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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dijabarkan pada Tabel 

3.1. 

 

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian 

Kegiatan 
Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Studi Pustaka               

Analisis 

Kebutuhan dan 

Perancangan 

Aplikasi 

              

Pemrograman 

Aplikasi 
              

Testing dan 

debug 
              

Analisis Hasil 

Implementasi 
              

Konsultasi dan 

penulisan 
              

 

Adapun implementasi algoritma Rabin-Karp dan Jaro Winkler Distance untuk 

mendeteksi tingkat plagiarisme pada dokumen teks menggunakan metode-metode 

sebagai berikut.  

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk mendalami berbagai macam konsep, pengetahuan 

dasar mengenai kedua algoritma, serta hal-hal yang menjadi dasar pada penelitian ini. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu mendalami berbagai sumber yang 
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ada, mencari sumber-sumber yang berkaitan, membaca dan memahami berbagai buku, 

jurnal ilmiah,dan penelitian yang telah dilakukan. Pada tahapan ini, proses studi 

pustaka tidak dilakukan hanya pada saat diawal penelitian, namun proses ini juga terus 

berlangsung secara berkala selama proses perancangan, implementasi bahkan penarik 

kesimpulan terhadap penelitian.  

2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Aplikasi 

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengumpulkan data-data pendukung dan 

melakukan analisis untuk menentukan dasar yang akan digunakan dan dicapai dalam 

penelitian. Selain melakukan analisis, dilakukan juga perancangan terhadap aplikasi 

yang akan dikembangkan untuk melakukan implementasi dari kedua algoritma, 

menentukan proses yang akan dilakukan, serta melihat alur dari aplikasi secara 

keseluruhan. Proses perancangan aplikasi akan dijabarkan dalam bentuk-bentuk 

diagram yang meliputi flowchart, mockup aplikasi, dan struktur table penyimpanan. 

3. Pemrograman Aplikasi 

Setelah melakukan analisis kebutuhan dan perancangan, dilanjutkan ke tahapan 

pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi dilakukan dengan cara memilih bahasa 

pemrograman yang tepat untuk aplikasi berbasis website. Pada tahapan ini selain 

melakukan implementasi terhadap kedua algoritma yang akan digunakan berdasarkan 

bahasa pemrograman yang tepat. Proses pemrograman aplikasi juga meliputi tahapan 

perancangan tampilan dari aplikasi berdasarkan mockup yang telah dibuat pada 

tahapan sebelumnya dan perancangan fitur-fitur untuk menunjang fungsionalitas dari 

aplikasi yang dibangun. 
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4. Testing dan debug 

Setelah aplikasi selesai dibangun, dilakukan pengujian dari aplikasi yang telah 

dibuat tersebut. Tahapan pengujian dilakukan dengan cara memasukkan data-data 

yang telah dikumpulkan dengan tipe dokumen teks berdasarkan skenario yang telah 

dirancang. Pengujian juga dilakukan untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi dan 

kedua algoritma yang telah diterapkan. 

5. Analisis Hasil Implementasi 

Analisis hasil implementasi berfungsi untuk mengetahui dan memperoleh 

kesimpulan dasar mengenai perbandingan dan kinerja dari penerapan kedua algoritrma 

yang digunakan dalam penelitian.  

6. Konsultasi dan Penulisan Laporan 

 Dalam tahapan terakhir, dilakukan penulisan laporan sebagai bentuk 

dokumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tahapan awal 

hingga penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

3.2 Perancangan Aplikasi 

Untuk melakukan sebuah penelitian, terutama dalam proses pemrograman 

sebuah aplikasi dibutuhkan pemilihan perancangan yang tepat. Perancangan yang tepat 

tersebut salah satunya sangat didukung melalui pembuatan diagram-diagram. Diagram 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Flowchart dan Entity Relationship 

Diagram (ERD). 
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3.2.1 Flowchart 

 Untuk menggambarkan urutan kerja dari suatu sistem digunakan diagram 

Flowchart. Untuk itulah dalam pembuatan sistem ini akan dijelaskan melalui Gambar 

3.1 sampai dengan Gambar 3.10. 

A. Flowchart Utama Aplikasi 

Gambar 3.1 Flowchart Utama Aplikasi 

Gambar 3.1 menunjukkan flowchart utama pada aplikasi yang dibangun. Ketika 

aplikasi dijalankan, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman Home. Setelah itu, 

pengguna dapat menentukan pilihan dari beberapa menu yang ada, seperti About, 

Credit, Login. Setiap menu yang ada akan menampilkan halaman yang berbeda-beda 

sesuai dengan fungsinya. Jika pengguna memilih Credit, maka aplikasi akan 
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menampilkan halaman Credit. Halaman ini berisi informasi mengenai pemberian 

Credit kepada pengguna mengenai gambar ataupun artikel yang telah dikutip oleh 

pembangun aplikasi. Jika memilih About, maka aplikasi akan memunculkan halaman 

About. Halaman ini berisi informasi mengenai data diri pembangun aplikasi. Untuk 

dapat menggunakan sistem ini, pengguna harus login terlebih dahulu. Namun jika 

pengguna tersebut belum memiliki id untuk login, pengguna akan diarahkan untuk 

meregisterkan dirinya terlebih dahulu. Setelah pengguna dapat melakukan proses 

login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman Home dengan navigasi yang 

sudah berubah. 

B. Flowchart Login 

Gambar 3.2 Flowchart Login 

Gambar 3.2 menunjukkan flowchart Login. Flowchart ini menjelaskan bahwa 

sebelum menggunakan aplikasi ini pengguna harus memiliki id terlebih dahulu. 

Halaman Login ini menjadi jembatan dimulainya Session. Setelah memiliki id, 
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pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dan setelah proses Login berhasil pengguna 

akan langsung diarahkan ke halaman Member. Pada halaman Member, Session 

dianggap telah dimulai dan pengguna sudah bisa menggunakan fungsionalitas dari 

aplikasi. 

C. Flowchart Register 

Gambar 3.3 Flowchart Register 

Gambar 3.3 menunjukkan flowchart Register. Flowchart ini menjelaskan bahwa 

sebelum menggunakan aplikasi ini pengguna harus mendaftarkan data diri terlebih 

dahulu untuk memperoleh id khusus. Ketika pengguna sudah berhasil mendaftarkan 

diri, pengguna akan menggunakan id tersebut pada halaman Login. Setiap data yang 

didaftarkan oleh pengguna akan selalu disimpan ke database. Pada proses ini, terdapat 

proses pengecekan email yang akan didaftarkan ke sistem. Apabila email yang akan 

didaftarkan sudah terdaftar di sistem maka pengguna tersebut tidak bisa mendaftarkan 

email yang sama tersebut. 
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D. Flowchart Member 

 Gambar 3.4 Flowchart Member 

Gambar 3.4 menunjukkan flowchart Member pada aplikasi yang dibangun. 

Ketika pengguna sudah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman 

Home dengan navigasi yang berbeda. Setelah itu, pengguna dapat menentukan pilihan 

dari beberapa menu yang ada, seperti Upload dokumen, Analisa dokumen, dan About 

Developer. Setiap menu yang ada akan menampilkan halaman yang berbeda-beda 

sesuai dengan fungsinya. Jika pengguna memilih About Developer, maka aplikasi 

akan menampilkan halaman About Developer. Jika memilih Upload dokumen, maka 

aplikasi akan memunculkan halaman Upload dokumen. Jika memilih Analisa 

Dokumen, maka aplikasi akan menampilkan halaman Analisa dokumen. Seluruh 
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proses akan selesai jika pengguna keluar dari aplikasi atau dengan menutup jendela 

web browser. 

E. Flowchart Menu Upload Dokumen 

Gambar 3.5 Flowchart Menu Upload Dokumen 

Gambar 3.5 menunjukkan flowchart menu upload dokumen. Pada menu ini 

pengguna akan melakukan proses pengunggahan dokumen ke Server. Pada proses ini, 

terdapat proses pengecekan apakah dokumen cocok dari segi tipe dokumen maupun 

ukuran dokumen. Proses pengecekan tersebut akan digambarkan melalui proses Check 

Kriteria. 

F. Flowchart Submenu Check Kriteria 

Gambar 3.6 Flowchart Check Kriteria 
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Gambar 3.6 menjelaskan tentang flowchart check kriteria. Flowchart ini 

merupakan submenu dari proses Upload Dokumen. Dokumen yang diunggah oleh 

pengguna akan di check tipe dan ukuran dokumennya. Tipe yang diterima adalah tipe 

data doc, docx, dan pdf dengan ukuran maksimal 5 MB. 

G. Flowchart Menu Analisa dokumen 

Gambar 3.7 Flowchart Menu Analisa Dokumen 

Gambar 3.7 menjelaskan tentang flowchart analisa dokumen. Flowchart ini 

menjelaskan bahwa dokumen yang telah diunggah oleh pengguna akan ditampilkan di 

halaman ini dan pengguna dapat memilih satu dokumen yang akan dianalisis dengan 

dokumen pembanding lainnya. Setelah itu, jika pengguna sudah memilih dokumen 

yang akan dianalisa maka pengguna dapat menekan tombol analisa. Apabila tombol 

ditekan maka proses pengecekan akan dilakukan oleh aplikasi dan tampilan akan 

berubah dengan menampilkan tabel yang berisi hasil analisa kemiripan dokumen. 
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H. Flowchart Submenu Tabel Hasil Analisa 

Gambar 3.8 Flowchart Submenu Tabel Hasil Analisa 

Gambar 3.8 menjelaskan tentang subproses dari proses analisa dokumen. Pada 

Flowchart ini proses mengecek kemiripan dilakukan dengan algoritma tertentu. 

Kemudian hasil dari proses tersebut akan ditampilkan pada sebuah tabel.  

I. Flowchart Algoritma Rabin-Karp 

Gambar 3.9 Flowchart Algoritma Rabin-Karp 
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Gambar 3.9 menjelaskan tentang subproses dari proses implementasi algoritma. 

Pada proses implementasi algoritma, sistem akan melakukan proses pengecekan 

dokumen dengan menggunakan kedua algoritma yang telah diterapkan pada sistem. 

Pada flowchart ini pengecekan dokumen menggunakan Algoritma Rabin-Karp. 

Algoritma ini melakukan proses pengecekan kemiripan dengan terlebih dahulu 

mencari nilai hashing yang sama antar karakter. Kemudian kembali melakukan proses 

pengecekan dengan membandingkan string pada karakter yang nilai hashingnya sama 

tersebut. 

J. Flowchart Algoritma Jaro Winkler Distance 

Gambar 3.10 Flowchart Algoritma Jaro Winkler Distance 

Gambar 3.10 menjelaskan tentang subproses dari proses implementasi 

algoritma. Pada flowchart ini pengecekan dokumen menggunakan Algoritma Jaro 

Winkler Distance. Algoritma ini melakukan proses pengecekan kemiripan dengan 

menggunakan pendekatan string metric yang dimasukkan ke dalam fungsi matematis. 
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3.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram 

Gambar 3.11 menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram (ERD) dari 

struktur database aplikasi. Hubungan atau relation antar tabel Users dengan tabel 

Upload adalah one to many. Relation antar tabel tersebut menjelaskan bahwa seorang 

pengguna dapat melakukan proses penggunggahan dokumen lebih dari satu. Relation 

antar tabel Upload dengan tabel Hasil adalah one to many. Relation one to many terjadi 

antara id_file dengan id_FileAnalisa atau id_file dengan id_FileDibanding. Hal itu 
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menjelaskan bahwa untuk setiap dokumen yang telah diunggah oleh seorang pengguna 

dapat menjadi sebuah id_file analisa baru atau id_file pembanding baru.  

Nama Tabel : users 

Fungsi  :  Tabel ini berguna untuk menampung informasi mengenai 

Username, Email dan Password yang berguna dalam proses 

Login. 

Primary Key :  id 

Foreign Key :  - 

Tabel 3.2 Struktur Tabel users 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1. id(PK) Int 

Berfungsi sebagai 

identitas utama 

user dalam proses 

login dan bersifat 

auto increment. 

2. Username varchar (50) 

Berisi informasi 

mengenai nama 

user. 

3. Email varchar (50) 

Berisi informasi 

mengenai email 

user, yang 

berfungsi dalam 

proses login 

4. Password varchar (50) 

Berisi hashing 

password yang 

akan digunakan 

untuk proses login. 

 

Nama Tabel : upload 

Fungsi  :  Tabel ini berguna untuk menyimpan keterangan dari seluruh 

dokumen yang masuk ke aplikasi.  

Perbandingan rabin-karp..., Brinardi Leonardo, FTI UMN, 2016



Primary Key :  id_file 

Foreign Key :  id_users 

Tabel 3.3 Struktur Tabel upload 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1. Id_user (FK) Int 

Berfungsi sebagai 

penanda user yang 

melakukan proses 

pengunggahan dokumen 

ke sistem. Foreign dari 

id pada tabel users 

2. Id_file (PK) Int 

Berfungsi sebagai 

identitas utama dokumen 

dan bersifat auto 

increment. 

3. Nama_file Varchar (500) 

Berisi judul dari 

dokumen yang masuk ke 

sistem. 

4. Stamp_nama_file Varchar (255) 

Berisi nama dokumen 

yang ditambahkan 

timestamp dan id untuk 

menandai perbedaan 

apabila memiliki nama 

dokumen yang sama 

pada saat proses 

pengunggahan. 

5. File_size Varchar (100) 
Berisi informasi ukuran 

dari dokumen 

6. File_date Timestamp 

Berisi informasi 

mengenai waktu 

dokumen diunggah ke 

sistem. 

 

Nama Tabel : hasil 

Fungsi  :  Tabel ini berguna untuk menyimpan informasi dari seluruh 

dokumen yang telah diproses meliputi waktu proses, kemiripan 

dan id dokumen yang dianalisa dan dokumen pembanding. 

Primary Key :  id_hasil 
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Foreign Key :  id_FileAnalisa, id_FileDibanding. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel hasil 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1. Id_hasil (PK) Int 
Berfungsi sebagai identitas 

utama dokumen hasil dan 

bersifat auto increment. 

2. 
Id_FileAnalisa 

(FK) 
Int 

Foreign dari id_file pada 

tabel upload yang berisi 

informasi mengenai id 

dokumen yang telah 

dianalisa. 

3. 
Id_FileDibanding 

(FK) 
Int 

Foreign dari id_file pada 

tabel upload yang berisi 

informasi mengenai id 

dokumen pembanding. 

4. Stamp_FAnalisa Varchar (255) 

Berisi nama dokumen yang 

ditambahkan timestamp dan 

id file yang merupakan hasil 

konversi dokumen ke teks 

5. Stamp_FDibanding Varchar (255) 

Berisi nama dokumen yang 

ditambahkan timestamp dan 

id dokumen yang merupakan 

hasil konversi dokumen ke 

teks 

6. 
Waktu_proses_Rab

inKarp 
Float 

Berisi waktu proses 

kemiripan menggunakan 

Algoritma Rabin Karp. 

7. 
Kemiripan_RabinK

arp 

Decimal 

(10,0) 

 

Berisi persentase kemiripan 

dari dokumen yang di proses 

dengan Algoritma Rabin 

Karp. 

8. Waktu_proses_Jaro Float 

Berisi waktu proses 

kemiripan menggunakan 

Algoritma Jaro Winkler 

Distance. 

9. Kemiripan_Jaro 
Decimal 

(10,0) 

 

Berisi persentase kemiripan 

dari dokumen yang di proses 

dengan Algoritma Jaro 

Winkler Distance. 

10. Tanggal_proses Timestamp 

Berisi informasi waktu 

dokumen dianalisa dengan 

menggunakan dua algortima 

yang diterapkan. 
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3.3 Rancangan Tampilan Antarmuka Aplikasi 

 Aplikasi ini terdiri dari beberapa menu yang memiliki fungsi berbeda-beda. 

Penjelasan mengenai fungsi setiap menu akan dipaparkan sebagai berikut. 

1.  Home 

Menu ini berguna sebagai halaman utama dari aplikasi. Halaman utama aplikasi 

ini digunakan untuk memaparkan deskripsi mengenai fungsi aplikasi, pengenalan 

tentang pengertian plagiarisme. Pada halaman ini, pengguna akan ditawarkan untuk 

melakukan proses mendaftarkan dirinya sehingga pengguna dapat menggunakan 

aplikasi secara penuh.  

2.  About 

Menu ini berisi profil dari pengembang serta spesifikasi dari penggunaan 

Hardware maupun Software yang digunakan dalam pengembangan. Halaman About 

juga memaparkan secara singkat tujuan dari pengembangan aplikasi dan memaparkan 

algoritma apa saja yang telah diimplementasikan pada aplikasi. 

3.  Credit 

 Halaman ini berisi informasi mengenai pemberian credit dan ucapan terima 

kasih kepada pengguna yang gambar ataupun artikel yang telah dikutip oleh 

pembangun aplikasi. Tujuan dari dirancangnya halaman ini adalah memberikan 

penghargaan dan ikut menghargai penggunaan copyright terhadap sumber-sumber 

yang ada. 
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4.  Member 

Menu ini berguna sebagai halaman utama ketika pengguna sudah Login ke 

sistem. Halaman dari aplikasi digunakan untuk memaparkan deskripsi dari aplikasi 

dan cara menggunakan aplikasi. Setiap tahapan akan dipaparkan pada halaman ini, 

setiap tahapan memiliki fungsinya masing-masing dan pengguna akan diarahkan 

secara bertahap oleh sistem. 

5.  Upload Dokumen 

Menu ini bertujuan agar pengguna dapat melakukan pengunggahan dokumen, 

baik dokumen yang akan dianalisis maupun dokumen yang akan dibandingkan. 

6.  Analisa dokumen 

Menu ini berisi deskripsi mengenai judul dokumen yang di analisis dan dokumen 

pembanding yang dapat dipilih oleh pengguna untuk dilakukan proses analisis. 

7. Hasil Analisa 

Menu ini berisi deskripsi mengenai persentase kemiripan dokumen yang di 

analisis dan dokumen pembanding yang akan ditampilkan dalam sebuah tabel diikuti 

dengan informasi mengenai ukuran dari file, waktu pemprosesan dan hasil kemiripan 

antar dokumen. 

Berikut ini akan dijabarkan rancangan aplikasi secara umum. 
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 Gambar 3.12 Rancangan Utama Interface 

Gambar 3.12 adalah rancangan utama interface pada halaman Home. Secara 

umum tampilan dibagi atas dua bagian utama, yaitu kolom atas dan kolom bawah. 

Kolom atas berisi judul dari aplikasi diikuti dengan tombol-tombol menu yang dapat 

diakses oleh user. Sedangkan di kolom bawah merupakan isi konten yang dimuat dan 

link yang diarahkan ke halaman Login. 

 Gambar 3.13 Rancangan Halaman Login 
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Gambar 3.13 adalah rancangan halaman Login. Pada halaman ini pengguna yang 

sudah memiliki email dan password dapat masuk ke sistem. Sedangkan pengguna yang 

belum memiliki email sebagai id harus melakukan register terlebih dahulu.  

 Gambar 3.14 Rancangan Halaman Register 

Gambar 3.14 adalah rancangan halaman Register. Pada halaman ini pengguna 

yang belum memiliki id dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu. Id yang didaftarkan 

merupakan email dari pengguna. Pada tahapan ini email pengguna yang didaftarkan 

akan dilakukan pengecekan oleh sistem untuk menghindari adanya kesamaan email. 

Ketika proses telah berhasil maka pengguna akan diberitahukan melalui sebuah 

message box dan secara langsung akan diarahkan kembali ke halaman Login untuk 

dapat menggunakan aplikasi. Namun apabila proses tidak berhasil dikarenakan email 

yang didaftarkan oleh pengguna tersebut telah pernah didaftarakan atau sudah ada di 
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database maka pengguna juga akan diberitahukan melalui sebuah message box dan 

diarahkan ke halaman Register kembali. 

Gambar 3.15 Rancangan Halaman About 

Gambar 3.15 adalah rancangan halaman About. Halaman ini berfungsi untuk 

memberikan deskripsi singkat mengenai pembangunan aplikasi, qualification 

hardwarde dan software yang digunakan dalam pembangunan aplikasi. 
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 Gambar 3.16 Rancangan Halaman Credit 

Gambar 3.16 adalah rancangan halaman Credit. Halaman ini berfungsi untuk 

memberikan apresiasi atau credit kepada pengguna atau narasumber yang gambar 

ataupun artikelnya telah dikutip dalam pembangunan aplikasi. 

Gambar 3.17 Rancangan Halaman Member 
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Gambar 3.17 adalah rancangan tampilan pada halaman Member ketika pengguna 

telah login ke sistem. Secara umum halaman ini berfungsi sebagai halaman Home pada 

aplikasi. Pada halaman ini akan dipaparkan mengenai deskripsi dari cara kerja aplikasi 

yang dibangun. 

 Gambar 3.18 Rancangan Halaman Upload Dokumen 

Gambar 3.18 adalah rancangan interface pada halaman Upload Dokumen. 

Halaman ini berfungsi untuk memasukkan dokumen-dokumen yang akan dianalisis 

dan dibandingkan oleh sistem.  

Gambar 3.19 Rancangan Halaman Analisa Dokumen 
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Gambar 3.19 adalah rancangan halaman Analisa Dokumen. Halaman ini 

berfungsi agar pengguna dapat melakukan pemilihan terhadap dokumen yang telah 

diunggah  untuk dilakukan penganalisaan dan perbandingan. Pada halaman ini terdapat 

tombol analisis yang berfungsi untuk melakukan proses pengecekan kemiripan antar 

dokumen yang telah dipilih. Setelah tombol tersebut dipilih, maka isi tampilan pada 

kolom bawah akan berubah menjadi tabel yang menampilkan hasil analisa dan 

ditunjukkan pada Gambar 3.20. 

Gambar 3.20 Rancangan Halaman Hasil Analisa 

Gambar 3.20 adalah rancangan halaman Hasil Analisa Dokumen. Isi dari 

tampilan ini akan menampilkan tabel yang berisi informasi mengenai dokumen yang 

dianalisa, dokumen pembanding, waktu perbandingan dan kemiripan dari kedua 

dokumen. Selain itu, akan disediakan tombol-tombol nomor pada bagian bawah yang 

bertujuan untuk menjalankan fungsi pagination. Hal ini bertujuan untuk 

mengantisipasi jumlah record yang sangat banyak. 
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Gambar 3.21 Rancangan Halaman About Developer 

Gambar 3.21 adalah rancangan halaman About Developer. Halaman ini berada 

pada tampilan Member. Halaman ini berfungsi untuk memberikan deskripsi singkat 

mengenai pembangun aplikasi, qualification hardward dan software pembangun 

aplikasi.
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