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Abstrak 
 

Sampai saat ini, aplikasi teks editor belum memiliki fasilitas untuk mencari semua kata-kata bahasa Inggris yang 

terdapat pada sebuah dokumen. Aplikasi text editor tidak menyediakan daftar kata bahasa Inggris. Selain itu, 

aplikasi text editor tidak memiliki fasilitas yang menjelaskan proses kerja dari algoritma pencarian yang 

digunakan. Proses kerja dari algoritma Aho-Corasick dan Karp-Rabin dimulai dari pengisian lokasi pencarian 

dokumen yang akan dilanjutkan dengan proses eksekusi algoritma untuk mencari kata asing. Terakhir, akan 

ditampilkan semua data hasil pencarian serta jumlah putaran pencarian dan kecepatan waktu pencarian. 

Perangkat lunak ini akan menampilkan proses kerja dari algoritma Aho-Corasick danKarp-Rabin secara tahapan 

demi tahapan. Selain itu, perangkat lunak juga akan menampilkan laporan hasil proses perhitungan yang dapat 

disimpan ke dalam sebuah file teks. 

 

Kata kunci : Aho-Corasick, Karp-Rabin, Pola, Kata Pencarian 

 

 

1. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Proses pencarian kata merupakan salah satu kegiatan penting dalam pemrosesan data. Proses pencarian kata 

dapat menghabiskan banyak waktu jika ruang pencariannya terlalu luas. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik 

pencarian yang efektif dalam pencarian kata tersebut. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan 

menggunakan komputerisasi, yang di dalamnya terdapat suatu aplikasi yang dapat mendukung proses dalam 

pencarian kata. 

Pada saat sekarang ini banyak ditemui jenis-jenis algoritma pencarian kata-kata salah satunya algoritma 

Aho-Corasick dengan algoritma Karp-Rabin. Pada ilmu komputer, algoritma Aho-Corasick adalah sebuah 

algoritma pencarian string yang diperkenalkan oleh Alfred V. Aho dan Margaret J. Corasick. Algoritma ini 

merupakan jenis algoritma pencocokan kamus yang mencari lokasi dari sekumpulan elemen dari string 

(kamus/dictionary) di dalam teks. Algoritma lainnya yaitu algoritma Karp-Rabin adalah sebuah algoritma yang 

dibuat oleh Richard M. Karp dan Michael O. Rabin yang ditemukan pada tahun 1987 yang menggunakan 

hashing untuk menemukan sembarang kata dari sekumpulan pola string pada sebuah teks. Untuk teks dengan 

panjang n dan p buah pola dari panjang kombinasi m, waktu pencarian rata-rata dan terbaik dari algoritma Karp-

Rabin adalah O(n+m), namun untuk kasus terburuk waktu yang diperlukan adalah O(nm). 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara kerja algoritma Aho-Corasick dan Karp-Rabin dalam pencarian kata-kata asing 

pada dokumen skripsi ? 

2. Bagaimana membandingkan algoritma Aho-Corasick dan Karp-Rabin dalam mencocokan dan 

mencari kata-kata asing pada dokumen skripsi ? 

3. Algoritma apa yang lebih optimal antara kedua algoritma dalam mencari dan mencocokan kata pada 

dokumen skripsi? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk membandingkan kedua algoritma dan menentukan 

performansi kecepatan, ketepatan waktu proses, akurasi serta efisiensi dalam mencari dan mencocokan kata, 

serta untuk mengetahui mana algoritma yang lebih optimal antara algoritma Aho-Corasick dengan algoritma 

Karp-Rabin. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami proses kerja algoritma Aho-Corasick dan algoritma Karp-Rabin dalam 

mencari dan mencocokan kata pada dokumen. 

2. Membantu Mengolah dokumen skripsi dengan algoritma Aho-Corasick dan algoritma Karp-Rabin . 

 

1.5   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. File yang dapat dibuka hanya file dokumen yang berekstensi *.doc dan *.docx 

2. Kata asing yang digunakan akan disimpan ke dalam sebuah file teks. 

3. Apabila terjadi kesalahan pengetikan kamus kata pada bahasa asing tidak akan terdeteksi. 

4. Kata asing yang akan dibahas yaitu hanya bahasa Inggris. 

5. Pada implementasi algoritma Karp- Rabin digunakan nilai hash SHA1 

 

 

2. Kajian Pustaka 

2.1 Metode Pencarian 

 

Pencarian (searching) merupakan pekerjaan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari – hari. Dalam text 

editor, sering dilakukan pekerjaan untuk mencari kata, atau mencari kata1 dan menggantikannya dengan kata2, 

atau mencari kata tertentu dan menghitung frekuensi kemunculan kata tersebut dalam dokumen. Windows 

explorer dan internet explorer dalam sistem operasi Windows menggunakan prinsip pencarian dalam melakukan 

pekerjaan dimaksud. 

Menemukan semua kemunculan dari sebuah pola (pattern) pada sebuah teks adalah sebuah problema 

yang sering muncul pada program pengolahan teks. Secara khusus, teks adalah sebuah dokumen yang diolah dan 

pola (pattern) yang dicari adalah sebuah kata tertentu yang diberikan oleh user untuk dilakukan pencarian. 

Algoritma efisien untuk problema ini dapat memberikan keuntungan yang cukup responsif bagi program 

pengolahan data. Algoritma pencocokan string juga digunakan untuk mencari pola tertentu pada sekuens DNA. 

Problema pencarian kata dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Asumsikan bahwa teks berupa sebuah array T[1 .. n] dengan panjang n dan pola (pattern) berupa 

sebuah array P[1 .. m] dengan panjang m. Lebih lanjut lagi, diasumsikan bahwa elemen dari P dan T adalah 

karakter yang diambil dari sebuah kumpulan alphabet . Sebagai contoh, dapat diambil  = {0, 1} atau  = {a, 

b, ..., z}. Array karakter dari P dan T sering disebut dengan string dari karakter. 

Dikatakan bahwa pola P muncul dengan shift s pada text T (atau secara ekivalen, bahwa kemunculan 

pola P dimulai dari posisi s + 1 pada teks T) jika 0 ≤ s < (n – m) dan T[s + 1 ... s + m] = P[1 .. m], yaitu jika T[s 

+ j] = P[j], untuk 1 ≤ j ≤ m. Jika P muncul dengan shift s pada T, maka disebut dengan valid shift, sebaliknya, 

jika tidak, maka s disebut invalid shift. Problema pencarian kata adalah problem untuk mencari semua valid shift 

dimana pola P yang diberikan muncul pada sebuah teks T yang diberikan. Gambar 1 berikut mengilustrasikan 

definisi ini: 

a b c a b a a b c a b a c

a b a a
s = 3

text T

pattern P

 
Gambar 1.  Ilustrasi Problema Pencarian Kata 

Sasaran dari problema pencarian kata di atas adalah untuk menemukan sebuah kemunculan pola P = 

‘abaa’ pada teks T = ‘abcabaabcabac’. Pola muncul hanya sekali pada teks yaitu pada shift s = 3. Nilai shift s = 3 

dikatakan sebagai valid shift. Setiap karakter dari pola dikoneksi oleh sebuah garis vertikal ke karakter yang 

sesuai pada teks, dan semua karakter yang sesuai diberi tanda cetak tebal (bold). 

2.2 Algoritma Aho-Corasick 

 

Dalam ilmu komputer, algoritma Aho-Corasick adalah algoritma mencari string yang diciptakan oleh 

Alfred.V.Aho dan Margareth J.Corasick. Ini adalah jenis algoritma kamus pencarian yang menempatkan unsur-
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unsur dari himpunan berhingga string dalam sebuah teks input. Ini cocok dengan semua pola (pattern) secara 

bersamaan. Kompleksitas dari algoritma ini adalah linear dalam panjang pattern. 

Untuk memberikan langkah kerja algoritma Aho-Corasick penulis memberikan contoh sederhana dari 

algortima Aho-Corasick, Misalnya user memiliki sekumpulan pattern sebagai berikut : ”aa”,”abc”,”abb” maka 

akan disusun sebuah trie dengan tahapan yang terlihat seperti gambar dibawah ini 

1

a

c

b

0

2

1

a

0

b b

3 4

5

1

a

0

b b

3 4

b c

65

 

Gambar 2. Contoh Algoritma Aho-Corasick 

Contoh diatas merupakan tahap tranformasi pembentukan masing-masing pattern penjelasannya 

sebagai berikut, buat trie untuk menampung pattern pertama, yaitu, ”aa”. Mula-mula dengan menciptakan state 0 

(initial state), sebagai root kemudian bergerak ke state 1 dan menciptakan label ”a”  (mewakili karakter pertama 

dari pattern) dilanjutkan dengan state 2 dan menciptakan label ”a” lagi (mewakili karakter kedua dari pattern). 

Hasilnya adalah sebuah trie yang tegak lurus secara vertikal, seperti terlihat pada trie paling kiri. 

Kemudian masukkan pattern kedua kedalam trie yaitu ”abc”. Karena karakter pertama ”a” sudah ada 

pada trie sehingga cukup melewati kembali jalur transisi state 0 ke state 1 (secara implisit ini adalah state 3), 

karakter kedua (”b”) dan ketiga (”c”) harus membuat state baru karena belum ada pada trie, karena itu terbentuk 

state 4 dan state 5. Tampilan trie pada tahap ini tampak seperti pada trie yang ditengah.  

Selanjutnya, masukkan pattern ketiga ”abb”. Karakter pertama ”a” sudah ada pada trie, dan cukup 

melewati kembali jalur state 0 ke state 1 (secara implisit ini adalah state 6), lalu karakter kedua”b” juga cukup 

melewati jalur state 1 ke state 4, karakter terakhir ”b” belum ditemukan trie karena itu dibuat state baru (state 8), 

dan menciptakan label ”b”. Tampilan trie sudah jadi terlihat pada trie paling kanan. Setelah terbentuk maka trie 

siap dibandingkan dengan teks. Jika karakter pada teks cocok maka dilakukan transition function. Jika tidak, 

maka dilakukan failure function kembali ke state sebelumnya (dalam Andrew, 2015:31). 

 

2.3 Algoritma Karp-Rabin 

Algoritma Karp-Rabin merupakan pencarian kata yang mencari sebuah pola berupa substring dalam 

sebuah teks menggunakan hashing. Algoritma Karp-Rabin ditemukan oleh Michael O. Rabin dan Richard 

.Algoritma ini sangat efektif untuk pencocokan kata dengan pola banyak. Salah satu aplikasi praktis dari 

algoritma Karp-Rabin adalah dalam pendeteksian plagiarisme. 

Langkah-langkah dalam algoritma Karp-Rabin adalah sebagai berikut : 

1. Menghilangkan tanda baca dan mengubah ke teks sumber dan kata yang ingin dicari menjada kata-kata 

tanpa huruf kapital. 

2. Mencari nilai hash dengan fungsi rolling hash yang terbentuk. 

3. Mencari nilai hash yang sama antara 2 teks. 

Untuk teks dengan panjang n dan pola dengan panjang m, waktu komputasi terbaik adalah O(n), 

sedangkan terburuknya adalah O((n-m+1)m). Contoh sederhana cara kerja algoritma Karp-Rabin adalah : 

 
Gambar 3. Contoh Algoritma Karp-Rabin 

 

Contoh diatas adalah penggunaan hashing dalam pencarian database. Apabila tidak di-hash, pencarian 

akan dilakukan karakter per karakter pada nama-nama panjangnya bervariasi dan ada 26 kemungkinan pada 

setiap karakter. Namun pencarian akan menjadi lebih mangkus setelah di-hash karena hanya akan 

membandingkan empat digit angka dengan Cuma 10 kemungkinan setiap angka (Handri Noprisson, Boko Susilo 

dan Ernawati, 2013:3). 
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2.3.1 Fungsi Hash 
Fungsi hash adalah setiap fungsi yang dapat digunakan untuk memetakan digital data dari ukuran yang 

sewenang-wenang untuk data digital ukuran tetap. Dalam pencarian kata pada algoritma Karp-Rabin fungsi hash 

yang digunakan adalah SHA1. SHA1 adalah serangkaian fungsi kriptografi hash yang dirancang oleh National 

Security Agency Amerika (NSA) dan diterbitkan oleh NIST sebagai US Federal Information Processing 

Standard. 

Fungsi hashing menyediakan metode sederhana untuk menghindari perbandingan jumlah karakter yang 

quadratik di dalam banyak kasus atau situasi. Daripada melakukan pemeriksaan terhadap setiap posisi dari teks 

ketika terjadi  pencocokan  pola, akan lebih  baik  efisien  untuk  melakukan pemeriksaan hanya  jika  teks yang 

sedang  proses  memiliki kemiripan  seperti  pada  pattern.  Untuk melakukan pengecekan kemiripan antara  dua  

kata  ini  digunakan fungsi hash. Fungsi hash yang digunakan biasanya modulo berbasis bilangan prima besar. 

Alasan dipilih bilangan prima yang cukup besar adalah untuk mengurangi kemungkinan dua buah 

correspendingnumber value yang sama. 

2.3.2.Nilai Hash SHA 1 

Cara kerja SHA1 adalah pesan diberi tambahan untuk membuat panjangnya menjadi kelipatan 512 bit (1 

x 512). Jumlah bit asal adalah k bit. Tambahakan bit secukupnya sampat 64 bit kuragnya dari kelipatan 512 (512 

– 64 = 448), yang disebut juga kongruen dengan 448(mod 512). Kemudian tambahkan 64 bit yang menyatakan 

panjang pesan. Inisiasi 5 md variable dengan panjang 32 bit yaitu a,b,c,d,e. Pesan dibagi menjadi blok berukuran 

512 bit dan setiap blok diolah. Kemudian keluaran setiap blok digabungkan dengan keluaran blok berikutnya, 

sehingga diperoleh output. 

Secara algoritma SHA1 bekerja seperti berikut: 

1. Penambahan bit-bit pengganjal. Ini dilakukan agar panjang pesan kongruen dengan 448 modulo 512. Ini 

berarti panjang pesan setelah ditambahi bit penganjal adalah 64 bit kurang dari kelipatan 512. 

2. Pesan dengan panjang 448 bit juga ditambah dengan bit-bit pengganjal. Ditambah dengan 512 bit 

pengganjal sebanyak 512 bit agar panjangnnya menjadi 960 bit. Bit pengganjal adalah sebuah bit 1 

diikuti selebihnya bit 0. 

3. pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan 

panjang pesan semula. Panjang bit ini menggenapkan panjang pesan menjadi kelipatan 512bit. 

4. SHA membutuhkan 5 buah penyangga uang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang 

penyangga adalah 5 x 32 bit = 160 bit. 

5. Kelima penyangga diberi nama A,B,C,D,E dan diberi nilai inisiasi 8 hexa. 

6. Pesan dibagi menjadi L buah blok yang masingmasing panjangnya 512 bit. 

7. Setiap blok 512bit ini diproses bersama dengan penyangga MD dari langkah 6 menjadi keluaran 128 

bit. 

 

Proses SHA1 terdiri dari 80 putaran dan masing-masing putaran menggunakan bilangan penambah Kt yaitu : 

1. Putaran 0 – 19 mengunakan K1 

2. Putaran 20-39 menggunakan K2 

3. Putaran 40-59 menggunakan K3 

4. Putaran 60-79 menggunakan K4 

 

K1- K4 adalah bilangan hexa yang dibangkitkan mirip dengan MD pada langkah 6.10. Operasi dasar SHA 

ditulis dengan notasi sebagai berikut : 

A,B,C,D,E _ (CLSs(A) + Ft(B,C,D) + E + Wt + Kt), A, CLS30(B), C,D 

Keterangan : 

A,B,C,D,E : lima buah penyangga 32 bit 

t  : Putaran (0 – 79) 

Ft   : Fungsi logika tiap putaran yang berbeda-beda tiap 20 putaran 

CLSs  : Operasi bit circular left sebanyak s bit 

Wt   : Word 32 bit yang diturunkan dari 512 blok bit yang sedang diproses 

Kt   : Konstanta penambah + operasi penjumlahan modulu 2pangakat 32. 

Untuk tiap putaran Ft adalah sebagai berikut : 

1. Putaran 0 -19 : (B and C) OR (~B and D) 

2. Putaran 20-39 : (B xor C xor D) 

3. Putaran 40-59 : (B and C) or (B and D) or (C and D) 

4. Putaran 60 – 79 : B xor C xor D 
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Langkah-langkah kerja pada SHA-1 adalah sebagai berikut: 

Melakukan padding terhadap pesan sehingga panjangnya adalah 448 modulus 512. 64 bit sisanya 

adalah representasi biner dari panjang pesan. Melakukan inisialisasi5 word buffer (160 bit)A, B, C, D, dan E 

dengan nilai A=67452301, B=efcdab89, C=98badcfe, D= 10325476, dan E=c3d2e1f0. Memproses pesan dalam 

blok-blok 16 word (512 bit) dengan ketentuan: 

1. Ekspansi 16 words menjadi 80 words dengan teknik mixing dan shifting. 

2. Menggunakan 4 round dari 20 operasi bit pada blok pesan dan buffer. 

3. Menambahkan output dengan input untuk mempeoleh nilai buffer yang baru. 

 

Fungsi kompresi yang digunakan oleh algoritma SHA-1 adalah sebagai berikut : 

A,B,C,D,E ← ( E + F(T,B,C,D) + S5(A) + Wt + Kt),A,S30(B),C,D. 

Output nilai hash adalah nilai terakhir dari buffer. SHA-1 adalah yang paling banyak digunakan dari 

fungsi hash SHA yang ada, dan digunakan dalam beberapa aplikasi keamanan secara luas digunakan dan 

protocol. 

Untuk contoh dalam proses SHA1, perhatikan Mula-mula, pesan diberi bit tambahan untuk membuat 

panjangnya menjadi kelipatan 512 bit (L . 512). Jumlah bit data asal adalah K bit. Tambahkan bit “1” kemudian 

tambahkan bit “0” secukupnya sampai 64 bit kurangnya dari kelipatan 512 (512  64 = 448), yang disebut juga 

dengan kongruen dengan 448 (mod 512). Akhirnya tambahkan 64 bit yang menyatakan panjang pesan sebelum 

diberi tambahan. Pesan dibagi-bagi menjadi blok-blok berukuran 512 bit dan setiap blok diolah. Dan keluaran 

setiap blok digabungkan dengan keluaran blok berikutnya. Sehingga akhirnya diperoleh messagedigest. 

 

Gambar 4.  Proses SHA 

Sebagai contoh perhitungan, pesan asal adalah huruf A kapital: ”A” = 0100 00012 = 4116 (panjang 

pesan asal 8 bit). Tambahan: 1 000 0000 00 ……. (dalam biner) atau dalam hexa: 

8000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 

Jumlah bit tambahan adalah 440 bit. Bila tambahan (440 bit) ditambahkan ke pesan asal (8 bit), maka 

jumlah totalnya menjadi 448 bit. Ini disebut sebagai kongruen 448 (mod 512). Dalam contoh ini n = 1, sehingga 

k = 512 (1)  64 = 448. 

Untuk memenuhi syarat bahwa masukan SHA harus kelipatan 512 bit maka terdapat kekurangan 

sebanyak 64 bit. 64 bit ini diisi dengan panjang asli pesan yaitu 8 bit = 816. 

Sehingga masukan menjadi (dalam hexa): 

4180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 

Proses pengolahan yang dilakukan terhadap setiap blok (512 bit) SHA memerlukan data masukan 

berupa Yq sedangkan CVq merupakan nilai hash dari proses sebelumnya. Mula-mula, disediakan 5 buah register 

(memori) untuk menampung hasil hash akir nanti (register A, B, C, D, dan E). Setiap register diisi dengan 

konstanta awal sebagai berikut (berlaku bila datanya berupa Y0 bukan Yq): 

A  = 0x67452301 

B  = 0xefcdab89 

C  = 0x98badcfe 
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D  = 0x10325476 

E  = 0xc3d2e1f0 

 

Karena setiap register berisi 8  4 bit (32 bit), maka keluaran yang diharapkan dari kelima register 

nantinya adalah 32  5 = 160 bit. Fungsi nonlinier yang digunakan SHA adalah: 

ft(X, Y, Z) = ( X  Y)  ((~X)  Z), untuk t = 0 sampai 19. 

ft(X, Y, Z) = X  Y  Z, untuk t = 20 sampai 39. 

ft(X, Y, Z) =  (X  Y)  (X  Z)  (Y  Z), untuk t = 40 sampai 59. 

ft(X, Y, Z) = X  Y   Z, untuk t = 60 sampai 79. 

 

Simbol ’<<< 5’ menunjukkan bahwa A digeser 5 bit ke arah kiri. Empat konstanta Kt yang digunakan 

pada SHA: 

Kt = 0x5a827999, untuk t = 0 hingga 19 (20 tahap pertama) 

Kt = 0x6rd9eba1, untuk t = 20 hingga 39 (20 tahap kedua) 

Kt = 0x8f1bbcdc, untuk t = 40 hingga 59 (20 tahap ketiga) 

Kt = 0xca62c1d6, untuk t = 60 hingga 79 (20 tahap keempat) 

 

Blok pesan ditransformasikan dari 16 word 32-bit (M0 sampai M15) ke 80 word 32-bit menggunakan 

algoritma berikut: 

Wt = Mt,  untuk t = 0 hingga 15 

Wt = (Wt3 Wt8 Wt14 Wt16) <<< 1, untuk t = 16 hingga 79. 

 

Bila t adalah bilangan operasi dari 1 sampai 80, Wt menyatakan sub blok ke-t dari pesan yang 

diekspansikan, dan <<<s menyatakan pergeseran ke kiri memutar sejauh s bit, maka proses utama setiap tahap 

akan menjadi bagian berikut: 

 

For t = 0 to 79 

  TEMP = (a <<< 5) + ft(b,c,d) + e + Wt + Kt 

  e = d 

  d = c 

  c = b <<< 30 (lambang S30 berarti b digeser 30 bit ke  

kiri dan hasilnya dimasukkan ke c) 

  b = a 

  a = Temp 

Next i  

Sebagai catatan di sini bahwa tanda + menunjukkan penjumlahan modulo 232 . 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1   Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian, dimana dalam 

penelitian ini pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui : 

1. Buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan  

Buku yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi adalah buku yang berkaitan dengan tema dari 

penelitian yang akan dilakukan. 

2. Jurnal  

Sedangkan jurnal yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi adalah jurnal-jurnal terbaru 

yang berkaitan dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

3.2   Identifikasi Masalah  

 Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah melakukan proses pencarian kata pada 

dokumen skripsi mahasiswa dapat menghabiskan banyak waktu jika ruang pencariannya terlalu luas. Oleh 

karena itu diperlukan suatu teknik pencarian yang efektif dalam pencarian kata tersebut. 

 

3.3 Analisa Masalah  

 Adapun metode analisa masalah yang digunakan adalah : 
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1. Metode Diskriptif 

 Pada bagian ini, data-data yang dibutuhkan untuk proses penelitian dikumpulkan, disusun, 

dikelompokkan dan dianalisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada pada 

penelitian. 

2.  Metode Aplikatif 

 Pada bagian ini merupakan bagaimana merancang dan mewujudkan sebuah gagasan/ide ke dalam 

bentuk suatu aplikasi yaitu aplikasi untuk mencari kata-kata asing pada dokumen skripsi dengan menggunkan 

algoritma Aho-Corasickdan algoritma Karp-Rabin. 

 

3.4   Perancangan Perangkat Lunak 

 

 Adapun tahapan dalam perancangan yang peneliti lakukan adalah : 

1. Mempelajari literatur yaitu membaca berbagai sumber terkait untuk menemukan solusi dari 

masalah yang ada. 

2. Pengujian sistem yaitu membuat rancang bangun dari algoritma Aho-Corasick dan algoritma 

Karp-Rabin untuk mencari kata-kata asing pada dokumen skripsi. 

3. Menganalisa hasil penelitian yaitu melakukan proses evaluasi dan pembahasan serta memberikan 

kesimpulan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

3.5   Uji Coba 

Tahapan uji coba merupakan tahapan untuk menguji perangkat lunak yang dirancang, apakah bekerja sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. Adapun tahapan pengujian yang dilakukan antara lain : 

1. Menguji semua fitur yang ada pada aplikasi algoritma Aho-Corasick dan algoritma Karp-Rabin untuk 

mencari kata-kata asing pada dokumen skripsi berfungsi dengan baik atau tidak. 

2. Menginput data yang ada untuk diproses sehingga didapatkan hasil pencarian kata-kata asing (bahasa 

inggris) pada dokumen skripsi. 

 

3.6   Analisa Hasil dan Kesimpulan 

 Analisa dan hasil yang dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental yaitu uji coba aplikasi 

pada dokumen skripsi mahasiswa Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer  Universitas Prima Indonesia. 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1Uji Coba Sistem 

Aplikasi ini di buat dengan mengikuti kriteria-kriteria yang ada, yaitu mudah dioperasikan (User 

Friendly), dan tampilan yang menarik (User Interface), aplikasi ini dapat membantu user untuk memahami 

tentang algoritma Aho-Corasick dan juga algoritma Karp-Rabin. 

Hasil langkah kerja dari perangkat lunak tersebut  di screenshoot untuk mengetahui cara kerja 

program salah satunya, Form ‘Editor’ Berfungsi untuk tampilan utama pada aplikasi analisa algoritma Aho-

Corasick dengan algoritma Karp-Rabin dalam pencarian kata-kata asing pada dokumen skripsi. 

 

 

Gambar 8. Tampilan FormEditor (Main Form) 
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Setelah tampilan menu utama, user diarahkan kedalam beberapa komponen dalam kotak dialog antara 

lain, yaitu : berkas, pengaturan, bantuan. Untuk membuka sebuah dokumen baru, maka klik menu ‘Berkas’ >> 

‘Buka’, sehingga sistem akan menampilkan kotak dialog berikut. 

 

Gambar 9. Tampilan Kotak Dialog Open 

Pilih file yang diinginkan kemudian klik tombol ‘buka’ untuk membuka dokumen sehingga aplikasi 

akan membuka isi dokumen seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 10. Tampilan FormOpen Dokumen 

Setelah itu, klik menu Pengaturan dan pilih sub menu Cari, sehingga akan ditampilkan form berikut: 

 

Gambar 11. Tampilan Form Cari 

Kemudian klik checkbox Cari Kata Bahasa Inggris dan klik tombol Cari. Hasil pencarian yang 

diperoleh dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 12. Tampilan Hasil Pencarian 

 

Gambar 13.  Tampilan FormInput Data untuk Pemahaman 

Pada form pemahaman ini kita akan menginput teks dokumen dengan cara mengklik buka file dan 

mencari file yang akan dieksekusi dengan berekstensi *.doc dan *.docx, Setelah itu user menginput teks yang 

akan dicari lalu mengklik tombol proses untuk melakukan eksekusi, maka akan muncul form berikut yaitu form 

langkah- langkah pemahaman. 

 

Gambar 14. Tampilan FormInput Langkah Pemahaman 
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Pada Form ini kita akan mengetahui cara kerja algoritma Aho-Corasick maupun algoritma Karp-

Rabin dengan cara memberi langkah kerja dapat melihat dalam bentuk laporan dengan cara mengklik tombol 

‘Laporan’. 

Sementara itu, untuk melakukan pengisian kamus kata asing sehingga sistem akan menampilkan form 

berikut: 

 

Gambar 15. Tampilan Form Kamus Kata 

Pada form kamus kata terdapat tombol yang dapat menginput, mengedit, menghapus kata- kata asing 

yang akan disimpan pada file *.doc dan *.docx. Untuk mengubah kata-kata asing apabila terjadi kesalahan 

masuk dengan menekan tombol ‘Ubah’ dengan tampilan sebagai berikut:  

 

Gambar 16. Tampilan FormEdit Kata Asing 

Setelah itu user kembali pada kotak dialog pada action pemahaman. Setelah itu, akan ditampilkan 

form Aplikasi seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 17.  Tampilan Form Input Aplikasi 

Pada form ini kita akan melakukan perbandingan metode pencarian kata dan diambil struktur folder 

antara algoritma Aho-Corasick dengan Algoritma Karp-Rabin yaitu memilih input lokasi pencarian yang akan 

dibandingkan harus dalam bentuk ekstensi *.doc dan *.docx. Setelah itu klik tombol ‘Masukkan’ secara otomatis 
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folder yang dalamnya berisi file berekstensi *.doc dan *.docx, akan berpindah kedalam list. Lalu tekan tombol  

‘Proses’ untuk melakukan proses eksekusi perbandingan. 

Hasil laporan dari pencarian dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 18.  Laporan Aplikasi 

Setelah melakukan eksekusi dalam form aplikasi maka secara otomatis akan muncul form laporan dan 

form ini kita akan mencari kata bahasa inggris mana yang akan di input. Setelah itu tekan tombol ‘Tampil’ untuk 

melihat hasil perbandingan dalam kecepatan waktu  pencarian kata pada algoritma Aho-Corasick dengan 

algoritma Karp-Rabin. 

 

5. Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis peneliti, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik diantaranya : 

1. Algoritma Aho-Corasick berkerja dengan  mencocokan dan mencari kata secara karakter demi 

karakter sedangkan algoritma Karp-Rabin bekerja dengan mencocokan dan mencari dengan 

menghitung berdasarkan nilai hash dari kata. 

2. Dalam membandingkan algoritma Aho-Corasick dengan algoritma Karp-Rabin pada proses 

pencocokan dan pencarian kata yaitu jumlah putaran dan kecepatan waktu  dalam proses pencarian. 

3. Disimpulkan yang lebih optimal dan kecepatan eksekusi yang cepat adalah algoritma Aho-Corasick. 

5.2  Saran 

Adapun beberapa saran peneliti setelah menyelesaikan penelitian  ini, diantaranya : 

1. Dapat ditambahkannya  fasilitas teks editor untuk penelitian kedepannya. 

2. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan membandingkan lagi dengan 

algoritma lain yang sejenis pencarian kata. 
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