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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat dipungkiri lagi teknologi telah berkembang sangat cepat pada 

zaman sekarang. Hampir semua manusia modern memanfaatkan teknologi untuk 

mempermudah pekerjaan dan hidupnya. Setiap teknologi memiliki jenis 

penyimpanan yang berbeda-beda untuk setiap datanya, tapi teks tetap merupakan 

bentuk utama penyimpanan data (Purwoko, 2006).   

Seringkali operasi pada teks melibatkan proses pencarian terhadap 

kemunculan suatu string dan lokasinya pada teks yang bersangkutan (Sulistyo, 

2006).  Karena itu lah pencarian string merupakan salah satu hal yang sangat 

dibutuhkan.  

Permasalahan string searching adalah untuk mencari beberapa karakter 

(pattern) dalam sejumlah besar teks (Hartoyo, Vembrina, & Meilana, 2011). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencarian string atau string searching 

adalah pencarian sebuah pattern dari teks.  

Contoh implementasi dari pencarian string adalah pencarian string dalam 

sebuah aplikasi text editor seperti contohnya Microsoft Word dan Notepad. 

Contoh yang lebih besar lagi adalah pencarian dengan suatu kata kunci pada 

internet seperti yang dilakukan oleh Google, Yahoo, dan Bing (Hartoyo, 2011).  

Algoritma yang digunakan untuk pencarian string semakin berkembang dari 

hari ke hari. Tujuan utamanya tentu saja untuk mencari string seakurat dan
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secepat mungkin. Hingga saat ini algoritma pencarian string terbagi atas 3 

kategori berdasarkan arah pencocokan string yaitu dari kiri ke kanan, kanan ke 

kiri, dan dari arah yang ditentukan secara spesifik. Metode pencocokan dari kiri 

ke kanan merupakan metode yang paling natural karena sesuai dengan arah 

membaca, pencocokan string dari kanan ke kiri merupakan metode yang dianggap 

paling efisien dalam praktiknya, dan pencocokan string dari arah yang ditentukan 

secara spesifik merupakan algoritma yang memiliki hasil yang paling baik secara 

teoritis (Kumara, 2009).  

Algoritma yang dianggap memiliki hasil yang paling baik dalam praktiknya 

merupakan algoritma yang bergerak mencocokan string dari arah kanan ke kiri. 

Algoritma Boyer-Moore adalah salah satu contoh algoritma yang menggunakan 

arah dari kanan ke kiri. Algoritma ini telah banyak dikenal oleh masyarakat dan 

dianggap paling efisien untuk pencarian string. Ide dibalik algoritma ini adalah 

bahwa dengan memulai pencocokkan karakter dari kanan, dan bukan dari kiri, 

maka akan lebih banyak informasi yang didapat (Fauzy, 2011). Algoritma ini 

kemudian dikembangkan sehingga tercipta algoritma Turbo Boyer-Moore dan 

Tuned Boyer-Moore.  

Untuk mengetahui manakah algoritma yang mampu mencari string paling 

cepat, maka muncullah ide untuk meneliti kemampuan dari algoritma-algoritma 

ini. Oleh karena itu, ditawarkanlah sebuah aplikasi yang mengimplementasi kedua 

algoritma tersebut untuk mencari pattern dari string yang diberikan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah manakah algoritma yang dapat mencari string paling cepat, 

apakah Boyer-Moore, Turbo Boyer-Moore atau Tuned Boyer-Moore? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Aplikasi yang dibuat hanya untuk mengukur seberapa cepat sebuah algoritma 

dapat bekerja mencari teks tertentu dengan menggunakan algoritma Boyer-

Moore, Turbo Boyer-Moore, dan Tuned Boyer-Moore. 

2. Data yang dimasukkan berupa teks dengan karakter-karakter yang 

terdefinisikan dalam standar  ASCII. 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui varian Boyer-Moore mana dari 

ketiga varian Boyer-Moore yang telah dipilih yang lebih cepat dalam mencari 

string dari suatu teks yang diberikan.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan akan dicapai setelah melakukan penelitian adalah 

memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai salah satu karakteristik 

dari algoritma pencarian string yang saat ini sudah dikenal.  
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1.6. Sistematika Penulisan  

Pada dasarnya skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika penulisan 

skripsi dapat dituliskan sebagai berikut.  

Bab I: Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan mengapa string searching 

sangat diperlukan pada masa kini dan jenis-jenis algoritma berdasarkan arah 

pencocokan string. Selanjutnya bab ini juga membahas batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II: Landasan Teori 

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, antara lain pengertian algoritma, pengertian string matching, 

pengertian algoritma Boyer-Moore, pengertian algoritma Turbo Boyer-Moore, 

pengertian algoritma Tuned Boyer-Moore, dan teori-teori lainnya yang 

mendukung penelitian. 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan tahapan-tahapan penelitian yang akan dijalankan 

untuk menyelesaikan skripsi ini, alat dan bahan yang digunakan, serta lokasi 

dan waktu penelitian.  

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi data-data dari hasil percobaan yang dilakukan yang dimana 

akan berupa string yang dicari serta waktu pencariannya, kemudian analisa dari 
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data yang berhasil dikumpulkan dan pembahasan mengapa hal tersebut dapat 

terjadi.  

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa data dan kesimpulan dari 

semua yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.  
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