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ABSTRAK 

Social Network Analysis (SNA) adalah suatu bidang ilmu dengan memanfaatkan 

teori graf yang mempelajari tentang hubungan sosial individu dalam sebuah kelompok 

atau juga biasa diartikan sebagai metode-metode yang melibatkan perhitungan matematis 

yang menggunakan graph dan dilengkapi dengan statistik serta metode aljabar. Pada SNA 

dilakukan perhitungan nilai centrality untuk mengetahui nilai relasi antar setiap individu, 

terdapat empat cara untuk menghitung nilai centrality yaitu dengan cara degree 

centrality, betweeness centrality, closeness centrality dan eigenvector centrality. 

Instagram merupakan salah satu aplikasi yang menjadi tempat untuk berbagi foto dan 

video dan dapat dilihat oleh pengikut. Pada Instagram terdapat fitur hastag yang 

digunakan untuk mengelompokkan postingan dalam satu kelompok, dengan adanya fitur 

hastag ini membuat para user lebih mudah dalam mencari topik informasi mengenai 

postingan yang diunggah oleh user. SNA mampu mengetahui hubungan antar hastag yang 

terjadi didalam suatu kelompok jaringan untuk mengetahui hastag yang memiliki peran 

paling penting dalam suatu kelompok jaringan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

dengan melakukan scraping data dari Instagram kemudian dilkukannya proses 

preprosesing dan selanjutnya dilakukan penentuan relasi untuk dilakukannya perhitungan 

nilai centrality. Hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian adalah 

hastag “kulinerpku” memiliki nilai centrality paling tinggi setelah hastag kulinerriau 

dengan nilai degree sebesar 0,5, closeness sebesar 0,64, betweenness sebesar 0,08, dan 

eigenvector sebesar 0,21 

Kata Kunci : Betweenness Centrality, Closeness Centrality, Degree Centrality, 

Eigenvector Centrality, Social Network Analisys (SNA) 
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ABSTRACT 

Social Network Analysis (SNA) is a field of science that utilizes graph theory 

which studies the social relationships of individuals in a group or is also commonly 

interpreted as methods that involve mathematical calculations using graphs and are 

equipped with statistics and algebraic methods. In SNA, the calculation of the value of 

centrality is carried out to determine the value of the relationship between each 

individual, there are four ways to calculate the value of centrality, namely by means of 

degree centrality, betweeness centrality, closeness centrality and eigenvector centrality. 

Instagram is an application that is a place to share photos and videos and can be seen by 

followers. On Instagram, there is a hashtag feature that is used to group posts into one 

group, with this hashtag feature it makes it easier for users to find information topics 

about posts uploaded by users. SNA is able to determine the relationship between 

hashtags that occur in a network group to determine which hashtags have the most 

important role in a network group. The steps taken are scraping data from Instagram, 

then carrying out the preprocessing process and then determining the relationship for 

calculating the centrality value. The result of the calculation based on the test results is 

that the hashtag "kulinerpku" has the highest centrality value after the hashtag 

culinaryriau with a degree value of 0.5, a closeness of 0.64, a betweenness of 0.08, and 

an eigenvector of 0.21. 

Kata Kunci : Betweenness Centrality, Closeness Centrality, Degree Centrality, 

Eigenvector Centrality, Social Network Analisys (SNA) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“Sistem perdagangan di zaman yang serba maju sekarang banyak sekali 

mengalami perubahan, contohnya dahulu saat bertransaksi antara konsumen dan 

produsen harus bertatap muka untuk memperoleh kesepakatan sehingga membuat 

ruang lingkup antara penjual dan pembeli menjadi terbatas, namun seiring 

kemajuan teknologi membuat semua keterbatasan menjadi lebih mudah dengan 

adanya internet. Dengan adanya internet masyarakat akan menjadi lebih mudah 

dalam mendapatkan informasi termasuk dalam hal perdagangan, salah satu jenis 

implementasi internet yang digunakan oleh masyarakat dalam berdagang adalah 

media sosial (Id Hadiana Wina Witanti, 2017).   

Teknologi Informasi sangat penting bagi kehidupan individu ataupun 

organisasi dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi 

adalah media sosial dan perusahaan merupakan faktor untuk mencapai tujuan 

sebuah organisasi. Dengan adanya media sosial menjadikan komunikasi dapat 

dilakukan tanpa ruang dan waktu (Hawley, 2015). Dengan banyaknya masyarakat 

yang menggunakan media sosial mebuat para pelaku bisnis tertarik untuk 

melakukan pemasaran produk di media sosial dan media sosial juga dijadikan 

sebagai tempat untuk bertransaksi (Widiantari & Herdiyanto, 2013). 

Dalam pembelian produk konsumen lebih cendrung melakukan transaksi 

melalui media sosial. Adanya situs jejaring sosial ini dijadikan sebagai wadah 

untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk berkualitas yang 

dipromosikan oleh perusahaan. Banyak hal yang informasi yang dapat diketahui 

dari jejaring sosial, mulai dari gaya hidup hingga hal-hal yang disukai oleh 

pelanggan. Untuk dapat mengatahui lebih banyak mengenai gaya hidup pelanggan 
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maka perlu dilakukannya sebuah analisa yang tepat untuk mensukseskan interaksi 

penjualan (Id Hadiana Wina Witanti, 2017). Salah satu produk yang sering 

dipasarkan melalui media sosial adalah UKM. 

‘UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menegah merupakan suatu 

usaha yang didirikan berdasarkan inisiatif seseorang. “Menurut Keputusan 

Presiden RI no. 99 tahun 1998 Usaha Kecil adalah” “Kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha 

yang tidak sehat.” Untuk dapat mengetahui hubungan antar produsen UKM 

dangan konsumen dapat diterapkan analisis jejaring sosial untuk menggambarkan 

dan melihat bagaimana hubungan antar penjual dengan pembeli yang 

menyebarkan informasi terkait produk UKM.’ Masalah yang sering dialami oleh 

UKM adalah produsen tidak dapat memasarkan produk secara baik sehingga 

membuat harga jual menurun drastis dan juga tidak terjalinnya hubungan yang 

baik antara produsen dengan pelanggan sehingga membuat kesetiaan pelanggan 

menjadi berkurang (Id Hadiana Wina Witanti, 2017).   

‘Analisa jejaring sosial merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai 

hubungan dengan memanfaatkan teori graf. Analisis jejaring sosial adalah suatu 

metode statistik yang dapat mengungkapkan berbagai relasi atau hubungan yang 

terjadi dalam komunitas atau kelompok pada jejaring sosial. Peranan analisa 

jaringan sosial dalam sebuah kelompok jaringan adlah unuk menunjukkan 

hubunga dari setiap individu atau anggota. Oleh karena itu SNA dapat melihat 

hubungan sosial sebuah kelompok yang terjadi didalam suatu jaringan (Nurkamid, 

Dahlan, Susanto, & Khotimah, 2010). Menurut Otte dan Rousseau Pengambilan 

informasi berupa hubungan interaksi yang terjadi antar user dapat diketahui 

dengan menggunakan SNA yang direpresentasikan dalam bentuk graf . Penerapan 

analisis jejaring sosial dalam sebuah penelitian bertujuan “untuk mengetahui 

informasi yang terdapat dalam suatu kelompok jaringan”. Dimana output dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguji teori graf pada keyword 

hastag dengan melihat hasil dari visualisasi yang terbentuk dari kelmpok jaringan 



 

I-3 

 

tersebut. Dan juga akan dilakukan perhitungan nilai centrality berdasarkan 

hubungan yang dimiliki oleh masing-masing node dengan menggunakan empat 

“perhitungan centrality yaitu betweeness centrality, degree centrality, closeness 

centrality dan eigenvector centrality” (Susanto dkk, 2014).  

‘Penelitian terkait yang telah dilakukan oleh Indrihapsari (2013), tentang 

penerapan teori graf untuk analisis masalah pada grup Gelanggang-UGM di 

Facebook”. Tujuan dari’Penelitian ini yaitu untuk mengetahui interaksi sosial 

yang terjadi dalam galat satu kelompok pada facebook. Pada penelitian ini 

diketahui individu yang menempati posisi pusat (centrality), posisi sementara 

(betweenness), individu yang paling dekat dengan anggota (closeness) dan juga 

mengetahui interaksi yang terjadi dalam grup. Penelitian terkait lainnya telah 

dilakukan oleh Sulis Sahalma (2019), tentang “analisis jejaring sosial untuk 

menentukan nilai centrality pada linkedIn”. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui relasi atau hubungan pada linkedIn dengan melakukan visualisasi  

berbentuk graf.’ 

“Berdasarkan penelitian sebelumnya maka akan dilakukan penelitian” yang 

berjudul “Analisa Dan Implementasi Penyebaran Hastag Product UKM Pada 

Jejaring Sosial  Instagram Menggunakan Social Network Analysis (SNA)”. 

Dengan mengetahui pola penyebaran antar node melalui sosial meda merupakan 

suatu hal yang bemanfaat bagi  UKM.  Dengan menggunakan SNA  maka para 

pelaku UKM dapat mengetahui  pola  dan  karakterikstik dari user  melalui tagar 

atau hastag yang mereka gunakan di media sosial. “Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pola penyebaran hubungan interaksi antar hastag pada jejaring social 

Instagram dengan menggunakan pendekatan Social Network Analysis”, sehingga 

hasilnya dapat digunakan oleh produsen untuk mendapatkan informasi mengenai 

tagar yang berpengaruh guna mengetahui penyebaran produk UKM yang mereka 

miliki.’ 

 



 

I-4 

 

1.2 Rumusan Masalah 

“Berdasarkan dari latar belakang diatas didapat rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mengetahui tagar atau hastag yang potensial pada penyebaran 

produk UKM dalam jejaring sosial Instagram? 

2. Bagaimana menganalisis jejaring sosial Instagram guna mengetahui hastag 

yang paling berpengaruh menggunakan Social Network Analysis (SNA)? 

1.3 Batasan Masalah 

“Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah”: 

1. Media sosial Instagram difokuskan kepada pengambilan data dan tidak 

membahas perbandingan antara Instagram dengan sistem yang dibuat. 

2. Data yang dianalisa berupa data hastag (#) Instagram berdasarkan kata 

kunci yang dipilih. 

3. Menggunakan pendekatan “degree centrality, betweenness centrality, 

closeness centrality dan Eigen vecktor centrality untuk mengukur nilai 

centrality”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

“Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah” 

1. Untuk membangun visualisasi graf terhadap interaksi dan hubungan antar 

hastag terhadap produk UKM. 

2. Untuk menganalisa dan menguji teori graf pada keyword hastag 

menggunakan SNA khususnya produk UKM. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 
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BAB I   ‘PENDAHULUAN’ 

Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian yang 

meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan’. 

BAB II  ‘LANDASAN TEORI’ 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian yang terdiri dari penjelasan metode Social 

Network Analysis, teori graf, dan Instagram’. 

BAB III  ‘METODOLOGI PENELITIAN’ 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

identifikasi masalah, studi literatur dan pengumpulan data, analisa 

sistem, perancangan serta kesimpulan dan saran’.  

BAB IV  ‘ANALISA DAN PERANCANGAN’ 

Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan pembahasan mengenai alur 

operasi metode Social Network Analysis dan juga tahapan analisa 

dan perancangan visualisasi graf yang akan dibangun’. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan implementasi dari perangkat lunak yang 

dibangun. Dari hasil implementasi kemudian dilakukan 

perancangan visualisasi graf terhadap interaksi dan hubungan antar 

user. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan saran terhadap penelitian berikutnya. 

. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Jejaring Sosial 

Jejaring sosial merupakan sebuah jaringan pertemanan yang penggunanya 

dapat saling berinteraksi dengan menggunakan beragam fitur (Imran, 2009). 

Jejaring sosial merupakan sebuah kmunitas online layanan internet yang ditujukan 

pada pengguna yang memiliki kesamaan pada bidang tertentu (Widiantari & 

Herdiyanto, 2013).  Analisis jaringan jejaring social adalah bentuk dari hubungan 

sosial yang terdiri dari simpul dan iktan dimana simpul merupakan individu atau 

node pada sebuah jaringan, “sedagkan ikatan adalah relasi dari setiap node 

tersebut dan terdapat banyak jenis ikatan antar simpul”. Sederhananya jejaring 

sosial merupakan sebuah peta yang memiliki ikatan dari setiap simpul yang dikaji, 

pada konsepnya “simpl sebagai titik dan ikatan sebgai garis peghubung dari setiap 

titik tersebut” (Annisa, 2016). 

2.2 Media Sosial 

“Media sosial adalah sebuah aplikasi atau platform yang dapat bekerja 

dengan adanya internet. Pada media sosial terjadi interaksi atau komunikasi secara 

dua arah secara bebas, bebas disini berarti bebas untuk dapat memberikan aspirasi 

dalam hal apapun (Lib & Prakoso, 2019). Komunikasi yang terjadi pada media 

social tidak memiliki batasan “ruang dan waktu sehingga dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja, sehingga membuat media sosial banyak digunakan dan 

dimanfaatkan oleh banyak masyarakat salah satunya sebagai media promosi (Lib 

& Prakoso, 2019).’ 

2.3 Instagram 

“Instagram merupakan salah satu aplikasi yang menjadi tempat untuk 

berbagi foto dan video dan dapat dilihat oleh pengikut (followers).” Instagram 

terbentuk dari kata "insta" yang berarti "instan" dan kata "gram" yang berarti 
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"telegram" yang berarti dapat diartikan sebagai sebuah media yang memberikan 

informasi dalam bentuk foto atau video secara praktis dan cepat. Sistem 

pertemanan pada instagram dikenal sebagai followers dan following dimana para 

pengguna Instagram dapat saling mengikuti satu sama lain. Didalam instagram 

pengguna juga dapat menandai teman dengan fitur tag dan juga dapat 

mengelompokkan postingan dalam satu label dengan menggunakan fitur hastag 

(Hanggono, 2015). 

2.4 Hastag 

Hastag adalah salah satu fitur instagram yang digunakan untuk 

mengelompokkan postingan dalam satu kelompok. Penentuan hastag selalu 

disesuaikan dengan topik ataupun informasi dari sebuah postingan (Lib & 

Prakoso, 2019). Dengan penggunaan hastag yang tepat, maka postingan akan 

muncul pada tab “explore” sehingga pengguna akan lebih mudah menemukan dan 

mencari postingan yang diunggah oleh user dengan begitu jumlah like dan 

comments akan meningkat (Lib & Prakoso, 2019).  

2.5 Analisa Jejaring Sosial 

Social Network Analysis (SNA) adalah suatu bidang ilmu dengan 

memanfaatkan teori graf yang mempelajari tentang hubungan sosial manusia. 

Pengertian lain dari Social Network Analysis adalah metode-metode yang 

melibatkan perhitungan matematis yang menggunakan graph dan dilengkapi 

dengan statistik serta metode aljabar (Yuniar, 2014). Dengan adanya teori graf 

maka SNA dapat megungkap reasi antar individu secara informal dengan 

memeriksa hubungan sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok jaringan dimana 

“individu atau orang digambarkan sebagai nodes atau titik, sedangkan relasi yang 

terjadi antar individu disebut dengan edges atau links” (Susanto, Lina, & 

Chrismanto, 2012). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
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Gambar 2. 1 Jejaring Sosial (Social Networks) 

 (Id Hadiana Wina Witanti, 2017) 

2.6 Teori Graf 

“Graf adalah pasangan himpunan yang terdiri dari himpnan simpul dan 

himpunan sisi” (Stefan Agus Haryono, 2015). Dengan menggunakan graf kita 

dapat menganalisis jaringan sosial, dengan mencari individu yang paling 

berpengaruh. Setiap individu dapat diwakilkan dengan menggunakan simpul dua 

individu yang saling berkaitan dapat dihubungkan dengan garis (Zafarani dkk, 

2104). Berdasarkan teori hipotesis sosial yang menyatakan bahwa, semakin 

banyak individu yang berelasi maka semakin berpengaruh individu tersebut. Teori 

ini dalam graf didefenisikan dengan individu yang memiliki tingkat maksimum 

(memiliki jumlah sisi yang terhubung dengan node yang sesuai) menjadi orang 

yang paling berpengaruh (Zafarani dkk, 2014). 

2.6.1 Dasar-dasar Graf’ 

1. Node  

Node merupakan salah satu bagian utama dari graf. Dalam sebuah graf 

yang merepresentasikan sebuah hubungan, node berfungsi sebagai 

individu dan berkaitan antara individu merupakan sebuah hubungan. 



 

 

II-5 

 

Pada dasarnya node disebut juga dengan simpul atau aktor. Secara 

matematis nde dapat direpresentasikan degan: 

V = {v1,v2, ... ,vn}, 

Dimana V adlah himpuan dari node dan vi, 1 ≤ i ≤ n adalah node 

tunggal. |V| adalah ukuran graf (Muflihah dkk, 2016). 

2. Edges (garis) 

Elemen penting lainnya dalam graf adalah edges atau himpunan garis. 

Dalam analisis jaringan sosial node merupakan entitas sosial seperti 

orang, edges merupakan hubungan atau penghubung anatara node. 

E = {e1,e2, ... ,en}, 

E adalah edge, dimana ei, 1 ≤ i ≤  m, adalah garis dan ukuran himpunan 

adalah m = |E|. 

2.6.2 Orientasi Arah pada Graf 

Graf dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: 

a. Graf tak berarah (undirected Graph) 

“Graf tak berarah merupakan graf yang tidak memiliki arah pada setiap 

sisinya sehingga hubungan setiap psangan simpul tidak diperhatikan.” 

b. Graf berarah (Dicrected Graph or Digraph) 

“Graf berarah adalah graf yang memiliki arah disetiap sisinya. Graf 

berarah merupakan sutu himpunan berhingga yang terdiri dari titik dan 

busur.” 
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Gambar 2. 2 Graf berarah dan Tak Berarah 

2.7 Algoritma Dijkstra 

“Algoritma Dijkstra atau biasa dikenal dengan sebutan single source 

shortest path merupakan algorima yang digunakan untuk mencari jalur 

terpendek”. Algorima ini tidak hanya mencari tujuan lokasi awal menuju lokasi akhir 

tetapi algoritma ini juga mencari seluruh kemungkinan dari jalur terpendek yang ada 

(Akhir, 2019). Berikut contoh kasus algoritma dijkstra.   

 

Gambar 2. 3 Algoritma Djikstra 

 “Pada contoh pada Gambar 2.3, lokasi awal adalah node A, dan lokasi 

tujuan akhir adalah node E. Setiap node terhubung dengan node lain melalui 

sebuah edge yang memiliki nilai jarak berupa bilangan bulat positif. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah mencari jarak dari node A ke seluruh node yang 

terhubung dengan node A, yaitu node B dan node C. Kemudian langkah 

berikutnya adalah mencari jarak dari node B menuju ke seluruh node yang 
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terhubung dengan node B, yaitu node C dan node D. Proses ini terus berlangsung 

hingga seluruh node telah dijelajahi.” 

2.8 Centrality  

Nilai centrality suatu individu merupakan banyaknya relasi langsung yang 

dimiliki oleh individu tersebut. Centrality dinyatakan pada persamaan berikut.   

    

𝒅 (𝒏𝒊) =  ∑ =
𝑵

𝒋
𝟏 𝒙𝒋𝒊 =  ∑ = 𝟏 

𝑵

𝒋
𝒙𝒋𝒊 

(2. 1) Rumus Centrality  

yang dalam hal ini,  

𝑛𝑖 =  individu ke i 

n   =  jumlah individu  

𝑥𝑗𝑖 =  isi sel dari matriks baris ke i kolom ke j 

Nilai centrality nilai “degree centrality, betweenness centrality, closeness 

centrality dan eigen vecktor centrality.”  

1. Betweennes Centrality 

Nilai betweennes centrality merupakan banyaknya suatu individu 

dalam lintasan terpendek setiap pasangan individu dibandingkan dengan 

banyaknya lintasan terpendek setiap pasangan individu tersebut dalam 

jaringan. Individu dengan nilai betweennes tertinggi biasanya merupakan 

individu yang sering bertindak sebagai perantara dalam jaringan 

(Setatama, 2012). Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai 

betweenness centrality setiap node dalam jaringan. 

𝑪𝑩(𝒗𝒊) =  ∑ = 
𝝈𝒔𝒕(𝒗𝒊)

𝝈𝒔𝒕
 (2. 2) Rumus betweeness 

centrality 

𝜎𝑛= jumlah jalur terpendek dari s ke t 

𝜎𝑠𝑡(𝑣𝑖)= jumlah jalur terpendek dari s ke t yang melewati simpul v. 

2. Closseness Centrality  
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Closseness centrality merupakan salah satu cara yang digunakan 

untuk menghitung nilai centality, closseness centrality merupakan jarak 

yang menghubungkan antara suatu node dengan node yang lain dlam suatu 

jarigan (Setatama, 2012). “Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai 

closeness centrality setiap node dalam jaringan.” 

𝑪𝑪 (𝒗𝒊) =  
𝒏 −   𝟏

∑ 𝒈(𝒗𝒊,𝒗𝒋)𝒏
𝒋 ≠𝒊

  
(2. 3) Rumus Closseness 

Centrality 

g((𝑣𝑖, 𝑣𝑗) = jarak antar node vi dan vj 

n = jumlah node yang terdapat di dalam jaringan 

3. Degree Centrality 

Degree centrality termasuk kedalam salah satu metode untuk 

mengukur nilai centrality, degree centrality adalah “metode yang 

digunakan untuk mengukur sebuah node yang ada pada kelompok jaringan 

dengan memanfaakan jumlah derajat relasi yang dimilikinya” (Bowo, 

Maharani, & Gozali, 2015). Adapun rumus untuk mengukur nilai degree 

centrality adalah sebagai berikut. 

𝑪𝑫 (𝒊) = 
𝒅𝒊(𝒊)

𝒏−𝟏
 (2. 4) Rumus Degree 

Centrality 

Keterangan: 

𝑑𝑖(𝑖) = Banyaknya interaksi masuk yang dimiliki node I dengan node 

lainnya di dalam sebuah network. 

n = Banyaknya node yang ada pada sebuah network. 

4. Eigenvector centrality  

“Eigenvector centrality merupakan metode yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran yang memberikan nilai bobot lebih tinggi pada 

node yang terhubung dengan node yang lain yang memiliki nilai 

centrality tinggi” (Setatama, 2012). Berikut rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai eigenvector centrality. 
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𝒗𝒙 =  
𝟏

𝝀 𝐦𝐚𝐱(𝑨)
 ∑ =

𝒏

𝒋
𝟏 𝒂𝒋𝒙 .𝒗𝒋 (2. 5) Rumus Eigenvector 

Centrality 

𝑣𝑥   = sentralitas vector eigen 

𝜆𝑚𝑎𝑥 (𝐴)  = nilai dari eigen yang paling besar dari matriks 

ketetanggaan 

∑ =𝑛
𝑗 1 𝑎𝑗𝑥 .𝑣𝑗   = jumlah elemen matriks ketetanggaan A pada kolom ke-1 

sampai n yang dikalikan dengan elemen ke-j pada vector eigen dari 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝐴) 

Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan “degree centraliy, 

betweenness centrality, closeness centrality dan eigenvector centrality” 

untuk mengukur centrality dalam jaringan social Instagram. 

2.9 Contoh Implementasi Perhitungan closeness centrality 

Berikut merupakan contoh implementasi perhitungan closeness centrality 

berdasarkan jurnal penelitian Artanto Ageng Kurniawan dkk tahun 2015. Berikut 

merupakan tabel yang berisi masalah sederhana dalam kasus matriks ketetanggaan 

dengan graf lengkap yang sudah diberikan nilai bobot berdasarkan similarity. 

Tabel 2. 1 Matriks Adjacency 

Node/Node A B C  D  E  

A 0 0,04 0,03 0,02 0,01 

B  0,04 0 0,05 0,07 0,04 

C  0,03 0,05 0 0,04 0,03 

D  0,02 0,07 0,04 0 0,01 

E  0,01 0,04 0,03 0,01 0 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat node A memiliki nilai kesamaan sebesar 

0.04 dengan node B dimana tingkat kemiripannya lebih tinggi dibanding dengan 

node lain. Hasil nilai similarity harus dinormalisasikan dengan cara membalik 

bobot (membagi nilai bobot dengan satu). Berdasarkan hasilnya dapat dilihat 

bahwa semakin besar nilai similarity maka akan mendapat bobot yang rendah dan 

semakin kecil nilai similarity maka akan mendapat bobot yang besar. 

Tabel 2. 2 Nilai Bobot Setelah Normalisasi 

Node/Node A  B  C  D  E  

A  0 25 33,3333 50 100 

B  25 0 20 14,2857 25 

C  33,3333 20 0 25 33,3333 

D  33,3333 14,2857143 25 0 100 

E  25 12,5 50 100 0 

 

Misal node yang terpilih setelah proses pencarian path dengan algoritma Dijkstra 

adalah A,B, dan C. Dihasilkan sebuah matriks baru dengan nilai bobot terendah 

seperti pda tabel 2.1 berkut:  

Tabel 2. 3 Hasil Algoritma Dijkstra 

Node A B C 

A 0 25 33,333 

B 25 0 20 

C 33,3333 20 0 

“Hitung jark rata-rata dari simpul yang terpilih ke semua simpul yang ada sebagai 

berikut:” 
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 Jarak total simpul A: 0 + 25 + 33.3333 = 58.3333 

 Jarak total simpul B: 25 + 0 + 20 = 45 

 Jarak total simpul C: 33.3333 + 20 + 0 = 53.3333 

Hitung nilai closeness dengan rumus  𝐶𝐶 
(𝑣𝑖) =  

𝑛 −   1

∑ 𝑔(𝑣𝑖,𝑣𝑗)𝑛
𝑗 ≠𝑖

 

 Closeness untuk A adalah 
3−1

58,3333
 = 0.03428571 

 Closeness untuk B adalah 
3−1

45
  = 0.0444444 

 Closeness untuk C adalah 
3−1

53,333
 = 0.0375 

Dari hasil tersebut akan didapat hasil perangkinan dari nilai closeness terbesar 

sampai nilai terkecil pada tabel berikut. 

Tabel 2. 4 Hasil Perangkingan 

Node Closeness 

B 0.0444444 

C 0,0375 

A 0,03428571 

2.10 Penelitian Terkait 

Berikut ini adalah penelitian yang terkait terhadap penelitian yang akan 

dilakukan: 

Tabel 2. 5 Penelitian Terkait 

No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

1 Muflihah 

dkk 

2016 Pengaplikasian 

Teori Graf pada 

Analisis Jejaring 

Sosial Dalam 

Jurnal 

prosiding 

Matematika 

Dari hasil perhitungan 

menggunakan 

Microsoft NodeXL 

untuk penilaian 
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No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

Struktur Organisasi 

Unisba dibawah 

Pimpinan Warek 1 

Menggunakan 

Aplikasi Microsoft 

NodeXL 

InDegree dan 

OutDegree terbesar 

dipegang oleh wakil 

rektor 1 dengan nilai 8. 

Menunjukkan bahwa 

wakil rektor 1 

memiliki tanggung 

jawab yang besar pada 

8 bagiam yang 

terhubung dengannya 

berupa laporan dan 

tugas. 

2 Nur Isnani 

dan Nur 

Hadi 

Waryanto 

2015 Penerapan Teoi 

Graf pada Analisis 

jejaring Sosial 

dengan 

Menggunakan 

microsoft Nodexl 

Jurnal 

FMIPA 

UNY 

Dari hasil analisis yang 

dilakukan 

kepengurusan Dekanat 

hingga Kepengurusan 

Pendidikan 

Matematika FMIPA 

UNY berdasarkan garis 

komando dapat 

terbentuk dengan jelas 

yang mana aktor-aktor 

penting dalam jaringan 

dapat teridentifikasi 

dengan jelas dalam 

graf. 

3 Yuniar 

Indihapsari 

2013 Penerapan Teori 

Graph untuk 

Analisis Masalah 

pada Grup 

Jurnal 

jurusan 

Pendidikan 

Teknik 

Dari penelitian tersebut 

memperoleh hasil 

analisis yang mana 

individu yang 
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No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

Gelanggang UGM 

di Facebook 

Elektronika 

Universitas 

Negri 

Yogyakarta 

mempunyai nilai 

centrality adalah 

“Fikery Adequate”. 

Dengan nilai centrality 

tertinggi. 

4  Enha Sovia 

Firdaus 

2016 Interkorelasi antara 

n-clique dan m-

clans dalam 

Menganalisis 

jaringan sosial  

Laporan 

Tugas 

Akhir 

Fakultas 

Sains dan 

Teknologi 

UIN 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Pada perhitungan 

analisi jaringan sosial 

diperoleh 1-clique dan 

1-clans. Dari hasil 

pencarian tersebut 

terlihat bahwa adanya 

koordinasi yang baik 

sangat berpengaruh 

dalam kinera Dinas 

pengairan Kab. 

Malang. 

5 Diska 

Yunita 

2015 Analisis dan 

Implementasi 

Betweenness 

Centrality pada 

Social Network 

Twitter dengan 

Metode Linear 

Scaling Berbasis 

Pengguna 

Jurnal e-

Proceeding 

Universitas 

Telkom  

Berdasarkan hasil 

perangkingan  dalam  

mengambil  nilai  k  

yang digunakan, maka 

nilai k yang digunakan 

adalah 9, dimana 

ranking yang 

dihasilkan cukup 

stabil. dilakukan 

pengujian sebanyak 30 

kali kemudian dirata-

ratakan untuk 

mendapat 10 besar user 

yang memiliki nilai 
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No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

centrality tertinggi 

6 Joshua 

Tanuraharja 

2015 Implementasi dan 

Analisis 

Betweenness 

Centrality Berbasis 

Konten 

Menggunakan 

Algoritma 

Geisberger 

Jurnal e-

Proceeding 

Universitas 

Telkom 

Penghitungan nilai 

betweenness centrality 

pada kasus SNA 

berbasis konten  

dengan  metode  linear  

scaling  dipengaruhi 

oleh nilai k, Semakin 

besar nilai k maka hasil 

perangkingan semakin 

tepat dan stabil. 

7 Asep Id 

Hadiana 

2017 Analisis Jejaring 

Sosial 

Menggunakan 

Social Network 

Analysis untuk 

Membantu Social 

CRM bagi UMKM 

di Cimahi 

Jurnal 

FMIPA 

Universitas 

Jenderal 

Achmad 

Yani 

Akun  twitter  yang  

paling  berpengaruh  

adalah akun infobdg, 

dengan nilai In-Degree 

= 9,  Outdegree = 1 

dan Betweenness  

Centrality = 56.  Data  

mengenai  akun 

infobdg. 

8 Lyonly 

Tomasoa 

2018 Ekstraksi 

Knowledge 

Tentang 

Penyebaran 

#ratnamiliksiapa 

pada Jejaring 

Sosial (twitter) 

menggunakan 

Social Network 

Jurnal 

Teknologi 

Informasi 

dan Ilmu 

Komputer 

(JTIIK) 

Aktor kunci dan  

boundary spanner, hal 

ini menunjukan bahwa 

SNA mampu 

memperlihatkan 

kaberpihakan terhadap 

hoax dengan tagar 

#RatnaMilikSiapa dan 

bagaimana para 
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No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

Analysis (sna) pengguna jejaring 

sosial twitter dalam 

menyerap informasi 

yang ada dengan 

langsung merespon 

informasi tersebut 

sehingga membawa 

aktor tersebut masuk 

ke dalam kelompok 

jaringan yang baru 

ataukah aktor tersebut 

tidak merespon sama 

sekali dengan kata lain 

hanya tergabung ke 

dalam satu kelompok 

jaringan 

9 Artanto 

Ageng 

Kurniawan 

2015 Implementasi dan 

Analisis Closeness 

centrality Berbasis 

Konten pada Social 

Network Twitter 

dengan Algoritma 

Dijkstra 

Jurnal 

Universitas 

Telkom 

Algoritma Dijkstra 

dapat digunakan untuk 

menenetukan peringkat 

user yang berpengaruh 

berdasarkan konten 

dan penambahan nilai 

bobot dengan waktu 

dan tanggal tweet user 

berpengaruh terhadap 

pernagkingan user, 

semakin dekat jarak 

waktu dan tanggal 

tweet user terhadap 

user lainnya semakin 
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No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

tinggi peringkat yang 

didapatkan. 

10 Bondan Ari 

Bowo 

2015 Implementasi dan 

Analisis Degree 

Centrality Berbasis 

Konten 

menggunakan 

Metode Opsahl 

Jurnal 

Universitas 

Telkom 

Besarnya nilai 

kekuatan simpul (node 

strength) menjadi salah 

satu nilai yang lebih 

berpengaruh 

dibandingkan dengan 

nilai jumlah relasi 

(node degree) yang 

dimiliki setiap user 

pada setiap 

perhitungan dengan 

nilai tuning parameter 

(α = {0; 0 < α < 1; 1; α 

> 1}) dalam 

menentukan sebuah 

perangkingan pada 

suatu konten karena 

nilai jumlah relasi 

setiap user adalah sama 

11 Yesi 

Monika 

Manik 

2015 Analisis pemangku 

kepentingan dan 

peranannya dalam 

pemanfaatan 

informasi 

geospasial di 

pemerintah daerah 

menggunakan 

metode social 

Jurnal 

Universitas 

Gadjah 

Mada 

BAPPEDA dan 

DPUPKP merupakan 

lembaga yang berperan 

sebagai produsen data 

dalam pemanfaatan 

informasi geospasial di 

pemerintah daerah. Di 

samping itu, 

BAPPEDA dan 
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No Penulis Tahun Judul 
Dipubikasi 

pada 
Kesimpulan 

network analysis DPUPKP juga 

berperan sebagai 

lembaga konsumen 

data tertinggi 

dibanding lembaga 

lainnya. 

12 Mahdi 

Shiddieqy 

Setatama 

2017 Implementasi 

Social Network 

Analysis dalam 

Penyebaran 

Country Branding 

“Wonderful 

Indonesia” 

Jurnal 

Telkom 

University 

Pola interaksi 

penyebaran country 

branding “Wonderful 

Indonesia” pada ketiga 

platform Google Plus, 

Twitter dan Facebook 

menunjukan pola 

interaksi yang belum 

sepenuhnya terhubung 

dan masih terpecah-

pecah ke dalam sub-

sub jaringan 

(komunitas). Terdapat 

37 komunitas di dalam 

jaringan interaksi 

Google Plus, 272 

komunitas pada 

platform jejaring sosial 

Google Plus dan 54 

komunitas pada 

platform jejaring sosial 

Facebook. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian merupakan tahapan yang menerangkan urutan 

proses dalam penelitian untuk mendapatkan hasil tujuan dari penelitian. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 

3.1 Identifikasi Masalah 

“Identifikasi masalah merupakan langakah utama dalam sebuah 

penelitian.” Pada tahapan ini dilakukan pencarian permasalahan yaitu 

“Bagaimana analisis jejaring sosial pada hastag Instagram untuk mendapatkan 

informasi mengenai hastag yang berpengaruh menggunakan Social Network 

Analysis (SNA)”. 

3.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur mrupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk membantu 

peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Tahapan ini merupakan proses 

pengumpulan informasi, “mempeajari dan memhami teori-teori yang 

berhubugan dengan” SNA yaitu dengan cara mempelajari jurnal-jurnal, buku, 
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media onlie dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Social 

Network Analisis. 

3.2 Hastag Instagram 

“Tahap ini merupakan tahapan untuk menentukan objek penelitian.” 

Objek penelitian disini yaitu interaksi yang dilakukan oleh hastag-hastag pada 

sebuah postingan user pengguna sosial media Instagram yang berinteraksi dalam 

konteks penyebaran produk UKM.” 

3.3 Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahapan dalam pengambilan data dimana data 

tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Data set pada penelitian 

ini adalah data hastag (#) dari Instagram berdasarkan kata kunci yang dipilih, 

data yang diambil berupa postingan postingan terbaru yang diunggah oleh user. 

Data yang digunakan berupa id, gambar dalam bentuk url, komentar, dan nama 

akun. Data diambil dan diolah kemudian divisualisasikan menggunakan 

perangkat lunak Python.  

3.4 Analisa  

“Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisa data yang ada. Analisa dilakukan untuk mengidentifikasi 

seluruh masalah yang ada pada penelitian.” 

Analisa yang dilakukan adalah bagaimana mengetahui “nilai degree 

centrality, betweenness centrality, closeness centrality dan eigenvector 

centrality” yang dimiliki oleh suatu node dengan cara menganalisa pola 

hubungan yang dimiliki oleh hastag Instagram “dengan mengunakan SNA.” 

Analisa pada penelitian ini berupa:  

1. Preprocessing  

Setelah data didapatkan dari Instagram maka selanjutnya akan 

dilakukan tahapan preprocessing. “Tahapan preprocessing bertujuan 

untuk membersihkan data dan mengubah data yang telah diambil dari 
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Instagram yang masih berupa data awal, data yang telah diambil 

dibersihkan dan diambil sesuai kebutuhan penelitian sehingga data 

tersebut dapat diproses ketahap selanjutnya.”  

2. Membuat Relasi 

“Tahapan membuat relasi merupakan tahapan proses pengolahan 

data interaksi jaringan yaitu dengan menentukan relasi antar node. Pola 

interaksi divisualisasikan dengan menggunakan metode graph.” 

3. Penghitungan nilai centrality 

“Pada proses ini akan ini dilakukan penghitungan nilai centrality 

untuk mengetahui hastag yang berpengaruh berdasarkan jumlah interaksi 

yang tinggi. Nilai centrality yang dihitung adalah degree centrality, 

betweenness centrality, closeness centrality dan eigen vecktor centrality 

untuk mengukur nilai centrality” 

4. Menentukan Rank 

Pada tahap ini dilakukan pengurutan nilai centrality node-node 

didalam “jaringan yang telah dihitung.” 

5. Penarikan Kesimpulan 

“Tahap ini merupakan tahapan penarikan kesimpulan dan 

memberikan rekomendasi berupa informasi hastag yang memiliki nilai 

centrality yang paling tinggi.”  

3.5 Implementasi  

Implementasi merupakan tahapan lanjutan dari  tahapan analisa. Tahapan 

implementasi adalah proses penerapan dari hasil analisa yang telah dilakukan. 

3.5.1 Batasan Implementasi 

Dalam mengimplementasikan perancangan sistem untuk analisa 

penyebaran hastag product UKM pada jejaring sosial  instagram menggunakan 

SNA data yang dianalisa dikhususkan kepada hastag mengenai produk UKM 

yang ada di Riau. 
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3.5.2 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi penerapan analisis jejaring sosial tersebut 

membutuhkan perangkat pendukung seperti hardware dan software. Berikut 

detail dari hardware dan software yang digunakan yaitu: 

Spesifikasi perangkat keras: 

Processor  : Intel Core i3 

RAM   : 4 GB 

Harddisk  : 1 TB 

Spesifikasi perangkat lunak: 

Platform  : Microsoft Windows 10 

Tools   : phyton 

3.6 Pengujian 

Tahapan pengujian dilakukan untuk mengukur apakah objek yang diuji telah 

mencapai hasil yang diinginkan. Pengujian pada peneitian ini menggunakan 

whitebox  yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh telah sesuai 

dengan analisa yang dilakukan. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

“Dalam tahapan ini dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil 

penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi analisa 

yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta memberikan saran-

saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.” 
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PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian maka diperoleh beberapa 

hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan library pada phyton untuk melakukan analisa jaringan 

berhasil dilakukan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hastag 

“kulinerpku” memiliki nilai centrality paling tinggi setelah hastag 

kulinerriau dengan nilai degree sebesar 0,5, closeness sebesar 0,64, 

betweenness sebesar 0,08, dan eigenvector sebesar 0,21. 

6.1 Saran 

“Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian Social Network Analysis pada penelitian selanjutnya 

adalah:” 

1. Dapat menggunakan lebih dari satu sosial media seperti facebook dan 

twitter. 

2. Dapat menggunakan Centrality Measurement yang lain dalam 

menganalisis SNA. 
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