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Aktivitas manusia pada layanan jejaring sosial online seperti Twitter, Facebook, 
Linkedin dan lainnya meningkat dewasa ini. Peningkatan aktivitas diiringi dengan 
peningkatan jumlah konten yang diproduksi oleh para pengguna layanan tersebut. 
Ekstraksi informasi dari jejak digital manusia yang berupa konten tersebut dapat 
digunakan untuk memahami perilaku manusia dan lingkungan sosialnya. Pada 
umumnya atribut data pada layanan tersebut tidak tersedia lengkap atau disebut 
sebagai data tidak terstruktur. Untuk itu diperlukan suatu metode yang bisa 
menangkap pola yang ada berdasarkan data tidak terstruktur tersebut. Salah satu 
dimensi data yang bisa diambil adalah data interaksi antar aktor. Bentuk interaksi 
antar aktor bisa berupa percakapan, pertemanan, pemanggilan ataupun yang 
lainnya. Data interaksi tersebut bisa dimodelkan berdasarkan teori graf, dimana 
aktor direpresentasikan sebagai node dan interaksi antar aktor direpresentasikan 
dalam bentuk edge. Metode ini dinamakan sebagai Social Network Analysis 
(SNA). 
 
SNA sebagai suatu model jejaring sosial, mempunyai sekumpulan metrik untuk 
kuantifikasi suatu jejaring sosial. Salah satu metrik terpenting adalah keluarga 
metrik centrality yang digunakan untuk identifikasi aktor aktor yang paling 
berpengaruh pada suatu jejaring sosial pada konteks tertentu. Betweenness 
centrality (BC) mengidentifikasi pentingnya aktor berdasarkan seberapa sering 
aktor tersebut dilewati jalur terpendek alur informasi antar sembarang pasang 
aktor dalam jejaring sosial.  
 
Pertumbuhan pengguna dan konten layanan jejaring sosial online membentuk 
jejaring sosial skala besar yang mencapai jutaan node dan edge. Beberapa masalah 
muncul dengan adanya jejaring sosial skala besar tersebut, antara lain perhitungan 
metrik yang tidak scalable, kompleksitas visualisasi, identifikasi struktur inti, dan 
lain lain. Metrik BC merupakan salah satu metrik yang tidak scalable. 
Kompleksitas waktu perhitungan metrik BC sebesar O(n3), dengan n ada jumlah 
node di dalam jaringan. Dengan banyak bermunculannya jejaring sosial skala 
besar di sekitar kita, maka perhitungan metrik BC tersebut akan sangat mahal. 
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Penelitian terkini untuk mereduksi proses perhitungan metrik BC selama ini 
berfokus pada usaha usaha untuk membuat metrik BC yang scalable, namun hal 
ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Salah satu usaha yang dilakukan 
adalah memodifikasi algoritma sehingga tidak melibatkan semua node dan edge 
dalam perhitungan metrik. Salah satu algoritma yang paling penting dan dijadikan 
standard perhitungan metrik BC berdasarkan prinsip tersebut adalah algoritma 
Brandes, yang berhasil mereduksi kompleksitas menjadi O(nm), dengan n adalah 
jumlah node dan m jumlah edge. Akan tetapi seiring bertambahnya ukuran 
jaringan maka waktu yang dibutuhkan untuk operasi tersebut masih tetap tinggi. 
 
Terdapat 3 kandidat skenario untuk mempercepat proses perhitungan metrik BC 
yaitu: memodifikasi algoritma metrik BC, menggunakan komputasi paralel, dan 
mereduksi ukuran input graf. Pada disertasi ini pilihan mereduksi ukuran input 
graf dipilih dengan alasan proses lebih scalable karena tidak terpaku oleh ukuran 
jejaring yang diproses, memperoleh struktur inti dari jejaring sosial, struktur inti 
graf bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Dua pilihan proses reduksi input 
graf adalah graf ringkasan dan pemilihan sampel graf atau graph sampling (GS). 
Diantara kedua pilihan tersebut GS merupakan pilihan lebih cepat dan lebih 
murah dari pada proses membuat graf ringkasan berdasarkan prinsip enumerasi 
subgraf dalam menemukan motif graf.  
 
Kondisi terkini penelitian metode GS terdiri dari teknik teknik sampling graf 
menggunakan teknik pemilihan node secara acak, edge secara acak, dan teknik 
eksplorasi graf menggunakan prinsip random walk (RW). Metrik BC terdiri dari 
komponen yang menghitung rasio jalur terpendek dalam graf, sehingga untuk 
menjaga sifat jalur terpendek tersimpan dalam sampel graf, maka teknik GS yang 
digunakan adalah teknik RW. Pada umumnya teknik RW digunakan untuk 
mengambil sampel dari graf berdasarkan representasi nilai pengukuran tunggal 
(single value measurement (SVM)) atau nilai pengukuran distribusi (distribution 
measurement (DM)). Metropolis Hastings Random Walk (MHRW) dan Forest 
Fire (FF) adalah dua modifikasi teknik RW yang akurat dalam membuat sampel 
graf yang menjaga nilai SVM dan DM dari graf asli. Dalam kasus metrik BC yang 
termasuk dalam pengukuran peringkat (rank measurement (RM)) belum pernah 
ada klaim metode GS yang representatif. 
 
Dalam disertasi ini metode GS dibangun berdasarkan dua komponen utama yaitu: 
1). Metode graph pruning (GP) yang berfungsi untuk mereduksi ukuran jejaring 
sosial secara cepat, dengan syarat jejaring sosial harus mengikuti distribusi power 
law. 2). Metode optimized random walk (ORW) yang berfungsi untuk mengambil 
sampel secara akurat yang mewakili populasi graf dan memastikan bahwa bagian 
graf yang terpilih merupakan bagian yang paling penting dalam menjaga sifat 
jalur terpendek pada graf. Metode GP adalah metode yang dikonstruksi sendiri 
pada disertasi ini, sedangkan metode ORW adalah modifikasi metode umum RW. 
Fungsi kedua metode tersebut saling melengkapi dalam membuat sampel yang 
representatif, oleh karena itu dibuat metode gabungan yang diberi nama Hybrid 
Graph Pruning – Optimized Random Walk (GPORW). Pada metode Hybrid 
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GPORW, metode GP bertindak sebagai proses preprocessing dan metode ORW 
bertindak sebagai metode utama GS.  
 
Pada bagian akhir, dilakukan pengujian performansi metode Hybrid GPORW 
dalam hal kecepatan waktu pemrosesan dan akurasi peringkat metrik BC pada 
sampel graf. Metode ini juga diperbandingkan dengan metode konvensional RW, 
MHRW, FF, dan juga algoritma Brandes. Kesimpulan yang diperoleh bahwa 
metode Hybrid GPORW unggul dalam hal kecepatan waktu pemrosesan, 
sedangkan dalam hal akurasi peringkat metrik BC sepadan dengan metode 
sampling lainnya. 
 
Kata Kunci: Graph Theory, Social Network Analysis, Betweenness Centrality, 
Large-Scale Social Network, Computational Complexity, Graph Sampling, 
Random Walks, Graph Pruning 
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Human activities on online social networking services such as Twitter, Facebook, 
Linkedin and others are increasing nowadays. Those increasing activity is 
followed by an increase in the amount of content produced by these service users. 
The extraction of information from human digital traces in the form of such 
content can be used to understand human behavior and its social environment. In 
general, the data attribute in the services is not completely available or referred to 
as unstructured data. For that, we need a method that can capture existing patterns 
based on unstructured data. One dimension of data that can be taken is the 
interaction data between actors. Interaction form between actors can be 
conversation, friendship, mention or others. The interaction data can be modeled 
based on graph theory, where actors are represented as nodes and interactions 
between actors are represented in edge form. This method is named as Social 
Network Analysis (SNA). 
 
SNA as a social network model, has a set of metrics for social network 
quantification. One of the most important metrics is centrality metrics family that 
used to identify the most influential actors in a social network for a particular 
context. Betweenness centrality (BC) identifies the importance of actors based on 
how often the actor goes through the shortest path of information between any 
pair of actors in social networks.  
 
The growth of the user and the content in online social networking services forms 
a large-scale social network that reaches millions of nodes and edges. Some 
problems arise with the emergence of such large-scale social network, among 
others, the calculation of metrics that are not scalable, the complexity of 
visualization, the identification of the core structure, and others. BC is one of the 
not scalable metric. The BC metric computation give time complexity O(n3), with 
n there is number of the node in the network. With the appearance of large-scale 
social network around us, then BC metric computation will be expensive.  
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The state of the art research to reduce BC metric calculation process has so far 
focused on attempts to create scalable BC metric, but this is not a straightforward 
task. One attempt is to modify the algorithm so that it does not involve all nodes 
and edges in the calculation of metrics. One of the most important algorithms 
used as a standard of BC metric calculation in many applications is based Brandes 
Algorithm, which succeeds in reducing complexity to O(nm), where n is the 
number of nodes and m the number of edges. However, as the network size 
increases, the time required for such operations remains high. 
 
There are 3 candidate scenarios to speed up the BC metric calculation process: 
modify the BC metric algorithm, using parallel computation, and reduce the graph 
input size. In this dissertation, the choice of reducing gaph input size is chosen 
since the process is more scalable because it is not depended by the size of the 
processed network, can obtain the core structure of the social network, and the 
graph core structure can be used for other purposes. Two choices of graph input 
reduction process are graph summary and graph sampling (GS). Between these 
two options GS is a faster and cheaper option than the process of creating a graph 
summary based on the subgraph's enumeration principle in finding the graph 
motif. 
 
The GS current research method consists of sampling technique using random 
node selection, random edge selection, and graph exploration technique using 
random walk (RW) principle. The BC metric consist of components that calculate 
the shortest path ratios in the graph, so to keep the shortest path properties stored 
in the sample graph, the GS technique used is the RW technique. In general, RW 
techniques are used to extract samples from graphs based on single value 
measurement (SVM) or distribution measurement (DM) values. Metropolis 
Hastings Random Walk (MHRW) and Forest Fire (FF) are two RW technique 
modification that accurately keeps SVM and DM values in sample graph from the 
original graph. BC metric included in rank measurement (RM)) family, until now 
there has never been a claim of a representative GS method for RM. 
 
In this dissertation, GS method built based on two main components namely: 1). 
Graph pruning method (GP) that serves to reduce the size of social network 
quickly, provided that social network must follow the distribution of power law. 
2). The optimized random walk (ORW) method for sampling accurately graph 
population and ensures that the selected graph portion is the most important part 
in maintaining the shortest path properties in the graph. The functions of the two 
methods above are complementary in making representative samples, therefore a 
combined method called Hybrid Graph Pruning - Optimized Random Walk 
(GPORW) is developed. In GPORW Hybrid, GP method acts as a preprocessing 
process and the ORW method acts as the main method of GS. 
 
At the final stage, a performance test of the GPORW Hybrid method in terms of 
processing speed and accuracy of BC metric rank on the sample graph is 
conducted. This method is also compared with RW conventional methods, 
MHRW, FF, and the Brandes algorithm. The conclusion obtained that the 
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GPORW Hybrid method is superior in terms of time-processing speed, whereas in 
terms of BC metric accuracy is comparable with other sampling methods. 
 
Keywords: Graph Theory, Social Network Analysis, Centrality, Large-Scale Social 
Network, Complex Network, Computational Complexity, Graph Sampling, Random 
Walks, Graph Pruning 
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Bab l Pendahuluan 
 

 

l.1 Latar Belakang 
 

Pemahaman terhadap data merupakan kunci untuk memahami informasi atau 

pengetahuan tentang aktivitas manusia. Proses pemahaman data terdiri dari 

sekumpulan kegiatan untuk memeriksa, membersihkan, memodelkan, dan 

mentransformasi data. Perolehan informasi tersebut digunakan dengan tujuan 

untuk memberikan saran, kesimpulan dan pendukung pengambilan keputusan 

(Sarigoglu dan Sinanc, 2013). Pada umumnya data dikategorikan menjadi dua 

bagian besar yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur 

adalah data dengan tingkat pengaturan data atau model data yang baik, sehingga 

data bisa dengan mudah dicari dengan menggunakan algoritma pencarian 

sederhana dan langsung. Salah satu contoh dari data terstruktur adalah database 

relasional. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak mempunyai struktur 

organisasi yang baik, sehingga proses pengaturan dan pencarian data 

menghabiskan waktu dan tenaga.  

 

Saat ini manusia menggunakan teknologi internet untuk mendukung aktivitas 

kehidupan sehari hari. Internet menawarkan kemudahan berinteraksi dan 

ketersediaan informasi. Konten yang dibuat oleh masing masing individu dalam 

rangka menuangkan pendapat atau pertanyaan bisa menjadi pembelajaran untuk 

individu lainnya. Internet sebagai pusat kegiatan daring manusia mengakumulasi 

data dengan kecepatan secara eksponensial, sehingga terbentuk data skala besar.  

 

Data skala besar merupakan peluang bagi manusia untuk memperoleh informasi 

yang lebih akurat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara untuk 

ekstraksi pengetahuan dari data skala besar tersebut. Secara umum tujuan dari 

ekstraksi pengetahuan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana 

perilaku individu dan sosial manusia, hal ini dinyatakan sebagai komputasi ilmu 
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sosial (Lazer dkk, 2009). Pendekatan umum pada banyak penelitian bidang sosial 

adalah menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih 

berdasarkan prinsip sampel acak, wawancara kepada para ahli di bidangnya, 

sensus, atau observasi langsung (Newman, 2011).  Penggunaan pendekatan 

pendekatan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain proses 

pengumpulan data yang relatif lama dan biaya yang tidak murah. Dengan 

tersedianya data skala besar di internet, maka diharapkan pengetahuan yang 

diperoleh bisa menjadi pengganti atau pelengkap dari data yang dikumpulkan 

melalui metode metode diatas. 

 

Layanan jejaring sosial online atau media sosial seperti Facebook, Twitter, 

Linkedin dan lain lain menyumbangkan produksi data dalam skala besar. 

Karakteristik umum dari data tersebut adalah bentuk data tidak terstruktur. Pada 

data tidak terstruktur beberapa variabel pengukuran tidak tersedia lengkap, 

sehingga memerlukan suatu usaha tertentu agar supaya data bisa diproses dan 

dianalisa. Contoh pendekatan untuk ekstraksi data tidak terstruktur adalah 

menggunakan metode penambangan teks (Text Mining) atau metode berdasarkan 

formulasi data jaringan (Network Data). Untuk data skala besar, secara umum 

biaya komputasi solusi formulasi data jaringan lebih murah jika dibandingkan 

dengan solusi metode penambangan teks. Dengan alasan biaya lebih murah, maka 

data jaringan mempunyai peluang yang besar untuk merepresentasikan data tidak 

terstruktur (Aggarwal, 2011).  

 

Data jaringan adalah data dalam bentuk hubungan (edge) antar titik (node) yang 

menggambarkan aktor dan hubungannya. Data jaringan bisa direpresentasikan 

dalam bentuk matriks ketetanggaan, daftar garis, atau visualisasi graf. Perbedaan 

data jaringan dan bentuk data terstruktur bisa diilustrasikan pada Gambar l.1 

dibawah ini. Ilustrasi menunjukkan tabel data terstruktur mengenai pertemanan 

antar 4 aktor pada suatu jejaring sosial dan matrik ketetanggaan sebagai 

representasi data jaringan. Data dari sosial media dan internet sulit memperoleh 

informasi lengkap sehingga membentuk tabel terstruktur seperti pada Gambar l.1a. 
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dari keterbatasan tersebut solusi data jaringan pada Gambar l.1b merupakan 

pilihan yang logis untuk mendukung aktivitas ekstraksi pengetahuan. 

 

Nama Jenis Kelamin Umur Jumlah Teman 

Agus Laki laki 25 2 
Cecep Laki laki 23 2 
Dita Perempuan 21 2 
Rina Perempuan 22 1 

 
(a) 

 
 Agus Cecep Dita Rina 

Agus - 0 1 1 
Cecep 1 - 0 1 
Dita 0 1 - 1 
Rina 1 0 0 - 

 
(b) 

 
Gambar 1.1 Contoh (a). tabel data terstruktur yang berisi aktor dan variabel 

pengukuran datanya dan (b). Matriks ketetanggaan antar aktor 
yang merepresentasikan data jaringan  

 

Studi mengenai data jaringan disebut sebagai Ilmu Jaringan (Network Science), 

yaitu suatu metode formal matematika berdasarkan teori graf yang bertujuan 

untuk memodelkan dan menganalisa jaringan, terutama untuk sistem jaringan 

dinamis dan jaringan kompleks. (Boccaletti, 2005) menyatakan bahwa jaringan 

kompleks adalah jaringan yang mempunyai fitur non-trivial, yaitu fitur yang tidak 

muncul pada jaringan sederhana seperti jaringan kisi (lattice) atau jaringan acak 

(random graph), tetapi sangat sering muncul di graf dunia nyata. Bidang ilmu 

jaringan kompleks merupakan bidang ilmu yang masih muda dan wilayah 

penelitian yang sangat aktif, sebagian besar karena terinspirasi oleh studi empiris 

pada jaringan dunia nyata seperti jaringan komputer dan jejaring sosial. 

 

Pemodelan Ilmu Jaringan banyak terdapat di berbagai bidang keilmuan, ini 

dibuktikan dari banyaknya penelitian aplikatif dan teoretis model jaringan di 

bidang keilmuan seperti ilmu komputer, matematika, fisika, biologi, ekonomi dan 

sosiologi. Ilmu jaringan merupakan ilmu telah ada sejak lama, namun mengalami 

kelahiran kembali seiring dengan kemajuan teknologi komputer yang semakin 
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murah, semakin cepat, serta tersedianya dataset berukuran besar dewasa ini, yang 

memungkinkan para peneliti untuk melakukan eksperimen dan simulasi pada 

jejaring sosial dunia nyata.  Perkembangan Ilmu Jaringan memungkinkan kita 

memahami lebih baik proses alami pembentukan jaringan dan perkembangan 

dinamis jaringan tersebut.  

 

(Watts, 2004) menyatakan beberapa manfaat dari pembelajaran Ilmu Jaringan 

antara lain bisa menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya sulit dimodelkan, 

seperti permodelan epidemi dan penyebaran informasi, memformulasikan kembali 

ide ide yang mengenai hubungan kompleks, memperkenalkan teknik baru, dan 

menemukan hubungan dari beberapa masalah yang sebelumnya sama sekali tidak 

terlihat ada hubungannya.  

 
Komputasi ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan untuk meningkatkan 

kapasitas pengumpulan dan analisa data dalam skala yang bisa memunculkan pola 

data dengan tujuan untuk memahami perilaku individu dan sosial manusia 

(Abraham dan Hassanien, 2010). Berkembang pesatnya keilmuan ini salah 

satunya adalah akibat perkembangan pesat Ilmu Jaringan. Perkembangan 

komputasi ilmu sosial berdasarkan data internet sedikit lambat dibandingkan 

penggunaan data skala besar pada ilmu dasar seperti fisika dan biologi. Akan 

tetapi kita bisa melihat bukti implementasi pada perusahaan internet seperti 

Google dan Facebook, dimana data data yang mereka punya digunakan untuk 

memetakan pola dan perilaku penggunanya, sehingga bisa memberikan 

rekomendasi layanan yang lebih baik kepada penggunanya. 

 
Metodologi untuk ekstraksi informasi dari data jejaring sosial online berdasarkan 

interaksi antar individu dikenal sebagai Social Network Analysis (SNA) (Scott, 

2000), (Wasserman dan Faust, 1994).  SNA dipakai untuk memahami bagaimana 

perilaku individu dalam jejaring sosial dan bagaimana perilaku sosial kolektif 

dalam jejaring sosial mempengaruhi perilaku individu individu dalam jejaring 

sosial. Saat ini terdapat permintaan yang cukup besar dari industri untuk 

eksplorasi dan eksploitasi data interaksi sosial di internet salah satunya untuk 

keperluan umum intelijen bisnis seperti manajemen hubungan pelanggan secara 
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waktu nyata atau mendekati waktu nyata dengan biaya yang relatif murah (Zage 

dkk, 2010). Gambar l.2 menunjukkan contoh visualisasi model SNA dari suatu 

jejaring sosial dengan 34 aktor (node) dan 78 hubungan (edge). Data ini diperoleh 

dari studi klasik jejaring sosial yang menggambarkan konflik dan prediksi 

perpecahan suatu jaringan berdasarkan aktor aktor dominan namun terpolarisasi 

(Zachary, 1977). 
 
 

 
 
 

Gambar 1.2 Visualisasi model SNA dari suatu jejaring sosial dengan 34 aktor 
dan 78 hubungan. Semakin gelap warna node menunjukkan 
semakin banyak jumlah hubungan yang dimiliki. 

 
 
Metodologi SNA menyediakan model dan teknik untuk analisa jejaring sosial 

berdasarkan teori graf. Dengan formulasi tersebut, SNA mampu melakukan 

kuantifikasi jaringan yang bersifat kompleks seperti pada jejaring sosial. Untuk 

bisa melakukan kuantifikasi jaringan SNA menyediakan alat pengukuran atau 

metrik. Beberapa contoh metrik tersebut adalah centrality untuk identifikasi aktor 

yang berpengaruh, modularity untuk identifikasi jumlah kelompok yang terbentuk 

dan ukuran besar kelompok, density mengukur kepadatan hubungan, homophilly 

mengukur kecenderungan aktor terhubung dengan aktor yang punya karakteristik 

yang sama, dan beberapa metrik lainnya. 

 

Kuantifikasi jaringan bisa berupa informasi global atau informasi lokal mengenai 

jejaring sosial. Informasi global adalah informasi mengenai struktur, topologi, dan 

properti jaringan secara keseluruhan. Informasi lokal adalah informasi mengenai 
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suatu node tertentu dan hubungannya dengan node sekitarnya. Gambar l.3 berikut 

ini menunjukkan contoh informasi global mengenai polarisasi jejaring sosial blog 

politik menjelang pemilu 2004 di Amerika yang diukur dengan metrik homophilly 

sehingga terlihat polarisasi jejaring sosial yang ditunjukkan oleh (Lazer dkk, 

2009). 

 

 
 

Gambar 1.3 Informasi global mengenai struktur jejaring sosial antar komunitas 
blog politik pada pemilu Amerika tahun 2004 diukur menggunakan 
metrik homophilly. Warna merah menunjukan blog konservatif dan 
warna biru menunjukan blog liberal. 

 

Metrik centrality adalah salah satu metrik penting di SNA untuk identifikasi aktor 

aktor yang penting atau aktor yang paling berpengaruh dalam jejaring sosial. 

Suatu aktor dianggap penting atau berpengaruh bergantung kepada lokasi dan 

hubungan yang dimilikinya. Terdapat banyak jenis metrik centrality bergantung 

kepada konteks bagaimana mengukur pengaruh tersebut.  Dari banyak jenis 

metrik centrality, (Newman, 2011) menyatakan 4 metrik centrality utama yang 

paling sering digunakan untuk mengukur jejaring sosial dunia nyata, mereka 

adalah: degree centrality, betweenness centrality, closeness centrality, dan 

eigenvector centrality. Definisi dan aplikasi dari masing masing metrik centrality 

tersebut bisa dilihat pada table 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1 Definisi umum dan contoh aplikasi metrik metrik centrality 
 

Jenis 
Centrality Definisi Contoh Aplikasi 

Degree Berapa banyak jumlah hubungan 
yang dimiliki oleh satu aktor 

Pada jejaring sosial kolaborasi antar 
peneliti, satu peneliti pernah 
berkolaborasi meneliti dengan berapa 
orang peneliti lainnya. 

Betweenness Seberapa besar kemungkinan satu 
aktor dilewati jalur informasi antar 
aktor aktor lainnya dalam jejaring 
sosial. Satu aktor menjadi perantara 
atau jembatan informasi, karena 
aktor tersebut terletak diantara jalur 
terpendek antar aktor lainnya  

Pada jejaring sosial percakapan dan 
diseminasi informasi, aktor mana 
yang paling sering dilewati informasi 
atau menjadi jembatan antar 
kelompok kelompok yang ada pada 
jejaring sosial. 

Closeness Seberapa cepat satu aktor mencapai 
semua aktor dalam suatu jejaring 
sosial. Kecepatan mencapai aktor 
lain dihitung dari jarak / hop yang 
harus ditempuh.   

Pada jejaring sosial penyebaran 
penyakit, seberapa cepat suatu 
penyakit menyebar dari satu aktor ke 
semua aktor dalam suatu jejaring 
sosial. 

Eigenvector Seberapa penting satu aktor diukur 
berdasarkan pemberian bobot yang 
berbeda terhadap koneksi ke aktor 
aktor lain dalam jaringan, di mana 
aktor dengan jumlah koneksi tinggi 
berkontribusi tinggi terhadap nilai 
total metrik aktor yang diukur 

Pada jejaring sosial sitasi publikasi, 
siapa aktor yang paling banyak 
disitasi oleh aktor aktor yang 
mempunyai sitasi / koneksi baik 
lainnya. 

 

Ilustrasi suatu aplikasi metrik centrality dalam masalah penyebaran informasi 

digambarkan sebagai berikut. Misal pada usaha pengenalan produk di internet 

dengan metode viral marketing, maka diperlukan identifikasi aktor aktor yang 

mempunyai pengaruh terbesar terhadap aktor aktor yang lain atau identifikasi 

aktor aktor terintegrasi secara baik ke topologi jaringan. Keberhasilan identifikasi 

aktor aktor penting tersebut berperan besar dalam keberhasilan usaha penyebaran 

informasi.  Usaha yang dilakukan menjadi lebih kecil dengan hasil yang sama 

besarnya dibandingkan dengan menyebarkan informasi ke semua anggota jejaring 

sosial per individu. Dinamika hubungan antar aktor mempengaruhi mekanisme 

penyebaran informasi dalam jejaring sosial. Strategi keberhasilan dan kecepatan 

proses penyebaran bergantung kepada strategi penentuan aktor aktor yang dipilih 

sebagai awal proses penyebaran informasi, dalam hal ini adalah aktor aktor yang 

yang paling berpengaruh dalam jaringan.  

 

Jejaring sosial dunia nyata (real-world network) pada umumnya berskala besar. 

Hal ini menimbulkan persoalan sendiri pada saat mengukur beberapa metrik 
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jejaring sosial. Metrik yang disediakan oleh SNA membutuhkan waktu yang lama 

dan sumber daya komputasi yang besar untuk memprosesnya. Dalam banyak 

kasus bahkan metrik jejaring sosial tidak bisa dihitung dalam jangka waktu yang 

diterima, karena algoritma untuk melakukan perhitungan mempunyai tingkat 

kompleksitas komputasi yang tinggi. Hal ini juga berlaku pada metrik centrality. 

Masalah lain yang timbul pada jejaring sosial skala besar adalah struktur inti dari 

jejaring sosial sulit dideteksi, informasi semesta jaringan yang sulit didapat, dan 

visualisasi jejaring yang tidak mudah dipahami. 

 

Salah satu metrik centrality yang mempunyai kompleksitas perhitungan yang 

paling tinggi adalah metrik betweenness centrality (BC). Indeks BC berdasar pada 

perhitungan jalur terpendek. Secara detail indeks BC suatu aktor adalah rasio 

jumlah jalur terpendek antar sembarang dua aktor melalui aktor yang diukur dan 

total jumlah jalur terpendek antar sembarang dua aktor tersebut. Formulasi metrik 

BC adalah sebagai berikut:  

 

           (l.1) 

 

dimana CB(i) adalah nilai metrik BC pada node i,  sst(i) adalah jumlah jalur 

terpendek antara node s dan node t yang melalui node i, dan sst adalah jumlah 

jalur terpendek antara node s dan node t.  

 

Dari formula 1.1, dapat dilihat bahwa terdapat dua operasi besar pada perhitungan 

metrik BC, yaitu: 

1. Menghitung panjang dan jumlah jalur terpendek antar sembarang dua 

aktor  

2. Penjumlahan atau akumulasi hasil perhitungan antar semua pasang aktor.  

Dari dua proses diatas, maka metrik BC mempunyai kompleksitas waktu 

mencapai O(n3) dan ruang O(n2), dengan n adalah banyaknya aktor pada jejaring 

sosial. Fakta diatas membuat metrik BC tidak scalable untuk diimplementasikan 

CB (i) =
σ st (i)

σ sti≠s≠t
∑
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ke jejaring sosial skala besar yang sering ditemukan pada jejaring sosial dunia 

nyata.  (Brandes, 2001) mempercepat proses perhitungan metrik BC dengan 

memodifikasi proses nomer 2, sehingga diperoleh kompleksitas waktu O(nm) dan 

ruang sebesar O(n+m) dengan n adalah jumlah aktor dan m adalah jumlah 

hubungan. 

 

 
 

Gambar 1.4 Jejaring sosial percakapan dengan topik Pilkada DKI 2017 di 
media sosial Twitter mengenai salah satu pasangan peserta pilkada. 

 

Contoh kasus implementasi pengukuran metrik BC pada jejaring sosial dunia 

nyata adalah mengenai topik pilkada DKI 2017 pada media sosial Twitter. 

Terdapat total 500.000 tweets yang terkumpul selama durasi waktu 1 minggu 

pada bulan Februari 2017, 34.498 aktor terlibat dalam 125.076 jumlah 

pembicaraan mengenai salah satu pasangan peserta pilkada.  Percakapan tersebut 

divisualisasikan dalam bentuk jejaring sosial pada gambar 1.4. Warna yang 

berbeda menunjukkan kelompok yang terbentuk berdasarkan metrik modularity. 

Dengan struktur yang kompleks, maka bisa dilihat kesulitan secara umum 

mengidentifikasi aktor aktor yang menjadi jembatan antar kelompok.  Identifikasi 

aktor aktor tersebut penting untuk mengetahui siapa saja yang mempunyai 

peranan kunci dalam penyebaran informasi.  
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l.2 Rumusan Masalah 
 

Diberikan suatu jejaring sosial dalam bentuk graf G(n,m) dengan ukuran sejumlah 

n node dan sejumlah m edge. Untuk mencari aktor yang berpengaruh dalam 

konteks yang paling sering dilewati jalur terpendek digunakan metrik BC yang 

mempunyai kompleksitas waktu perhitungan O(n3). Dengan semakin besarnya 

ukuran jejaring sosial, maka perhitungan metrik BC akan membutuhkan waktu 

perhitungan yang lama. 

 

Perumusan masalah adalah bagaimana mengembangkan suatu metode untuk 

mempercepat waktu perhitungan metrik BC pada jejaring sosial skala besar. 

Secara alami terdapat beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah diatas 

antara lain: 

1. Memodifikasi formula metrik BC supaya proses perhitungan metrik tidak 

melibatkan semua pasang node, semua jalur terpendek, atau melibatkan semua 

node dalam akumulasi perhitungan total jumlah jalur terpendek. 

2. Memecah perhitungan metrik BC menjadi proses paralel. 

3. Mereduksi ukuran input graf sehingga jumlah node dan / atau edge yang 

terlibat dalam perhitungan metrik BC menjadi lebih sedikit, yang berakibat 

mempercepat waktu perhitungan metrik BC   

Pada disertasi ini mekanisme solusi yang diambil adalah mekanisme nomer 3 

yaitu mereduksi ukuran input graf.  Alasan pemilihan adalah selain untuk 

menyelesaikan masalah utama mempercepat perhitungan metrik BC, mekanisme 

ini juga bisa digunakan secara umum atau diperluas kegunaannya untuk 

menyederhanakan struktur atau topologi jejaring sosial skala besar. Metrik BC 

adalah metrik yang berkaitan dengan sifat jalur atau jarak pada graf secara umum, 

atau khususnya mengenai sifat jalur terpendek. Mekanisme reduksi ukuran input 

graf diharapkan juga bisa menyelesaikan perhitungan sifat atau metrik graf 

lainnya yang berkaitan dengan sifat jalur atau jarak seperti average path length, 

dan diameter. Pertimbangan lebih detail mengenai hal ini akan dibahas pada 

metodologi penelitian di Subbab l.5. 
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l.3 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian disertasi ini bertujuan mengembangkan metode untuk mempercepat 

proses identifikasi aktor aktor yang berpengaruh berdasarkan konteks pentingnya 

aktor aktor tersebut dalam proses penyebaran informasi yang diwakili oleh metrik 

BC pada jejaring sosial skala besar. Metode yang diusulkan diharapkan berlaku 

umum atau scalable pada berbagai ukuran jejaring sosial. Untuk memperumum 

metode tersebut, maka pendekatan aproksimasi lebih realistis untuk dicapai 

daripada hasil perhitungan eksak.   

 

Untuk mencapai tujuan penelitian diatas, maka disertasi ini menawarkan solusi 

reduksi ukuran input graf berdasarkan prinsip Graph Sampling (GS).  Solusi GS 

ini berupa konsep yang dibangun menggunakan metode Hybrid Graph Pruning 

Optimized Random Walks (Hybrid GPORW). Metode Hybrid GPORW 

membentuk sampel graf yang representatif terhadap sifat jalur terpendek pada graf 

asli, sehingga hasil perhitungan peringkat metrik BC pada sampel graf mendekati 

peringkat metrik BC pada graf asli.  

 

l.4 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Beberapa kondisi perlu disiapkan supaya solusi yang dibangun mencakup bentuk 

dasar data jaringan dan bisa berlaku umum ke semua bentuk jejaring sosial. Untuk 

kasus atau skenario khusus misal model graf berarah atau graf berbobot, maka 

solusi bisa dikembangkan dari bentuk dasar solusi yang ditawarkan. Jejaring 

sosial dunia nyata yang dimaksud adalah interaksi antar aktor yang tercatat secara 

digital, misalkan pada layanan jejaring sosial online seperti Facebook atau Twitter. 

Bentuk interaksi pada jejaring sosial online bisa berupa interaksi percakapan atau 

interaksi pertemanan. Kondisi kondisi tersebut dijabarkan dalam ruang lingkup 

penelitian disertasi sebagai berikut:  

1. Identifikasi aktor yang berpengaruh menggunakan metrik BC berdasarkan 

permodelan SNA dari jejaring sosial dunia nyata. Pada disertasi ini dilakukan 
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pengujian menggunakan jejaring sosial buatan untuk pemahaman teoritis sifat 

jejaring sosial pada umumnya, dan pengujian menggunakan jejaring sosial 

dunia nyata untuk menguji performansi dari solusi yang ditawarkan. Jejaring 

sosial buatan dibangkitkan dari model Barabasi Albert (BA) yang dibahas 

mendetail pada Subbab ll.2.2. Jejaring sosial dunia nyata diperoleh dari 

dataset Stanford Network Analysis Project (SNAP), yang merupakan dataset 

yang digunakan oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian mengenai 

jejaring sosial dunia nyata.  

2. Model SNA yang digunakan dalam bentuk graf tidak berarah dan graf tidak 

berbobot.  

3. Jejaring sosial dunia nyata yang dibangun adalah berdasarkan pada konteks / 

topik tertentu dalam bentuk pertemanan atau percakapan dalam lingkup kata 

kunci atau hashtag tertentu. 

4. Struktur jejaring sosial yang diamati adalah jejaring sosial statis dalam satu 

satuan waktu pengamatan tertentu. 

5. Solusi aproksimasi membutuhkan verifikasi akurasi perhitungan metrik BC 

asli dan metrik BC hasil aproksimasi. Oleh karena itu, ukuran jejaring sosial 

yang dianalisa adalah dalam batas skala ratusan ribu node dan / atau edge. 

Untuk skala diatas batas yang ditentukan, perhitungan metrik BC asli tidak 

selesai dalam batas waktu yang ditentukan, dalam kasus ini adalah lebih dari 7 

hari. 

6. Pengujian akurasi metrik BC dilakukan berdasarkan perubahan peringkat 10 

besar metrik BC.  Perubahan peringkat diatas peringkat 10 tidak dilakukan 

dengan alasan untuk mereduksi kompleksitas perhitungan dan juga pada 

aplikasi 10 aktor yang berpengaruh pada dunia nyata sudah cukup mewakili 

permasalahan.  
 

l.5 Metodologi Penelitian 
 

Langkah pertama dari metodologi penelitian disertasi ini adalah melakukan studi 

literatur, terkait penelitian penelitian untuk mempercepat proses perhitungan 

metrik BC, dan penelitian penelitian mengenai jejaring sosial skala besar. 
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Langkah kedua memutuskan secara analitik pilihan solusi mana yang diambil 

sesuai dengan pertimbangan pada rumusan permasalahan. Langkah ketiga adalah 

menjabarkan pilihan solusi tersebut kedalam strategi teknis, sehingga tujuan 

penelitian tercapai. Langkah strategi teknis dituangkan dalam alur penelitian 

disertasi pada gambar 1.6.  

 

Dari studi literatur mengenai metrik BC, salah satu metode tercepat dan secara de-

facto dipakai sebagai acuan menghitung metrik BC pada banyak aplikasi adalah 

metode Brandes (Brandes, 2001). Hasil yang diperoleh adalah hasil eksak sama 

dengan hasil perhitungan metrik BC asli. Modifikasi yang dilakukan Brandes 

terhadap metrik BC asli adalah pada reduksi operasi pada proses akumulasi akhir 

jumlah jalur terpendek sehingga kompleksitas waktu perhitungan berkurang 

menjadi O(nm) dari O(n3). (Nasre dkk, 2013) memperbaiki performa algoritma 

Brandes dengan algoritma incremental untuk jejaring sosial yang tidak padat. 

(Tan dkk, 2009) mengusulkan proses paralel berdasarkan algoritma Concurent 

Read Exclusive Write – Parallel Random Access Memory (CREW PRAM) untuk 

mempercepat perhitungan metrik BC.  

 

Studi literatur mengenai jejaring sosial skala besar, pada umumnya bertujuan 

untuk membuat sampel graf dari jejaring sosial skala besar atau graf skala besar. 

Sampel harus mempunyai ukuran yang realistis dan mempunyai sifat yang mirip 

dengan graf asli.  (Khrisnamurty dkk, 2005) menyatakan ada tiga cara untuk 

membuat sampel graf tersebut, yaitu dengan menghapus node dan / atau edge 

dengan strategi tertentu dari graf, penggabungan node dan / atau edge yang mirip 

menjadi satu kesatuan, dan memilih node dan / atau edge menggunakan metode 

eksplorasi sepanjang jalur dalam graf, atau yang dikenal dengan nama Random 

Walk secara Breadth First Search (BFS) atau Depth Search First (DFS). 

(Leskovic dan Faloutsos, 2006) melakukan percobaan untuk melihat akurasi 

sampel graf merepresentasikan beberapa sifat graf asli menggunakan metode 

pemilihan acak node / edge, eksplorasi Random Walks dan variansinya. (Navlakha 

dkk, 2008) (Zhou, 2015) memperkenalkan metode Graph Summarization yaitu 

suatu metode mereduksi ukuran graf asli menjadi sampel graf yang bisa 
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direkonstruksi kembali menjadi graf asli. Metode ini mengikuti prinsip lossless 

compression pada data. 

 

Dari dua jenis studi literatur diatas maka dilakukan studi komparasi dan analisa 

pilihan solusi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mempercepat 

perhitungan metrik BC, maka pilihan solusi dikategorikan berdasarkan jenis 

metode, tujuan metode, temuan, dan performansi pada dalam Tabel 1.2 berikut ini 

dalam bentuk peta penelitian untuk mempercepat perhitungan metrik BC.  

 

Tabel 1.2 Peta penelitian untuk mempercepat perhitungan metrik betweenness 
centrality (BC) 

 
Metode Tujuan Performansi Temuan Penulis 
Perbaikan 
Metrik BC 

- Reduksi 
kompleksitas 
komputasi dengan 
tidak melibatkan 
semua node dalam 
perhitungan metrik 
BC 

- Memperbaiki 
kompleksitas 
waktu 
komputasi dari 
O(n3) menjadi 
O(nm), Contoh 
Algoritma 
Brandes 
 

-Sulit menemukan 
strategi untuk 
reduksi 
kompleksitas 
komputasi 
-Untuk graf padat, 
O(nm) masih 
memakan waktu 
lama 

(Brandes, 
2001), (Nasre 
dkk, 2013) 

Komputasi 
Parallel 

- Reduksi 
kompleksitas 
komputasi dengan 
memecah proses kerja 
perhitungan BC 
menjadi proses 
parallel 

- Memperbaiki 
kompleksitas 
waktu 
komputasi dari 
O(n3) menjadi 
O(nm/p) 

-Sulit membuat 
framework proses 
paralel dalam 
perhitungan jalur 
terpendek pada 
graf, beberapa 
subproses berjalan 
secara berurutan 

(Tan dkk, 
2009), (Kang 
dkk, 2011) 

Graph 
Summary 
(Graf 
Ringkasan) 

- Reduksi input graf 
dengan penggabungan 
subgraf dengan 
topologi yang mirip 
menjadi satu atau 
beberapa subgraf. 
Prinsip menggunakan 
proses enumerasi 
motif dari graf 

- Waktu proses 
enumerasi graf 
motif dan 
penggabungan 
node semahal 
proses 
perhitungan BC  
- Mekanisme 
kompleks untuk 
rekonstruksi 
edge / path 

- Hasil reduksi 
input graf 
merupakan 
lossless graph 
representation 

(Navlakha 
dkk, 2008), 
(Zhou, 2015) 

Graph 
Sampling 
(Pemilihan 
Sampel Graf) 

- Reduksi input graf 
dengan memilih 
sample node dan / atau 
edge secara acak 

-Metode 
sampling 
mereduksi 
ukuran graf 
secara cepat, 
dengan syarat 
menjaga sifat 
graf sample 
untuk sama atau 

- Hasil reduksi 
input graf 
merupakan lossy 
graph 
representation 

(Leskovic dan 
Faloutsos, 
2006), 
(Krihsnamurty 
dkk, 2005), 
(Wang dkk, 
2011) 
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konvergen ke 
sifat graf asli 

 
 

Dari performansi skenario dan temuan yang dipetakan pada Tabel 1.2 diatas, 

maka metode pemilihan sampel graf atau graph sampling (GS) yang dipilih. 

Alasan pemilihan metode GS adalah: 

1. Biaya komputasi yang paling murah dibandingkan dengan metode yang lain, 

karena graf hasil metode GS tidak perlu direkonstruksi kembali atau dicari 

padanan sifat pada graf asli 

2. Metode GS mereduksi ukuran graf secara umum sehingga manfaatnya bisa 

digunakan untuk mempercepat perhitungan metrik metrik SNA lainnya, selain 

metrik BC, terutama metrik yang berhubungan dengan sifat jalur atau jalur 

terpendek  

3. Sampel graf hasil dari proses metode GS adalah suatu graf yang berisi node 

dan edge yang merupakan intisari dari jaringan, sehingga bisa meringkas 

informasi kompleks struktur atau topologi jejaring sosial skala besar menjadi 

bentuk yang lebih sederhana 

 

Langkah selanjutnya setelah memutuskan pilihan solusi GS adalah 

memformulasikan suatu metode cepat dan akurat untuk reduksi ukuran input graf.  

Formulasi untuk mempercepat proses reduksi ukuran input graf adalah dalam 

bentuk metode Graph Pruning (GP). Formulasi untuk meningkatkan akurasi 

perhitungan metrik BC adalah dalam bentuk metode Optimized Random Walks 

(ORW). ORW menjamin bahwa himpunan node yang paling sering dilewati jalur 

terpendek akan terwakili dalam hasil akhir sampel graf.  

 

Proses selanjutnya adalah pencampuran dua metode GP dan ORW yang disebut 

sebagai Hybrid Graph Pruning – Optimized Random Walks (Hybrid GPORW) 

sebagai satu kesatuan metode untuk reduksi ukuran input graf.  GP bertindak 

sebagai proses awal reduksi input graf, kemudian dilanjutkan dengan ORW untuk 

menjamin bahwa node dan edge yang penting akan terambil sebagai anggota dari 

sampel graf. Formulasi proporsi optimal GP dan ORW juga akan diteliti pada 

bagian ini.  
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(a) 

 

 
(b) 

 
 

 
Gambar 1.5 Alur penelitian disertasi (a). alur global atau diagram DFD level 0. 

(b). diagram DFD level 1 mengenai proses reduksi ukuran input 
graf 

 
 

Keseluruhan alur penelitian usulan solusi ditunjukkan melalui alur pergerakan 

data dari input menuju output dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD). DFD 

level 0 atau diagram konteks menunjukkan alur proses besar penelitian yang 

dimulai dengan merubah jejaring sosial skala besar menjadi model graf yang 

tentunya membentuk graf skala besar.  Dari graf skala besar, alur penelitian dibagi 

menjadi dua cabang yaitu: cabang pertama mereduksi ukuran graf tersebut 

menggunakan metode usulan yaitu metode Hybrid GPORW, sedangkan cabang 

kedua langsung menghitung metrik BC menggunakan algoritma Brandes, yang 

kemudian disebut sebagai metrik BC asli. Kemudian diaplikasikan perhitungan 

metrik BC pada sampel graf hasil keluaran proses reduksi ukuran input graf pada 

cabang pertama. Langkah terakhir adalah membandingkan akurasi hasil metrik 

BC dan waktu keseluruhan proses dari cabang pertama dengan cabang kedua.  

 

DFD level 1 menunjukkan alur proses lebih detail pada proses reduksi ukuran 

input graf pada DFD level 0. Reduksi ukuran input graf terbagi menjadi dua 
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proses yang berjalan secara berurutan yaitu proses GP dan proses ORW. DFD 

level 2 menjelaskan secara rinci masing masing proses GP dan proses ORW. 

Untuk DFD level 2 dijelaskan secara rinci pada bab lV, terutama pada gambar 

lV.3 untuk proses GP dan gambar lV.10 untuk proses ORW. 

 
 
Untuk pelaksanaan eksperimen, proses perhitungan metrik BC, proses reduksi 

input graf GP, dan proses pemilihan sampel ORW ditulis dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Python versi 2.7.13. Visualisasi graf menggunakan aplikasi 

Java Gephi 0.9. Beberapa simulasi evaluasi menggunakan software MatLab versi 

R2016a.  

 

l.6 Premis dan Hipotesis 
 

Beberapa premis yang digunakan pada penelitian disertasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metrik BC dibangun berdasarkan permodelan SNA 

2. Waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk perhitungan metrik BC meningkat 

secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah node, edge dan / atau jenis 

topologi jejaring sosial.  

3. Biaya perhitungan metrik BC berkaitan dengan proses perhitungan jalur dan / 

atau jalur terpendek, sehingga menyelesaikan permasalahan ini berarti juga 

menyelesaikan problem metrik graf lain yang berdasarkan proses perhitungan 

yang sama. 

Dari premis diatas, maka hipotesis dari penelitian disertasi ini adalah sebagai 

berikut: 

“Proses reduksi ukuran input graf dengan menggunakan metode GS bisa 

memproduksi subgraph atau sampel graf yang representatif terhadap graf asli 

dan bisa mempercepat perhitungan metrik BC dengan akurasi yang bisa diterima. 

Terdapat juga suatu solusi optimal metode GS terkait kecepatan dan akurasi hasil 

perhitungan metrik BC tersebut”  
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Hipotesis diatas bisa dijabarkan dalam beberapa formulasi matematika sebagai 

berikut: 

1. Hasil proses reduksi ukuran input graf pada graf asli G(NG, EG) menghasilkan 

subgraf atau sampel graf S(NS, ES), dimana NS ⊆ NG, dan ES ⊆ EG. Jika t 

dan t’ adalah waktu komputasi metrik BC berturut turut pada graf asli G dan 

sampel graf S, maka t’ ≤ t   

2. Reduksi ukuran input graf menggunakan metode GS dengan syarat nilai sifat 

sampel graf 𝞰(S) bisa digunakan untuk estimasi nilai sifat graf asli 𝞰(G). 

Dengan formulasi 𝞰(S) ≃ 𝞰G) 

3. Sampel Graf S representatif terhadap graf asli G, dengan syarat S menyimpan 

nilai sifat topologi graf G dalam bentuk himpunan sifat topologi 𝞱, maka S 

merupakan sampel yang baik (menjamin akurasi) bagi graf G, jika 𝞱(S) ≃ 

𝞱(G) 

4. Terdapat solusi optimal terkait trade-off perhitungan metrik BC dengan 

metode GS.  Misal f adalah fungsi optimasi, α adalah akurasi hasil, t adalah 

waktu perhitungan, maka solusi optimal adalah f(max α, min t), ∀ graf G  

 

l.7 Kontribusi dan Kebaruan Penelitian  
	
Berdasarkan uraian kebutuhan pada latar belakang disertasi, maka dalam tujuan 

penelitian dirumuskan pengembangan metode untuk mempercepat perhitungan 

metrik BC pada jejaring sosial skala besar. Dalam metodologi penelitian diuraikan 

mengenai perkembangan penelitian untuk mereduksi ukuran input graf 

menggunakan pendekatan GS dengan metode RW untuk menyimpan informasi 

jalur terpendek antar node dalam graf.  Secara umum kontribusi yang ingin 

dicapai disertasi ini adalah membuat strategi pemilihan sampel graf sehingga 

representatif terhadap sifat graf asli. Kontribusi utama disertasi adalah metode 

Hybrid GPORW sebagai solusi mereduksi ukuran graf input. Kontribusi 

tambahan adalah metode GP dan metode ORW sebagai pembangun metode 

Hybrid GPORW.    
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Penelitian pemilihan sampel graf dengan metode RW yang sudah ada pada 

umumnya bertujuan menyimpan graf asli yang diuji melalui pengukuran tunggal 

sifat graf atau Single Value Measurement (SVM) dan pengukuran distribusi graf 

atau Distribution Measurement (DM). Klasifikasi sifat graf ini dibahas mendetail 

pada bab lV.  Pada disertasi ini sifat graf yang diuji adalah pengukuran peringkat 

entitas dalam graf atau Rank Measurement (RM), dalam hal ini sesuai dengan 

peringkat metrik BC yang merupakan tujuan utama dari disertasi ini. Penelitian / 

metode / algoritma yang menjadi pembanding disertasi ini adalah: 

1. Metode pengukuran Brandes sebagai state of the art perhitungan peringkat 

metrik BC. 

2. Metode Metropolis Hasting Random Walks (MHRW), Forest Fire (FF), 

dan klasik Random Walks sebagai state of the art pemilihan sampel graf 

berdasarkan metode RW. 

Kebaruan dari disertasi ini yang pertama adalah konstruksi metode GP sebagai 

langkah preprocessing untuk mereduksi ukuran graf dengan cepat berdasarkan 

sifat umum teori graf k-core. Kedua adalah konstruksi metode ORW sebagai 

modifikasi metode RW untuk mendapatkan hasil sampel graf yang cepat dan 

akurat merepresentasikan sifat graf asli. 

 

Kontribusi dan kebaruan yang dihasilkan penelitian disertasi disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan metode perhitungan metrik BC pada jejaring sosial skala besar 

dengan reduksi ukuran input graf menggunakan metode GS. Metode GS 

adalah metode yang cepat mereduksi ukuran graf asli menjadi sampel graf, 

dengan syarat sampel graf tersebut harus tetap akurat merepresentasikan sifat 

sifat dari graf asli. Metode yang diusulkan adalah metode Hybrid GPORW 

yang dibahas secara mendetail pada Subbab lll.7.  

2. Pengembangan metode GS untuk mereduksi ukuran graf asli secara cepat 

diformulasikan dalam metode Graph Pruning (GP). Metode ini dikembangkan 

sendiri menggunakan sifat k-core pada teori graf. Detail lebih mendalam 

tentang formulasi metode ini dibahas pada Subbab lll.5. 

3. Pengembangan metode GS yang menjamin akurasi sifat sifat graf asli 
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diformulasikan dalam metode Optimized Random Walks (ORW). Metode ini 

merupakan pengembangan metode klasik Random Walks dengan perbaikan 

percepatan waktu cover time. Detail lebih mendalam tentang formulasi metode 

ini dibahas pada Subbab lll.6.  

4. Konfigurasi proporsi metode GP dan metode ORW dalam metode GS untuk 

mempercepat perhitungan metrik BC dan menjaga akurasinya. 

 

l.8 Sistematika Pembahasan 
 

Sistematika pembahasan disertasi dibagi dalam beberapa berdasarkan urutan 

kontribusi penelitian, berturut turut mulai dari bab l pendahuluan, bab ll tinjauan 

pustaka, bab lll formulasi reduksi input graf dan konstruksi metode GS, bab lV 

pengujian metode GS yang ditawarkan, terakhir bab lV analisa dan kesimpulan.  

 

Pada bab l pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

fenomena kebutuhan kuantifikasi dinamika sosial dan peluang untuk pemenuhan 

kebutuhan tersebut menggunakan data jejaring sosial online, pengenalan umum 

mengenai model dan metrik SNA, metrik BC, permasalahan jejaring sosial skala 

besar, serta beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikannya perhitungan metrik 

BC pada jejaring sosial skala besar. Pada bab ini juga dinyatakan mengenai 

rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi 

penelitian, premis dan hipotesis, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 

Bab ll tinjauan pustaka membahas latar belakang teori yang mendukung penelitian, 

yaitu metode SNA, terutama mengenai teori graf. Pembahasan taksonomi dan 

arah penelitian SNA terkini. Pembahasan generalisasi dari metode SNA yaitu 

jaringan kompleks dan ilmu jaringan, pada bagian ini dibicarakan mengenai 

karakteristik umum pengukuran jaringan serta model pembentukan jejaring sosial 

yang berguna untuk pembentukan dan pengujian jejaring sosial buatan pada bab 

lV. Selanjutnya pembahasan mengenai klasifikasi dan metrik metrik jejaring 

sosial, termasuk mengenai metrik BC, yaitu metrik centrality berdasarkan jalur 

terpendek. Bagian terakhir membahas mengenai metode evaluasi aproksimasi 
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urutan peringkat dan aproksimasi bentuk distribusi yang akan digunakan sebagai 

dasar pengujian metode pada Bab lV.  

 

Bab lll reduksi input graf dan konstruksi metode GS terdiri dari 3 cakupan 

pembahasan besar yaitu pembahasan pendekatan reduksi input graf, kondisi 

terkini penelitian metode GS dan formulasi umum metode GS, Penjabaran metode 

umum GS menjadi metode yang ditawarkan sebagai solusi pada disertasi ini. 

Bahasan pertama mengenai dua pendekatan besar untuk mereduksi ukuran input 

graf yaitu metode graf ringkasan dan metode GS. Diuraikan mengenai keunggulan 

dan kekurangan masing masing dari kedua metode tersebut. Bahasan kedua 

mengenai state of the art penelitian mengenai GS dan teknik teknik GS yang 

umum digunakan. Termasuk pembahasan mengenai Random Walk Sampling 

(RWS) sebagai salah satu teknik metode GS yang berkaitan dengan perhitungan 

metrik BC. Bahasan ketiga mengenai formulasi metode GP, formulasi metode 

ORW, dan konstruksi metode Hybrid GPORW. 

 

Bab lV pengujian metode GS yang diusulkan merupakan bagian utama untuk 

menguji kontribusi utama berupa metode Hybrid GPORW dan kontribusi 

tambahan berupa metode GP dan metode ORW. Pengujian yang dilakukan pada 

masing masing metode diatas adalah berdasarkan perubahan sifat metrik graf yang 

sudah diklasifikasikan dan perbandingan dengan metode state of the art GS, yaitu 

metode MHRW, FF dan RW klasik. 

 

Bagian akhir disertasi adalah bagian analisa dan kesimpulan yang berisi temuan 

temuan, penegasan mengenai metode yang diusulkan beserta syarat syaratnya, dan 

rekomendasi penelitian lebih lanjut. 
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Bab ll Tinjauan Pustaka 

 
 
Bab ini membicarakan latar belakang teori dan penelitian yang terkait dengan 

topik disertasi. Seperti yang sudah diuraikan secara ringkas pada di Subbab l.5 

mengenai metodologi penelitian bahwa terdapat dua jalur penelitian utama yang 

berkaitan yaitu penelitian yang berkaitan dengan cara mempercepat perhitungan 

metrik BC dan penelitian yang berkaitan dengan masalah jejaring sosial skala 

besar.  Untuk memahami perhitungan metrik BC, maka pada bab ini dibahas teori 

teori dasar sebagai pendukung pembahasan disertasi, terutama teori dasar 

mengenai Social Network Analysis (SNA), teori graf, jaringan kompleks dan ilmu 

jaringan, sifat umum jaringan, metrik SNA, dan yang paling utama adalah metrik 

centrality yang berdasarkan perhitungan jalur terpendek.  

 

ll.1 Social Network Analysis dan Teori Graf 
 

SNA memodelkan aktor atau individu dalam bentuk titik (node) dan hubungan 

antar aktor tersebut dalam bentuk garis (edge). Dengan bantuan permodelan 

tersebut maka bisa dilakukan aktivitas analisa terhadap jejaring sosial seperti:  

eksplorasi fitur fitur jaringan, kekuatan hubungan, identifikasi aktor yang paling 

berpengaruh, memahami struktur jaringan, melihat keterpaduan (cohesive) elemen 

pada jaringan, identifikasi kelompok yang terbentuk, dan lain lainnya.  

 

SNA adalah studi berdasarkan representasi graf dari permasalahan pemetaan 

jejaring sosial. Dengan bantuan permodelan dan kuantifikasi dari teori graf 

(Diestel, 2005). (Chelmis dan Prasanna, 2011) memetakan state of the art 

penelitian SNA menjadi 5 area utama penelitian yaitu Metric, Network Structures, 

Random Walk, Temporal dan Visualization. Keseluruhan peta area lengkap 

penelitian bisa dilihat pada gambar ll.1.  
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Gambar ll.1 Taksonomi penelitian Social Network Analysis berdasarkan 

representasi graf. 
 

1. Metric: Memodelkan pengukuran pengukuran yang berdasarkan pada kaidah 

umum jaringan, secara khusus berdasarkan teori graf seperti metrik centrality, 

reciprocity, homophilly, clustering coefficients, density, diameter, dan lain 

lainya (Newman, 2011).  

2. Network Structures: Membahas dua hal yaitu yang pertama fitur jaringan 

contohnya:  geodesic distance (Martino dan Spoto, 2006), small world 

network (Caldarelli dan Vespignani, 2007) dengan degree of separation dan 

yang kedua fitur deteksi komunitas (Tang dan Huan, 2010) jejaring sosial 

berdasarkan beberapa konteks hubungan antar aktor.  

3. Random Walk: Membahas topologi jejaring sosial dengan pendekatan 

penelusuran jalur jalur yang ada secara acak. Penelitian di bidang ini biasanya 

digunakan untuk membuat algoritma pencarian dan peringkat seperti 

Pagerank dan HITS (Signorini, 2005) (Chung dan Zhao, 2010) 

4. Temporal Network: Membahas sistem dinamis seperti jejaring sosial yang 

topologinya selalu berubah menurut waktu, di mana hubungan antar aktor bisa 

terbentuk dan hilang seiring berjalannya waktu, yang sering disebut juga 

sebagai Dynamic Network Analysis (DNA). (Holmes dan Saramiki, 2011) 

melakukan review pendekatan mengenai hal ini. 
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5. Visualization: Membahas visualisasi jejaring sosial. Problem utama dari 

bidang ini adalah bagaimana membuat visualisasi menjadi lebih mudah 

dipahami, intuitif dan memenuhi unsur estetika. Penelitian di bidang ini 

memunculkan algoritma algoritma seperti algoritma visualisasi untuk jejaring 

sosial berskala besar dari Yifan Hu (Hu, 2010) dan beberapa algoritma 

sederhana dan efisien untuk visualisasi jaringan (McGuffin, 2012) 

 

Metrik centrality adalah metrik utama yang paling sering digunakan pada aplikasi 

pengukuran jejaring sosial sehari hari, yang berguna untuk identifikasi aktor yang 

paling berpengaruh dalam jaringan. Selain centrality, satu metrik lainnya yang 

juga sering digunakan pada aplikasi jejaring sosial adalah metrik modularity. 

Metrik modularity mengukur seberapa terkelompoknya node satu dengan lainnya, 

identifikasi banyaknya kelompok, dan mengukur besarnya kelompok kelompok 

tersebut. Pembahasan lebih detail mengenai metrik metrik jejaring sosial ada pada 

Subbab ll.3 

 

Mengenai teori graf sebagai pendukung pembahasan disertasi ini, suatu graf G 

didefinisikan sebagai pasangan himpunan G = (N, E), dimana N adalah himpunan 

node (titik atau vertex atau point) dan E adalah himpunan edge (garis). 

(Wasserman dan Faust, 1994). Menurut (Diestel, 2005), setiap anggota dari 

himpunan E berisi pasangan 2 anggota dari himpunan N, sehingga bisa 

diformulasikan sebagai berikut:  

 

E Í N2 atau   
 

(ll.1) 

Untuk menghindari kerancuan notasi, maka diasumsikan bahwa N Ç E = F.  

 

Graf direpresentasikan dalam bentuk diagram yang berisi node dan edge. Struktur 

graf menghubungkan satu node dengan node lain melalui satu atau beberapa edge. 

Pada graf hal yang paling penting adalah informasi pasangan node-edge mana 

yang terhubung dan mana yang tidak. Informasi bagaimana node dan edge 

digambarkan dalam sebuah graf tidak menjadi relevan. Contoh representasi visual 

E ⊆ N
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟=

N!
2!(N − 2)!
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suatu graf G = (N, E) ditunjukkan pada gambar ll.2 berikut ini. 

 
 
Jumlah node yang ada dalam satu graf G disebut order, dan dilambangkan sebagai 

|G|, sedangkan jumlah edge pada satu graf G dilambangkan ||G||. Order pada 

suatu graf jumlahnya bisa terhingga, tak terhingga dan terhitung. Degree dari 

suatu node n, ditulis d(n) yang didefinisikan sebagai jumlah edge |En| yang 

terhubung dengan node n. Degree bisa diartikan sebagai jumlah tetangga langsung 

dari node v. Suatu node dengan degree 0 berarti node tersebut adalah node yang 

terisolasi. Jumlah  d(G) = min{d(n) | nÎN} adalah degree minimum dari G, 

sedangkan jumlah D(G) = min{d(n) | nÎN} adalah degree maksimum dari G. Jika 

semua node dalam G mempunyai degree yang sama, maka graf G disebut sebagai 

k-regular. 

 

 
 
 
Gambar ll.2 Suatu graf G(N, E) dengan himpunan node N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

dan himpunan edge E = {{1,2}, {1,5}, {2,5}, {3,4}, {5,7}}  
 

Sebuah walk (dengan panjang k) dalam suatu graf G didefinisikan sebagai suatu 

urutan node yang tidak kosong dengan urutan node dan edge n0, e0, n1, e1, ..., ek-1, 

nk, sehingga e1 = {ni, ni+1} untuk semua i < k. Jika n0 = nk maka walk tersebut 

adalah walk tertutup (Diestel, 2005) 

 

Sebuah path (jalur) pada sebuah graf tidak kosong P = (N, E) didefinisikan dalam 

bentuk xk dan E = {x0x1, x1x2, …, xk-1xk} di mana semua xi adalah berbeda. Node x0 

dan xk yang dihubungkan oleh P disebut ends atau insiden. Jumlah edge pada 

suatu path disebut sebagai length (panjang atau jarak). Path sering didefinisikan 

juga sebagai walk antara dua node yang sudah ditentukan sebelumnya (Diestel, 

2005). Ilustrasi jalur digambarkan pada gambar ll.3 berikut ini. Mengenai 
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konektivitas, suatu graf G disebut connected (terhubung) jika sembarang dua node 

dalam graf terhubung oleh sebuah jalur pada G.  

 
 

 
 
 

Gambar ll.3 Ilustrasi jalur P(N, E) pada graf G(N, E) 
 
 
 

ll.2 Jaringan Kompleks dan Ilmu Jaringan 
 

(Boccalleti dkk, 2005) memberikan istilah jaringan kompleks (complex network) 

dan ilmu jaringan (network science) sebagai generalisasi sifat jejaring sosial. Sifat 

sifat umum dari jaringan kompleks beberapa diantaranya bisa digunakan sebagai 

dasar pengukuran jejaring sosial, sementara beberapa sifat yang lain mungkin 

tidak ditemukan padanannya untuk kasus jejaring sosial, namun tetap bisa 

digunakan sebagai referensi pengukuran.  

 

Suatu jaringan kompleks adalah jaringan yang mempunyai fitur non-trivial, yaitu 

fitur yang tidak muncul pada jaringan sederhana seperti jaringan kisi kisi atau 

jaringan yang acak, tetapi sangat sering muncul di graf dunia nyata. Bidang ilmu 

jaringan kompleks merupakan bidang ilmu yang masih muda dan wilayah 

penelitian yang sangat aktif, sebagian besar karena terinspirasi oleh studi empiris 

pada jaringan dunia nyata seperti jaringan komputer dan jejaring sosial. 

 

Ilmu jaringan adalah suatu ilmu lintas disiplin yang mempelajari jaringan 

kompleks seperti contohnya jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, jaringan 

biologi, jaringan kognitif, jaringan semantik dan jejaring sosial. Ilmu ini 

menggunakan teori dan metode teori graf dari matematika, statistical mechanics 

dari fisika, data mining dan visualisasi informasi dari ilmu komputer, model 
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inferensial dari statistik dan struktur sosial dari sosiologi.  

 
ll.2.1 Sifat Umum Jaringan 
 

Jaringan mempunyai beberapa atribut yang bisa digunakan untuk menghitung 

sifat atau karakteristik dari jaringan tersebut. Kumpulan sifat membentuk suatu 

karakteristik jaringan sering digunakan untuk menganalisa bagaimana suatu 

model suatu jaringan berbeda dengan model jaringan lainnya (Caldarelli dan 

Vespignani, 2007). Beberapa sifat sifat penting dan sering dipakai untuk 

pengukuran karakteristik jaringan diuraikan dibawah ini. Sifat sifat tersebut juga 

akan digunakan sebagai pembanding sifat jaringan pada bagian eksperimen 

disertasi ini.   

 

• Size dari suatu jaringan didefinisikan sebagai jumlah node N dalam suatu 

jaringan atau jumlah edge E dalam suatu jaringan yang bervariasi nilainya dari 

N-1 sampai ke Emax yang merupakan graf lengkap. Perhitungan ukuran 

jaringan berdasarkan jumlah node lebih umum digunakan dibandingkan 

perhitungan berdasarkan jumlah edge, walaupun keduanya sama pentingnya.  

• Density dari suatu jaringan didefinisikan sebagai rasio jumlah edge yang ada 

dibandingkan dengan kemungkinan maksimum jumlah edge.  
• Average Degree dari suatu jaringan adalah jumlah edge dibandingkan dengan 

jumlah node. Karena setiap edge adalah insiden dari dua node dan dihitung 

sebagai degree dari kedua node, maka average degree dari suatu jaringan 

tidak berarah adalah . 

• Average Path Length dihitung berdasarkan pencarian jalur terpendek antar 

semua pasang node dalam jaringan. Proses dilakukan dengan menjumlahkan 

semua jalur terpendek kemudian dibagi dengan total jumlah pasangan. Hasil 

perhitungan menunjukkan rata rata jumlah langkah yang diperlukan untuk 

pergi dari satu node ke node yang lain dalam suatu jaringan. 

• Diameter didefinisikan sebagai jarak terpanjang dari semua jalur terpendek 

yang dihitung pada suatu jaringan. Dengan kata lain, pada saat jalur terpendek 

dihitung dari setiap node ke semua node dalam jaringan, maka diameter 

2E
N
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adalah jarak terpanjang dari keseluruhan jalur terpendek yang dihitung. Besar 

diameter berbanding lurus dengan ukuran jaringan. 

• Clustering Coefficient mengukur sifat jaringan yang menunjukkan apakah 

semua koneksi insiden suatu node saling terkoneksi. Koefisien klaster dari 

suatu node adalah rasio banyaknya hubungan yang ada antara suatu node 

dengan node tetangganya dibandingkan dengan jumlah maksimum 

kemungkinan terjadinya hubungan antar tetangga. Koefisien klaster untuk 

keseluruhan jaringan adalah rata rata koefisien klaster dari semua node. Nilai 

koefisien klaster yang tinggi menunjukkan fenomena small world.  
• Connectedness adalah cara bagaimana suatu jaringan terhubung. Properti ini 

memegang peranan penting pada bagaimana suatu jaringan dianalisa. Terdapat 

beberapa kategori connectedness pada jaringan, yang semuanya berdasarkan 

pada topologi jaringan: 

• Clique: Jaringan yang terhubung lengkap atau graf lengkap, yaitu 

kondisi semua node terhubung ke setiap node yang lainnya dalam 

jaringan. 

• Giant Component: Satu komponen yang semua node didalamnya 

terhubung melalui paling sedikit satu jalur. Komponen tersebut berisi 

sebagian besar node yang ada dalam jaringan. 

• Weakly Connected Component: Sekumpulan node yang mana terdapat 

sebuah jalur dari sembarang node ke sembarang node yang lain, 

dengan tidak mengindahkan arah dari edge. 

• Strongly Connected Component: sekumpulan node yang mana terdapat 

sebuah jalur berarah dari sembarang node ke sembarang node yang 

lain. 
 
 
ll.2.2 Model Pembentukan Jaringan 
 

(Boccaletti dkk, 2005) menyatakan terdapat beberapa model pembangkitan 

jaringan acak pada pembentukan jaringan kompleks.  Beberapa contoh model 

yang yang paling banyak digunakan untuk membangkitkan jaringan acak antara 

lain adalah:  
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1. Model Erdos-Renyi (ER) adalah model untuk membangkitkan jaringan acak 

dengan dua cara pendekatan, yaitu dalam bentuk model G(n,m) dan model 

G(n,p). Model ini diperkenalkan oleh (Erdos dan Renyi, 1959) 

• Model G(n,m) adalah suatu graf dibangkitkan secara acak dan uniform 

dari sekumpulan graf yang mempunyai sejumlah n node dan m edge.  

• Model G(n,p) adalah suatu graf yang dibangun dengan menghubungkan n 

node secara acak. Setiap edge mempunyai peluang bebas p terhadap edge 

yang lain untuk dimasukkan ke dalam graf.  Sehingga semua graf dengan 

n node dan m edge mempunyai peluang yang sama sebesar 

 di mana parameter p pada fungsi ini diibaratkan sebagai 

fungsi bobot, dengan nilai p adalah antara 0 dan 1. Pada saat nilai p 

menuju nilai 1, maka kemungkinan besar model akan menambahkan edge. 

 

2. Model Watts Strogatz (WS) adalah model untuk membangkitkan jaringan 

acak yang mempunyai sifat small-world, yaitu yang mempunyai sifar short 

average path length dan high clustering. Model WS diperkenalkan oleh 

(Watts dan Strogatz, 1998). oleh Model WS memperbaiki ketidaksesuaian 

model ER dengan pengamatan empiris pada jaringan dunia nyata. Perbaikan 

tersebut antara lain dalam hal: 

• Model ER tidak membahas pembentukan clustering (melalui triadic 

closure), karena model ini fokus pada pembentukan graf yang bersifat 

konstan, acak, dan peluang keterhubungan dua buah node adalah bebas, 

sehingga model ER disebut mempunyai nilai clustering coefficient yang 

rendah. 

• Model ER tidak merekonstruksi pembuatan hub, karena pembentukan graf 

mengikuti distribusi poisson, sedangkan pada observasi banyak jaringan 

dunia nyata distribusi yang terjadi adalah berbentuk fungsi power-law, 

yang biasanya disebut sebagai jaringan scale-free 

 

 

pm (1− p)

n
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
−m
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Model WS didesain dengan cara sesederhana mungkin untuk mengatasi dua 

masalah model ER diatas.  Dengan memperhitungkan sifat clustering dan 

tetap memasukkan sifat short average path length dari model ER.  Hal ini 

dilakukan dengan interpolasi model graf acak ER dan regular ring lattice, 

akibatnya model yang terbentuk bisa menjelaskan fenomena small-world yang 

muncul pada berbagai jenis jaringan. 

 

3. Model Barabasi Albert (BA) adalah model untuk membangkitkan jaringan 

acak yang bersifat scale-free menggunakan mekanisme preferential 

attachment.  Model BA diperkenalkan oleh (Barabasi dan Albert, 2002). 

Jaringan scale-free disebut sebagai jaringan natural dan biasanya muncul di 

sistem buatan manusia. Jaringan scale-free adalah jaringan yang mempunyai 

distribusi degree yang mengikuti fungsi power law. Algoritma BA merupakan 

implementasi pembentukan jaringan acak menggunakan model BA.   

 
(a) (b) 

Gambar ll.4 Ilustrasi distribusi node degree (a). jaringan acak model ER dan 
(b). distribusi power law node degree model WS dan model BA  

 
Dua konsep tambahan model BA selain scale-free adalah yang pertama 

konsep pertumbuhan jaringan yang membuat asumsi bahwa jumlah node pada 

jaringan meningkat seiring bertambahnya waktu. Tambahan kedua adalah 

preferential attachment yang artinya semakin banyak koneksi yang dipunyai 

oleh suatu node, semakin besar kemungkinan node tersebut memperoleh 

koneksi baru. Node dengan jumlah koneksi yang besar (higher degree) 

mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memperoleh koneksi baru 

dari sejumlah node yang ditambahkan ke dalam jaringan. Pertumbuhan 

jaringan dan preferential attachment banyak ditemukan secara empiris pada 
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jejaring dunia nyata, termasuk jejaring sosial. Gambar ll.4 menunjukkan 

perbedaan distribusi node degree model ER dengan model WS dan BA. 

 
ll.3 Metrik Jejaring Sosial 
 

SNA selain memformulasikan permodelan jejaring sosial, juga memformulasikan 

pengukuran jejaring sosial. Alat ukur atau metrik SNA mengikuti atau 

memperoleh referensi dari sifat sifat pada teori graf. Berkaitan dengan topik 

penelitian disertasi ini, maka metrik jejaring sosial dibagi menjadi metrik 

centrality dan metrik non-centrality. Metrik metrik tersebut diperoleh dari 

(Newman, 2011), (Scott, 2000), dan (Wasserman dan Faust, 1994).  Beberapa 

contoh dari metrik metrik tersebut diperlihatkan pada Tabel ll.1 dan Tabel ll.2 

berikut ini. 
 
Tabel ll.1 Definisi dan formula metrik metrik centrality 
 

No Nama Penjelasan Formula 
1 Degree 

Centrality 
Mengukur peringkat jumlah 
koneksi yang dipunyai oleh 
suatu node 

                               (ll.2) 

CD(i) adalah degree centrality pada node i 
 adalah degree ke j pada node i 

2 Betweenness 
Centrality 

Mengukur peringkat rasio 
jumlah jalur terpendek antara 
sembarang dua node yang 
melalui satu node tertentu 

                               (ll.3) 

sst(i) adalah jumlah jalur terpendek antara node s 
dan t yang melalui node i 
sst adalah jumlah jalur terpendek antara node s 
dan t 

3 Closeness 
Centrality 

Mengukur rata rata jarak 
antara satu node dengan 
semua node yang ada di 
jaringan 

                                     (ll.4) 

adalah jarak dari node i ke node j 

4 Eigenvector 
Centrality 

Mengukur nilai proporsional 
setiap node terhadap jumlah 
bobot node tetangganya. 
Nilai yang besar disebabkan 
oleh node yang mempunyai 
banyak tetangga atau 
mempunyai tetangga yang 
punya banyak tetangga 
(berpengaruh)  

                                     (ll.5) 

adalah nilai eigen,  adalah nilai yang 

berkorespondensi pada matrik ketetanggan 

5 Katz  
Centrality 

Pengembangan eigenvector 
centrality untuk jaringan 
berarah, di mana setiap node 
diberikan bobot tanpa 
melihat posisinya dalam 

                                (ll.6) 

a dan b adalah konstanta (bobot) 

CD (i) = k j (i)o≤ j≤n
∑

kj (i)

CB (i) =
σ st (i)

σ sti≠s≠t
∑

CC (i) =
n − 1
d iji≠ j

∑

dij

CE (i) =
1
λ Aij jj
∑

λ Aij

CK (i) = a Aij j + bj
∑
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jaringan 
6 PageRank  Setiap node diurutkan 

berdasarkan nilai centrality 
node tetangga dibagi dengan 
jumlah out-degree secara 
proporsional. Berlaku untuk 
jaringan berarah 

                          (ll.7) 

adalah out-degree dari node j 

7 Hubs dan 
Authority 

Authority adalah node yang 
berisi informasi mengenai 
topik yang dicari, sedangkan 
Hub adalah node yang 
menunjukkan di mana letak 
node Authority terbaik  

                                        (ll.8) 

xi adalah nilai Authority dan yi adalah nilai Hub 
Aij adalah matrik ketetanggaan 

 
 
Tabel ll.2 Definisi dan beberapa formula metrik metrik non-centrality 
 
No Nama Penjelasan Formula 
1 Modularity Mengukur seberapa 

terkelompoknya sekumpulan 
node dalam jaringan, berapa 
banyak kelompok, dan 
berapa besar kelompok yang 
terbentuk 

                 (ll.9) 

Q adalah nilai modularity, Aij adalah matrik 
ketetanggan, d(ci,cj) adalah koefisien bernilai 0 jika 
i¹j dan bernilai 1 jika i= j, kikj/2m adalah jumlah 
edge yang mungkin terjadi pada jaringan acak.  

2 Reciprocity Kecenderungan 
terbentuknya koneksi timbal 
balik antar dua node. 
Koneksi timbal balik 
diartikan hubungan berarah 
antar kedua node tersebut 

                                       (ll.10) 

r adalah nilai reciprocity, m jumlah total hubungan 
berarah di jaringan. Aij adalah matrik ketetanggaan 

3 Density Kepadatan jaringan yang 
diformulasikan dalam 
bentuk jumlah edge yang 
ada di jaringan dibagi 
dengan jumlah kemungkinan 
maksimum edge pada 
jaringan 

                                  (ll.11) 

nilai maksimum dari density adalah 1 dan nilai 
minimum adalah 0 

4 Transitivity / 
Clustering 
Coefficient 

Kemungkinan dua hubungan 
(edge A-B dan A-C) 
terhadap satu node tertentu 
(A) terdapat hubungan 
diantara keduanya (edge B-
C). Transitivity diukur oleh 
Clustering Coefficient yaitu 
proporsi jumlah hubungan 
pada jaringan yang 
terhubung ke sejumlah 
hubungan lain yang tersedia 
pada jaringan. Jika 
hubungan tersebut tidak 
dapat ditemukan atau hilang 
maka hal ini disebut 
Structural Holes. Clustering 
Coefficient juga bisa disebut 
juga pengukuran 
kecenderuangan sekumpulan 
node dalam jaringan 
membentuk klaster 
(kepadatan bentuk triangle 

, 

dimana Ci adalah nilai local clustering coefficient,  
jumlah triangle pada subgraf , 

jumlah subgraf dari  yang mempunyai 3 
edge dan 3 node. 

p(i) = a Aij
j

k j
out + bj

∑

k j
out

xi = α Aij y jj
∑

yi = α Aij x jj
∑

Q =
1
2m

(Aij −
kik j
2m

)δ (ci ,c j )ij
∑

r =
1
m

AijA jiij
∑

D =
2 | E |

| N | (| N | −1)

Ci =
λG (v)
τG (v)

λG (v) v∈G
τG (v) G
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dalam jaringan).  

5 Similarity Pengukuran untuk 
membandingkan kesamaan 
antara dua atau lebih 
jaringan. Similarity dapat 
ditentukan dengan beberapa 
cara, dua hal yang paling 
umum adalah structural 
equivalence dan regular 
equivalence 

Structural Equivalence menggunakan pengukuran 
seperti Cosine Similarity dan Pearson Coefficient. 

6 Component Pengukuran jumlah 
maksimal himpunan bagian 
dari graf yang mana 
kumpulan node dalam graf 
tersebut dapat saling 
mencapai satu dengan 
lainnya melalui paling 
sedikit satu jalur  

- 

 
 
 
ll.4 Metrik Centrality Jalur Terpendek 
 

Dua metrik centrality yang berkaitan dengan jalur terpendek adalah metrik 

Betweenness Centrality (BC) dan Closeness Centrality (CC). Pada bab ini akan 

dibahas mengenai formulasi, kondisi penelitian terkini mengenai kompleksitas 

komputasi, terutama pada jejaring sosial dunia nyata yang pada umumnya 

berskala besar. 

 
BC mengukur seberapa penting suatu node dilihat dari sisi seberapa sering node 

tersebut dilewati oleh informasi dari satu node ke node lainnya dalam jaringan. 

BC diformulasikan pada formula ll.3 dalam Tabel ll.1 diatas. Komponen dari 

perhitungan BC adalah:  yang menunjukkan jumlah jalur terpendek dari 

node s ke node t yang melewati node i, dan adalah jumlah jalur terpendek dari 

node s ke node t.  adalah nilai BC node i yang akan dihitung dari 

perbandingan jalur terpendek semua pasang sembarang node s dan node t dalam 

jaringan. Contoh aplikasi metrik BC ini adalah pencarian node yang menjadi 

penghubung atau jembatan antar node yang ada dalam jejaring sosial. Asumsi 

yang diberikan adalah informasi bergerak berdasarkan prinsip jalur terpendek 

antar node. Dengan pengukuran pasangan jalur terpendek antar node pada formula 

ll.3, maka tingkat kompleksitas komputasi metrik BC mencapai sebesar O(n3), 

σ st (i)

σ st

CB (i)
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dengan n adalah banyaknya node di dalam jaringan (Freeman, 1977) 

 

CC mengukur seberapa penting suatu node dilihat dari sisi seberapa cepat suatu 

node menjangkau semua node dalam jaringan. Konteks menjangkau adalah 

konteks jarak yang diukur dari jalur terpendek. CC diformulasikan pada formula 

ll.4 dalam Tabel ll.1 diatas. Komponen CC adalah yang menunjukkan jarak 

dari node i ke node j (dalam satuan langkah), sedangkan n-1 menyatakan bahwa 

rata rata jarak node i tersebut ke semua node dalam jaringan yang jumlahnya n-1. 

 adalah nilai CC pada node i yang akan dihitung dari rata rata jarak node i 

ke semua node dalam jaringan. Semakin besar nilai , maka semakin jauh 

jarak node i ke seluruh node dalam jaringan. Versi normalisasi dari metrik CC 

adalah semakin besar nilai CC berarti semakin dekat jarak satu node ke node lain 

dalam jaringan. Contoh aplikasi nilai CC ini menunjukkan seberapa bagus peran 

suatu node dalam penyebaran informasi dalam menjangkau node lainnya. Formula 

ll.4 menunjukkan tingkat kompleksitas komputasi metrik CC sebesar O(ne+n2log 

n), dengan n adalahnya banyaknya node dan e adalah banyaknya edge di dalam 

jaringan (Johnson, 1977), (Fredman dan Tarjan, 1987).  

 

 
 
 

Gambar ll.5 Ilustrasi pengukuran metrik betweenness centrality menunjukkan 
jumlah jalur terpendek antar sembarang pasang node yang melalui 
node x. 

 

 

 

 

dij

CC (i)

CC (i)
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Metrik BC dan CC bergantung kepada jumlah dan jarak jalur terpendek pada 

suatu jejaring sosial. Pengukuran dilakukan terhadap semua pasang node yang ada 

dalam jejaring sosial tersebut. Dari nilai agregasi yang diperoleh maka didapatkan 

nilai dari kedua metrik tersebut. Gambar ll.5 dan ll.6 menunjukkan ilustrasi 

pengukuran metrik BC dan CC. 

 
 
 

 
 
Gambar ll.6 Ilustrasi pengukuran metrik closeness centrality menunjukkan 

jarak node x terhadap semua node dalam jaringan.  
 

(Brandes, 2001) mengembangkan algoritma menghitung metrik BC. Dengan 

menggunakan algoritma klasik, algoritma tercepat memerlukan kompleksitas 

waktu sebesar O(n3) dan ruang sebesar O(n2), dengan n adalah banyaknya node 

dalam jaringan. Kebutuhan untuk melakukan komputasi cepat pada jaringan skala 

besar dan dengan kepadatan jaringan yang rendah, maka diperkenalkan algoritma 

baru yang ternyata hanya membutuhkan kompleksitas waktu sebesar O(n+e) dan 

ruang sebesar O(ne). Kontribusi algoritma ini adalah mengganti proses 

penjumlahan antar semua pasang node di dalam jaringan yang mengakibatkan 

kompleksitas sebesar O(n2) dengan penjumlahan antar pasang node yang hanya 

mempunyai jalur terpendek antar keduanya. Gambar ll.7 menunjukkan performa 

dari algoritma Brandes dibandingkan dengan algoritma perhitungan metrik BC 

standar.  Semakin besar ukuran jaringan, yaitu semakin banyak node dan edge, 

maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitung metrik BC makin tinggi secara 

eksponensial. Beberapa kurva yang berbeda pada Gambar ll.7 menunjukkan 

perbedaan kepadatan dari jaringan yang diukur. Semakin padat maka waktu 

komputasi menjadi semakin tinggi.  
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(Brandes dan Piches, 2007) mengembangkan algoritma untuk estimasi nilai 

metrik centrality jalur terpendek, dalam hal ini adalah metrik BC dan CC. Mereka 

menyatakan komputasi eksak centrality jalur terpendek tidak memungkinkan 

untuk jejaring sosial skala besar. Paper ini membuat solusi perhitungan centrality 

jalur terpendek berdasarkan perhitungan estimasi jumlah terbatas jarak terpendek 

antar node yang dipilih dari himpunan pivot terpilih. Pivot dipilih secara acak 

untuk memastikan bahwa kontribusinya bersifat independen. Sejumlah pivot k 

dipilih sehingga hasil yang diperoleh dari perhitungan jarak 

terpendek dari setiap pivot tersebut representatif terhadap perhitungan jumlah 

jarak terpendek dari semua node di V. 

 

 
 

Gambar ll.7 Komparasi performansi algoritma Brandes dan algoritma 
perhitungan metrik betweenness centrality standar. 

 

(Okamoto dkk, 2008) memperkenal algoritma untuk mengurutkan top-k node 

yang mempunyai nilai metrik CC terbesar pada jaringan berskala besar. Penulis 

membuat asumsi bahwa aplikasi lebih tertarik kepada peringkat metrik CC 

tertinggi dibandingkan mengetahui nilai aktual metrik CC setiap node. Paper ini 

menghitung kompleksitas algoritma secara analitik, dan bukan dengan eksperimen. 

p1, p2,..., pk ∈V
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Penulis mencoba algoritma pendekatan dengan melakukan kontrol terhadap error, 

akan tetapi diperoleh kompleksitas waktu sebesar O(n2log n(n log n + e))  yang 

ternyata lebih buruk dari kompleksitas standart metrik CC sebesar O(ne+n2logn). 

Oleh karena itu penulis mengombinasikan algoritma pendekatan dan algoritma 

nilai tepat yang disebut algoritma TOPRANK(k). Algoritma TOPRANK(k) dalam 

kondisi tertentu bisa mengurutkan node dengan nilai CC tertinggi dalam waktu  

O((k+n2/3 log1/3 n)(n log n + e)) , yang mana lebih bagus performansinya 

dibandingkan dengan  O(n(n log n + e)) untuk k=o(n) . 
 
 
Tabel ll.3 Ringkasan metode centrality jalur terpendek pada jejaring sosial 
 

 

Algoritma 
Metodologi 

kompleksitas 
komputasi catatan jarak 

terpendek 
jumlah 
jalur paralel estimasi jenis 

Klasik ✓ ✓ - - BC, CC 
 

ruang = O(n3) 
waktu = O(n2) - 

Brandes 
(2001) ✓ - - - BC 

ruang = O(n+e) 
waktu = 

O(ne+n2logn) 

dataset: 
2000 - 
6000 
node 

Estimasi 
Centrality 

(2006) 
✓ ✓ - ✓ BC, CC 

 - 
dataset: 
10000 
node 

Ranking 
Closeness 
Centrality 

(2008) 

- ✓ - ✓ CC 

waktu = 
O((k+n2/3 

log1/3n) 
(nlogn+e) 

- 

Adaptive 
CREW 
PRAM 
(2009) 

✓ - ✓ - BC ruang = O(ne/p) 
waktu = O(n+e) - 

 
 

Pendekatan lain untuk menghitung metrik centrality jalur terpendek adalah 

menggunakan komputasi paralel. Hal ini diutarakan oleh (Tan dkk, 2009) yang 

mengembangkan algoritma adaptive CREW PRAM untuk perhitungan metrik BC 

secara analitik dan dataset berukuran kecil. Algoritma ini menghasilkan 

kompleksitas ruang sebesar O(n + e), dan kompleksitas waktu sebesar O(ne/p)  

dan O((ne+n2log n)/p)) untuk graf tidak berbobot dan graf berbobot, dengan p 
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adalah banyaknya prosesor yang digunakan. (Kang dkk, 2011) mengusulkan 

pengukuran centrality baru penganti metrik BC dan CC, dengan alasan BC dan 

CC sudah tidak mungkin scalable untuk jejaring sosial skala besar. Algoritma 

baru berdasarkan kepada prinsip MapReduce dari komputasi paralel. Komparasi 

metode centrality jalur terpendek bisa dilihat pada Tabel ll.3. 

 

ll.5 Metode Evaluasi  
Beberapa metode evaluasi yang digunakan untuk menguji akurasi dari model yang 

diusulkan pada disertasi ini adalah sebagai berikut. 

 
ll.5.1 Pengukuran Konsistensi Peringkat 
 
Akurasi hasil pengukuran metrik BC ditunjukkan melalui konsistensi peringkat 

akhir metrik BC pada sampel graf dibandingkan dengan graf asli. Evaluasi 

menggunakan pengukuran degree consistency yang diformulasikan sebagai 

berikut:  

“degree consistency antar dua pengukuran f dan g dilambangkan dengan Cf,g 

adalah peluang dua pengukuran f dan g konsisten. Kedua pengukuran disebut 

konsisten jika dua obyek hasil pengukuran a dan b, dimana pada f, a lebih baik 

dari b, maka pada g, a juga lebih baik b, demikian pula sebaliknya”.  

 

Salah satu implementasi dari formulasi degree consistency untuk peringkat metrik 

BC yang disebut sebagai rank consistency adalah pengukuran Kendall Rank 

Correlation Coefficient (KRCC) (Agresti, 2010). KRCC diformulasikan sebagai 

berikut:  

“Jika kita mempunyai sepasang pengamatan (xi,yi) dan (xj,yj). Pengukuran 

disebut sesuai jika kedua xi > xj dan yi > yj atau xi < xj dan yi < yj. Pengukuran 

disebut tidak sesuai jika xi > xj dan yi < yj atau xi < xj dan yi > yj. KRCC = 

(jumlah pasangan yang sesuai) – (jumlah pasangan yang tidak sesuai) dibagi 

dengan n(n-1)/2, dimana n adalah jumlah observasi”  
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KRCC bukan merupakan pengukuran peringkat asli. Terdapat kondisi dimana 

syarat pengukuran bukan peringkat asli terlalu ringan, sehingga tidak 

menggambarkan detail deviasi satu atau dua nilai yang sedikit meleset dari 

peringkat asli. Oleh karena itu diperkenalkan evaluasi jarak atas peringkat 

berdasarkan pengukuran peringkat asli. Pengukuran ini menggunakan perhitungan 

jarak yang bernama Manhattan Distance (MD) (Jin dan Ling, 2005) yang bersifat 

kuat terhadap simpangan peringkat. Jarak MD merupakan nilai mutlak dari 

Eucledian Distance.  

 

ll.5.2 Pengukuran Kesamaan Distribusi 
 

Selain evaluasi peringkat, diperlukan juga evaluasi bentuk distribusi antara graf 

asli dan sampel graf. Evaluasi jenis ini menggunakan pengukuran Frechet 

Distance (FD) (Elfrat dkk, 2002). FD mengukur kesamaan bentuk kurva, 

termasuk didalamnya adalah lokasi dan urutan titik sepanjang kurva. 

Perbandingan yang dilakukan berdasarkan pengukuran jarak maksimum antar 

sembarang titik yang sepadan pada kedua kurva.  Formulasi dari FD adalah 

sebagai berikut:  

“Diberikan dua kurva kontinu 𝞪 dan 𝜷, maka FD 𝜟(𝞪,𝜷) adalah minimum atas 

reparameterisasi fungsi  f:[0,1]→ 𝞪, g:[0,1]→ 𝜷 dari maksimum atas semua 

t∈[0,1] dari jarak pada f(t) dan g(t), dimana f dan g adalah fungsi kontinu tidak 

turun yang mendefinisikan posisi dari setiap titik yang sepadan pada kedua kurva 

dan pada saat yang sama” 

 

FD untuk kurva diskrit disebut juga sebagai coupling distance. Pada disertasi ini 

FD kurva diskrit digunakan untuk mengukur jarak antar kurva distribusi graf asli 

dan kurva distribusi graf hasil proses pruning pada masing masing persentase 

ukuran pruning.   
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Bab lll Reduksi Input Graf dan Konstruksi Metode Graph 
Sampling 

 

 

Pada pembahasan metodologi penelitian Subbab l.5 Tabel l.2, ditunjukkan 

beberapa alternatif solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah perhitungan 

metrik BC pada jejaring sosial. Pilihan jatuh pada reduksi ukuran input graf 

dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan.  Pada bab ini dibahas mengenai 

dua kandidat metode reduksi ukuran input graf yaitu graph summary (graf 

ringkasan) dan pemilihan sampel graf atau graph sampling (GS). Kedua metode 

dianalisa berdasarkan formulasi pembentukan, biaya konstruksi metode dan 

dilihat kaitan antara akurasi hasil dan kebutuhan akan komputasi cepat. Kedua 

metode tersebut dibahas pada Subbab lll.1 dan Subbab lll.2. Selanjutnya 

pembahasan mengenai prinsip konstruksi metode GS, termasuk didalamnya state 

of the art penelitian GS pada Subbab lll.3. Pada Subbab lll.4 pembahasan detail 

mengenai Random Walks Sampling (RWS) yang memperkenalkan dua metode 

RWS yang unggul, yaitu Forest Fire (FF) dan Metropolis Hastings Random Walk 

(MHRW).     Konstruksi metode GS usulan disertasi dinyatakan pada formulasi 

metode GP, formulasi metode ORW dan konstruksi metode Hybrid GPORW 

berturut turut pada Subbab lll.5, lll.6, dan lll.7.   

 

lll.1 Formulasi Graf Ringkasan 
 
(Navlakha dkk, 2008) dan (Zhou, 2015) memperkenalkan graf ringkasan (graph 

summary), yaitu suatu proses reduksi jumlah node dan edge dari graf ukuran besar 

dengan cara menggabungkan topologi graf yang sama, atau disebut graf motif. 

Representasi ringkasan S dari graf G mempunyai ukuran lebih kecil, sehingga 

mereduksi biaya representasi graf G. Metode ini dapat mereduksi ukuran graf 

dengan tetap mempertahankan informasi struktur / topologi dari graf asli. 

 

Prinsip kerja graf ringkasan menyerupai proses umum kompresi yaitu 

mempertimbangkan faktor compaction gain yang diperoleh dengan information 
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loss. Obyektif kompresi pada umumnya adalah memperoleh hasil optimal trade-

off antara kedua faktor diatas. Perbedaan graf ringkasan dan kompresi terletak 

adanya upaya untuk mempertahankan struktur / topologi dari jaringan, sehingga 

hasil summary akan menyimpan struktur / topologi dari jaringan aslinya atau 

dikenal sebagai lossless compression. Graf ringkasan bisa juga dinyatakan sebagai 

bentuk efisiensi ruang penyimpanan representasi berdasarkan prinsip Minimum 

Description Length (MDL) (Grunwald, 2007) 

 

Dengan tujuan utama untuk memperoleh representasi yang kompak dan waktu 

meringkas yang cepat maka terdapat dua pendekatan utama yaitu representasi 

eksak dan representasi aproksimasi. Untuk representasi eksak terdiri dari 

algoritma eksak dengan pendekatan eksak greedy yang membutuhkan waktu lebih 

lama tapi representasi lebih kompak dan algoritma eksak random yang 

membutuhkan waktu lebih cepat tapi representasi yang kurang kompak. 

Representasi aproksimasi dibuat berdasarkan pemikiran bahwa representasi yang 

dibuat memungkinkan adanya error dengan trade-off kecepatan pemrosesan dan 

efisiensi ruang representasi yang lebih baik.  

 

Representasi eksak graf ringkasan didefinisikan sebagai berikut:   

“Diberikan sebuah graf G=(VG, EG), dimana VG terbagi menjadi beberapa grup, 

sebagai contoh VG=VG1È VG2È…È VGk, sehingga bisa dituliskan VGiÈ VGj=f, 

(1£ i¹j£k). G bisa direpresentasikan oleh S, dimana S mempunyai tepat sejumlah 

k supernode V1È V2È…È Vk yang berkorespondensi ke tiap grup VGi ®Vi dan 

setiap superedge (Vi, Vj)Î ES merepresentasikan edge antar pasangan node Vi 

dan Vj. Edge Correction C berisi entri dalam bentuk ‘- (vi,vj)’ untuk kumpulan 

edge yang ada di ES  tapi tidak ada di graf G, dan entri dalam bentuk ‘+ (vi,vj)’ 

untuk kumpulan edge yang ada di graf G tapi tidak ditunjukkan oleh superedge di 

S.” 

 

Ilustrasi representasi eksak graf ringkasan bisa dilihat pada Gambar lll.1 yang 

menunjukkan pasangan R = (S, C) sebagai representasi dari graf G. Graf awal 

G(8,11) bertransformasi menjadi graf R(5,4), dimana jumlah supernode adalah 4 
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dan jumlah superedge adalah 4, serta koreksi sebanyak 2.  Total reduksi biaya 

representasi dari 11 (edge) menjadi 6 (4 edge dan 2 koreksi). Proses langkah 

langkah pembentukan representasi R = (S, C) dengan cara melakukan reduksi 

biaya terbesar pada setiap langkahnya ada pada Gambar lll.2. 
 

 
 
 

Gambar lll.1 Graf G(n,m) (kiri) dan representasi eksak graf ringkasan R(S,C) 
(kanan).  

 
 

 
 
 
Gambar lll.2 Urutan langkah (searah jarum jam) algoritma representasi eksak 

dari graf G menjadi graf R. 
 
 
Representasi R adalah salah satu bentuk pendekatan yang bertujuan mereduksi 

kebutuhan ruang penyimpanan. Biaya untuk membuat representasi tersebut adalah 

jumlah biaya penyimpanan dan dua komponen yaitu cost (R)=|ES|+|C|. Biaya 

pemetaan node ke supernode dianggap sangat kecil / tidak signifikan jika 

dibandingkan dengan biasa penyimpanan superedge ES dan koreksi C.   
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Algoritma representasi eksak diatas dinamakan representasi eksak greedy. Jumlah 

operasi yang dilakukan representasi ini sangat banyak, karena dia melakukan 

operasi heap dengan mengurutkan semua reduksi biaya yang mungkin dilakukan 

di jaringan dan setelah reduksi biaya dilakukan, maka dia akan melakukan update 

reduksi biaya yang baru dan struktur urutan yang baru. Sebagai alternatif dari 

eksak greedy diperkenalkan representasi eksak random, dimana kelebihannya 

adalah tidak perlu melakukan update reduksi biaya dan megurutkan semua node 

dan edge di jaringan tapi cukup update reduksi biaya pada node dan edge dalam 

jarak 2-hop dari dirinya sendiri. (Navlakha dkk, 2008) dalam eksperimennya 

menyatakan bahwa performansi representasi eksak greedy sedikit lebih baik 

daripada eksak random, namun kecepatan waktu proses eksak random jauh lebih 

baik. Grafik performansi biaya dapat dilihat pada Gambar lll.3 berikut ini: 

 
(a) 

 
(b) 

 
Gambar lll.3 Perbandingan biaya metode graf representasi eksak greedy dan 

randomized dalam konteks (a). ruang penyimpanan dan (b). 
kecepatan waktu meringkas 

 
 
Dari proses formulasi graf ringkasan diatas, dapat disimpulkan beberapa 

kelebihan dan kekurangan metode graf ringkasan adalah sebagai berikut: 

Kelebihan: 

1. Meringkas graf dengan tingkat akurasi yang tinggi.  

2. Representasi eksak random merupakan metode representasi yang baik, 

dengan strategi tertentu bisa membuat proses representasi yang cepat 

namun dengan biaya graf ringkasan yang tidak terlalu mahal. Metode ini 

bisa dipakai sebagai pembelajaran selanjutnya dalam disertasi ini. 
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Kekurangan: 

1. Proses pembentukan graf ringkasan mahal, karena terjadi proses berulang 

untuk memastikan apakah subgraf yang dibentuk masih bisa diringkas 

lebih lanjut. 

2. Untuk implementasi perhitungan metrik BC terhadap graf ringkasan, 

maka akan sulit melakukan verifikasi akurasi dari nilai metrik BC yang 

diperoleh. Tidak terdapat pola tetap dalam kontruksi supernode dan 

superedge, sehingga memecah supernode untuk verifikasi hasil akan 

menjadi pekerjaan yang mahal. 

Kesimpulan yang diperoleh dari formulasi graf ringkasan memberikan 

pemahaman mengenai bagaimana memformulasikan suatu proses untuk reduksi 

input graf dan proses optimasi antara kecepatan proses meringkas dibandingkan 

dengan besarnya penyusutan ukuran graf yang diperoleh. Untuk selanjutnya, 

diperlukan pendekatan baru yang lebih cepat dalam proses mereduksi ukuran graf 

input dilanjutkan kecepatan menghitung metrik atas ukuran graf kecil 

dibandingkan dengan akurasi nilai perhitungan metrik BC. Untuk itu 

diperkenalkan formulasi graph sampling pada bab lll.2 berikut ini. 

 
 

lll.2 Formulasi Graph Sampling 
 

Metode Graph Sampling (GS) atau metode pemilihan sampel graf bertujuan untuk 

mengambil sub himpunan dari sekumpulan node dan / atau edge dari graf asli. 

Hasil dari pengambilan tersebut disimpan ke dalam sampel graf yang berukuran 

lebih kecil dari graf asli (Hu dan Lau, 2014). GS digunakan pada beberapa 

aplikasi seperti survey populasi tersembunyi pada ilmu sosiologi, visualisasi graf 

jejaring sosial, mereduksi ukuran graf internet, graph sparsification, dan lain lain.  

 

Formulasi GS didefinisikan sebagai berikut:  

“Diberikan sembarang graf G(NG,EG), maka pilih NS Ì NG dan ES Ì NS., 

kemudian buat graf S(NS,ES), dimana S(NS,ES) Ì G(NG,EG). S adalah sampel 

graf dari G” 
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Pertanyaan pertanyaan umum yang sering diajukan adalah mengenai metode GS 

adalah: (a). pemilihan metode atau strategi GS yang diimplementasikan, (b). 

seberapa kecil ukuran sampel yang diperlukan, (c). bagaimana nilai pengukuran 

sampel bisa digunakan untuk estimasi nilai pengukuran graf asli, (d). kriteria 

kesuksesan sampel graf.   Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan diatas, perlu 

dilakukan pengujian terhadap sifat sifat graf apa saja yang berubah atau tetap 

untuk suatu prosedur pemilihan sampel tertentu (Leskovic dan Faloutsos, 2006). 

 

Pada beberapa skenario, ukuran keseluruhan graf diketahui sehingga proses GS 

digunakan untuk mendapatkan graf berukuran kecil. Pada skenario lainnya, 

ukuran keseluruhan graf tidak diketahui, sehingga metode pemilihan sampel 

dilakukan sebagai salah satu cara untuk memahami sifat keseluruhan dari graf.  

 

Beberapa teknik umum pemilihan sampel yang sering digunakan pada graf antara 

lain adalah node sampling, edge sampling dan traversal based sampling. 

Meskipun ukuran sampel graf lebih kecil, akan tetapi sifatnya mirip dengan graf 

asli atau bisa dilakukan estimasi terhadap sifat graf asli. Hal yang menarik dari 

proses GS adalah sifat graf apa saja yang tersimpan / terjaga untuk suatu prosedur 

pemilihan sampel tertentu. Jika beberapa sifat tetap tersimpan / terjaga, maka bisa 

dilakukan estimasi terhadap sifat tersebut dari sampel graf, yang mana pada 

akhirnya bisa dibangun suatu penaksir yang efisien.  

 
Kriteria suatu proses GS yang baik adalah: 

1. Estimasi sifat graf asli: Sampel graf S merupakan sampel yang baik 

terhadap graf asli G, jika nilai sifat S bisa digunakan untuk estimasi nilai 

sifat graf G, dengan formulasi 𝜼(S) ≃ 𝜼(G). Contoh implementasi ini 

adalah pada estimasi sifat average degree sebagai berikut: 

        
2. Sampel sub graf yang representatif terhadap graf asli: S sampel sub graf 

yang menyimpan nilai sifat topologi graf asli G dalam bentuk himpunan 

deg! avg =
1
| S |

deg(vi ∈G)
vi∈S
∑
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sifat topologi 𝜼A, maka S merupakan sampel yang baik bagi graf G jika 

 𝜼A(S) ≃ 𝜼A(G) 

 

lll.3 State of The Art Metode Graph Sampling 
 

Terdapat berbagai macam cara untuk memenuhi formulasi GS dalam memilih 

node, edge, atau node dan edge untuk membentuk suatu sampel graf. State of the 

art penelitian GS bertujuan untuk mereduksi ukuran graf dalam berbagai tujuan. 

Pada umumnya parameter yang dijadikan tujuan pengukuran akurasi adalah sifat 

graf yang berupa nilai distribusi. Nilai distribusi sifat graf merupakan syarat yang 

ringan untuk verifikasi apakah distribusi nilai sampel graf sama atau konvergen ke 

distribusi nilai graf asli. Sebagian kecil metode GS menggunakan nilai tunggal 

sifat graf sebagai parameter pengukuran akurasi, karena nilai tunggal belum tentu 

merepresentasikan secara detail sifat graf asli secara keseluruhan. 

 

Secara umum metode GS dibagi menjadi 3 teknik utama yaitu: 

1. Edge Random Sampling (ERS): Pengambilan sejumlah edge |e| secara 

acak dan mengikutsertakan node yang merupakan insiden dari edge yang 

dipilih untuk dimasukkan kedalam sampel graf. Secara umum proses ERS 

digambarkan pada algoritma lll.1 dibawah ini. 

 

Algoritma lll.1 Algoritma ERS 

1: input network G(NG, EG) 

2:  choose set of random edges ES from G 

3:  construct network sample S(NS, ES), where ES are the 

chosen edges from EG and NS are selected nodes 

connecting the ES 

4: output network S(NS, ES) 

 

2. Node Random Sampling (NRS): Pengambilan sejumlah |n| node secara 

acak dan mengikutsertakan edge yang menghubungkan pasangan node 
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yang dipilih tersebut ke sampel graf. Secara umum proses NRS 

digambarkan pada algoritma lll.2 dibawah ini. 

 

Algoritma lll.2 Algoritma NRS 

1: input network G(NG, EG) 

2:  choose set of random nodes NS Î NG 

3:  create permutations list P = P(NS, 2) 

4:  create intersection list I = P & G, where I is the edge list 

from the connections between selected NG from G 

5:  construct network sample S(NS, ES) from list I 

6: output network S(NS, ES) 

 

3. Random Walk Sampling (RWS): Pengambilan sejumlah node dan edge 

secara berjalan (walk) di sepanjang jalur, dengan cara pengambilan 

dimulai dari sembarang lokasi node awal a, kemudian mengambil node 

tetangga dari node a tersebut secara acak. Proses berjalan seterusnya, 

sehingga node dan edge yang dilewati sepanjang jalur dimasukkan 

kedalam sampel graf. Secara umum proses RWS digambarkan pada 

algoritma dibawah ini. 

 

Algoritma lll.3 Algoritma RSW 

1: input network G(NG, EG) 

2:  while iteration < number of RW node sample:  

3: Randomly choose NG(i+1) where NG(i+1) is 

neighbor of NG(i) 

4:  list L = (NG(i), NG(i+1), NG(i+2),…,NG(number of 

iterations)) 

4: collect ES = edge between any NG(x) and NG(x+1) in L 

5:  state L = NS 

6:  construct network sample S(NS, ES) from step 4 and 5 

7: output network S(NS, ES) 
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(Leskovic dan Faloutsos, 2006) mengembangkan strategi GS dengan parameter 

yang diukur adalah nilai nilai distribusi yaitu: distribusi in-degree / out-degree, 

distribusi connected component (weak dan strong), serta distribusi clustering 

coefficient. Teknik GS yang digunakan berdasarkan teknik NRS, ERS, RWS dan 

modifikasi teknik teknik tersebut. Teknik modifikasi RWS yang bernama Forest 

Fire (FF) merupakan teknik yang mempunyai performansi paling baik dalam 

membentuk sampel graf yang akurat merepresentasikan distribusi yang diukur. 

Evaluasi menggunakan perbandingan bentuk distribusi menggunakan pengukuran 

D-Statistics. Performansi sampel graf mencapai ukuran terkecil sebesar 15% dari 

graf asli atau reduksi ukuran sebesar 85%.  

 

(Krishnamurthy dkk, 2005) mereduksi topologi jaringan internet skala besar 

dengan tujuan untuk memahami simulasi lalu lintas data.  Paper ini menawarkan 

pendekatan mereduksi ukuran graf dalam tiga cara yaitu: metode penghapusan, 

metode penggabungan, dan metode eksplorasi. Metode penghapusan adalah 

menghapus node dan/atau edge dari graf asli dengan kriteria tertentu. Metode 

penggabungan adalah menggabungkan node dan/atau edge yang berdekatan, 

prinsip kerja mirip dengan cara graf ringkasan. Metode eksplorasi adalah metode 

yang prinsip kerjanya sama dengan teknik RWS, namun dibagi menjadi dua 

bagian yaitu eksplorasi berdasarkan Breadth First Search (BFS) dan Depth First 

Search (DFS). Tujuan parameter yang diukur adalah apakah distribusi node 

degree yang terbentuk mengikuti distribusi power-law. Hasil yang diperoleh 

adalah metode penghapusan menghasilkan sampel graf yang paling representatif. 

Performansi sampel graf mencapai ukuran terkecil sebesar 30% dari graf asli atau 

reduksi ukuran sebesar 70%. 

 

(Gjoka dkk, 2010) melakukan proses GS terhadap jejaring sosial Facebook. 

Teknik yang digunakan adalah teknik modifikasi dari RWS yang bernama 

Metropolis Hastings Random Walk (MHRW). Parameter yang diukur adalah 

distribusi node degree. Evaluasi sampel graf yang terbentuk berdasarkan 

pengujian konvergensi dari bentuk distribusi node degree tersebut. 
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(Ahmed dkk, 2014) membangun framework untuk GS pada graf yang berubah 

secara dinamis, seperti contohnya streaming graphs, yaitu suatu graf yang 

mendapatkan penambahan node dan/atau edge pada setiap saat. Penulis 

memperkenalkan metode Induced Sampling, yaitu suatu metode pemilihan sampel 

yang mendukung proses streaming data. Parameter yang dievaluasi adalah 

distribusi node degree, distribusi clustering coefficient, distribusi path length, dan 

distribusi connected component (weak). Evaluasi hasil akhir menggunakan 

pengukuran jarak antara hasil sampel graf dan graf asli. Performansi metode ini 

sampel graf mencapai ukuran 20% dari graf asli.  

 

Tabel lll.1 State of The Art Graph Sampling 
 

Peneliti / 
Paper 

Parameter 
yang Diukur 

Metode Temuan Evaluasi Performansi 

(Leskovic dan 
Faloutsos, 
2006) 

Distribusi 
(In/Out 
Degree, 
Connected 
Component 
(Weak and 
Strong, 
Clustering 
Coefficient) 

(RN, RPN, 
RDN), (RE, 
RNE, HYB 
(RNE & 
RE), (RNN, 
RW, RJ, 
FF)  

-RN 
mempunyai 
performansi 
bagus 
-RW / FF 
mempunyai 
performansi 
terbaik (jarak 
terdekat) 
 

Membandingkan 
distribusi 
menggunakan 
D-Statistics 

Ukuran 
sampel graf 
mencapai 
15% 

(Krishnamurty 
dkk, 2005) 

Distribusi 
Node Degree 
(power-law) 

(DRV, DRE, 
DRVE, D-
HYB 
(DRVE-
DRE) ‚ 
(CRE, 
CRVE), 
(EBFS, 
EDFS) 

-DRV / DRE 
menjaga 
bentuk 
distribusi 
power law  
-D-HYB 
mempunyai 
deviasi 
terkecil dari 
sifat graf asli 
 

Pengujian rata 
rata deviasi 
degree pada 
setiap ukuran 
sampel 

Ukuran 
sampel graf 
mencapai 
30% 

(Gjoka dkk, 
2010) 

Distribusi 
Node Degree 

MHRW, 
RWRW 

-MHRW dan 
RWRW bisa 
digunakan 
untuk 
metode 
pemilihan 
sampel yang 
tidak bias 
 

Pengujian 
konvergensi 
distribusi 

- 

(Ahmed dkk, 
2014) 

Distribusi 
(Node 
Degree, 
Clustering 
Coefficient, 

Induced 
Sampling 
(Support 
Streaming) 
 

-IS 
mempunyai 
performansi 
lebih bagus 
dari NRS 

Pengujian 
menggunakan 
metrik jarak 
(KS-Statistic) 

Ukuran 
sampel graf 
mencapai 
20% (pada 
graf statik) 
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Path Length, 
Connected 
Component) 

dan ERS 
-IS 
mempunyai 
performansi 
bagus pada 
graf padat 

 

lll.4 Random Walks Sampling 
 

Teknik Random Walks Sampling (RWS) pada graf meminjam konsep umum 

proses Random Walks (RW) yang didefinisikan sebagai berikut:  

“Misal  adalah urutan bebas, variabel acak terdistribusi uniform. Untuk 

setiap bilangan integer positif n, yang disebut Sn melambangkan jumlah 

X1+X2+…+Xn. Urutan disebut random walks, jika Xk berada pada Rm, 

maka {Sn} adalah random walks atas Rm” 

 

Pada RW, suatu peristiwa acak (random) pada graf didefiniskan sebagai berikut: 

“Jika pada waktu k, posisi pejalan berada pada node i, maka pejalan akan 

berpindah ke node j yang merupakan node tetangga dari node i dengan peluang 

terdistribusi uniform pij 

                                    (lll.1)                 

dengan pij adalah peluang transisi yang tidak bergantung pada waktu k dan d(i) 

adalah degree dari node i 

 

Pengukuran pengukuran yang sering digunakan pada proses umum RW, termasuk 

proses RWS pada graf adalah:  

1. Probability distributon xt(i): peluang pejalan berada pada node i pada waktu t. 

2. Stationary distribution: bentuk distribusi pada saat pejalan sudah berjalan 

lama dan distribusi tidak berubah lagi. 

3. Mixing time / rate: waktu yang dibutuhkan pejalan untuk mencapai stationary 

/ limiting distribution. 

Xk{ }k=1
∞

Sn{ }n=1
∞

pij = P(Xk+1 = j | Xk = i)=
0,_otherwise

1
d (i ),_ if _ ij∈E⎧

⎨
⎪

⎩⎪
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4. Hitting / access time H(i,j): adalah jumlah langkah yang diharapkan terjadi 

antara posisi awal di node i dan mencapai tujuan akhir di node j. 

5. Cover time: adalah jumlah langkah yang diharapkan sehingga pejalan 

mengunjungi semua node dengan input distribusi tertentu. Secara umum cover 

time untuk graf lengkap adalah n.log n, graf regular adalah 2n2, graf acak 

adalah n3.  

 

Dari Tabel lll.1 mengenai state of the art penelitian metode GS menggunakan 

teknik RW. (Blagues dkk, 2015) menunjukkan bahwa metode MHRW dan FF 

adalah metode yang terbukti paling handal untuk proses pemilihan sampel graf 

secara random walks. Dalam disertasi ini MHRW dan FF dianalisa dan 

diperbandingkan dengan metode GS yang diusulkan.  

 

MHRW dirancang untuk memperoleh sampel yang tidak bias pada graf sebagai 

perbaikan metode RWS klasik yang bias ke sekumpulan node yang mempunyai 

degree tinggi. MHRW mengumpulkan node dengan cara pada setiap langkah 

iterasi melakukan pengecekan apakah sampai dengan iterasi tersebut nilai sampel 

sudah memenuhi nilai target yang diharapkan. Tujuan akhir MHRW adalah 

degree distribution dari graf asli tidak berubah.  Oleh karena adanya langkah 

pengecekan pada setiap iterasi, maka MHRW menghasilkan sampel berkualitas 

tinggi, tetapi hambatan yang dipunyai adalah waktu pembuatan sampel yang lebih 

lama dibandingkan proses RWS klasik.   

 

FF mengumpulkan node dengan cara seperti api membakar pohon, pada setiap 

percabangan ada kemungkinan jalur random walk yang diambil tidak hanya satu. 

Dengan adanya kemungkinan satu jalur pengambilan sampel maka proses waktu 

pengumpulan sampel metode FF pada umumnya lebih cepat daripada proses 

random walks biasa. Secara umum pemetaan metode GS berdasarkan random 

walks ada pada tabel berikut:  
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Tabel lll.2 Peta penelitian graph sampling berdasarkan random walks sampling 
 
Metode Algoritma Temuan Performansi Peneliti / Paper 
Random Walk 
(RW) 

Pilih urutan node 
{X1, X2, …, Xn}, 
dengan node 
awal X1, fitur 
probability 
p=0.15 kembali 
ke node 
sebelumnya 
 

- Proses RW bisa 
terjebak pada 
komponen graf 
terisolasi 
- Jika pada 
sampai langkah t, 
jumlah sampel 
tidak cukup, 
maka proses 
akan restart 
 

- (Leskovic dan 
Faloutsos, 2006), 
(Wang dkk, 
2011) 
 

Forest Fire (FF) - Proses pilih 
node {X1, X2, …, 
Xn} berjalan 
secara paralel 
dari node awal  
 

- Terdapat dua 
parameter 
forward dan 
backward 
burning 
probability 
 

- Proses 
pemilihan 
sampel FF lebih 
cepat dari RW  
 

(Leskovic dan 
Faloutsos, 2006) 

Metropolis 
Hastings 
Random Walk 
(MHRW) 

-  Proses pilih 
node {X1, X2, …, 
Xn} berdasarkan 
kesesuaian 
degree 
distribution dari 
graf asli 
 

- Pada tiap 
langkah terdapat 
fungsi proposal 
untuk menerima 
atau menolak 
node yang 
dipilih. Node 
akan diterima 
jika ada jaminan 
hasil akhir 
sampel sesuai 
dengan degree 
distribution graf 
asli 
 

-Proses 
pemilihan 
sampel MHRW 
lebih lama, 
karena ada fungsi 
proposal, akan 
tetapi hasil lebih 
akurat 
 

(Hubbles dkk, 
2008), 
(Sherlock dkk, 
2010), (Wang 
dkk, 2011) 
 

Hybrid Graph 
Pruning and 
Optimized 
Random Walks 
(GPORW) 

- Proses GP pada 
GPORW 
membuat ukuran 
graf menyusut 
dengan cepat.  
- Proses ORW 
pada GPORW 
dilakukan 
berulang ulang 
untuk menjamin 
akurasi sifat graf 
sample terhadap 
graf asli 
 

Diuji Diuji Disertasi ini 
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lll.5 Formulasi Metode Graph Pruning 
 

Graph Pruning (GP) adalah proses penyederhanaan ukuran graf dengan 

membuang bagian bagian dari graf yang dianggap paling tidak penting. Ide ini 

pertama kali disampaikan oleh (Zhou dkk, 2012) mengenai penyederhanaan graf 

menggunakan edge pruning. Pada disertasi ini, ide tersebut diperluas sehingga 

mencakup keseluruhan proses penyederhanaan graf, baik node maupun edge 

ataupun keduanya secara bersama sama. Tujuan utama dari metode GP 

diformulasikan untuk menyaring graf sedemikian sehingga tersisa bagian 

terpenting atau bagian inti dari graf tersebut. Manfaat proses GP antara lain adalah 

reduksi kompleksitas visualisasi jaringan skala besar, ekstraksi struktur utama 

jaringan, dan pada konteks disertasi ini, proses GP digunakan sebagai langkah 

preprocessing untuk proses analisa jaringan lebih lanjut. Pengurangan komponen 

pada suatu graf akan mempengaruhi sifat graf secara keseluruhan, oleh karenanya 

meskipun proses GP dibutuhkan untuk mengurangi ukuran graf akan tetapi tetap 

dengan pertimbangan memberikan efek minimal pada sifat graf aslinya. 

 

Formulasi proses GP adalah sebagai berikut: 

“Misal A={a1,a2,…an} adalah sifat dari graf G(NG, EG), sekumpulan node 

{n1,n2,…,ni) dan/atau edge {e1,e2,…,ej} yang merupakan node dan/atau edge 

yang paling tidak penting di dalam graf G bisa dihilangkan dengan syarat sifat A’ 

={a’1,a’2,…a’n} yang merupakan sifat dari graf hasil pruning G’(N’G, E’G), 

memenuhi A-A’< error” 

 

Sifat k-core suatu graf adalah sifat dimana sejumlah node yang mempunyai 

degree kurang dari k dihilangkan dari graf, sehingga yang tersisa adalah subgraf 

dengan degree diatas k+1 (Diestel, 2005). Setelah proses penghilangan node 

tersebut, maka average degree dan node degree jaringan berubah menjadi lebih 

kecil. Definisi formal dari sifat k-core adalah: 
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“Misal suatu subgraf G’(C, E|C) dibentuk oleh himpunan C Í N adalah suatu  k-

core jika dan hanya jika degree setiap node v Î C pada G’ adalah lebih besar 

dan sama dengan k. Hal ini juga bisa dibaca dalam bentuk " v Î C: dG’(v) ³ k, 

dan G’ adalah subgraf maksimum dengan sifat degree tersebut” 

 

Penentuan node dan/atau edge yang paling tidak penting di dalam suatu jaringan, 

tergantung kepada konteks dan kebutuhan domain permasalahan. Rank 

Measurement (RM) bisa dijadikan salah satu referensi untuk menentukan penting 

tidaknya suatu node. Contoh pengukuran RM adalah centrality atau modularity. 

Beberapa aplikasi melihat pentingnya node berdasarkan degree centrality, 

betweenness centrality, atau closeness centrality. Beberapa aplikasi yang lain 

menentukan pentingnya suatu node berdasarkan keanggotaan dia di kelompok 

yang dominan (modularity). Proses penentuan RM yang paling murah yang 

diinginkan untuk mendukung proses pruning. Proses penentuan metrik degree 

centrality yang menyimpan informasi node degree merupakan proses yang paling 

murah, sehingga metrik ini yang dipakai sebagai dasar proses pruning.  

 

Jejaring sosial pada umumnya mempunyai sifat scale free, yaitu mempunyai 

distribusi power law pada node degree, seperti yang disebutkan pada model WS 

(Watts dan Strogatz, 1998) dan model BA (Barabasi dan Albert, 2002).  Distribusi 

power law / sifat scale free ini menjadi syarat bahwa topologi graf bisa 

diaplikasikan proses pruning. Distribusi power law menunjukkan bahwa ruang 

yang digunakan untuk menyimpan informasi jejaring sosial didominasi oleh 

informasi kelompok node dengan nilai degree kecil / node dengan jumlah koneksi 

sedikit. Node dengan nilai degree kecil mempunyai pengaruh yang kecil pada 

integritas jalur (path) ataupun alur informasi (flow). Sehingga konteks GP 

berdasarkan degree centrality yang digunakan dalam disertasi ini.  

 

Terdapat pula kriteria kapan proses GP harus dihentikan. Berdasarkan hasil studi 

literatur dan pembelajaran heuristis, disimpulkan ada 3 cara untuk menghentikan 

proses GP yaitu dengan:  
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1. Menggunakan sifat graf, dalam hal ini kandidatnya adalah sifat konektivitas 

graf, dimana proses pruning dihentikan jika komponen komponen utama dari 

suatu graf sudah mulai tidak terhubung (disconnected). Sifat graf sebagai 

pemantau atau pengukur adalah sifat connected component.  

2. Menggunakan pembagian proporsi ukuran wilayah pada distribusi power law, 

sebagai contoh dari sejak awal dilakukan pembagian 20:80, dimana 20 persen 

dianggap sebagai daerah dengan node degree kecil sehingga bisa dihilangkan 

dan 80 persen wilayah yang akan dihitung sebagai input graf untuk proses 

selanjutnya. 

3. Menggunakan hasil peringkat RM pada hasil setiap iterasi pruning. Pada saat 

hasil peringkat sudah tidak bisa diterima maka, proses pruning tersebut bisa 

dihentikan, dan hasil iterasi sebelumnya. 

Penghentian proses pruning cara nomer 1 merupakan skenario yang paling bisa 

diadaptasikan karena bersifat dinamis, sehingga bisa diimplementasikan ke 

kondisi jejaring sosial yang mempunyai struktur yang berbeda beda.  

 

Contoh visualisasi bertahap hasil proses GP pada suatu jejaring sosial ego 

Facebook dengan jumlah node 333 dan jumlah edge 2520. Implementasi langkah 

pruning untuk degree Deg=Original (non-pruning), prune Deg=1, prune Deg=3, 

prune Deg=5, prune Deg=7, prune Deg=9 dapat dilihat pada Gambar lll.4 berikut.  

 

 

 
Deg = Original 

 
Deg = 1 

 
Deg = 3 
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Deg = 5 

 
Deg = 7 

 
Deg = 9 

 
Gambar lll.4 Proses bertahap Graph Pruning dengan Deg=Original, 1, 3, 5, 7, 9 
 
Algoritma GP berdasarkan node degree dilaksanakan dengan cara yang sederhana. 

Jika syarat GP sudah dipenuhi, diberikan input berupa graf G, dan informasi 

degree Deg untuk proses pruning, maka berdasarkan sifat k-core, maka proses 

bisa langsung menghapus kelompok node dengan degree dibawah nilai Deg. 

Formulasinya dituliskan sebagai berikut: 

 

S = f(G, Deg)       (lll.2) 

 

, dengan: 

f = fungsi GP,  

S = graf sample,  

G = graf asli,  

Deg = informasi degree yang menjadi cutoff untuk seleksi pruning. 

 

Konstruksi metode GP untuk disertasi ini bisa digambarkan melalui diagram alur 

kerja pada Gambar lll.5 berikut ini: 
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Gambar lll.5 Diagram alur kerja metode Graph Pruning 
 

lll.6 Formulasi Metode Optimized Random Walks 
 

Proses umum metode RWS dan pengukuran pengukurannya telah dijelaskan pada 

Subbab lll.4. Modifikasi metode RW klasik yang diusulkan adalah dalam hal 

meningkatkan performansi faktor cover time. Jenis graf jejaring sosial yang 

strukturnya berada diantara bentuk graf reguler (dengan cover time 2n2) dan graf 

acak dengan (cover time n3), akan menghabiskan sumber daya komputasi dalam 

upaya mengambil informasi dari keseluruhan graf.  

 

Untuk kepentingan praktis, cover time yang diharapkan adalah apakah sampel 

node yang dikumpulkan sudah cukup mewakili populasi graf.  Untuk itu 

dikembangkan metode RWS dengan pertimbangan: 

1. Menambah jumlah pejalan (walker) yang berjalan dan posisi awal perjalanan 

pada sisi graf yang acak, sehingga meningkatkan peluang pejalan berjalan 

pada semua bagian dari graf. 

2. Mengatur jumlah node yang diambil oleh pejalan pada setiap perjalanannya.  

3. Mengatur jumlah node dan/atau edge yang dimasukkan kedalam proses 

penentuan sampel graf, sehingga meringankan kerja proses komputasi total. 
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Modifikasi metode RW yang diusulkan dalam disertasi ini dinamakan sebagai 

metode Optimized Random Walk (ORW). Tujuan utama metode ORW adalah 

untuk mempercepat proses pengambilan sampel dan meningkatkan akurasi sampel 

menggunakan random walks. Cara yang digunakan adalah dengan mengatur luas 

cakupan wilayah pengambilan sampel, mengatur jumlah pejalan, mengatur jumlah 

node yang diambil oleh setiap pejalan, dan mengatur jumlah node yang terlibat 

dalam perhitungan inti penentuan sampel graf. Formulasi metode ORW adalah 

sebagai berikut: 

 

S = f(G, i, Si, top-k)    (lll.3) 

, dengan:   

f adalah fungsi ORW,  

S = sampel graf, G graf asli  

G = graf asli, dengan ukuran sampel = α(G); 0< α <1 

i = jumlah iterasi random walk, dimana i = β(G); 0< β < 1 

Si = ukuran sampel yang diambil pada tiap iterasi, dimana Si = γ(G); 0 < γ < 1 

top-k = pengambilan sejumlah top-k node pada setiap putaran (iterasi) random 

walk i, dimana top-k ≤ Sample size, top-k = δ(G); 0< δ < 1 

 

Konstruksi algoritma metode ORW ditunjukkan pada algoritma lll.4, sedangkan 

diagram alur kerja metode ORW ditunjukkan pada Gambar lll.6. 

 

 
Gambar lll.6 Diagram alur kerja metode Optimized Random Walks 
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Algoritma lll.4 Algoritma Optimized Random Walks 

Input: Graph G(EG,EG),  
iteration i,  
sample size per iteration Si,  
most visited topk-k number of nodes 

Output: Sample Graph S(NS,ES) 
1: while x < i 
2:  pick random start node RS 
3:   while y < Si 
4:    choose randomly NG(RS+1), where NG(RS+1) is neighbor of NG(RS) 
5:     visited node set VN = (NG(RS), NG(RS+1), …, NG(Si)) 
6:    total visited node set VALL = V1+V2+…+VNSi 
7: M = sort descending list (VALL) 
8: Mtop-k = pick top-k nodes from M list 
9: Mtop-k = NS 
10: create intersection list I = NS & G 
11: construct network S(NS,ES) from I 
12: return S(NS,ES) 
 

Perbandingan komposisi dan besaran nilai variabel metode ORW yang digunakan 

dipilih berdasarkan pertimbangan tidak membebani proses komputasi 

pengambilan sampel, misal mengambil nilai variabel i yang besar namun variabel 

Si yang kecil, atau sebaliknya. Di lain pihak faktor variabel top-k juga 

berpengaruh pada beban komputasi yang akan dijalankan, semakin besar nilai top-

k yang terlibat dalam proses komputasi, secara heuristis akan membebani proses 

komputasi, tapi meningkatkan akurasi sampel. Untuk itu pada Subbab lV.2 

pengujian perubahan komposisi variabel yang terlibat pada metode ORW 

terhadap akurasi nilai sifat sampel graf. Hasil akhir pengujian metode ORW 

adalah rekomendasi proporsi masing masing variabel metode ORW. 

 

lll.7 Konstruksi Metode Hybrid Graph Pruning dan Optimized 

Random Walks (Hybrid GPORW) 
 

Metode Hybrid Graph Pruning and Optimized Random Walks (Hybrid GPORW) 

adalah solusi yang diusulkan untuk menghitung metrik BC pada jejaring sosial 

skala besar. Pada metode Hybrid GPORW, metode GP berperan sebagai langkah 
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preprocessing untuk mereduksi ukuran graf secara cepat dan tetap akurat. ORW 

berperan sebagai proses utama pemilihan sampel sekaligus menjaga akurasi 

dengan memastikan bahwa node yang dipilih adalah termasuk dalam himpunan 

node yang berperan penting dalam menjaga sifat jalur pada graf. Pada subbab ini 

ditunjukkan proses Analisis GPORW, konfigurasi proporsi GP dan ORW, serta 

komparasi waktu dan akurasi untuk masing masing proporsi GPORW dan metode 

RW lainnya seperti RW, MHRW dan FF.  

 

Alasan pemilihan metode GPORW dijelaskan secara analisa matematis. Metode 

pembanding pemilihan sampel graf berdasarkan cara Random Walk Sampling 

(RWS) seperti metode RW klasik dan dua metode unggulan RWS yaitu metode 

MHRW dan metode FF dihadirkan dalam analisa matematis sebagai berikut. 

 

Teori Random Walk Sampling (RWS) menyatakan:  

Misal X = {X1, X2, …, Xn} adalah urutan node dari proses RW pada graf G. t 

adalah waktu untuk mengumpulkan X dan membuat sub graf S, yang merupakan 

graf sample. Misal h(G) adalah himpunan sifat topologi graf G, maka tujuan dari 

RWS adalah h(S) » h(G). 

 

Analisa Hybrid GPORW 

Pada metode FF, t’ adalah waktu untuk mengumpulkan X dan mengonstruksi 

sampel graf S, karena proses FF memungkinkan pengumpulan node secara 

paralel, maka t’ < t. 

 

Pada metode MHRW, pada setiap langkah proses pengumpulan sampel, MHRW 

melakukan pemeriksaan apakah h(S) konvergen ke h(G). Waktu yang dibutuhkan 

oleh MHRW untuk mengumpulkan X dan mengonstruksi S adalah t”, maka 

diperoleh waktu t < t”. 

 

Misal |g| adalah ukuran graf G 
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Pada metode GPORW, proses GP mereduksi graf G menjadi G’ dengan ukuran 

|g’|, sehingga |g’| < |g|. Proses ORW mengonstruksi sampel graf S dari graf G’, 

maka bisa dijamin h(S) » h(G).   

 

Dari hasil analisa diatas diambil kesimpulan bahwa: 

1. Waktu yang dibutuhkan oleh untuk konstruksi sampel graf dari metode RW 

klasik, FF, dan MHRW adalah berturut turut t, t’, dan t”. Diperoleh t’ < t < 

t”. Metode ORW pada GPORW bertujuan untuk mempercepat cover time 

metode RW klasik, sehingga misal waktu untuk mengumpulkan X pada 

metode GPORW adalah t’’’, maka t’’’ < t, sehingga perlu pengujian secara 

empiris mengenai perbandingan kecepatan waktu metode FF dan metode 

GPORW.  

2. Akurasi nilai himpunan sifat topologi sampel graf h(S) merepresentasikan 

sifat himpunan sifat topologi graf asli h(G). Pada metode MHRW dan RW 

klasik, diperoleh |h(G)-h(S)|MHRW < |h(G)-h(S)|RW KLASIK, sedangkan pada 

metode GOPRW dan RW klasik, diperoleh |h(G)-h(S)|GPORW < |h(G)- 

h(S)|RW KLASIK, sehingga perlu pengujian secara empiris mengenai 

perbandingan akurasi metode MHRW dan metode GPORW. 

3. Metode FF dan metode MHRW dibuat untuk membentuk sampel graf 

dengan acuan pengukuran sifat tunggal graf dan sifat distribusi graf, tetapi 

tidak untuk pengukuran peringkat dalam graf, seperti metrik BC. Oleh 

karenanya perlu pengujian secara empiris mengenai performa metode 

MHRW dan metode FF dalam pengukuran peringkat dalam graf.   

 

Konfigurasi proporsi GP dan ORW pada Hybrid GPORW untuk diuji adalah 

konfigurasi proporsi masing masing bagian terhadap ukuran graf asli. Terdapat 3 

pilihan skenario kondisi yaitu kondisi dimana proses GP lebih dominan terhadap 

proses ORW, proses GP sama dominannya terhadap proses ORW, dan proses 

ORW lebih dominan terhadap proses GP. Karakteristik topologi graf 

menunjukkan bahwa beberapa node mempunyai degree yang sama, sehingga 

melaksanakan proses pruning terhadap node degree secara kontinu tidak mungkin 
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dilakukan. Akibatnya pencarian konfigurasi proporsi optimal secara kontinu sulit 

dilakukan. 

 

Untuk mengatasi hal diatas, maka pendekatan yang dilakukan adalah membuat 

konfigurasi proporsi sebagai berikut:  Konfigurasi 1 dengan proporsi GP 25%, 

dan ORW 75%, yang dinamakan sebagai GPORW1. Konfigurasi 2 dengan 

proporsi GP 50% dan ORW 50%, yang dinamakan sebagai GPORW2. 

Konfigurasi 3 dengan proporsi GP 75% dan ORW 25%, yang dinamakan sebagai 

sebagai GPORW3. Asumsi 3 konfigurasi tersebut sudah bisa diperkirakan secara 

umum konfigurasi manakah yang paling optimal untuk proses pemilihan sampel. 

 

Metode perhitungan metrik BC asli atau algoritma Brandes, metode RW klasik, 

metode MHRW, dan metode FF akan digunakan sebagai pembanding untuk 

pengujian metode GPORW pada Subbab lV.3. Pengujian yang dilakukan 

berdasarkan aspek waktu yang dibutuhkan untuk mengambil sampel dan akurasi 

peringkat metrik BC yang diukur menggunakan jarak MD. 

 

Metode MHRW yang digunakan dalam komparasi adalah berdasarkan pekerjaan 

Wang dkk, 2017. MHRW digunakan untuk membuat aproksimasi distribusi dari 

graf.  Tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah peluang kunjungan ke suatu node 

adalah uniform. Misal didefinisikan fungsi proposal Q(v) = kv, yang merupakan 

degree dari node v. MHRW memilih secara acak node w yang merupakan 

tetangga node v, dan kemudian membuat bilangan acak p dari distribusi uniform 

U(0,1). Jika p < Q(v)/Q(w), maka proposal diterima dan pejalan berpindah ke 

node w, sebaliknya maka pejalan tetap pada node v. Jika nilai degree w atau Q(w) 

kecil, maka kemungkinan kecil w terpilih sebagai kandidat, akan tetapi terdapat 

kemungkinan besar proposal diterima kalau hal itu terjadi. Fungsi proposal 

berusaha melakukan koreksi terhadap fungsi RW pada umumnya yang bias 

menuju ke node yang mempunyai degree tinggi. Oleh karenanya implementasi 

MHRW pada komparasi ini, yang dilakukan adalah memilih node yang 

mempunyai degree lebih kecil supaya semua node mempunyai peluang yang sama 

untuk dipilih.  
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Metode FF dalam komparasi ini adalah berdasarkan pekerjaan Leskovic dan 

Faloutsos, 2006. Pemilihan node awal dan node selanjutnya dilakukan seperti 

proses RW pada umumnya, akan tetapi terdapat metode ini mempunyai parameter 

yang disebut burning probability. Metode FF memungkinkan pejalan bisa 

berjalan secara paralel dalam graf. Sesuai dengan klaim publikasi referensi 

mengenai metode pemilihan sampel graf terbaik, maka burning probability yang 

digunakan pada komparasi ini sama dengan publikasi tersebut, yaitu sebesar 0.35. 
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Bab lV Pengujian Metode Graph Sampling 

 
 
Setelah mempelajari kondisi penelitian terkini mengenai reduksi ukuran graf input 

pada jejaring sosial skala besar dan konstruksi metode GS yang diusulkan pada 

bab lll, maka bab ini fokus diarahkan kepada pengujian formulasi dan konstruksi 

metode Graph Sampling (GS) untuk mempercepat perhitungan metrik BC. Metrik 

BC adalah metrik yang berdasarkan pada sifat jalur terpendek pada graf. Teknik 

GS yang menjaga sifat jalur pada graf adalah teknik yang berdasarkan Random 

Walk Sampling (RWS). Berdasarkan State of The Art penelitian GS pada Tabel 

lll.1 terdapat dua metode berdasarkan RW yang unggul yaitu Forest Fire (FF) dan 

Metropolis Hastings Random Walk (MHRW). Dua metode ini yang diuji 

performansinya dengan metode GS yang dikonstruksi pada disertasi ini. 

 

Tujuan utama konstruksi metode GS adalah membuat suatu metode yang cepat 

dan akurat dalam merepresentasikan sifat sifat graf asli. Metode akurat untuk 

menjaga sifat jalur pada graf adalah menggunakan modifikasi teknik RWS yang 

disebut sebagai Optimized Random Walk (ORW). Metode cepat untuk mereduksi 

ukuran graf adalah menggunakan metode Graph Pruning (GP) yang berdasarkan 

karakteristik distribusi sifat dari jejaring sosial. Bab ini dibagi menjadi tiga 

bahasan yaitu:  

1. Pada Subbab lV.1 membahas pengujian performansi metode GP terhadap 

beberapa sifat graf, perbandingan performansi metode GP dengan metode FF 

dan metode MHRW.  
2. Pada Subbab lV.2 membahas pengujian performansi metode ORW terhadap 

beberapa sifat graf, perbandingan metode ORW dengan metode FF dan 

metode MHRW. 
3. Pada Subbab lV.3 membahas pengujian performansi metode Hybrid GPORW 

dengan metode FF dan metode MHRW.  
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Keseluruhan proses yang diuraikan dalam bab ini digambarkan alur kerjanya pada 

Gambar lV.1 berikut ini.  

 
 

Gambar lV.1 Diagram alur kerja pengujian metode Graph Sampling. 
 

Sebelum melakukan proses pengujian, maka terdapat dua hal yang perlu 

ditetapkan untuk mendukung proses pengujian tersebut, yaitu penentuan dataset 

untuk pengujian metode dan menentukan metrik atau klasifikasi metrik sebagai 

tolak ukur pengujian akurasi metode.  

 

Untuk melihat dinamika efek proses GS, diperlukan ukuran graf yang berbeda 

beda, yang meningkat atau menurun secara konsisten dan menggambarkan 
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karakteristik dari jejaring sosial dunia nyata. Saat ini, dataset untuk jejaring sosial 

dunia nyata yang tersedia contohnya pada Standord Network Analysis Project 

(SNAP) hanya mempunyai ukuran tunggal. Oleh karena itu, untuk kepentingan 

eksperimen pengujian metode GS, maka dilakukan proses pembangkitan jejaring 

sosial buatan berdasarkan model Barabasi-Albert (BA) seperti yang dijelaskan 

pada Subbab ll.2.2. Pembangkitan dilakukan dengan peningkatan jumlah node 

dari 50 sampai dengan 100000, dengan nilai preferential attachment meningkat 

pada setiap ukuran grafnya.  

 

Tabel lV.1 Dataset jejaring sosial buatan berdasarkan pembangkit model BA  
 
Nama Nodes Edges AvgDeg* APL** Diameter Density  Modularity ACC*** 
Network50 50 141 5.6400 2.3069 4 0.1150 0.2870 0.1350 

Network100 100 291 5.8200 2.6167 5 0.0590 0.3330 0.1150 

Network500 500 1984 7.9360 2.9214 5 0.0160 0.3080 0.0570 

Network1000 1000 4975 9.9500 3.0011 5 0.0100 0.2740 0.0380 

Network10000 10000 59964 11.9928 3.4982 5 0.0010 0.2660 0.0080 

Network25000 25000 174951 13.9961 3.5973 5 0.0010 0.2380 0.0040 

Network50000 50000 399936 15.9974 3.6532 5 0.0003 0.2230 0.0027 

Network100000 100000 999900 19.9980 3.6429 5 0.0002 0.1970 0.0017 

*AvgDeg = Average Degree  
**APL = Average Path Length 
***ACC = Average Clustering Coefficient 
 

Setiap jejaring sosial buatan yang terbentuk bersifat independen antara satu 

dengan lainnya, yang berarti graf berukurang kecil bukan merupakan subset dari 

graf ukuran besar, demikian pula sebaliknya, graf berukuran besar bukan 

merupakan superset dari graf berukuran kecil. Penamaan jejaring sosial buatan 

berukuran 50 node adalah Network50, demikian seterusnya hingga jejaring sosial 

berukuran 100000 node dengan nama Network100000. Tabel lV.1 berikut ini 

menunjukkan sifat sifat umum graf yang diuji dari jejaring sosial buatan yang 

menjadi dataset untuk pengujian disertasi ini. Sifat sifat umum tersebut sudah 

dijelaskan pada Subbab ll.2.1 dan Tabel ll.2. 

 

Selain dataset jejaring sosial buatan berdasarkan pembangkit model BA, 

dipersiapkan juga dataset dunia nyata untuk pengujian metode Hybrid GPORW. 

Dataset tersebut diperoleh dari lokasi pengumpulan dataset jejaring sosial pada 
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Standord Network Analysis Project (SNAP). Dataset tersebut merupakan dataset 

yang sering digunakan untuk pengujian penelitian pembanding, terutama pada 

paper Leskovic dan Faloutsous (2006), Hubler dkk (2008), dan Ahmed dkk 

(2014). Informasi dataset jejaring sosial dunia nyata dapat dilihat pada Tabel lV.2 

berikut ini: 

 

Tabel lV.2 Dataset jejaring sosial dunia nyata   
 
Dataset Nodes Edges 

Enron 36692 183381 

Eopinions 75879 405740 

Sumber: Social Network Analysis Project (SNAP) 

 

Terdapat perbedaan pengukuran perubahan nilai metrik tergantung jenis metrik 

graf yang diuji, oleh karena itu metrik metrik tersebut diklasifikasikan menjadi 3 

klasifikasi utama. Klasifikasi ini menunjukkan bagaimana suatu jejaring sosial 

direpresentasikan atau dikuantifikasikan. Tiga klasifikasi tersebut adalah Single 

Value Measurement (SVM), Distribution Measurement (DM), dan Rank 

Measurement (RM). SVM merepresentasikan graf dalam bentuk satu nilai tunggal.  

DM merepresentasikan graf lebih detail dari SVM, yaitu distribusi dari nilai sifat 

yang diukur. RM merepresentasikan graf dalam bentuk peringkat node atau edge 

graf berdasarkan konteks tertentu. Beberapa contoh sifat atau metrik graf dan 

klasifikasinya bisa dilihat pada Tabel lV.3  

 
Tabel lV.3 Klasifikasi metrik pengukuran sifat jejaring sosial  
 

Klasifikasi Contoh Metrik 

Single Value Measurement (SVM) Average Degree, Average Path Length, Diameter, 
Density, Modularity, Average Clustering Coefficient, 
Connected Component 

Distribution Measurement (DM) Degree Distributions, Path Length Distributions,  

Rank Measurement (RM) Centrality, Modularity 

 
Perangkat lunak yang digunakan pada pengujian metode adalah bahasa 

pemrograman Python versi 2.7.13 untuk metode GP, ORW, RW, FF, dan MHRW.   
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Visualisasi graf menggunakan aplikasi Java Gephi versi 0.9.2 Pengukuran akurasi 

menggunakan jarak MD menggunakan RStudio versi 1.0.136. Pengukuran 

evaluasi distribusi dengan jarak FD menggunakan MatLab versi R2016a.  

lV.1 Pengujian Metode Graph Pruning 
 

Eksperimen ke 1 bertujuan melihat efek perubahan nilai metrik pada kelompok 

Single Value Measurement (SVM) seiring dengan perubahan persentase pruning 

yang diterapkan pada setiap ukuran jejaring sosial pada Tabel lV.1. Metrik metrik 

yang diuji tersebut adalah Average Degree, Density, Average Path Length, 

Diameter, Modularity, Connected Component. Gambar lV.2 berikut adalah grafik 

hasil eksperimen 1. Pada beberapa metrik, tidak semua dataset dihitung, terutama 

Network50000 dan Network100000, dimana ukuran jejaring sosial yang besar 

menjadi hambatan dalam menghitung metrik pada tiap tahapnya dalam batasan 

waktu yang diberikan. Walaupun begitu kecenderungan bentuk kurva sudah bisa 

diamati dari konsistensi nilai jejaring sosial yang lebih kecil.  

 

Semua metrik yang diuji mengalami perubahan nilai sejalan dengan penurunan 

atau peningkatan persentase pruning, kecuali metrik Modularity dan Diameter, 

yang nilainya tidak mengalami perubahan monotonik yang signifikan berapapun 

ukuran graf. Bahkan nilai metrik Diameter konstan berada pada satu nilai 

berapapun ukuran grafnya, hal ini wajar karena penurunan nilai diameter yang 

drastis harus dilakukan dengan mengurangi jumlah koneksi secara simultan dan 

masif, sehingga banyak menghilangkan jalur terpendek yang sebelumnya ada. 

Nilai metrik Modularity mengukur tendensi pengelompokan node, sehingga 

ukuran jaringan tidak berpengaruh terhadap tendensi tersebut secara signifikan. 

 

Eksperimen 2 bertujuan melihat perubahan Distribution Measurement (DM) 

terhadap perubahan persentase pruning. Jejaring sosial yang diuji adalah dua 

jejaring sosial terbesar Network50000 dan Network100000. DM yang diukur 

adalah Node Degree Distributions (NDD). Ditunjukan distribusi node degree dan 

jumlah frekuensi kemunculannya pada setiap ukuran pruning. Gambar lV.3 

memperlihatkan distribusi tersebut. Terlihat bahwa semua NDD mempunyai 
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bentuk sama tapi dalam skala yang berbeda. Karakteristik scale-free terlihat jelas 

pada semua ukuran pruning. Frechet Distance (FD) yang dijelaskan pada Subbab 

ll.5.2 digunakan untuk mengukur kesamaan pada kurva diskrit distribusi graf asli 

dan graf hasil pruning. Hasil pengukuran FD secara konsisten membesar seiring 

besarnya ukuran persentase pruning. 
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Gambar lV.2 Hasil perubahan persentase pruning terhadap nilai metrik 
kelompok SVM 

 
 

 
(a) Network50000  

(b) Network100000 
 

Gambar lV.3 Hasil perubahan persentase pruning terhadap nilai metrik 
kelompok DM. 

 

Eksperimen 3 bertujuan melihat perubahan Rank Measurement (RM) terhadap 

persentase pruning. Pertanyaan utama dari RM adalah seberapa jauh perubahan 

RM pada sampel graf dibandingkan dengan RM pada graf asli. Deviasi peringkat 

bisa disebabkan oleh skenario seperti perbedaan urutan peringkat dan / atau 

berapa jauh urutan peringkat berubah. Pengukuran konsistensi peringkat diukur 
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dengan menggunakan pengukuran Kendall Rank Correlation Coefficient (KRCC) 

dan Manhattan Distance (MD) yang dibahas pada Subbab ll.5.1. 

 

Proses GP yang dilakukan pada peringkat centrality, dengan implementasi 

pruning berdasarkan nilai node degree / degree centrality.  Ditampilkan 

perubahan peringkat metrik betweenness centrality dan closeness centrality. 

Gambar lV.4 menunjukkan simpangan jarak peringkat menggunakan koefisien 

KRCC, dimana nilai KRCC mendekati 1 artinya urutan peringkat semakin mirip, 

sementara nilai KRCC mendekati -1 artinya urutan peringkat terbalik. Dapat 

diilihat bahwa secara keseluruhan peringkat metrik BC dan CC masih bisa terjaga 

setelah proses pruning, walaupun dengan sedikit simpangan (error). Semakin 

besar ukuran graf, maka semakin kecil variansi simpangan hasil yang terjadi 

akibat proses pruning.  

 

 
(a) Betweenness Centrality  

 
(b) Closeness Centrality 

 
Gambar lV.4 Hasil perubahan persentase pruning terhadap nilai metrik 

kelompok RM yaitu metrik (a). betweenness centrality dan (b). 
closeness centrality. 

 
Eksperimen 4 bertujuan melihat perbandingan performansi waktu pemilihan 

sampel dan waktu perhitungan metrik BC menggunakan metode GP dibandingkan 

dengan metode state-of-the-art GS lainnya yaitu RW klasik, MHRW dan FF. 

Gambar lV.5 menunjukkan perbandingan tersebut. Pada Gambar lV.5a dan lV.5b 

terlihat GP mempunyai keunggulan pada waktu pemilihan sampel yang scalable 
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dan jauh lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Akan tetapi perhitungan 

metrik BC pada Gambar lV.5c dan lV.d., metode GP tidak jauh lebih baik dari 

metode lainnya karena GP memproduksi sampel graf dengan jumlah edge 10-25 

persen lebih banyak dari metode lainnya, sehingga perhitungan metrik BC 

menjadi lebih lambat (lihat Gambar lV.6).  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
Gambar lV.5 Perbandingan waktu pemilihan sample dan waktu perhitungan 

metrik BC antara metode GP dan metode GS lainnya dengan 
perubahan persentase pruning. Waktu pemilihan sampel (a). 
Network50 dan Network100. (b). Network500 dan Network1000. 
(c). Waktu perhitungan metrik BC (c). Network50 dan 
Network100. (d). Network500 dan Network1000. 
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Gambar lV.6 Perbandingan jumlah edge yang diproduksi metode GP dan metode 

GS lainnya pada tiap persentase pruning 
 

Eksperimen 5 bertujuan mengukur akurasi proses GP dibandingkan dengan 

metode GS lainnya, seperti metode RWS, MHRW, dan FF. Verifikasi akurasi 

menggunakan pengukuran jarak Manhattan Distance (MD) yang dibahas pada 

Subbab ll.5.1. Gambar lV.7 menunjukkan perbandingan akurasi tersebut. Terlihat 

secara umum, metode GP mempunyai akurasi lebih baik dibandingkan metode GS 

lainnya. 
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Gambar lV.7 Perbandingan akurasi peringkat metrik BC proses GP dan metode 

GS lainnya pada setiap persentase pruning.  
 

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pengujian metode GP ini 

adalah:  

1. Secara umum metode GP berdasarkan pada salah satu kelompok metrik RM 

yang ada disesuaikan dengan konteks manfaat dan kemudahannya. Misalkan 

untuk disertasi ini digunakan kriteria pruning berdasarkan node degree untuk 

mereduksi ukuran graf dengan cepat. Beberapa metrik RM lainnya yang 

mungkin bisa digunakan sebagai kriteria adalah metrik centrality dan ukuran 

kelompok pada metrik modularity. 

2. Pada metrik kelompok SVM, secara umum semakin besar ukuran jaringan G, 

maka persentase pruning merubah nilai sebagian besar metrik secara 

proporsional terhadap ukuran graf, kecuali metrik modularity dan diameter. 

Hal ini sesuai dengan pemahaman teoretis, bahwa metrik modularity 

mengukur tendensi node untuk membentuk kelompok, perubahan ukuran graf 

tidak akan merubah tendensi tersebut, kecuali terjadi perubahan struktur graf. 

Sedangkan metrik diameter hanya sedikit mengalami perubahan, karena untuk 

merubah nilai metrik diameter dibutuhkan usaha yang drastis untuk 

memotong banyak koneksi antar node secara simultan. Dapat disimpulkan 

bahwa metode GP tidak merubah struktur graf secara signifikan, sehingga 

bagus untuk merepresentasikan sifat graf asli. 
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3. Pada metrik kelompok Pada SVM, pruning sebesar 30-40% tidak merubah 

secara signifikan nilai metrik, sebagai gambaran akurasi sebesar 99% untuk 

metrik average degree dan 97% untuk metrik average path length.  

4. Pada metrik kelompok SVM, untuk jaringan diatas Network500, pruning 

sebesar 50-70% tidak merubah secara signifikan nilai metrik density dan 

average clustering coefficient. Hal ini disebabkan oleh struktur pada jejaring 

sosial pada umumnya sebagian besar node tidak terkoneksi dengan baik, 

sehingga cukup meninggalkan sekitar 30%-50% node yang terkoneksi dengan 

baik, maka sudah mewakili sifat graf asli.   

5. Pada metrik kelompok DM, semakin besar ukuran jaringan G, maka distribusi 

jaringan hasil persentase pruning akan berbentuk scale-down dari distribusi 

jaringan G. Hal ini menunjukkan bahwa graf hasil proses pruning juga 

menyimpan sifat distribusi scale-free dari graf asli. 

6. Pada metrik kelompok RM, perbedaan hasil pengukuran peringkat metrik BC 

dan CC pada graf hasil pruning dan graf asli tidak terlalu besar. Akurasi yang 

diperoleh menggunakan pengukuran Kendall Rank Correlation Coefficient 

(KRCC) diperoleh hasil minimal akurasi 70%. Semakin besar ukuran graf 

maka akurasi perhitungan peringkat BC dan CC menjadi semakin baik. Hal ini 

menunjukkan metode GP bisa memproduksi sampel graf yang 

mempertahankan peringkat BC dan CC graf asli.  

7. Pada komparasi waktu dan akurasi metode GP dengan metode GS lainnya: 

a. Sampling Time untuk metode GP konstan (kecil dan scalable) 

berapapun ukuran graf, akan tetapi  

b. Waktu komputasi metrik BC pada metode GP tidak jauh lebih baik 

dari metode GS lainnya, karena, 

c. Metode GP memproduksi jumlah edge sekitar 10-25% lebih banyak 

dari metode GS lainnya. 

d. Dengan menggunakan jarak Eucledian (Manhattan) diperoleh akurasi 

metrik BC metode GP lebih tinggi daripada metode GS lainnya. 
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lV.2 Pengujian Metode Optimized Random Walks 
 
Pada bagian pengujian metode ORW dilakukan perbandingan performansi metode 

ORW pada beberapa metrik pada kelompok metrik SVM. Beberapa pertanyaan 

yang diajukan adalah antara lain: seberapa jauh perbedaan nilai metrik SVM graf 

asli dengan sampel graf terkait variansi ukuran sampel yang diambil, pembuatan 

konfigurasi metode ORW, yang dirasa sesuai dengan kondisi pengambilan sampel, 

serta komparasi performansi masing masing konfigurasi metode ORW dan 

metode RW klasik. Sebagai penutup ditunjukan formulasi ORW yang optimal 

untuk proses pengambil sampel. Konfigurasi metode ORW yang dimaksud adalah 

konfigurasi yang sudah dijelaskan pada Subbab lll.6, yang terdiri dari variabel 

iterasi i, ukuran sampel tiap iterasi Si, dan pengambilan sejumlah top-k node pada 

setiap iterasi i.   

 

Eksperimen 1 adalah membandingkan performansi metode ORW pada masing 

masing jejaring sosial dengan konfigurasi variabel yang berbeda beda 

menggunakan dataset hasil pembangkitan pada Tabel lV.1. Ditemukan bahwa 

peningkatan ukuran graf harus diikuti dengan peningkatan jumlah top-k, jika tidak 

maka konvergensi nilai metrik SVM sampel graf akan berjalan lama menuju ke 

nilai metrik SVM graf asli. Untuk pengujian digunakan metrik average degree 

yang menunjukkan sifat global struktur graf dan metrik average path length yang 

berkaitan erat dengan perhitungan metrik BC. 

 

Pada Gambar lV.8 ditunjukkan performansi metode ORW dengan menggunakan 

konfigurasi sebagai berikut:  

iterasi i = 10% dari ukuran graf (statik) 

top-k = meningkat 10% pada tiap peningkatan ukuran sample, kecuali 

Network50000, dimana nilai top-k = 1%, karena ukuran graf yang 

terlalu besar, sehinggga membutuhkan waktu komputasi yang lama 

Diperoleh ukuran graf yang lebih besar akan lebih cepat konvergen menuju nilai 

sifat graf asli.   
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Gambar lV.8 Performansi metode ORW terhadap ukuran sampel pada metrik 

average degree dan average path length. 
 

(a) (b) 

Gambar lV.9 Variansi nilai metrik average degree pada ukuran sampel yang 
berbeda dibandingkan dengan nilai metrik average degree pada 
graf asli terhadap (a). Network50 dan (b). Network100 sebanyak 
20 kali percobaan 

 
Eksperimen 2 bertujuan melihat pengaruh besar ukuran sampel terhadap variansi 

nilai metrik SVM. Gambar lV.9 memperlihatkan hasil variansi tersebut dengan 

konfigurasi: 

Jumlah eksperimen = 20 

Iterasi i = 10% dari graf (statik) 

top-k meningkat 10% pada tiap ukuran sampel 
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Ukuran sample = 20% dari ukuran graf 

Terlihat pada Gambar lV.9 variansi nilai metrik akan semakin besar dengan 

semakin kecilnya ukuran sampel graf. Ukuran graf yang semakin besar 

memperkecil variansi nilai metrik. Hal ini wajar karena pada graf ukuran kecil 

maka perubahan komposisi node yang dipilih sebagai sampel sangat berpengaruh 

pada nilai akhir metrik yang dihitung, sehingga menimbulkan variansi nilai yang 

besar.  

 

Eksperimen 3 bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah iterasi (pejalan) i 

terhadap akurasi satu nilai sifat sampel graf, dalam hal ini adalah sifat average 

degree dalam berbagai konfigurasi nilai Si dan top-k yang berubah ubah.  Hasil 

eksperimen diperlihatkan pada Gambar lV.10 dengan konfigurasi (a) jumlah Si 

statis sebesar 20% ukuran jaringan untuk semua ukuran sampel dengan nilai top-k 

sebesar 10%. (b) jumlah Si statis sebesar 20% ukuran jaringan untuk semua 

ukuran sampel tetapi nilai top-k selalu meningkat sebesar 10% disesuaikan dengan 

besar ukuran sampel yang diproduksi. (c) jumlah Si dan top-k meningkat sebesar 

10% untuk setiap ukuran sampel yang di produksi.  

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Gambar lV.10 Pengaruh jumlah iterasi terhadap akurasi nilai sifat graf average 
degree dalam berbagai macam konfigurasi Si dan top-k 

 

Dari Gambar lV.10 disimpulkan kenaikan iterasi i yang diimbangi oleh kenaikan 

nilai top-k pada setiap ukuran sampel akan lebih cepat membawa nilai sifat 

sampel graf konvergen menuju ke nilai sifat asli. Kerugian dengan meningkatnya 

nilai top-k adalah jumlah node yang terlibat dalam komputasi menjadi semakin 

banyak yang pada akhirnya mengorbankan kecepatan proses. Percobaan ini 

menunjukkan besaran variabel metode harus disesuaikan dengan besaran sampel 

yang diinginkan. Nilai iterasi i sebesar 10-20%, dengan nilai Si sebesar 5-10% 

static atau increase, dan nilai top-k sebesar 10% cukup merepresentasikan 

konfigurasi variabel metode ORW. 

 

Tabel lV.3 Konfigurasi metode ORW 
 

Konfigurasi 1 (ORW1) Konfigurasi 2 (ORW2) 

i = 10%  
Si = 5% (static) 

top-k = 10% (static) 

i = 20%  
Si = 10% (static) 

top-k = 10% (static) 

Konfigurasi 3 (ORW3)  Konfigurasi 4 (ORW4) 

i = 10%  
Si = 10% (increase) 

top-k = 10% (increase) 

i = 20%  
Si = 10% (increase) 

top-k = 10% (increase) 
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Untuk mencari konfigurasi metode ORW yang optimal antara ukuran sampel graf 

dan kecepatan komputasi, maka dibangun 4 konfigurasi ORW yang dirasakan 

cukup wajar dalam pelaksanaan metode GS pada jejaring sosial skala besar. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah membuat sampel graf dengan ukuran sekitar 10-

20% dari ukuran graf asli. Ukuran ini berdasarkan kewajaran ukuran sampel yang 

masih bisa diukur dan juga berdasarkan performansi state of the art metode GS 

pada Tabel lll.1 yang pada umumnya nilai akhir ukuran sampel berkisar pada nilai 

tersebut. Variabel i ditentukan disekitar nilai 10-20%, variabel Si adalah sekitar 5-

10% baik secara statis maupun meningkat sesuai ukuran sampel graf, sedangkan 

top-k setiap proses ditentukan sebesar 10% secara statis dan meningkat. 

Konfigurasi lengkap ditunjukkan pada Tabel lV.3. 

 

Eksperimen 4 adalah melihat performansi setiap konfigurasi dari metode ORW 

yang dinamakan ORW1, ORW2, ORW3, dan ORW4 dibandingkan dengan 

metode random walk konvensional atau RWS. Komparasi yang dilakukan adalah 

komparasi akurasi metrik BC menggunakan metrik jarak MD dan komparasi 

waktu perhitungan metrik BC. Eksperimen dilakukan pada setiap ukuran sampel 

graf yang mungkin bisa dijalankan pada rentang waktu yang diberikan. Pada 

beberapa graf besar perhitungan metrik BC menghabiskan banyak waktu dan 

untuk graf ukuran diatas Network25000 beberapa proses RWS tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Hasil penyelidikan menunjukkan struktur dari graf 

tersebut membuat pejalan terjebak pada satu bagian dan tidak bisa keluar, 

sehingga tidak bisa menyelesaikan proses pengambilan node pada waktu yang 

ditentukan atau dengan kata lain ukuran sampel graf terlalu kecil. Dataset yang 

digunakan adalah Network500, Network1000, dan Network10000.  Akurasi 

masing masing konfigurasi ORW dan RWS ditunjukkan pada Gambar lV.11. 

Performansi waktu pemilihan sampel dengan ukuran sampel pada tiap konfigurasi 

ORW dan RWS ditunjukkan pada Gambar lV.12. 

 

Dari 4 eksperimen tersebut diperoleh kesimpulan bahwa waktu pemilihan sampel 

ORW1 dan ORW2 konstan (scalable) dan lebih kecil dari RWS, ORW3, dan 

ORW4 berapapun besarnya ukuran sampel. Meskipun dari Gambar lV.11 terlihat 
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akurasi ORW3 dan ORW4 lebih tinggi akan tetapi memerlukan waktu pemilihan 

sampel yang lebih lama dari RW, ORW1, dan ORW2. Secara umum optimasi 

waktu pemilihan sampel dan akurasi, maka ORW1 dan ORW2 yang mempunyai 

performansi yang lebih baik.  

 

Metode ORW1 dan ORW2 bisa mempunyai waktu pemilihan sampel yang 

scalable karena akumulasi jumlah node oleh pejalan melebihi total jumlah node 

pada graf asli, sehingga dengan pemilihan sejumlah top-k maka terbentuklah 

sampel graf yang diinginkan. 

 

  

 
Gambar lV.11 Komparasi akurasi perhitungan metrik BC antara beberapa 

konfigurasi ORW dan RWS 
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Gambar lV.12 Komparasi waktu pemilihan sampel antara beberapa konfigurasi 

ORW dan RWS 
 

Dari beberapa eksperimen metode ORW yang dilakukan diatas, kesimpulan yang 

bisa diambil dari adalah:  

1. Pengujian konfigurasi variabel metode ORW untuk menghasilkan ukuran 

sampel graf sebesar 10-20 persen dari ukuran graf asli, dengan 

mempertimbangkan akurasi dan kecepatan waktu pemilihan sampel, diperoleh 

konfigurasi yang optimal antara formulasi metode dan aplikasi dunia nyata. 

Konfigurasi tersebut adalah variabel i, Si, top-k dibuat dengan nilai statis 

sekitar 5-10% ukuran graf asli jejaring sosial. 

2. Untuk aplikasi dunia nyata dalam disertasi ini, metode ORW dijalankan 

sesudah metode GP dijalankan, sehingga metode ORW akan lebih cepat 

dibandingkan dengan metode RW klasik dalam membuat sampel graf.  
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3. Selain alur kerja dan algoritma metode ORW yang sudah dijelaskan di awal, 

secara umum pembentukan sampel graf menggunakan metode ORW 

mempunyai formula sebagai berikut: 

S = f(G, i, Si, top-k) 

  = f(a(G), b(G), g(G), d(G)) 

  = f(0.1(G), 0.1(G), 0.05(G), 0.1(G)) 

dengan masing masing konstanta a, b, g, d  berturut turut menyatakan ukuran 

sampel graf yang diinginkan, jumlah iterasi atau pejalan, jumlah sampel yang 

diambil masing masing pejalan, dan pemilihan top-k node yang paling sering 

dilewati oleh pejalan.   

 

 

lV.3 Pengujian Metode Hybrid Graph Pruning dan Optimized 

Random Walks (GPORW) 
 

Berdasarkan sifat sifat metode GP dan metode ORW yang sudah diuji pada 

Subbab lV.1 dan lV.2, dan formulasi metode Hybrid GPORW pada Subbab lll.7, 

maka pada subbab ini dilakukan pengujian perbandingan metode Hybrid GPORW 

terhadap metode GS yang ada saat ini. Dalam pelaksanaannya, metode GP 

sebagai proses preprocessing yang dijalankan terlebih dahulu, baru diikuti oleh 

pemilihan sampel graf menggunakan metode ORW. Pertanyaan yang kemudian 

muncul adalah berapa proporsi ideal masing masing metode GP dan metode ORW 

dalam membuat sampel graf.   

 

Eksperimen ke 1 membandingkan optimasi faktor waktu dan akurasi dari masing 

masing metode GPORW1, GPORW2, GPORW3, RW, MHRW, FF, dan 

perhitungan standar (de-facto) metrik BC menggunakan algoritma Brandes. 

Dataset yang digunakan adalah data jejaring sosial buatan dengan pembangkit 

model BA pada dataset ukuran terbesar, yaitu Network50000 dan 

Network100000 pada Tabel lV.1. Peringkat hasil metrik BC dari berbagai metode 

yang dibandingkan ditunjukkan pada Tabel lV.3. Waktu dalam satuan detik, 

sedangkan akurasi menggunakan pengukuran jarak MD, semakin besar nilai jarak 
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artinya semakin tidak akurat. Acuan jarak standar (jarak 0) adalah berdasarkan ke 

hasil perhitungan metrik BC dari algoritma brandes. Ukuran sampel graf yang 

dicapai oleh semua metode yang diperbandingkan adalah sebesar 10% dari graf 

asli. 

 

Tabel lV.3 Peringkat metrik BC menggunakan algoritma Brandes, Hybrid 
GPORW, RW, MHRW, dan FF pada dataset (a). Network50000 dan 
(b). Network100000 

 
Peringkat 

Nomor  
Peringkat 
Node BC 
Brandes 
(Acuan) 

Peringkat 
Node BC 
Hybrid 

GPORW1  

Peringkat 
Node BC 
Hybrid 

GPORW2 

Peringkat 
Node BC 
Hybrid 

GPORW3 

Peringkat 
Node BC 

RW 

Peringkat 
Node BC 
MHRW 

Peringkat 
Node BC 

FF 

(a). Network50000 
1 8 8 11 11 11 8 11 

2 11 11 9 8 8 11 10 
3 9 9 12 9 9 9 13 
4 12 12 18 12 12 18 17 
5 25 15 15 15 18 15 20 
6 18 18 25 18 10 12 46 
7 15 25 30 25 1 10 27 
8 1 1 10 10 15 25 5 
9 30 19 1 1 25 1 55 

10 10 10 17 19 16 17 56 

(b). Network100000 

1 11 10 10 10 12 10 16 
2 10 12 12 12 18 18 23 
3 12 13 13 11 10 14 61 
4 18 11 14 14 11 12 86 
5 14 14 18 18 13 13 136 
6 13 18 11 17 16 11 62 
7 16 16 16 13 14 16 111 
8 17 17 17 16 17 17 96 
9 21 21 21 21 15 15 53 

10 2 1 2 2 2 1 156 
 

Tabel lV.4 berikut ini menunjukkan performansi total masing masing metode 

terhadap waktu pemilihan sampel (sampling times), waktu total perhitungan 

metrik BC (total times), dan akurasi (distance) pada ukuran jejaring sosial 

terbesar pada dataset pengujian, yaitu Network50000 dan Network100000. Proses 

perhitungan dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap metode. Nilai pada Tabel lV.4 

adalah nilai rata rata dari 3 pengukuran tersebut. Pada Gambar lV.13 ditunjukkan 

grafik perbandingan waktu dan akurasi masing masing metoda dalam rata rata 3 

pengukuran. Alasan pemilihan pengujian sebanyak 3 kali adalah proses yang 
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proses pengecekan akurasi metrik BC, dimana pemeriksaan peringkat metrik hasil 

sampel dan peringkat metrik asli sebagian pekerjaan masih dilakukan secara 

manual. Akan tetapi kecenderungan konsistensi hasil sudah bisa dilihat pada 

Gambar lV.13 berikut ini:  

 

Tabel lV.4 Performansi rata rata waktu dan akurasi metode Hybrid GPORW 
dibandingkan dengan metode lainnya untuk (a). Network50000 dan 
(b). Network100000 

 
(a) Network50000 

 Sampling 
Time 
(sec) 

Total Times 
(sec) 

Accuracy 
(Distance) 

Accuracy 
 (%) 

Original Brandes 0  62029  0 0 
GPORW 1 79  446  2.64 97.36 
GPORW 2 23  122  4.53 95.46 
GPORW 3 13  59  4.02 95.98 

RW 37  434  5.37 94.62 
FF 33  332  76.75 23.24 

MHRW 33  402  5.18 94.81 
 

(b) Network100000 

Network100000 Sampling 
Time 
(sec) 

Total Times 
(sec) 

Accuracy 
(Distance) 

Accuracy 
 (%) 

Original Brandes 0  423657  0 0 
GPORW 1 353  2237  5.27 97.36 
GPORW 2 145  823  5.32 97.34 
GPORW 3 30  152  4.07 97.96 

RW 4874  6844  5.86 97.07 
FF 3372  4873  180.63 9.68 

MHRW 3936  5900  6.17 96.91 
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(a). Network50000 

 
(b). Network100000 

 

Gambar lV.13 Komparasi akurasi peringkat metrik BC dan waktu pembuatan 
sampel antara metode Hybrid GPORW dibandingkan metode RW 
FF, dan MHRW dalam 3 pengukuran untuk dataset (a). 
Network50000 dan (b). Network100000. 
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Dari tiga kali eksperimen diatas bisa dilihat perbandingan sebaran pengukuran 

masing masing metode pada Gambar lV.13. Hasil metode Hybrid GPORW 

konsisten berkumpul pada satu area tertentu, sehingga bisa disimpulkan waktu 

dan akurasi metode tersebut cenderung konstan. Selanjutnya bisa dilihat akurasi 

metode RW klasik dan metode FF pada kedua dataset sangat baik akan tetapi 

waktu yang dibutuhkan lebih lambat dari metode Hybrid GPORW. Metode 

MHRW mempunyai performansi buruk dalam hal akurasi dibandingkan metode 

lainnya, hal ini disebabkan karena sampel yang dibentuk oleh metode MHRW 

ternyata tidak menyertakan node yang berperan penting dalam perhitungan metrik 

BC. 

 

Dari sisi performansi hasil eksperimen 1, konfigurasi GPORW3 mempunyai 

akurasi yang setara dengan GPORW1 dan GPORW2, namun dengan waktu 

perhitungan yang lebih cepat. Oleh karena itu konfigurasi GPORW3 dengan 

proporsi metode GP lebih besar dari metode ORW lebih baik performansinya dari 

konfigurasi lainnya. Hal ini menunjang asumsi pada formulasi metode GP yang 

dibangun yang menyatakan bahwa metode GP akan cepat mereduksi ukuran graf 

dengan tetap menjaga sifat graf asli.  

 

Eksperimen 2 membandingkan performansi metode Hybrid GPORW dengan 

metode lainnya menggunakan data jejaring sosial dunia nyata yang dinyatakan 

pada Tabel lV.2. Pada eksperimen ini metode MHRW tidak diikut sertakan karena 

performansi buruk pada eksperimen 1, sehingga yang diperbandingkan adalah 

GPORW1, GPORW2, GPORW3, RW, dan FF. Dataset yang digunakan adalah 

dataset Enron dengan sejumlah 36692 node dan 183831 edge, dan dataset 

Eopinions dengan sejumlah 75879 node dan 405740 edge. Ukuran sampel yang 

dibentuk adalah 10% dari ukuran graf asli.  

 

Proporsi metode GP dan metode ORW pada konfigurasi masing masing GPORW 

dalam eksperimen ini dilakukan secara nilai aproksimasi melalui nilai cut-off 

degree. Proses pruning berdasarkan node degree yang dilakukan tidak 
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memungkinkan memperoleh konfigurasi secara tepat, sebagai contoh: jika ingin 

memotong 25% dari ukuran graf, maka kemungkinan besar ukuran tersebut jatuh 

pada jangkauan node degree tertentu yang tidak mudah untuk dipilih node mana 

yang disimpan dan mana yang dibuang, sehingga proses pruning dilakukan pada 

nilai degree terdekat diatasnya atau dibawahnya. Gambaran proporsi ukuran 

dataset setelah proses pruning dan nilai cut-off node degree pada masing masing 

konfigurasi ditunjukkan pada Tabel lV.5. 

 

Tabel lV.5 Ukuran graf dan cutoff node degree proses pruning untuk setiap 
konfigurasi metode Hybrid GPORW pada dataset (a). Enron dan (b). 
Eopinions 

 
Konfigurasi Node Edge Cutoff Node Degree 

(a). Enron 

GPORW1 25481 173347 2 

GPORW2 16514 153701 4 

GPORW3 8970 124435 7 

(b). Eopinions 

GPORW1 40124 369986 1 

GPORW2 28777 350084 2 

GPORW3 16939 315240 6 

 

Acuan Tabel lV.5 digunakan sebagai dasar untuk proses pruning pada masing 

masing konfigurasi GPORW. Pengambilan ukuran sampel 10% dihitung sesudah 

proses pruning, sebagai contoh untuk dataset Enron, konfigurasi GPORW1, maka 

maka sampel adalah sebesar 2548 node (10% dari 25481 node). Sedangkan pada 

metode RW dan FF ukuran sampel 10% dihitung langsung dari graf asli. 

Ditemukan bahwa pada Hybrid GPORW meskipun ukuran sampel 10% dari 

output proses pruning, akan tetapi jika dibandingkan dengan waktu perhitungan 

metrik BC pada metode RW dan FF, waktu perhitungannya menjadi lebih lama. 

Hal ini disebabkan karena pada metode Hybrid GPORW proses pengambilan 

sampel dilakukan berulang ulang sebanyak iterasi i. Oleh karena pengukuran yang 

diutamakan pada disertasi ini adalah akurasi sampel graf, maka ditemukan bahwa 

hanya dengan ukuran sampel Hybrid GPORW sebesar 1% dari graf asli sudah 

sebanding dengan akurasi ukuran 10% sampel graf metode RW dan FF. Hal ini 
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mengakibatkan keunggulan metode Hybrid GPORW dalam mereduksi waktu total 

perhitungan metrik BC. Pada Tabel lV.6 ditunjukkan bahwa rata rata performansi 

metode Hybrid GPORW, metode RW, dan metode FF. Terlihat bahwa semua 

konfigurasi GPORW menggunakan ukuran sampel 1% akurasinya sudah 

sebanding dengan metode RW dan metode FF yang menggunakan ukuran sampel 

10%.  

 

Tabel lV.6 Performansi rata rata akurasi peringkat metrik BC dan waktu 
pembuatan sampel antara metode Hybrid GPORW dibandingkan 
metode RW dan FF untuk dataset (a). Enron dan (b). Eopinions 

 
(a). Enron 

 Sampling 
Time 
(sec) 

Total Times 
(sec) 

Accuracy 
(Distance) 

Accuracy 
 (%) 

Original Brandes 0  15362.12 0 100 
GPORW 1 2.82  9.24  25.79 98.56 
GPORW 2 2.05  8.83  27.10 98.49 
GPORW 3 1.46  9.27  44.01 97.50 

RW 1% sampel 0.33 2.71 331.07 81.60 
RW 10% sampel 14.80  378.50  22.35 98.75 

FF 1% sampel 0.37 3.26 732.97 59.27 
FF 10% sampel 15.45 395.28 25.91 98.56 

 
(b). Eopinions 

Network100000 Sampling 
Time 
(sec) 

Total Times 
(sec) 

Accuracy 
(Distance) 

Accuracy 
 (%) 

Original Brandes 0  128002.86 0 0 
GPORW 1 6.46 12.59 16.05 98.39 
GPORW 2 5.24 10.16 42.48 95.75 
GPORW 3 3.49 8.15 80.75 91.92 

RW1% sampel 0.83 9.93 227.72 77.22 
RW 10% sampel 131.36 1514.72 9.30 99.07 

FF 1% sampel 1.10 11.23 283.48 71.65 
FF 10% sampel 163.96 1557.84 9.80 99.01 

 

Pada Tabel lV.7 ditunjukkan perbandingan peringkat metrik BC graf asli dengan 

metode Brandes dan metode metode lainnya. Dari 5 eksperimen yang dilakukan 

pada tiap metode, yang ditampilkan adalah peringkat jarak MD terdekat (terbaik) 

dengan peringkat metrik BC graf asli. Hasil antar eksperimen bisa bervariasi, 

untuk melihat lebih detail mengenai variansi hasil eksperimen bisa dilihat pada 

Gambar lV.13 dan lV.14.  
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Tabel lV.7 Peringkat metrik BC menggunakan algoritma Brandes, Hybrid 
GPORW, RW, MHRW, dan FF pada dataset (a). Enron dan (b). 
Eopinions 

 
Peringkat 

Nomor 
Peringkat 
Node BC 
Brandes 
(Acuan) 

Peringkat 
Node BC 
Hybrid 
GPORW1 

Peringkat 
Node BC 
Hybrid 
GPORW2 

Peringkat 
Node BC 
Hybrid 
GPORW3 

Peringkat 
Node BC 
RW 

Peringkat 
Node BC 
FF 

(a). Enron 

1 5038 140 195 140 140 195 
2 140 273 273 136 1139 370 
3 566 458 140 1139 273 273 
4 588 136 1028 458 195 140 
5 1139 195 136 370 458 136 
6 273 1139 76 76 5038 458 
7 458 588 370 292 136 566 
8 46 370 1139 175 292 1139 
9 1028 1028 292 416 370 1028 

10 292 292 458 273 1028 292 

(b). Eopinions 

1 18 18 18 18 18 18 
2 763 645 645 645 645 645 
3 143 44 44 44 143 143 
4 645 143 143 737 44 44 
5 634 737 634 143 790 634 
6 44 634 1059 634 737 737 
7 71399 790 71399 27 763 790 
8 790 136 737 738 634 136 
9 5232 71399 136 128 136 71399 

10 737 1059 738 1059 71399 1059 
 

Pada Gambar lV.13 dan lV.14 ditunjukkan grafik akurasi perhitungan metrik BC 

dan waktu yang dibutuhkan menghitungnya untuk kedua dataset. Gambar lV.13. 

(a). dan Gambar lV.14 (a). menunjukkan metode RW dan FF menggunakan 

ukuran sampel 10%. Terlihat akurasi kedua metode sangat baik, akan tetapi 

dengan waktu perhitungan yang jauh lebih lama. Pada dataset Enron, 

perbandingannya adalah sekitar 400 detik untuk metode RW dan FF, dan dibawah 

10 detik untuk metode Hybrid GPORW. Untuk dataset Eopinions perbedaan 

waktu lebih besar lagi, yaitu sekitar 1500 detik untuk metode RW dan FF, dan 

sekitar 10 detik untuk metode Hybrid GPORW.   
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(a) 

 
(b) 

 

Gambar lV.13 Komparasi akurasi peringkat metrik BC dan waktu pembuatan 
sampel antara metode Hybrid GPORW dibandingkan metode RW 
dan FF untuk dataset Enron dalam 5 pengukuran dengan (a). 
Ukuran sampel metode RW dan FF 10% dan (b). Ukuran sampel 
metode RW dan FF 1% 
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(a) 

 
(b) 

 

Gambar lV.14 Komparasi akurasi peringkat metrik BC dan waktu pembuatan 
sampel antara metode Hybrid GPORW dibandingkan metode RW 
dan FF untuk dataset Eopinions dalam 5 pengukuran dengan (a). 
Ukuran sampel metode RW dan FF 10% dan (b). Ukuran sampel 
metode RW dan FF 1% 
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Untuk ukuran sampel 1% pada metode RW dan FF terlihat pada Gambar lV.13. 

(b). dan Gambar lV.14. (b)., ukuran sampel ini ditetapkan, untuk membandingkan 

metode secara langsung dalam hal waktu perhitungan. Diperoleh bahwa waktu 

perhitungan metode RW dan FF lebih cepat dibandingkan dengan metode Hybrid 

GPORW, akan tetapi akurasi yang diperoleh dari sampel ukuran 1% ini 

rentangnya terlalu lebar, sehingga kepastian akurasi perhitungan sulit diperoleh.  

 

Kesimpulan dari hasil pengujian metode Hybrid GPORW ini ditemukan bahwa 

hasil ukuran sampel 1% sebanding akurasi hasilnya dengan metode RW dan FF 

dengan ukuran sampel 10%.  Perubahan akurasi 10% menuju ke 1% pada metode 

RW dan FF layak dilakukan, untuk mencari konfigurasi optimal pada pembanding 

metode Hybrid GPORW tersebut, namun proses perhitungan per ukuran sampel 

cukup menyita waktu, terutama pada proses pemeriksaan peringkat metrik BC, 

yang masih dilakukan secara manual. Perubahan proses ini layak diteruskan untuk 

penelitian selanjutnya. Secara umum tujuan utama disertasi ini sudah tercapai 

untuk menghadirkan metode yang lebih cepat dari metode perhitungan metrik BC 

yang sudah ada dengan tingkat akurasi yang sebanding. 

 

Beberapa temuan pada metode Hybrid GPORW diuraikan sebagai berikut.  

1. Aplikasi metode Hybrid GPORW untuk reduksi ukuran input graf dapat 

mempercepat total waktu perhitungan metrik BC secara signifikan 

dibandingkan dengan hanya menggunakan metode brandes yang 

merupakan state-of-the-art perhitungan metrik BC.  

2. Untuk jejaring sosial buatan dimana koneksi terbentuk secara ideal dan 

kepadatan tinggi, diperoleh percepatan sebesar 140 – 1050 kali lebih cepat 

dataset Network50000 dan antara 190 - 2780 kali lebih cepat pada dataset 

Network100000. Untuk jejaring sosial dunia nyata diperoleh percepatan 

sebesar 1706 kali lebih cepat pada dataset Enron dan 12800 kali lebih 

cepat pada dataset Eopinions. Jejaring sosial dunia nyata relatif 

mendapatkan nilai percepatan lebih besar karena kepadatan jaringan lebih 

rendah dari jejaring sosial buatan, sehingga jumlah edge yang terlibat 

dalam perhitungan metrik BC lebih rendah. Secara umum nilai kepadatan 
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jejaring sosial merupakan salah satu ukuran struktur jaringan yang 

berpengaruh terhadap kecepatan perhitungan metrik BC. 

3. Pencarian konfigurasi proporsi proses GP dan proses ORW yang optimal 

didasarkan kepada performansi akurasi dan waktu pembentukan sampel. 

Terdapat hambatan penentuan persentase pruning metode GP yang tidak 

bisa ditentukan dengan nilai kontinu, sehingga proporsi ditentukan secara 

diskrit dengan pertimbangan proporsi yang melingkupi dominasi proses 

GP, proses ORW, dan kondisi proporsi GP dan ORW yang sama besarnya.  

4. Performansi ketiga konfigurasi metode Hybrid GPORW adalah sebagai 

berikut: Pada jejaring sosial buatan, GPORW3 unggul daripada GPORW1 

dan GPORW2 dalam hal waktu proses yang lebih cepat dengan akurasi 

hasil yang sepadan. Pada jejaring sosial dunia nyata, tidak terjadi 

perbedaan waktu proses yang signifikan, sehingga metode GPORW1 lebih 

layak dipilih karena menjamin akurasi yang lebih baik.  

5. Dengan ukuran sampel yang sama besar maka waktu pembentukan sampel 

metode Hybrid GPORW lebih lama dari metode RW dan FF, karena pada 

metode Hybrid GPORW terjadi iterasi sebanyak i proses pengambilan 

sampel. Variansi waktu proses metode Hybrid GPORW disebabkan oleh 

proses pengambilan sampel tiap iterasi Si sudah tidak menemukan lagi 

node untuk diambil, sehingga proses iterasi tersebut perlu diulang kembali.  

6. Metode MHRW yang dinyatakan sebagai metode pemilihan sampel graf 

yang bagus, ternyata tidak sesuai untuk membuat sampel yang diukur 

akurasinya berdasarkan perhitungan metrik BC. Hal ini disebabkan karena 

metode MHRW bertujuan membuat sampel graf yang representatif, 

sehingga semua node mempunyai peluang uniform untuk terpilih, 

sedangkan untuk metrik BC lebih sesuai proses pemilihan sampel yang 

bias ke node yang mempunyai degree besar.  

7. Metode RW klasik ternyata mempunyai performansi bagus dalam 

membuat sampel graf dalam konteks metrik BC. Hasil evaluasi metode 

RW klasik sebanding dengan metode FF. Namun dalam beberapa 

kesempatan, pada saat tidak ditemukan lagi node yang bisa diambil maka 

metode ini mengalami kebuntuan.  
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8. Komposisi waktu yang dihabiskan untuk melakukan proses Hybrid 

GPORW rata rata adalah metode GP sebesar 10% dan metode ORW 

sebesar 90%.        

9. Metode Hybrid GPORW juga bisa digunakan untuk membuat sampel graf 

yang bertujuan untuk menjaga / menyimpan informasi jalur dari graf asli, 

beberapa contoh sifat tersebut antara average path length, diameter, dan 

metrik closeness centrality 
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Bab V Analisa dan Kesimpulan 
 

 

V.1 Analisa  
 

Usulan metode Hybrid GPORW sebagai pengembangan detail formulasi Graph 

Sampling (GS) berhasil mempercepat keseluruhan proses perhitungan metrik 

Betweenness Centrality (BC) pada jejaring sosial skala besar. Akurasi pada 

jejaring sosial buatan berukuran 50000 dan 100000 node menunjukkan bahwa 

akurasi peringkat metrik BC sangat baik yaitu pada level 95-97%.  Akurasi pada 

jejaring sosial dunia nyata menggunakan dataset Enron dan Eopinions 

mempunyai akurasi diatas 90%. Percepatan yang diperoleh karena metode Hybrid 

GPORW berhasil mereduksi ukuran input graf dan mempertahankan keterwakilan 

sifat graf asli pada graf sampel. Terdapat kecenderungan semakin besar ukuran 

graf yang diproses, maka semakin besar pula percepatan proses yang diperoleh, 

terutama jika dibandingkan dengan state of the art pengukuran metrik BC saat ini, 

yaitu algoritma Brandes. Penjelasan fenomena ini adalah karena waktu 

perhitungan algoritma Brandes dihabiskan untuk penjumlahan atau akumulasi 

hasil perhitungan antar semua pasang aktor. Mengurangi pasangan aktor yang 

terlibat dalam perhitungan mengakibatkan peningkatan kecepatan perhitungan 

metrik BC secara signifikan. Dengan keberhasilan pengujian performansi metode 

Hybrid GPORW menggunakan jejaring sosial buatan dan jejaring sosial dunia 

nyata, maka terbukti metode tersebut bermanfaat dalam aplikasi dunia nyata.  

 

Metode Graph Pruning (GP) pada jejaring sosial terbukti bisa mereduksi ukuran 

graf sangat cepat sehingga menyisakan hanya struktur inti atau bagian terpenting 

dari graf. Dalam konteks perhitungan metrik BC maka struktur inti graf pada 

umumnya berisi kumpulan aktor aktor yang berpengaruh. Akurasi metode GP 

yang tinggi juga menunjukkan bahwa banyak metrik SNA bergantung pada aktor 

aktor yang menjadi bagian dari struktur inti graf. Walaupun ide metode GP 
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sederhana, akan tetapi implementasinya tidak sederhana, karena graf harus 

memenuhi persyaratan mempunyai distribusi power law yang pada umumnya 

merupakan fitur dari jejaring sosial. Kompleksitas lain yang mungkin terjadi 

adalah pengambilan keputusan untuk menentukan batas pemotongan node pada 

graf. Pada disertasi ini batas pemotongan diukur berdasarkan bertambahnya 

jumlah connected component. Jika setelah setiap langkah proses pruning terjadi 

perubahan nilai component yang signifikan, maka proses pruning dihentikan. 

Persyaratan batas pemotongan masih bisa dikembangkan lagi untuk kasus kasus 

penyederhanaan graf lainnya, seperti pruning berdasarkan kemiringan / slope dari 

distribusi, pruning dinamis berdasarkan topologi graf, dan lain lain. 

 

Metode ORW diusulkan untuk memperluas area pengambilan sampel node, 

sehingga mendorong peningkatan akurasi sampel yang dipilih dengan 

mempertimbangkan efisiensi waktu komputasi metrik BC. Akurasi sampel dicapai 

dengan menyebar banyak pejalan atau iterasi i, dengan masing masing i 

mengumpulkan sebanyak Si node. Efisiensi dicapai dengan membentuk graf 

sampel sekecil mungkin dengan hanya melibatkan sejumlah top-k node, sehingga 

meringankan beban kerja komputasi.  Nilai tiga variabel metode ORW yaitu i, Si 

dan top-k digunakan sesuai dengan ukuran dan topologi input graf. Target umum 

ukuran sampel graf berdasarkan state of the art penelitian GS adalah sekitar 15-

30%. Untuk antisipasi jejaring sosial skala besar, pada disertasi ini ukuran sampel 

graf metode ORW dibuat sebesar 10%, namun pengujian dengan menggunakan 

jejaring sosial dunia nyata menunjukkan hasil melebihi ekspektasi, yaitu dengan 

ukuran graf sampel sebesar 1% ternyata sudah cukup representatif terhadap 

pengukuran metrik BC graf asli.  

 

Hybrid GPORW merupakan solusi lengkap untuk menyelesaikan permasalahan 

perhitungan metrik BC pada jejaring sosial skala besar.  Dua metode GP dan 

metode ORW digabungkan dengan tujuan supaya metode ini bisa mereduksi 

ukuran input graf dari berbagai macam topologi jejaring sosial. Pada satu skenario 

kemungkinan GP mempunyai keterbatasan tidak memenuhi persyaratan pruning, 

sehingga ORW yang berperan dominan untuk reduksi ukuran graf input. Pada 
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skenario lain kemungkinan GP berperan dominan dengan melakukan pruning 

pada sebagian besar area input graf. Berapapun konfigurasi proporsi GP dan 

ORW yang digunakan, maka akurasi hasil yang diperoleh tidak berbeda jauh. 

Perbedaan terletak pada waktu total perhitungan metrik BC. Jika proses GP 

dominan maka waktu proses akan lebih cepat daripada jika proses ORW yang 

dominan. 

 

Dataset jejaring sosial buatan yang digunakan merepresentasikan struktur jejaring 

sosial yang diwakili oleh model BA. Jejaring sosial buatan mempunyai sifat 

density yang lebih tinggi dari jejaring sosial dunia nyata pada umumnya, sehingga 

reduksi ukuran input graf masih menyisakan banyak edge yang berpengaruh 

meningkatkan waktu proses perhitungan jalur terpendek pada graf. Dari hasil 

pengamatan penggunaan algoritma Brandes dalam skala diatas ratusan ribu tidak 

praktis, sebagai contoh pada pengujian dataset Network100000 dengan density 

0.0002, waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari.  

 

Secara umum solusi metode Hybrid GPORW merupakan pilihan yang baik dalam 

mempercepat perhitungan metrik BC. Pendekatan berdasarkan prinsip solusi ini 

juga bisa digunakan untuk mengetahui informasi lain dari jejaring sosial skala 

besar. Dengan mendapatkan sampel graf representatif, maka bisa diukur beberapa 

sifat atau metrik jejaring sosial yang berdasarkan jalur terpendek seperti metrik 

BC, CC, average path length, diameter. Selain itu informasi interaksi inti dari 

jejaring sosial skala besar juga bisa bermanfaat untuk membantu menghitung 

metrik yang berdasarkan peringkat seperti metrik centrality lainnya, atau metrik 

modularity. Kegunaan tambahan lain dari metode ini adalah mereduksi 

kompleksitas visualisasi interaksi, sehingga memberikan kemudahan untuk 

memahami pola inti interaksi. 

 

Dampak positif dari penggunaan metode Hybrid GPORW mereduksi waktu 

proses perhitungan metrik BC. Skenario terburuk  yang mungkin muncul dari 

solusi ini adalah pada saat jejaring sosial yang diukur tidak memenuhi syarat 

proses GP, sehingga proses ORW dilakukan terhadap ukuran graf asli. Walaupun 
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secara umum metode ORW lebih unggul dari metode RW klasik, namun pada 

ukuran sampel yang sama, terutama pada ukuran sampel graf kecil, maka metode 

ORW memerlukan waktu lebih lama dari metode RW klasik untuk membentuk 

graf sampel. 

 

V.2 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisa penelitian dan kontribusi yang ingin dicapai disertasi ini, 

maka dapat disimpulkan:  

1. Kontribusi utama berupa metoda Hybrid GPORW bisa digunakan untuk 

mereduksi ukuran input graf menjadi graf sampel yang representatif mewakili 

sifat graf asli. Perhitungan metrik BC yang dilakukan terhadap graf sampel 

mempunyai akurasi tinggi terhadap perhitungan metrik BC graf asli, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa metode Hybrid GPORW bisa mempercepat proses 

perhitungan metrik BC pada jejaring sosial skala besar.   

2. Kontribusi tambahan berupa metode Graph Pruning (GP) bisa mereduksi 

secara cepat ukuran graf asli dengan tetap mempertahankan sifat graf tersebut. 

3. Kontribusi tambahan berupa metode Optimized Random Walks (ORW) bisa 

meningkatkan akurasi proses pembentukan graf sampel dengan memperluas 

area eksplorasi graf pada proses random walks. 

4. Konfigurasi proporsi metode GP dan ORW pada Hybrid GPORW yang baik 

tidak ditentukan secara statis tetapi bergantung kepada kondisi struktur graf 

jejaring sosial yang diukur.  
 

V.3 Saran Penelitian Lebih Lanjut 
 

Untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya ada beberapa bagian dari disertasi 

ini yang bisa diperbaiki lebih lanjut, diantaranya adalah: 

1. Penentuan kriteria cutoff proses pruning pada metode GP berdasarkan 

pemotongan area secara vertikal terhadap distribusi node degree. Pemotongan 

tersebut dengan tiba tiba menghilangkan node / edge tidak secara proporsional. 

Diusulkan proses pruning bukan dengan cutoff vertikal tapi dengan mereduksi 



 
 

100 

kemiringan (slope) dari distribusi node degree, sehingga diperoleh reduksi 

input graf secara proporsional.  

2. Bagian yang menghabiskan waktu proses dari metode Hybrid GPORW adalah 

pada metode ORW. Algoritma ORW mengambil sekumpulan node kemudian 

memeriksa apakah terdapat edge diantara node yang terpilih dengan 

menggunakan operasi permutasi. Modifikasi metode ORW tanpa operasi 

permutasi tentu akan semakin mereduksi perhitungan waktu total.   
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