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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah aplikasi Data Comparison 

Tools telah berhasil dibangun dengan mengimplementasikan algoritma Myers Diff 

untuk membandingkan dua buah data yang diberikan. Algoritma yang digunakan 

telah berhasil mencari perbedaan karakter yang ada diantara dua buah teks baik 

penambahan maupun pengurangan teks. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiripan 

perubahan karakter yang ditemukan dengan menggunakan aplikasi Data 

Comparison Tools yang telah dibangun, dengan perubahan karakter yang 

ditemukan dengan menggunakan aplikasi komersil yang telah ditentukan. 

Meskipun begitu, aplikasi yang dibangun masih kurang baik jika diberikan dua 

buah data yang memiliki tingkat kemiripan yang sangat rendah atau tidak 

memiliki kemiripan sama sekali. 

Selain itu, penelitian ini juga berhasil menyuguhkan format keluaran yang 

baik dan mudah dilihat. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab dengan minimal ada 1 (satu) format keluaran yang mereka anggap 

sudah baik dam mudah dibaca. 

Aplikasi yang dibangun juga telah melewati uji performa yang dilakukan 

untuk mengukur performa aplikasi dalam mencari perbedaan antara dua buah data 

yang diberikan. Aplikasi yang dibangun memiliki waktu eksekusi yang relatif 

sama dan tidak berbeda cukup jauh, baik dijalankan pada jaringan lokal maupun 

dijalankan pada jaringan internet. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain adalah 

masih diperlukannya pengembangan untuk dapat mengoptimalkan format 

keluaran yang dihasilkan dari aplikasi, seperti contohnya dapat melakukan 

komparasi dengan melihat kode sumber yang ada secara baris perbaris atau kata 

perkata dan dapat melakukan format terhadap hasil perbedaan sehingga dapat 

lebih mudah dibaca manusia atau secara semantik. Selain itu, diperlukan juga 

sebuah mekanisme yang dapat membantu aplikasi untuk mencari perbedaan yang 

ada diantara dua buah data yang memiliki tingkat kemiripan yang sangat rendah. 
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