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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Internet di Indonesia sangat cepat. Seperti yang dilansir 

oleh situs katadata, pengguna Internet di Indonesia pada tahun 1998 hanya 

mencapai 500 ribu jiwa, tetapi pada 2017 telah mencapai lebih dari 100 juta 

jiwa [1]. Hal ini tidak terlepas dengan semakin luasnya jangkauan layanan 

internet di Indonesia. Dampak positif dari perkembangan internet diantaranya 

adalah Internet sebagai media komunikasi yang tersedia kapan saja dan 

dimana saja, media untuk mencari dan bertukar data serta informasi, media 

untuk bertransaksi dan berbisnis, serta media pendidikan jarak jauh. 

Akan tetapi, Internet juga memiliki dampak negatif. Diantaranya adalah 

penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Seperti pada aplikasi chatting 

atau situs media sosial. Untuk mempersingkat dan mempercepat waktu dalam 

mengirim tulisan pada media sosial atau membalas chat, masyarakat terbiasa 

untuk mempersingkat kata yang hendak diuatarakan dalam hal tersebut. Hal 

ini membuat banyaknya masyarkat yang cenderung lupa akan bentuk dari  

bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat menarik kembali minat masyarakat akan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Salah satu caranya adalah dengan membuat sistem permainan yang 

mengangkat bahasan tentang bahasa Indonesia yang baku. Permainan 

tersebut dapat dibuat dengan menggunakan metode pencocokan string. 
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Pencocokan string adalah metode untuk yang digunakan untuk 

pencarian sebuah string yang disebut pattern didalam sebuah string lainnya 

yang disebut text. Proses pencocokan string, terbagi menjadi beberapa jenis 

algoritma. Diantaranya adalah algoritma dengan proses pencocokan string 

dari kiri ke kanan, serta algoritma dengan proses pencocokan string dari 

kanan ke kiri [29]. Salah satu algoritma yang termasuk dalam proses 

pencocokan string dari kiri ke kanan adalah algoritma Brute Force. Algoritma 

Brute Force adalah salah satu algoritma pencocokan string yang memiliki 

pendekatan terhadap masalah secara langsung. Yaitu dengan memulai proses 

pencocokan pattern terhadap text secara satu persatu dimulai dari karakter 

paling kiri hingga karakter paling kanan. Sedangkan untuk algoritma yang 

termasuk dalam proses pencocokan string dari kanan ke kiri adalah algorima 

Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore memiliki proses pendekatan terhadap 

masalah yang jauh beda bila dibandingkan dengan algoritma Brute Force. 

Bila dibandingkan dengan algoritma Brute Force yang melakukan 

pendekatan secara langsung, algoritma Boyer-Moore memiliki sebuah proses 

tersendiri yang dilakukan sebelum pencocokan string. Proses tersebut adalah 

proses perhitungan tabel Delta atau Occurrence Heuristic Table. Tabel 

tersebut berisi nilai index paling awal dari sebuah karakter yang ada pada 

pattern untuk nantinya digunakan dalam proses pencocokan string. 

Berdasarkan pemaparan diatas, algoritma Brute Foce dan algoritma 

Boyer-Moore memiliki proses yang berbeda dalam melakukan proses 

pencocokan string. Dengan alasan tersebut, penulis tertarik untuk 

membandingkan kinerja dari algoritma Brute Force dan algoritma Boyer-
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Moore pada proses pencocokan string dengan membuat suatu aplikasi 

berbasis web sebagai solusi dari masalah yang ada dengan judul “STUDI 

PERBANDINGAN DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA BRUTE 

FORCE DAN ALGORITMA BOYER-MOORE PADA GAME TEBAK 

KATA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

sebuah permasalahan yaitu bagaimana membandingkan durasi pada proses 

pencocokan string yang dilakukan oleh Algoritma Brute Force dan Boyer-

Moore dalam permainan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah membandingkan durasi pada proses pencocokan string yang dilakukan 

oleh Algoritma Brute Force dan Boyer-Moore dalam permainan. 

1.4 Manfaat Penelitan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembuat dalam 

merancang suatu aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman php dan framework laravel. 

2. Diharapkan dapat menambah wawasan pengguna dalam memahami 

perbandingan antara algoritma yang digunakan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk mencegah perluasan masalah dan agar lebih terarah, maka 

dibutuhkan batasan masalah. Ada pun batasan masalah pada penulisan tugas 

akhir ini adalah: 

a. Soal yang terdapat pada game Tebak Kata menggunakan bahasa 

Indonesia. 

b. Soal yang terdapat pada game Tebak Kata berupa soal-soal tes potensi 

akademik (TPA) verbal, yang terdiri dari sinonim, antonim, serta 

analogi. 

c. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dan 

framework laravel. 

d. Perbandingan yang dilakukan terhadap algoritma Brute Force dan 

algoritma Boyer-Moore terbatas pada durasi yang dibutuhkan kedua 

algoritma dalam proses pencocokan string. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terbagi 

dalam dua tahap. 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data ini dibagi menjadi dua tahapan, yang 

pertama adalah tahap observasi yaitu pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan meneliti data-data yang sudah ada sebelumnya.  

Kemudian tahap yang kedua yaitu studi literatur merupakan cara 

pengumpulan data dengan mempelajari literatur, paket modul dan panduan, 
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internet, buku-buku perpustakaan dan segala kepustakaan lainnya yang 

dianggap perlu untuk lebih mempertajam konsep dan teori yang mendukung 

permasalahan yang dibahas. 

1.6.2 Pengembangan Sistem 

Metodologi Rational Unified Process (RUP). Metode RUP merupakan 

metode pengembangan kegiatan yang berorientasi pada proses [2]. Dalam 

metode ini, terdapat empat tahap pengembangan perangkat lunak yaitu: 

1. Inception  

Pada tahap ini pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, 

melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan perancangan awal 

perangkat lunak (perancangan arsitektural dan use case). Pada akhir fase ini, 

prototipe perangkat lunak versi Alpha harus sudah dirilis. 

2. Elaboration  

Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak mulai dari 

menspesifikasikan fitur perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi Beta 

dari perangkat lunak. 

3. Construction  

Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat 

dilakukan pada tahap ini. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir 

yang sudah disetujui administrator dirilis beserta dokumentasi perangkat 

lunak. 

4. Transition  

Instalasi, deployment dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada 

tahap ini. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang merupakan bentuk dari struktur skripsi yang 

akan dibuat seperti Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Problems 

Kurangnya pengetahuan 
masyarakat akan ejaan 
bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. 

Opportunity 

Banyaknya pengguna internet di 
Indonesia. 

Approach 

Algoritma Brute Force dan 
Algoritma Boyer-Moore. 

Software Development 

 Bahasa Pemrograman PHP 

 Framework Laravel 

Software 
Implementations 

Soal-soal game Tebak Kata. 

Result 

Perbandingan proses pencarian 

kata pada Aplikasi Game Tebak 

Kata menggunakan algoritma 

Brute Force dan Boyer-Moore. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan buku 

Pedoman Skripsi Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018, terbagi 

menjadi beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara umum mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Batasan Masalah, Metodologi 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Skripsi ini. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Berisi teori, landasan, paradigma, cara pandang, metode-metode yang 

telah ada dan atau yang digunakan dalam Aplikasi serta konsep yang telah 

diuji kebenarannya. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini akan dibahas analisis dari pengembangan sistem atau 

pembuatan sistem baru dengan disertai model perancangan secara lengkap. 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Menjelaskan implementasi dari perancangan yang telah dibuat dan 

pembahasannya, dengan disertai tampilan dari aplikasi serta modul aplikasi 

yang mendukungnya. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi simpulan yang merangkum seluruh isi dari skripsi yang telah 

dibahas. Selanjutnya akan dikemukakan saran-saran mengenai perluasan, 

pengembangan, pendalaman, dan pengkajian ulang dari penulis bagi 

pengembang aplikasi untuk masa yang akan datang.


