LDA, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

 Metode LDA terbukti dapat melakukan pemodelan 

topik dan menampilkan kata-kata yang sering dibahas 

pengguna Twitter menjelang pilpres 2019. Dengan 

menggunakan pemodelan ini bisa melihat persebaran 

untuk 10 topik yang diolah dan menghasilkan 

sebanyak 4 topik yang saling berdekatan, sedangkan 

enam lainnya saling berjauhan, dan juga bisa 

menampilkan 30 kata terbanyak yang paling sering 

muncul. Dari 30 kata tersebut terdapat 3 kata yang 

paling banyak muncul seperti “online_online”, 

“ton_produksi”, dan “impor_jagung”. 

 Perhitungan Coefficient of Variation (CV) terbukti 

bisa melakukan perhitungan dari hasil pengolahan tf-

idf dari setiap topiknya sebanyak 10 topik dan bisa 

menghasilkan nilai CV per topik untuk dijadikan 

acuan sebagai penentuan berapa banyak topik yang 

bisa dihasilkan dari pemodelan tersebut. Dari 

perhitungan 10 topik menghasilkan nilai tertinggi 

yaitu 0,3808 pada topik ke tujuh, yang menandakan 

terdapat tujuh topik yang bisa dijadikan sebagai acuan 

dalan data tersbut. 

B. Saran 

 Dalam Proses preprocessing masih perlu ditingkatkan 

lagi karena masih munculnya beberapa kata yang tidak 

baku karena belum tertangani oleh daftar kata 

normalisasi. 

 Dibutuhkan lebih banyak data uji untuk 

memaksimalkan penggunaan perhitungan Coefficient 

of Variation 

 Tampilan sistem masih sangat sederhana dan masih 

perlu untuk dikembangkan lagi. 
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