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ABSTRAK 

 

 

KOMPARASI IMPLEMENTASI MODEL MACHINE LEARNING HOAX 

NEWS CLASSIFICATION PADA LOCAL DAN CLOUD COMPUTING 

DEPLOYMENT MENGGUNAKAN GOOGLE APP ENGINE 

 

 

Oleh:  

 

AHMAD ARBAIN 

 

Berita hoax merupakan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja 

menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Seiring dengan 

perkembangan teknologi perkembangan berita semakin tidak jelas apakah 

kebenarannya sesuai dengan fakta atau hanya hoax belaka. Menurut Kementerian 

Komunikasi dan Informasi, ada sekitar 800.000 situs web di Indonesia yang 

menyebarkan informasi palsu dimana setidaknya 30-60% masyarakat Indonesia 

terpapar informasi palsu dan hanya 21-36% yang menyadari penipuan 

tersebut. Berdasarkan permasalahan ini maka dilakukan identifikasi berita hoax 

salah satunya menggunakan machine learning yang dapat memproses klasifikasi 

berita secara otomatis. Machine learning diimplementasikan menggunakan 

kerangka kerja bernama framework Flask yang dapat berjalan pada server lokal dan 

cloud computing. Server lokal dengan keterbatasan komputasi yang bersifat statis 

memiliki masalah dalam menjalankan beban komputasi yang besar pada kerangka 

kerja sistem hoax news classification yang ditandai dengan lamanya waktu prediksi 

sehingga dibutuuhkan sistem penskalaan otomatis terdistribusi yang dapat 

mengatasi masalah beban komputasi yaitu dengan teknologi cloud computing. 

Cloud computing menawarkan skalabilitas otomatis pembagian beban komputasi 

yang dapat memberikan kecepatan komputasi yang stabil. Sehingga penelitian ini 

fokus pada penerapan model hoax news classification ke dalam kerangka kerja pada 

model deployment Platform as a Service (PaaS) di cloud computing bernama 

Google App Engine (GAE). Penerapan sistem hoax news classification pada 

lingkungan Google App Engine berjalan dengan rata-rata waktu prediksi 11,53 

detik, lebih baik dan stabil dibandingkan dengan rata-rata waktu prediksi server 

lokal 17,50 detik.  

 

Kata Kunci: Cloud Computing, Framework Flask, Google App Engine (GAE), 

Hoax News, Hoax News Detection, Model Machine Learning. 



 

 

ABSTRACT 

 

COMPARATION OF IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING 

HOAX NEWS CLASSIFICATION MODEL ON LOCAL AND CLOUD 

COMPUTING DEPLOYMENT USING GOOGLE APP ENGINE 

 

By 

 

AHMAD ARBAIN 

 

Hoax news is fake news that contains information that intentionally misleads people 

and has a specific political agenda. Along with the development of technology, the 

development of news is increasingly unclear whether the truth is following the facts 

or just a hoax. According to the Ministry of Communication and Information, there 

are around 800,000 websites in Indonesia that spread false information where at 

least 30-60% of Indonesians are exposed to false information and only 21-36% are 

aware of the fraud. Based on this problem, one method of detecting fake news is to 

use machine learning, which can classify content automatically. Machine learning 

is implemented using the Flask framework, which can be ran on both local and 

cloud servers. Local servers with static computational limitations have complexity 

running large computational loads on the hoax news classification system 

framework, which is characterized by long forecast periods, so a distributed 

automatic scaling system, such as cloud computing technology, is required to 

overcome the problem of computational burden. Cloud computing allows for 

automated scaling of computational load sharing, resulting in consistent 

processing speeds. The focus of this study is on the integration of the fake news 

categorization model into the Google App Engine (GAE) Platform as a Service 

(PaaS) cloud computing deployment paradigm. The implementation of the fake 

news classification system in the Google App Engine environment has an average 

prediction time of 11.53 seconds, which is faster and more consistent than the local 

server's average prediction time of 17.50 seconds. 

 

Keywords: Cloud Computing, Flask Framework, Google App Engine (GAE), Hoax 

News, Hoax News Detection, Machine Learning Model. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

 

BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) 

 Sebuah perkembangan algoritma machine learning dari algoritma Long 

Short Term Memory. BiLSTM merupakan bagian dari recurrent neural 

network dan digunakan untuk natural language processing. 

 

Cloud Computing 

 Sebuah layanan yang menyediakan kebutuhan komputasi melalui 

jaringan internet. komputasi awan memungkinkan penggunaan sumber daya 

komputasi berdsarkan sumber daya yang dikonsumsi serta membayar sesuai 

dengan jumlah waktu komputasi seperti ruang penyimpanan, server, virtual 

machine dan jaringan.  

 

GCP (Google Cloud Platform)  

 sebuah layanan cloud computing dari Google yang memungkinkan 

penggunaan layanan komputasi yang berjalan di atas infrastruktur Google. 

  

GAE (Google App Engine) 

 sebuah layanan Platform as a Service dari layanan Google Cloud Platform 

yang memungkinkan penggunaan layanan virtual machine dimana 

pengguna dapat melakukan hosting tanpa perlu memusingkan infrastruktur 

yang berjalan diatasnya. 

 

IaaS (Infrastructure as a Service) 

 sebuah model layanan cloud computing dimana pengguna dapat mengelola 

pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi mendasar 

lainnya Pengguna tidak mengelola atau mengontrol cloud yang 

mendasarinya infrastruktur tetapi memiliki kendali atas sistem operasi, 



x 

 

 

penyimpanan, dan aplikasi yang digunakan, dan mungkin kontrol terbatas 

dari komponen jaringan tertentu.  

 

Local Deployment 

 Implementasi machine learning untuk hoax news classification 

menggunakan framework Flask pada sistem lokal komputer. 

 

Machine Learning 

 Sebuah bidang study bagian dari Artificial intelligence yang memberikan 

sebuah komputer kemampuan untuk dapat memprediksi, 

mengklasifikasikan objek tanpa diprogram secara eksplisit. 

 

PaaS (Platform as a Service) 

 Sebuah model layanan cloud computing dimana pengguna dapat mengelola 

infrastruktur aplikasi di cloud yang dibuat atau diperoleh menggunakan 

bahasa pemrograman, perpustakaan, layanan, dan alat yang didukung oleh 

penyedia layanan. Konsumen tidak perlu mengelola atau mengontrol 

infrastruktur cloud yang mendasarinya termasuk jaringan, server, sistem 

operasi, atau penyimpanan, tetapi memiliki kontrol atas aplikasi yang 

digunakan dan mungkin pengaturan konfigurasi untuk lingkungan aplikasi-

hosting. 

 

Python Flask 

 Sebuah library kerangka kerja web aplikasi yang ditulis menggunakan 

bahasa pemrograman python dan menggunakan depedensi Werkzeug 

sebagai backend  dan Jinja2 sebagai frontend. 

 

SaaS (Software as a Servie) 

 Sebuah model layanan cloud computing dimana pengguna diberikan 

kemampuan untuk dapat menggunakan layanan penyedia aplikasi yang 

berjalan di infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai 

perangkat klien baik melalui antarmuka, seperti browser web (misalnya, 
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email berbasis web), atau antarmuka program. Konsumen tidak mengelola 

atau mengontrol infrastruktur cloud yang mendasari termasuk jaringan, 

server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan aplikasi 

individual, dengan kemungkinan pengecualian dari pengaturan konfigurasi 

aplikasi khusus pengguna yang terbatas. 

 

Virtual Machine 

 Lingkungan virtual yang berfungsi sebagai sistem komputer virtual dengan 

CPU, memori, antarmuka jaringan, dan penyimpanannya sendiri, yang 

dibuat pada sistem perangkat keras fisik (terletak di luar atau di tempat). 

Perangkat lunak yang disebut hypervisor memisahkan sumber daya mesin 

dari perangkat keras dan menyediakannya dengan tepat sehingga dapat 

digunakan oleh VM. 



 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa dimana angka ini berpengaruh terhadap 

pertumbuhan internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Hingga saat 

ini Indonesia telah menyandang gelar sebagai negara dengan pengguna internet 

terbanyak ketiga di Asia. Dikutip dari situs databoks.katadata.co.id, pengguna 

internet Indonesia mencapai 212,35 juta pada Maret 2021. Hal ini tentunya 

berpengaruh terhadap konsumsi publik terkait hausnya informasi media digital 

salah satunya berita, ini dapat dilihat dari banyaknya media cetak yang bermigrasi 

ke media digital. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2016 oleh UC 

Browser menunjukkan data bahwa ada sekitar 95,4% pengguna internet Indonesia 

membaca berita melalui smartphone, dan hanya sekitar 45,9% dari media 

elektronik TV, PC sebanyak 15,3% dan radio yang hanya sebesar 6,7% [1], [2].  

 

Hal ini didukung oleh data dari Aseanup.com yang menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang memprioritaskan perangkat mobile, dengan 61% pengguna 

internet Indonesia mengaksesnya melalui perangkat mobile, yaitu 540 menit per 

hari. Penggunaan media pada perangkat seluler adalah 291 menit per hari, yang 

lebih tinggi dari konsumsi media melalui televisi, komputer pribadi, dan laptop. 

Pengguna internet Indonesia saat ini cenderung meninggalkan media tradisional 

sebagai sumber informasi. Mereka lebih suka menggunakan internet sebagai 

sumber informasi dan hiburan utama mereka. Oleh karena itu, menurut data yang 

dirilis oleh UC Browser, tidak salah jika dikatakan bahwa 75,6% pengguna internet 

seluler Indonesia membaca berita di ponsel mereka. Setidaknya tiga kali dalam 

sehari, 11,8% membacanya 2 hingga 3 kali sehari, dan 11,1% membacanya sekali 

sehari. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 56,5% pengguna internet Indonesia 
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rata-rata membaca 4-12 artikel berita per hari. Ini menandai dimulainya era baru 

dalam konsumsi konten berita di Indonesia, dari media tradisional hingga perangkat 

seluler. Peningkatan konsumsi berita tidak hanya meningkatkan permintaan konten, 

tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan lalu lintas dari penyedia 

konten [1]. 

 

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada sekitar 800.000 situs web di 

Indonesia yang menyebarkan informasi palsu. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika melaporkan bahwa beberapa orang menyalah gunakan internet untuk 

kepentingan individu dan kelompok, menyebarkan konten negatif dan 

menyebabkan kecemasan dan saling tidak percaya di masyarakat. Setidaknya 30-

60% masyarakat Indonesia terpapar informasi palsu saat mengakses dan 

berkomunikasi di dunia maya. Di sisi lain, hanya 21-36% yang menyadari penipuan 

tersebut [3], [4].  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat sebuah pendekatan yang dapat 

diterapkan pada penanganan informasi berita palsu yaitu dengan membuat sebuah 

model machine learning yang dapat mengelompokkan teks berdasarkan 

kemiripannya. Saat ini sudah banyak penelitian terkait implementasi model 

machine learning hoax news classification menggunakan berbagai algoritma, tetapi 

penerapan model tersebut terbatas hanya pada pembuatan model machine learning 

sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait penerapan 

implementasi model machine learning hoax news classification salah satunya 

menggunakan algoritma Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM).  

Dalam penelitian ini penulis melakukan implementasi model machine learning 

hoax news classification menggunakan framework Flask yang memungkinkan 

penerapan model kedalam kerangka kerja yang dapat berjalan pada server lokal 

maupun pada layanan cloud computing.  

 

Pada local deployment model machine learning dapat diimplementasikan tetapi 

memiliki keterbatasan terkait besarnya komputasi yang digunakan, pada lokal 

server implementasi machine learning hanya dapat digunakan oleh single user. 
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Selain itu penerapan secara lokal kurang fleksibel, dimana untuk menggunakan 

sistem di lokal server lain perlu melakukan instalasi requirements. Untuk mengatasi 

keterbatasan kemampuan pada local deployment maka perlu dilakukannya 

implementasi menggunakan sistem yang scalable dan terdistribusi yaitu dengan 

menggunakan teknologi cloud computing.  

 

Cloud computing dengan karakteristik on-demand self-service, broad network 

access, resource pooling, rapid elasticity, dan measured service menawarkan 

skalabilitas penggunaan komputasi secara terdistribusi sehingga memberikan 

kecepatan komputasi yang stabil. Selain itu dengan teknologi cloud computing 

sistem dapat digunakan secara multi-tenant sistem dapat digunakan di berbagai 

device tanpa harus melakukan instalasi berulang pada sistem. Platform as a Service 

(PaaS) dengan skalabilitas yang tinggi menawarkan penskalaan penggunaan 

resources secara otomatis dimana biaya yang dibayarkan sesuai dengan apa yang 

digunakan. 

 

App Engine merupakan sebuah layanan cloud computing Platform as a Service 

(PaaS) dari Google yang memungkinkan penggunaan resources komputasi di atas 

infrastruktur Google. Google App Engine memungkinkan pengembangan aplikasi 

dapat dengan mudah dan cepat dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 

Java dan/atau Phyton dan tidak memerlukan usaha pemeliharaan yang ekstra sulit. 

Selain itu dengan menggunakan Google App Engine biaya penggunaan relatif 

murah yaitu membayar untuk apa yang digunakan[5]. Berdasarkan uraian dan latar 

belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan 

judul “KOMPARASI IMPLEMENTASI MODEL MACHINE LEARNING 

HOAX NEWS CLASSIFICATION PADA LOCAL DAN CLOUD COMPUTING 

DEPLOYMENT MENGGUNAKAN GOOGLE APP ENGINE” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara memadukan kedua 

teknologi machine learning dengan cloud computing untuk implementasi hoax 
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news classification menggunakan machine learning dan cloud computing 

menggunakan model deployment Platform as a Service (PaaS) Google App Engine. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Model machine learning yang digunakan merupakan hasil latih hoax news 

classification. 

2. Penelitian ini fokus pada implementasi model hasil latih pada sistem 

informasi menggunakan model latih hoax news classification pada model 

deployment Platform as a Service (PaaS) Google App Engine. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah komparasi implementasi model machine learning 

hoax news classification pada local dan cloud computing deployment menggunakan 

Google App Engine. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

diantaranya: 

1. Tersedia rancangan arsitektur hoax news classification dengan memadukan 

teknologi machine learning dan Cloud computing. 

2. Tersedia deteksi hoax news classification pada Platform as a Service (PaaS) 

Google Cloud Platform. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai definisi mengenai 

beberapa istilah dalam pengerjaan skripsi yang 

diambil dari berbagai sumber (buku, jurnal, dan lain 

sebagainya). BAB II berisi tentang Berita Hoax, 

Machine learning, Cloud computing, Google Cloud 

Platform, Penelitian Terkait, Capstone Project, 

Kerangka Penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi penelitian 

yang berisikan waktu dan tempat penelitian, alat dan 

bahan, tahapan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang berisi 

tentang hasil dari penelitian yang dilakukan serta 

pengolahan data dari hasil penelitian 

BAB V KESIMPULAN 

 Bab ini merupakan kesimpulan berisi kesimpulan 

hasil dan saran berdasarkan penelitian 

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN  

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Berita Hoax 

 

Menurut kamus besar bahasa indonesia berita adalah cerita atau keterangan 

mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan menurut seorang pakar 

Mitchel V. Charnley dalam bukunya Reporting edisi III (Holt-Reinhart & Winston, 

New York, 1975 halaman 44) menyebutkan berita adalah laporan yang tepat waktu 

mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-

duanya bagi masyarakat luas. Sehingga dapat dikatakan bahwa berita adalah sebuah 

keterangan mengenai kejadian yang tepat waktu sesuai dengan fakta atau opini yang 

dianggap penting bagi pembaca, pendengar maupun penonton. Seiring dengan 

perkembangan teknologi perkembangan berita semakin tidak jelas apakah 

kebenarannya sesuai dengan fakta atau hanya hoax belaka. Menurut Werme (2016), 

berita hoax merupakan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja 

menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax adalah berita yang 

misleading atau menyesatkan, informasi dalam berita hoax tidak memiliki landasan 

faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta [6].  

 

2.2 Machine learning 

 

Pembelajaran mesin adalah studi ilmiah tentang algoritma dan metode statistik yang 

sistem komputer digunakan untuk secara efektif melakukan tugas tertentu tanpa 

menggunakan eksplisit instruksi, mengandalkan pola dan inferensi sebagai 

gantinya. Hal ini dilihat sebagai bagian dari kecerdasan buatan, algoritma 

pembelajaran mesin membangun model matematika dari data sampel, yang dikenal 

sebagai "data pelatihan", untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa secara 

eksplisit diprogram untuk melakukan tugas. Ada lima jenis algoritma pembelajaran 

mesin supervised, semi-supervised, active learning, reinforcement and 

unsupervised learning [7]. 
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2.3 Cloud Computing  

 

Menurut The National Institute  Standards and Technology (NIST) komputasi awan 

adalah model untuk memungkinkan akses jaringan yang ada di mana-mana, 

nyaman, sesuai permintaan ke jaringan bersama kumpulan sumber daya komputasi 

yang dapat dikonfigurasi (misalnya, Jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan 

layanan) yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen 

minimal atau interaksi penyedia layanan. Model cloud ini terdiri dari lima 

karakteristik penting (On-demand self-service, Broad network access, Resource 

pooling, Rapid elasticity, Measured service.), tiga model layanan yaitu Software as 

a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), 

dan empat penerapan model berupa Private cloud, Community cloud., Public cloud, 

Hybrid cloud[8].   

 

 

Gambar 2.1. The Conceptual Reference Model Cloud Computing. 

 

 

2.3.1 Karakteristik Cloud Computing 

 

Lima karakteristik penting dalam cloud computing menurut National Institute of 

Standards and Technology (NIST)[8]: 
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1 On-demand self-service. 

Seorang konsumen secara sepihak dapat menyediakan kemampuan komputasi, 

seperti: server time dan network storage, sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa 

memerlukan interaksi manusia dengan masing-masing penyedia layanan. 

 

2 Broad network access. 

Kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan dapat diakses kapan saja dan dimana 

saja melalui mekanisme standar seperti telepon seluler, tablet, laptop dan 

workstations 

 

3 Resource pooling 

Sumber daya komputasi penyedia dikumpulkan untuk melayani banyak konsumen 

menggunakan model multi-tenant, dengan sumber daya fisik dan virtual yang 

ditugaskan berbeda secara dinamis dan ditugaskan kembali sesuai dengan 

permintaan konsumen. Umumnya pelanggan tidak memiliki kendali atau 

pengetahuan lokasi sumber daya yang disediakan tetapi mungkin dapat menentukan 

lokasi di tingkat yang lebih tinggi (misalnya, negara, negara bagian, atau pusat 

data). Contoh sumber daya termasuk penyimpanan, pemrosesan, memori, dan 

bandwidth jaringan. 

 

4 Rapid elasticity 

Kemampuan sumber daya yang digunakan dapat dengan mudah diatur besarnya 

sesuai kebutuhan konsumen dan tidak terbatas dalam kapasitasnya. 

 

5 Measured Service. 

Penggunaan sumber daya dapat di monitoring, dikendalikan, dan dilaporkan 

sebagai upaya transparansi penyedia layanan dengan memanfaatkan pengukuran 

sesuai dengan jenis pelayananya. 
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2.3.2 Service Models Cloud Computing 

 

Cloud computing tersusun atas beberapa layanan yang berjalan di atasnya, secara 

umum terdapat 3 layanan menurut National Institute of Standards and Technology 

(NIST)[8]: 

 

Software as a Service (SaaS). Kemampuan yang diberikan kepada konsumen 

dengan menggunakan layanan penyedia aplikasi yang berjalan di infrastruktur 

cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat klien baik melalui antarmuka, 

seperti browser web (misalnya, email berbasis web), atau antarmuka program. 

Konsumen tidak mengelola atau mengontrol infrastruktur cloud yang mendasari 

termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan 

aplikasi individual, dengan kemungkinan pengecualian dari pengaturan konfigurasi 

aplikasi khusus pengguna yang terbatas.  

 

Platform as a Service (PaaS). Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk 

mengelola infrastruktur aplikasi di cloud yang dibuat atau diperoleh konsumen 

menggunakan bahasa pemrograman, perpustakaan, layanan, dan alat yang 

didukung oleh penyedia layanan. Konsumen tidak perlu mengelola atau mengontrol 

infrastruktur cloud yang mendasarinya termasuk jaringan, server, sistem operasi, 

atau penyimpanan, tetapi memiliki kontrol atas aplikasi yang digunakan dan 

mungkin pengaturan konfigurasi untuk lingkungan aplikasi-hosting. 

 

Infrastructure as a Service (IaaS). Kemampuan yang diberikan kepada konsumen 

untuk mengelola pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi 

mendasar lainnya di mana konsumen dapat menggunakan dan menjalankan 

perangkat lunak sewenang-wenang, yang mencakup pengoperasian sistem dan 

aplikasi. Konsumen tidak mengelola atau mengontrol cloud yang mendasarinya 

infrastruktur tetapi memiliki kendali atas sistem operasi, penyimpanan, dan aplikasi 

yang digunakan, dan mungkin kontrol terbatas dari komponen jaringan tertentu 

(misalnya, firewall host). 
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2.3.3 Deployment Models Cloud Computing 

 

Cloud computing tersusun atas deployment models yang didefinisikan menurut 

National Institute of Standards and Technology (NIST) teerdiri dari private, 

community, public, dan hybrid[8]. 

 

Private cloud. Infrastruktur cloud yang disediakan digunakan untuk penggunaan 

eksklusif oleh satu organisasi yang terdiri dari beberapa konsumen (misalnya, unit 

bisnis). Itu mungkin dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi, pihak 

ketiga, atau kombinasi dari mereka, dan mungkin ada di dalam atau di luar tempat.  

 

Community cloud. Infrastruktur cloud disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh 

komunitas konsumen dari organisasi yang memiliki kepentingan yang sama (mis., 

Misi, persyaratan keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kepatuhan). 

Memungkinkan kepemilikan, pengelolaan, dan pengoperasian oleh satu atau lebih 

organisasi dalam komunitas, sepertiga pihak, atau beberapa kombinasi dari mereka, 

dan mungkin ada di dalam atau di luar tempat. 

 

Public cloud. Infrastruktur cloud disediakan untuk penggunaan terbuka oleh 

masyarakat umum. Itu memungkinkan kepemilikan, pengelolaan, dan 

pengoperasian oleh organisasi bisnis, akademik, atau pemerintah, atau beberapa 

kombinasi dari mereka. Itu ada di tempat penyedia cloud. 

 

Hybrid cloud. Infrastruktur cloud yang memungkinkan penggabungan dari dua atau 

lebih layanan deployment models cloud yang berbeda infrastruktur (private, 

community, or public) yang tetap merupakan entitas unik, tetapi terikat bersama-

sama oleh teknologi standar atau eksklusif yang memungkinkan data dan aplikasi 

portabilitas (misalnya, Cloud bursting untuk penyeimbangan beban antar cloud). 

 

2.4 Google Cloud Platform 

 

Terdapat banyak penyedia layanan cloud computing termasuk Google, Amazon, 

Microsoft, Rackspace, DigitalOcean, dan lainnya. Dengan ada begitu banyak 
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pesaing, masing-masing perusahaan ini memiliki ide uniknya sendiri tentang cara 

terbaik untuk melayani pelanggan mereka. Meski masing-masing menawarkan 

banyak produk serupa, ternyata implementasi dan detail cara kerja produk tersebut 

cenderung sedikit berbeda. Google Cloud Platform (GCP) adalah kumpulan 

layanan produk cloud computing yang memungkinkan dunia menggunakan bagian 

dari infrastruktur internal Google. Koleksi ini berisi banyak layanan yang umum 

untuk semua penyedia cloud, Misalnya, mesin virtual on-demand, menggunakan 

Google Compute Engine untuk penyimpanan objek atau menyimpan file 

menggunakan Google Cloud Storage. Termasuk juga mencakup API untuk 

teknologi Google yang lebih canggih seperti Bigtable, Cloud Datastore, dan 

Kubernetes. Dimana dengan layanan yang terus berkembang Google menawarkan 

beberapa layanan yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Computing 

resources, 2. Storage resources, 3. Databases, 4. Networking services, 5. Identity 

management and security 6. Development tools, 7. Management tools, 8. 

Specialized services [9][10].  

 

 

Gambar 2.2. Logo Google Cloud Platform. 

 

2.4.1 Computing Resources 

 

Layanan cloud public menyediakan berbagai pilihan layanan komputasi. Di salah 

satu ujung spektrum, pelanggan dapat membuat dan mengelola Virtual machine 

sendiri. Model ini memberi pengguna cloud kontrol terbesar dari semua layanan 

komputasi. Pengguna bahkan dapat menentukan sistem operasinya sendiri untuk 

dijalankan, paket mana yang akan diinstal, dan kapan harus mencadangkan dan 

melakukan operasi pemeliharaan lainnya. Jenis layanan komputasi ini biasanya 

disebut sebagai Infrastructure as a Service (IaaS). Model alternatif lain, yang 
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disebut Platform as a Service (PaaS), menyediakan lingkungan run-time untuk 

menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola server, jaringan, dan sistem 

penyimpanan yang mendasarinya. Produk komputasi IaaS GCP disebut Compute 

Engine, dan produk PaaS mereka adalah App Engine dan Cloud Functions. Selain 

itu, Google menawarkan Kubernetes Engine, yang merupakan layanan untuk 

mengelola Container dalam sebuah cluster; jenis layanan ini semakin popular 

alternatif untuk mengelola kumpulan Virtual machine secara mandiri [10].  

 

2.4.1.1 Google App Engine  

 

Google App Engine merupakan sebuah layanan Platform as a Service (PaaS) yang 

dimiliki oleh Google Cloud Platform. App Engine mengelola komputasi dan 

infrastruktur jaringan yang mendasarinya. Tidak perlu mengkonfigurasi Virtual 

machine atau memperkuat jaringan untuk melindungi aplikasi karena sudah 

dikonfigurasi oleh penyedia layanan. App Engine sangat ideal untuk aplikasi 

backend web dan seluler. App Engine tersedia dalam dua jenis: standar dan 

fleksibel. Di lingkungan standar, pelanggan dapat menjalankan aplikasi dalam 

sebuah bahasa spesifik sandbox, jadi aplikasi diisolasi dari sistem operasi server 

yang mendasarinya serta dari aplikasi lain yang berjalan di server itu. Lingkungan 

standar sangat cocok untuk aplikasi yang ditulis dalam salah satu bahasa yang 

didukung dan tidak perlu dioperasikan paket sistem atau perangkat lunak 

terkompilasi lainnya yang harus diinstal bersama dengan kode aplikasi. Di 

lingkungan yang fleksibel, pengguna menjalankan Container Docker di lingkungan 

App Engine. Lingkungan yang fleksibel bekerja dengan baik jika pengguna 

memiliki kode aplikasi tetapi juga membutuhkan library atau perangkat lunak pihak 

ketiga lainnya yang perlu diinstal. Sesuai dengan namanya, lingkungan yang 

fleksibel memberi pengguna lebih banyak pilihan, termasuk kemampuan untuk 

bekerja dengan proses latar belakang dan menulis ke disk lokal. Dengan App 

Engine, pengembang dan administrator aplikasi tidak perlu sibuk mengkonfigurasi 

VM atau menentukan Cluster Kubernetes. Sebagai gantinya, pengembang 

membuat aplikasi dalam bahasa pemrograman populer seperti Java, Go, Python, 

atau Node.js dan menyebarkan kode itu ke aplikasi tanpa server lingkungan [10]. 
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2.4.2 Storage 

 

Meskipun bukan merupakan bagian paling glamour dari sebuah layanan cloud, 

storage merupakan suatu layanan yang sangat penting. Melalui sebuah 

penyimpanan terkadang aplikasi membutuhkan waktu baca dan tulis yang cepat 

untuk jumlah data yang moderat. Di lain waktu, aplikasi bisnis mungkin 

memerlukan akses ke penyimpanan arsip petabyte tetapi dapat mentolerir menit dan 

bahkan jam untuk mengambil dokumen. GCP memiliki beberapa penyimpanan 

sumber daya untuk menyimpan objek dan file. 

 

2.4.2.1 Cloud Storage 

 

Cloud Storage adalah sistem penyimpanan objek GCP. Objek dapat berupa semua 

jenis file atau biner objek besar. Objek diatur ke dalam bucket, yang dianalogikan 

dengan direktori file System. Cloud Storage memungkinkan layanan yang 

menerima, menyimpan, dan mengambil file atau objek dari sistem penyimpanan 

terdistribusi. Cloud Storage dapat diakses dari VM (atau perangkat jaringan lain 

dengan hak istimewa yang sesuai) dan sebagainya melengkapi sistem file pada 

persistent disk. Setiap objek yang disimpan dapat dialamatkan secara unik oleh 

URL, dimana pengguna GCP dan lainnya dapat diberikan izin untuk membaca dan 

menulis objek ke bucket. Seringkali, aplikasi akan diberikan hak istimewa melalui 

role IAM untuk mengaktifkan aplikasi untuk membaca dan menulis ke buckets. 

Cloud Storage berguna untuk menyimpan objek yang diperlakukan sebagai satu 

unit data. Ada berbagai kelas penyimpanan cloud antara lain penyimpanan regional, 

sangat cocok untuk aplikasi yang berjalan di region yang memerlukan akses latensi 

rendah ke objek di Cloud Storage. Cloud Storage memiliki beberapa fitur lanjutan 

yang berguna, seperti dukungan untuk beberapa wilayah. Ini menyediakan 

penyimpanan replika objek di beberapa region Google Cloud, yaitu penting untuk 

ketersediaan tinggi, daya tahan, dan latensi rendah. penyimpanan nearline adalah 

pilihan yang baik untuk operasional biayanya lebih murah daripada regional atau 

penyimpanan multiregional dan dioptimalkan untuk akses yang jarang. Kelas cold 

storage adalah penyimpanan arsip berbiaya rendah yang dirancang untuk daya 
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tahan tinggi dan akses yang jarang. Kelas penyimpanan ini cocok untuk data yang 

diakses kurang dari sekali per tahun. Fitur Cloud Storage yang berguna adalah 

kumpulan kebijakan pengelolaan siklus proses yang dapat secara otomatis 

mengelola objek berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan [10].  

 

2.5 Penelitian Terkait 

 

2.5.1 Perancangan Sistem Pendeteksi Berita Hoax Menggunakan Algoritma 

Levenshtein Distance Berbasis PHP. 

 

Pada penelitian ini Aprillianda Pasaribu, Marto Sihombing, dan Relita Buaton 

membahas tentang perancangan sistem pendeteksi berita hoax menggunakan 

Algoritma Levenshtein Distance (LD) yang berbasis bahasa pemrograman php serta 

database sebagai tempat penyimpanan berita hoax. Dalam penelitian ini berfokus 

terhadap penggunaan algoritma TF-IDF untuk mengukur bobot setiap kata dan 

Algoritma Levenshtein Distance (LD) digunakan untuk menghitung jarak antara 

dua kata (string) yang akan dibandingkan, serta untuk mengukur kesamaan antara 

dua kata yaitu kata sumber dan kata target. Dimana dalam proses penelitian 

dilakukan dua tahap pemrosesan yaitu text preprocessing dan representasi text.  

Fase preprocessing meliputi fase tokenizing, filtering, dan stemming. Sedangkan 

representasi text menggunakan algoritma TF-IDF dan Levenshtein Distance (LD). 

Hasil penelitian ini didapatkan batas 0,1 dengan data uji 40 dokumen dengan 

pembagian 20 berita non-hoax dan 20 berita hoax, memiliki nilai Precision, Recall 

dan Accuracy yang konsisten yaitu Precision 0,7; Recall 0,7 dan Accuracy 70% 

yang berarti semakin banyak kata hoax yang dijadikan data latih, maka semakin 

akurat sistem melakukan pendeteksian . 

 

Pada penelitian ini penulis memberikan beberapa masukan untuk penelitian 

selanjutnya yaitu mengimplementasikan tahapan pada sistem untuk dapat 

menghapus karakter seperti karakter emoticon, angka, dan simbol lainnya yang 

tidak dikenali dalam sistem ini sehingga dapat lebih meningkatkan keakuratan 

berita. Menggunakan database berita hoax otomatis, mengelompokkan database 

kata hoax sesuai dengan topiknya dan memberikan pilihan pendeteksian berita 
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berdasarkan topiknya juga. Dengan begitu diharapkan perhitungan jarak kata 

beserta pembobotannya akan lebih spesifik dan dapat meningkatkan perhitungan 

akurasinya. Serta menerapkan algoritma lain seperti cosine similarity, Naïve Bayes, 

Algoritma C4.5, dan lain sebagainya [6]. 

 

2.5.2 Sistem Pendeteksi Berita Hoax di Media Sosial dengan Teknik Data 

Mining Scikit Learn 

 

Pada penelitian ini Munawar, Yosua Riadi Silitonga membahas tentang 

perancangan sistem hoax detection pada media sosial dimana penulis berfokus 

terhadap perancangan sistem hoax detection berbahasa Indonesia menggunakan 

representasi vektor teks berdasarkan Term Frequency yang mengimplementasikan 

teknik klasifikasi Support  Vector Machine (SVM) dan Stochastic Gradient Descent 

dengan akurasi capaian lebih dari 60%.   Dalam penelitian ini penulis melakukan 

mining data pada media sosial Twitter dan Facebook untuk dijadikan data training 

dan data testing, kemudian dilakukan pra pemrosesan data yang terdiri dari fase 

CountVectorizer dan TF-IDF.  Hasil dari penelitian ini dilakukan pengujian 

sebanyak tiga kali terhadap model evaluasi dimana pengujian pertama dilakukan 

dengan data sebanyak 20, pengujian kedua 30 data dan pengujian ketiga 38 data. 

Dari pengujian ini dihasilkan nilai rata rata pada model yaitu MulinomialNB TF-

IDF 60%, MultinomialNB CountVectorizer 71%, Passive Aggressive Classifier 

65,3%, Support Vector Classifier 60%, yang berarti bahwa semakin tinggi akurasi 

berita pada akurasi vector klasifikasi semakin jelas posisinya apakah palsu atau 

bukan, dan penambahan berita ke dalam dataset tidak berpengaruh signifikan atas 

tingkat akurasi model. 

 

Pada penelitian ini juga penulis memberikan saran terkait penelitian lebih lanjut 

yaitu perlu penambahan beberapa klasifikasi yang lain guna lebih mempertajam 

hasil analisis, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk menilai apakah suatu 

berita termasuk kategori palsu atau bukan.   Perlu adanya penambahan media sosial 

yang lain seperti youtube dan lain-lain agar kesimpulan yang didapatkan bisah lebih 

tajam serta perlunya pengujian lebih banyak lagi berita yang jelas jelas terbukti 

palsu guna melihat akurasi hasilnya [11]. 
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2.5.3 Implementasi Long Short-Term Memory untuk Identifikasi Berita Hoax 

Berbahasa Inggris pada Media Sosial. 

 

Pada penelitian ini Jasman Pardede, Raka Gemi Ibrahim membahas terkait 

penggunaan algoritma Long Short-Term Memory  (LSTM) untuk identifikasi berita 

hoax pada media sosial berbahasa inggris. Pada penelitian ini sistem kinerja diukur 

berdasarkan Precision, Recall, Accuracy, dan F-Measure scores. Hasil penelitian 

ini setelah dilakukan pengujian perbandingan terhadap algoritma Bidirectional 

Long Short-Term Memory  (BiLSTM), Logistic Regression (LR), Support Vector 

Classifier (SVM), dan Multinomial Naïve Bayes didapatkan hasil pada algoritma 

BiLSTM nilai Precision  0.94, Recall 0.96, F1-Score 0.95, dan Accuracy 0.94. Pada 

algoritma LR nilai Precision  0.82, Recall 0.94, f1-score 0.87, dan Accuracy 0.86. 

pada algoritma SVM nilai Precision  0.92, Recall 0.92, f1-score 0.92, dan Accuracy 

0.92. pada algoritma Multinomial Naïve Bayes diperoleh nilai Precision 0.92, 

Recall 0.85, f1-score 0.88 dan Accuracy 0.88. Berdasarkan hasil penelitian ini 

penulis mengatakan bahwa penelitian implementasi algoritma BiLSTM untuk 

deteksi berita hoax memberikan kinerja lebih baik dibandingkan dengan metode 

Support Vector Classifier, Logistic Regression, dan Multinomial Naïve Bayes. Pada 

penelitian ini juga penulis memberikan saran untuk mengimplementasikan 

membangun vocabulary dengan memilih korpus yang lebih variatif, agar 

vocabulary lebih bervariasi untuk meningkatkan kinerja pada model [11]. 

 

2.5.4 Implementasi Komputasi Awan Menggunakan Teknologi Google App 

Engine (GAE) dan Amazon Web Services (AWS) 

 

Pada penelitian ini Adi Nugroho, ST, MMSI dan Dr Techn Khabib Mustofa, SSi, 

MKom membahas kelebihan serta kekurangan kedua vendor komputasi awan 

berupa Google App Engine (Gae) dan Amazon Web Services (Aws) dari sudut 

pandang para manajer di bidang Teknologi Informasi yang akan melakukan 

investasi yang bermanfaat bagi organisasi/perusahaannya. Dari hasil analisis 

penelitian ini didapatkan hasil yaitu, pada komputasi awan menggunakan teknologi 

Google App Engine memiliki kelebihan yaitu aplikasi dapat dengan mudah dan 
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cepat dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan/atau Phyton dan 

tidak memerlukan usaha pemeliharaan yang ekstra sulit serta biaya penggunaan 

yang relatif murah (bahkan gratis untuk aplikasi-aplikasi kecil). Sedangkan 

kekurangannya, Google App Engine relatif sukar untuk dikembangkan terutama 

yang memerlukan akses penuh ke sistem yang mendasari. Selain itu sistem yang 

terkendali penuh tidak memungkinkan pustaka-pustaka (library) dan framework-

framework tertentu digunakan oleh aplikasi-aplikasi GAE. Serta GAE tidak 

mendukung penggunaan sistem basis data relasional. Pada teknologi Amazon Web 

Services (AWS) memiliki kelebihan yaitu Aplikasi pada AWS dapat ditulis 

menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti PHP, Ruby, serta Java, dan 

dapat dikembangkan dengan cara yang sangat fleksibel karena pengguna memiliki 

kendali penuh pada sistem yang mendasari, struktur pembiayaan yang sederhana, 

mendukung sistem basis data yang dibutuhkan pengguna, serta pengguna dapat 

menambahkan server di luar Amazon Web Service. Sementara untuk 

kekurangannya pengembangan pada AWS relatif sulit untuk mempelajari 

pengembangan aplikasi-aplikasi diatasnya dibandingkan di atas Google App 

Engine. Selain itu untuk pengembangan aplikasi memerlukan waktu relative lebih 

lama untuk dikembangkan bahkan untuk aplikasi yang sederhana. Pada penelitian 

ini juga Adi Nugroho, ST, MMSI dan Dr Techn Khabib Mustofa, SSi, MKom 

menyampaikan bahwa pemilihan penggunaan teknologi di dasarkan pada strategi 

perusahaan untuk aplikasi-aplikasi yang berukuran relatif kecil, kelihatannya 

penggunaan Google App Engine lebih ekonomis. Untuk aplikasi-aplikasi 

komputasi awan yang sangat besar dan kompleks, kelihatannya penggunaan 

Amazon Web Service lebih direkomendasikan karena aplikasi-aplikasi bisa  

dikembangkan dengan akses penuh ke sistem yang mendasari[5]. 

 

2.5.5 Library Management System Implementation on Google App Engine 

(GAE) Cloud Infrastructure 

 

Pada penelitian ini membahas tentang sistem manajemen perpustakaan dimana 

tujuan dari sistem ini menyajikan kontrol akses pada manajemen perpustakaan di 

universitas di cloud computing dengan menggunakan Platform as a Service (PaaS) 

dari cloud. Dalam sistem ini Google App Engine digunakan untuk pengembangan 
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manajemen perpustakaan dimana sistem ini mendukung akses kontrol dengan 

menggunakan Mandatory Access Control (MAC) sebagai pencegahan keamanan 

pada data. Hasil dari penelitian ini Google App Engine digunakan untuk 

implementasi sistem manajemen perpustakaan dan didapatkan cloud computing 

yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dan pengendalian keamanaan, sistem 

manajemen perpustakaan berbasis cloud yang dapat mendukung layanan yang 

scalable, kontrol keamanan sistem dari mana saja, penghematan waktu, biaya, dan 

ruang pengembangan, sistem yang mudah dirawat dan aman, kontrol akses yang 

tepat berdasarkan kebijakan perpustakaan, serta ketersediaan data hanya untuk yang 

berwenang[12]. 

 

2.5.6 Rancang Bangun Web Repositori Skripsi Mahasiswa Berbasis OAI-

PMH 2.0 Menggunakan Google App Engine (Studi Kasus: Program 

Studi Ilmu Komputer Universitas Mulawarman) 

 

Pada penelitian ini Pebrida Saputri, Zainal Arifin, dan Yulianto melakukan 

penelitian tentang merancang sebuah web repositori berbasis Open Archives 

Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 2.0. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mempermudah proses manajemem web repositori diantaranya 

mengumpulkan, menyimpan dan mempublikasikan skripsi-skripsi mahasiswa ilmu 

komputer Fakultas MIPA Universitas Mulawarman. Dalam penelitian ini 

pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dengan tahapan 

pengumpulan data, penelitian, perancangan, dan integrasi dan pengujian. Hasil dari 

penelitian ini yaitu sebuah sistem web repositori skripsi mahasiswa yang berhasil 

diimplementasikan dan dapat berfungsi sebagai digital library sesuai dengan 

skenario perancangan DFD dan ERD dimana pada sistem ini terdapat tiga aktor 

berupa Admin, Anggota dan User Umum. Dari penelitian ini penulis mengatakan 

bahwa Aplikasi website repository skripsi ilmu komputer universitas mulawarman 

berfungsi sebagai digital library dan dapat digunakan serta dilengkapi dengan  

fasilitas pencarian skripsi dan unduh skripsi secara online. Selain itu penulis juga 

mengatakan dengan memanfaatkan OAIPMH 2.0 dapat memudahkan service 

provider untuk mengharvest metadata dari data-data yang ada serta terdapat 
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keterbatasan pada pengembangan sistem di Google App Engine karena bahasa PHP 

yang masih berstatus beta dan platform bersifat gratis. 

 

2.5.7 Implementation of K-Means Clustering in Cloud Computing Environment 

 

Pada penelitian Implementation of K-Means Clustering in Cloud Computing 

Environment ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menerapkan algoritma 

K-Means di Google Cloud menggunakan Google App Engine dengan Cloud SQL. 

Dalam penelitian ini algoritma K-Means di implementasikan menggunakan bahasa 

pemrograman java dengan menggunakan Eclipse IDE untuk mendesain dan 

mengembangkan aplikasi serta pembuatan database dan table menggunakan 

Google Cloud SQL. Selain itu dalam penelitian ini Google App Engine digunakan 

untuk mendeploy aplikasi, serta real-time Dataset digunakan untuk analisis. Hasil 

dari penelitian ini adalah dua dataset real-time berupa “Iris Dataset” dengan 5 

atribut (sepal width, sepal length, petal width, petal length and class label) dan 150 

instances dengan three classes Iris flowers berupa Iris setosa, Iris versicolor, Iris 

virginica. Pada eksperimen ini diasumsikan nilai k=3 maka dihasilkan output 

kluster tiga. cluster ditampilkan dengan nama cluster1, cluster2 dan klaster3. Pada 

dataset real-time berupa “Blood Transfusion Service Center Data Set” terdiri dari 

5 atribut dan 784 instances dilakukan 200 data untuk analisis dengan asumsi nilai 

k=2, maka banyaknya cluster keluaran adalah dua. Dalam penelitian ini penulis 

menyimpukan bahwa implementasi dan eksperimen algoritma K-Means di 

lingkungan cloud menunjukan bahwa algotitma berkerja dengan baik[13]. 

 

2.6 Capstone Project 

 

Penelitian komparasi implementasi model machine learning hoax news 

classification pada local dan cloud computing deployment menggunakan google 

app engine adalah bagian dari capstone project pada kegiatan studi independen 

Bangkit 2021 yang merupakan riset terhadap Hoax Detection yang terbagi dalam 

tiga riset, yaitu: Machine Learning, Cloud Computing, dan Android. Dalam 

pengembangan sistem ini penulis melakukan pengembangan terhadap pengelolaan 

cloud computing. Yang dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut: 
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Gambar 2.3. Diagram Blok Kerangka Capstone Project. 

 

2.7 Kerangka Penelitian 

 

Dalam pengembanagan sistem hoax news detection ini pengembangan sistem 

dibagi menjadi dua proses pengembangan cloud computing dan machine learning. 

Dimana dalam pengembangan sistem cloud computing ini proses yang dilakukan 

yaitu menerapkan hasil model yang telah dikembangkan dalam proses machine 

learning kemudian menerapkan model ke cloud computing dengan menggunakan 

teknologi compute sebagai pengelolaan sistem dan storage yang digunakan dalam 

penyimpanan model dan file pengembangan sistem. Yang dapat dilihat pada 

gambar 2.4 berikut: 
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Gambar 2.4. Diagram Blok Kerangka Sistem. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari program bangkit 2021 yang 

diselenggarakan oleh Google Indonesia yang bekerjasama dengan studi independen 

Kampus Merdeka. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari minggu ke-3 bulan 

Desember 2021 hingga April 2022.  

 

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

3.2.1 Alat 

 

Berikut adalah alat yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini: 

1. Satu unit Personal Computer (PC) MSI Modern 14-B11MOU-881ID dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

• Processor : Intel Core i3 1115G4- 3,0, Ghz 2 Core 4 Threads 

• RAM : DDR4 8GB 

• ROM : SSD 256GB NVMe 

• Sistem Operasi : Windows 10 

 

2. Aplikasi Visual Studio Code dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1 Communication

2 Planning

3 Modeling

4 Construction

5 Deployment

6 Documentation

No Aktivitas

3 1 2 3 44 1

Minggu ke-

MaretDesember Januari Februari

2 3 4 1 2 3 4 2 3 41

April
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• File Version : 1.63.2 

• Size : 76.2 MB 

 

3. Google Cloud Software Development Kit  (SDK) dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

• File Version : 368.0.0 

• Size : 2.25 KB (2,314 bytes) 

 

3.2.2 Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini yaitu sumber dataset 

berita yang digunakan sebagai dataset berita untuk data latih dan data uji dan 

dataset kamus slang sebagai data cleaning 

 

Tabel 3.2. Dataset Sumber Berita Hoax. 

Pemilik Repository : Pierobeat 

Tahun : 2020 

Judul Repository : Hoax-News-Classification 

Sumber Repository : https://github.com/pierobeat/Hoax-News-

Classification/blob/master/data/500_berita_indonesia.csv 

 

Tabel 3.3. Dataset Kamus Slang. 

Pemilik Repository : Nikmatun Aliyah Salsabila 

Tahun : 2018 

Judul Repository : Kamus Alay 

Sumber Repository : https://github.com/nasalsabila/kamus-

alay/blob/master/colloquial-indonesian-lexicon.csv 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. 

Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang 
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sistematik dan sekuensial. Metode waterfall memiliki tahapan-tahapan yaitu 

Communication, Planning, Modeling, Construction, and Deployment[14].  

 

 

Gambar 3.1. Metode Waterfall. 

 

3.3.1 Communication 

 

3.3.1.1 Project Initiation 

 

Tahapan ini merupakan tahapan melakukan studi untuk mengetahui kebutuhan 

layanan sistem dari stakeholder, kendala, kapabilitas, teknologi, serta tujuan yang 

ditetapkan dengan hasil konsultasi dengan stakeholder yang kemudian 

didefinisikan secara rinci sebagai sebuah fungsi spesifikasi sistem. Tahapan ini 

dilakukan dengan konsultasi secara langsung melalui virtual meeting dengan 

stakeholder hasil dari tahapan ini yaitu berupa project plan. 

 

3.3.1.2 Requirements Gathering  

 

a. Business Requirements 

   

Business requirements dalam tahap pengembangan sistem cloud computing ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dapat berjalan di regional Indonesia. 

2. Sistem dapat dikonfirgurasi dengan mudah, murah, sistem pemeliharaan 

rendah, dan mudah diskalakan. 

3. Sistem hanya membayar resources yang digunakan. 
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4. Sistem dapat menyimpan data model serta dataset yang digunakan dalam 

melakukan prediksi. 

5. Sistem dapat menjalankan aplikasi web.   

 

b. Kebutuhan Fungsional  

 

Kebutuhan fungsional dalam pengebangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Arsitektur hoax news classification dengan memadukan teknologi machine 

learning dan cloud computing. 

2. Deteksi hoax news classification pada Platform as a Service (PaaS) Google 

Cloud Platform. 

 

c. Kebutuhan Non-Fungsional 

 

Kebutuhan non-fungsional dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dapat dijalankan di berbagai platform web 

2. Deteksi hoax news dapat diakses 24 jam. 

3. Waktu respon sistem website kurang dari satu menit dalam melakukan 

prediksi 

 

3.3.2 Planning 

 

Tahapan ini merupakan tahap perencanaan sistem yang mencakup estimation, 

Scheduling, dan tracking. Dalam tahap ini sistem yang sudah sesuai dengan 

requirements selanjutnya dilakukan perencanaan pembuatan perangkat lunak hoax 

news detection sesuai kebutuhan.  

 

3.3.2.1 Estimation  

 

Tahapan estimasi sistem perbandingan implementasi model machine learning hoax 

news classification pada local deployment dan Platform as a Service (PaaS) Google 

App Engine ini terdiri dari estimasi machine learning, local Deployment, dan 

Google cloud computing deployment. 
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a. Machine learning 

 

Estimasi pembuatan model sistem deteksi hoax news classification ini terdiri dari 

pengumpulan dataset berita sebanyak 500 data dengan label valid dan hoax, masing 

masing sebanyak 250 data selain itu dalam pembuatan model ini digunakan dataset 

kamus slang[15], [16]. Dataset yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan 

tahap processing yang terdiri dari proses cleaning dataset berita yang terdiri dari 

penghapusan angka, spasi yang berlebih, emoji serta menerapkan proses 

lemmatization dengan mencocokan kalimat yang tidak sesuai dengan dataset 

kamus slang, dimana data yang sudah bersih selanjutnya dilakukan proses 

tokenization. Setelah itu data yang sudah di processing dilakukan proses pembuatan 

model dan di training dimana dalam pembuatan model ini menggunakan algoritma 

BiLSTM. Tahapan akhir pada pembuatan model yaitu dilakukan tahapan evaluasi 

dengan mengukur parameter akurasi, presisi, dan sensitivitas hingga model 

menghasilkan hasil prediksi yang baik sehingga model dapat digunakan. 

 

b.  Local Deployment Machine learning 

 

Estimasi pada local deployment yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman 

python dengan menggunakan framework flask sebagai kerangka kerja pada sistem 

deteksi hoax news classification dimana dalam estimasi penerapan sistem secara 

lokal dibutuhkan sebuah model machine learning yang sudah disimpan dalam 

format .h5, tampilan antarmuka hoax news detection yang digunakan sebagai 

halaman input dan output, serta sebuah pemrosesan input data berita hingga 

menghasilkan sebuah output hasil pemrosesan data input berupa hoax atau fakta. 

 

c. Google Cloud Platform Deployment. 

 

Estimasi rencana sistem deteksi hoax news classification pada Platform as a Service 

(PaaS) Google Cloud Platform yaitu menggunakan layanan PaaS bernama App 

Engine berperan sebagai tempat dimana sistem deteksi hoax news classification 

berjalan, Cloud Storage sebagai penyimpanan file sistem deteksi hoax news 
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classification, dan Cloud SDK sebagai tools yang digunakan untuk melakukan 

Deployment dari lokal ke cloud. Dalam proses Deployment ke cloud diperlukan 

setting environment berupa pemilihan sistem komputasi instance (F4) dengan 

spesifikasi CPU 2.4 GHz dan Memory 1024 MB, entrypoint berupa file Framework 

Flask, runtime berupa python serta requirements yang dibutuhkan agar sistem dapat 

berjalan pada Google App Engine.  

  

3.3.2.2 Scheduling 

 

Tahapan perencanaan penjadwalan sistem komparasi implementasi model machine 

learning hoax news classification pada local dan cloud computing deployment 

menggunakan Google App Engine ini menggunakan metode waterfall yang 

mencakup tahapan communication, Planning, modeling, Construction dan 

Deployment. Perencanaan ini dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 hingga 31 

Maret 2022 dimana sistem implementasi sudah mencapai tahap uji testing baik 

secara lokal maupun pada Google Cloud Platform. 

 

 

Gambar 3.2. Gantt Chart Scheduling. 
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3.3.2.3 Tracking  

 

Penerapan sistem tracking ini menggunakan tool management proyek gantt chart 

dengan metode software development waterfall. Melalui tahapan ini progress dapat 

diukur dan dilihat hasilnya sehingga progress dapat berjalan sesuai rencana.  

  

 

Gambar 3.3. Gantt Chart Tracking. 

 

3.3.3 Modeling 

 

3.3.3.1 Analysis 

 

Tahap ini mengalokasikan persyaratan untuk sistem perangkat keras atau perangkat 

lunak dengan membangun sistem secara keseluruhan Arsitektur. Desain perangkat 

lunak melibatkan pengidentifikasian dan penggambaran abstraksi sistem perangkat 

lunak dasar dan hubungannya. Pada tahapan ini dilakukan analisis terkait kebutuhan 

sistem secara local deployment maupun Google Cloud Platform deployment terkait 

sistem deteksi hoax news classification.  
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3.3.3.2 Design 

  

a. Model Topologi Fisik 

 

Pada tahap ini proses dalam pembuatan desain didasarkan pada kebutuhan sistem, 

dimana dalam proses desain arsitektur cloud computing ini dilakukan dengan 

menggunakan software online bernama draw.io. Proses desain ini dilakukan dengan 

dengan menerapkan machine learning yang disimpan ke dalam bentuk model 

dengan format .h5 yang kemudian dilakukan proses Deployment menggunakan 

framework flask serta berberapa library dalam proses pemrosesaan inputnya 

sehingga sistem dapat dijalankan secara lokal yang kemudian sistem tersebut 

diterapkan ke dalam sistem cloud computing dengan menggunakan layanan Google 

App Engine yang berjalan pada Platform as a Service (PaaS). Yang dapat dilihat 

pada gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4. Model Topologi Fisik Hoax News Detection. 
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3.3.4 Construction 

 

3.3.4.1 Code 

 

Tahapan ini merupakan tahap pengaplikasian sistem kedalam kode dimana dalam 

sistem implementasi model machine learning hoax news classification pada 

layanan Google App Engine ini, machine learning yang yang sudah dikembangkan 

disimpan ke dalam sebuah model dengan format .h5 dan diimplementasikan pada 

local computer dan selanjutnya diimplementasikan pada Platform as a Service 

(PaaS) Google Cloud Platform bernama Google App Engine dengan menggunakan 

bahasa pemrograman python dan framework flask.  

 

a. Machine learning 

 

Pada tahap implementasi model machine learning hoax news classification, sistem 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python serta beberapa 

library yaitu numpy, pandas, matplotlib, keras, dan tensorflow. Proses pembuatan 

model machine learning dimulai dari Preparation, Cleaning, Exploratory Data 

Analysis, Modeling, dan Evaluation.  

 

b. System Implementation 

 

Tahap implementasi sistem mencakup pembuatan kerangka kerja yang berjalan 

diatas Framework Flask dimana pembuatan Code dimuat dalam file app.py. selain 

itu dalam tahap implementasi model machine learning hoax news classification 

diperlukan pemrosesan data berupa proses pengambilan input berita, cleaning 

input, tokenization, processing input dengan model, hingga menghasilkan output 

berupa fakta atau hoax dimana proses ini dimuat dalam marks.py. selain itu dalam 

pengembangan sistem ini diperlukan pula tampilan antarmuka sebagai tempat user 

menginputkan berita yang akan diprediksi dan hasil prediksi dimana antarmuka ini 

dimuat dalam file .html dan .css. Hasil dari sistem yang sudah dapat berjalan secara 

lokal selanjutnya diimplementasikan ke cloud computing dengan membuat 
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konfigurasi file berupa requirements yang dimuat dalam file berformat .txt dan 

environment Google App Engine yang dimuat dalam file berformat .yaml 

 

3.3.4.2 Test  

 

Tahap testing pada sistem ini yaitu dengan melakukan uji testing terhadap Unit 

Testing Arsitektur dan Unit Testing pada App Engine Google Cloud Platform, 

dimana dalam uji testing parameter yang diukur yaitu nilai prediksi akurasi sistem 

dan komputasi kecepatan akses. Tahap uji testing menggunakan 100 data baru yang 

masing-masing terdiri dari 50 berita berlabel hoax dan 50 berita berlabel fakta. 

 

a. Unit Testing 

 

• Kode Unit  : TEST.PREDICT 

• Judul Unit  : Prediksi hoax news detection 

• Deskripsi Unit : Pada pengujian akan dilakukan pengecekan terhadap 

prediksi input berita. 

 

Tabel 3.4. Pengujian Prediksi Model machine learning 

Kode Prosedur Pengujian Hasil Harapan Keluaran 

TEST.PREDICT.01 Melakukan prediksi 

dengan berita kosong 

Gagal prediksi Sesuai 

TEST.PREDICT.02 Melakukan prediksi 

dengan berita hoax 

Berhasil prediksi  Sesuai 

TEST.PREDICT.03 Melakukan prediksi 

dengan berita fakta 

Berhasil prediksi Sesuai 

 

b. Skenario Pengujian Sistem 

 

Skenario dalam penggunaan sistem ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Mengakses aplikasi website 
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Dalam penggunaan dalam sistem ini pengguna dapat mengakses website hoax 

news detection berbasis website dimana aplikasi dapat diakses melalui link 

berikut: https://hoax-news-detection-337906.et.r.appspot.com. 

2. Input berita 

Skenario input berita merupakan tahapan selanjutnya setelah pengguna 

mengakses website hoax news detection dimana pengguna dapat melakukan 

input berita text yang akan dilakukan prediksi. 

3. Menunggu prediksi 

Tahapan ini merupakan tahapan ketiga dalam skenario penggunaan sistem 

dimana setelah pengguna menekan tombol prediksi sistem yang berjalan di 

cloud computing akan memproses data tersebut. 

4. Melihat hasil 

Tahapan skenario ini merupakan tahapan akhir dimana setelah pengguna 

menunggu hasil prediksi maka sistem akan menampilkan hasil klasifikasi 

prediksi sistem yang berupa informasi pengembalian input text, hasil prediksi 

hoax atau fakta dan nilai prediksi.  

 

 

Gambar 3.5. Flowchart Penggunaan Sistem. 

 

https://hoax-news-detection-337906.et.r.appspot.com/
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3.3.5 Deployment 

 

3.3.5.1 Operation & Maintenance 

 

Umumnya tahapan ini bukanlah tahapan yang sangat penting, tetapi tahapan ini 

merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem diimplementasikan dan digunakan 

secara nyata. Maintenance melibatkan perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan 

pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit system, 

dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru. 

 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi model machine learning hoax news detection pada teknologi 

cloud computing pada GAE berhasil dilakukan dan dapat digunakan, 

dibuktikan dengan sistem dapat diakses melalui alamat website https://hoax-

news-detection-337906.et.r.appspot.com. 

2. Implementasi pada lokal server lebih kompleks dibandingkan dengan GAE 

dikarenakan server lokal memerlukan installasi library untuk menjalakan 

sistem dan membatasi pengguna yang hanya single user.   

3. Implementasi sistem hoax news classification pada GAE berjalan dengan 

lebih stabil dan lebih baik, dikarenakan terdapat sistem terdistribusi auto 

scaling yang dapat membagi beban komputasi secara real-time meskipun 

dengan spesifikasi hardware yang lebih minim dibandingkan dengan server 

lokal. Dibuktikan testing sistem pada GAEyang berjalan dengan waktu rata-

rata kecepatan prediksi 11,53 detik sedangkan pada sistem lokal memerlukan 

waktu rata-rata 17,50 detik. 

 

5.2 Saran  

 

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan sistem hoax deteksi yang dapat berjalan secara real time 

sehingga sistem yang berjalan dapat sesuai dengan perkembangan waktu.  

2. Pengemabangan sistem menggunakan database yang dapat menyimpan 

berita hasil prediksi sehingga data tersebut dapat digunakan kembali sebagai 

dataset pengembangan sistem deteksi hoax news classification. 

https://hoax-news-detection-337906.et.r.appspot.com/
https://hoax-news-detection-337906.et.r.appspot.com/
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3. Sistem mengimplementasikan penggunaan custom domains agar sistem 

mudah diakses dan dijangkau. 
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