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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Small world merupakan sebuah fenomena di mana setiap node yang

berada pada cluster-nya masing-masing dalam sebuah populasi, dapat

berkomunikasi dengan node lainnya hanya dengan melalui node yang ia kenali

saja, baik pada cluster yang sama ataupun cluster berbeda dengan jumlah

lompatan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah node dalam

populasi. Fenomena ini dapat dimanfaatkan dalam dunia medis untuk

memprediksi kecepatan penularan wabah epidemi penyakit, kebiasaan, dan mood,

sedangkan dalam dunia teknik, fenomena ini seringkali dimanfaatkan dalam

jaringan sistem komunikasi data.

Satu hal yang menarik di dalam fenomena ini adalah hotspot. Istilah ini

digunakan untuk node yang mempunyai banyak koneksi dengan node-node

lainnya, sehingga probabilitas node hotspot dilewati oleh node lainnya untuk

mencapai target, akan lebih besar dibanding node yang mempunyai sedikit

koneksi.

Pada teknik telekomunikasi, fenomena ini dapat digunakan untuk

membentuk jaringan pada wireless sensor network dan juga mirip dengan sistem

Routing Information Protocol pada sistem routing internet sederhana.
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Dengan melihat fungsi fenomena small world secara mendalam dan

manfaatnya di berbagai bidang ilmu, maka penelitian mengenai bidang ini

dilakukan, sehingga pemanfaatan dan penelitian pada bidang small world ini

nantinya dapat lebih mudah dilakukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan menunjukkan adanya fenomea small world,

dengan menggunakan kuesioner sebagai media komunikasi sehingga diharapkan

informasi pelacakan jaringan tidak terputus dalam jaringan; mengidentifikasi

relasi antara jumlah teman di facebook dan jaringan mahasiswa Universitas Pelita

Harapan, Universitas Multimedia Nusantara dan Swiss-Germany University.

Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mengobservasi trend penularan

penggunaan internet di Universitas Pelita Harapan, Universitas Multimedia

Nusantara dan Swiss-Germany University dan mengidentifikasi fenomena hotspot

di jaringan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menggambarkan jaringan dari

responden-responden yang sebelumnya telah mengisi kuesioner, menghitung rata-

rata lompatan dari ”starting node” ke ”target node”, relasi antara facebook dan

jaringan, pola penggunaan internet pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan,

Universitas Multimedia Nusantara dan Swiss-German University. Pertanyaan di

dalam kuesioner ditujukan agar penulis dapat mencapai responden yang menjadi

“target node”, serta menelusuri pola penggunaan internet pada mahasiswa
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Universitas Pelita Harapan, Universitas Multimedia Nusantara, dan juga Swiss-

German University. Jaringan digambarkan secara visual dengan menggunakan

aplikasi Pajek.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur, penyebaran kuesioner yang

datanya dihitung secara kualitatif dan kuantitatif, penggambaran jaringan,

pembuatan grafik mengenai pola penggunaan internet di setiap universitas, dan

pengambilan kesimpulan akhir dari penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut. Bab I berisi latar belakang, maksud dan tujuan, batasan

masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi landasan teori

yang menjadi dasar penelitian. Bab III berisi penentuan target, perancangan

pertanyaan kuesioner, metode pengambilan data, cara menentukan keacakan dari

responden yang dipilih. Bab IV berisi analisis pembahasan penelitian yang telah

dilakukan beserta hasilnya. Bab V berisi kesimpulan serta rekomendasi untuk

pengembangan penelitian selanjutnya.

 




