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ABSTRACT 

Development of computer technology causes the information created more easily. Information can be obtained from 
anywhere and anytime. The form can be either written or oral. The amount of information often makes people 
confused. This is because humans have limited capabilities, accuracy, and speed in conducting the search process of 
the information contained in a document. To resolve this problem, a search method comparing the string contained in a 
document is used. It is known as the search method that uses a fuzzy string matching algorithm or the Knuth-Morris-
Pratt search engine. Implementing the method, the searches can be done easier and more accurate. 
Keywords: Search Engine, String Matching, Knuth-Morris-Pratt. 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi internet saat ini cukup pesat. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan aliran data dan 
informasi dengan mudah dan cepat. Bahkan internet sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari bagi beberapa 
kalangan. Hal ini karena penyebaran informasi dengan media internet sangat cepat tanpa ada batasan waktu dan tempat. 
Para pengguna komputer dan internet di seluruh dunia dapat saling mempublikasikan sumber daya yang mereka miliki di 
internet sehingga informasi tersebar dimana-mana. Seiring dengan banyaknya sumber daya informasi yang ada di 
internet, kita dapat memanfaatkannya untuk mencari suatu informasi. Untuk itu dibutuhkan suatu mesin pencari yang 
dapat digunakan untuk mempermudah proses pencarian. 
 
Manusia tidak lagi melakukan pencarian secara manual. Sebagai gantinya mesin bekerja untuk mencapai apa yang 
diinginkan manusia. Mesin pencari berkembang di sistem operasi, internet, bahkan editor teks. Mesin melakukan 
pencarian dengan mencocokkan pola yang diberikan dengan tabel indeks (teks) yang tersedia.  
 
Berbagai pendekatan dalam melakukan pencarian telah dikembangkan menyesuaikan pola dan teks yang berbeda-beda. 
Kebutuhan manusia yang bersifat dinamis mengharuskan kemampuan pencarian mesin pun bersifat dinamis. Hal ini 
dikarenakan manusia juga melakukan pencarian dengan format tertentu seperti hanya mencari kata “tangan” yang 
dilanjutkan dengan kata “kanan” atau “kiri”. 
 
Dengan memanfaatkan metode Fuzzy string matching data-data yang di-input-kan menghasilkan output yang valid, 
complete, dan mudah dimengerti bagi masyarakat awam. Fuzzy string matching adalah salah satu metode pencarian 
string yang menggunakan proses pendekatan terhadap pola dari string yang dicari. Metode ini termasuk dalam katagori 
inexact matching dimana konsep ini melakukan pencarian terhadap string yang sama dan juga string yang mendekati 
dengan string lain yang terkumpul dalam sebuah penampung atau kamus[1]. 
 

Kunci dari konsep pencarian ini adalah bagaimana memutuskan bahwa sebuah string yang dicari memiliki kesamaan 
dengan string yang tertampung di kamus, meskipun tidak sama persis dalam susunan karakternya. Untuk memutuskan 
‘kesamaan’ ini dipergunakan sebuah fungsi yang diistilahkan sebagai similarity function. Berbagai metode sudah 
dikembangkan dalam menentukan similarity function. Fungsi ini akan bertugas memutuskan string hasil pencarian jika 
ditemukan string hasil pendekatan (aproksimasi)[1].  
 
1.1  Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengimplementasikan metode pencarian fuzzy string matching pada mesin pencari untuk konten teks. 
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan penulis mengenai metode pencarian pada mesin pencari. 
3. Diperoleh mesin pencari berbasis Web yang menggunakan metode pencarian fuzzy string matching. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang didapat dari identifikasi masalah sebelumnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat suatu mesin pencari string menggunakan metode pencarian fuzzy string matching? 
2. Algoritma apakah yang akan dipakai dalam metode pencarian fuzzy string matching? 
 
1.3  Batasan Masalah  
Sejumlah permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini akan dibatasi ruang lingkup pembahasannya, antara lain: 
1. Mesin pencari string yang dibangun hanya bersifat Web Server Local. 
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2. Hasil informasi data pencarian yang dihasilkan bersumber pada data yang telah diinputkan pada database secara 
manual sebelumnya. 

3. Penelitian terfokus pada penerapan mesin pencari menggunakan metode pencarian  fuzzy string matching. 
4. Pengembangan search engine ditujukan hanya sebagai fitur tambahan pada sistem yang sudah ada.  
5. Metode yang digunakan dalam pencarian adalah metode pencarian fuzzy string matching menggunakan algoritma 

Knuth-Morris-Pratt (KMP). 
6. Aplikasi Web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai database-

nya. 
 
2.    Landasan Teori 
2.1 Mesin Pencari 
Menurut Wikipedia (2010), Mesin Pencari (search engine) adalah program komputer yang dirancang untuk membantu 
seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah server umum di Web (WWW) 
atau dalam komputer sendiri.  
 
Mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta content media dengan kriteria yang spesifik (biasanya yang berisi kata 
atau frasa yang kita tentukan) dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut. Mesin pencari biasanya 
menggunakan indeks (yang sudah dibuat sebelumnya dan dimutakhirkan secara teratur) untuk mencari file setelah 
pengguna memasukkan kriteria pencarian. 
 
Dalam konteks Internet, mesin pencari biasanya merujuk kepada WWW dan bukan protokol ataupun area lainnya. Selain 
itu, mesin pencari mengumpulkan data yang tersedia di newsgroup, database besar, atau direktori terbuka. Karena 
pengumpulan datanya dilakukan secara otomatis, mesin pencari mempunyai perbedaan dengan direktori Web yang 
dikerjakan manusia. Saat ini mesin pencari menjadi sebuah tool yang dapat dikatakan cukup canggih, karena dapat 
mencari teks, gambar, mailist, blog, file audio, dokumen, dan juga video. 
 
2.2 Sejarah Singkat Mesin Pencari 
Mesin pencari (search engine) pertama diciptakan pada tahun 1990 oleh Alan Emtage, seorang mahasiswa Universitas 
McGill di Montreal, Canada. Pada saat itu ia menciptakan alat bantu untuk melakukan pencarian bernama Archie, yang 
berfungsi untuk mengumpulkan file indeks di internet. Program ini terdiri dari dari sebuah daftar direktori untuk seluruh 
file yang bisa di-download dari sebuah FTP anonim jaringan, dan dari daftar direktori tersebut dikumpulkan melalui 
jaringan dan disimpan ke dalam database. 
 
Pada tahun 1991, mesin pencari yang lebih canggih mulai ditemukan oleh Mark Mc Cahill dari Universitas Minnesota. 
Aplikasi yang dikembangkannya bernama Gopher dan berguna untuk mencari teks di internet. Aplikasi ini terbilang lebih 
canggih dari Archie yang hanya berguna untuk mencari file, karena Gopher mengindeks dokumen teks. 
 
Setelah diciptakan protokol Gopher, lalu muncul kebutuhan akan sebuah program yang bisa mereferensikan indeks yang 
sudah diciptakan oleh Gopher. Dan akibatnya diciptakanlah sebuah program bernama Veronica (Very Easy Rodent 
Oriented Net-Wide Index to Computerized Archieves). 
 
Lalu selain Veronica, juga muncul Website bernama Jughead (Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation and 
Display) yang merupakan program untuk mencari teks yang tersimpan di sistem index Gopher. 
 
Masing-masing program yakni Veronica dan Jughead memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu mencari hasil pencarian 
dengan mengisikan kata kunci (keyword) pencarian. Dan pada saat itulah search engine mulai digunakan dan mulai 
matang teknologinya. 
 
Pada tahun 1993 muncul mesin pencari bernama Wandex yang dikembangkan oleh seorang bernama Matthew Gray. 
Wandex bekerja dengan cara mengindeks dan mencari indeks dari halaman. Program ini secara aktif menjelajahi (crawl) 
Website yang ada di internet. Dan kemudian sejak tahun 1993 sampai tahun 1998 banyak bermunculan mesin-mesin 
pencari seperti Yahoo!, Google, dan Ask.com yang dapat dikatakan berhasil hingga saat ini. 
 
2.3 Konsep Dasar Mesin Pencari 
Mesin Pencari (Search Engine) memiliki konsep dasar sebagai tool untuk membantu pengunjung Website melakukan 
pencarian. Pengunjung Website mengisikan kata kunci di search box kemudian mengklik tombol search (pencarian). Dari 
proses tersebut akan ditampilkan seluruh hasil pencarian, dan setelah itu pengunjung dapat mengklik link yang menarik 
dari hasil pencarian. 
 
Jika dilihat dari sisi front-end, mesin pencari terlihat sederhana, akan tetapi di sisi back-end banyak proses yang terlibat 
di dalamnya. Pada sisi back-end, sebenarnya mesin pencari mengumpulkan informasi-informasi dari halaman Website. 
Informasi-informasi yang telah dikumpulkan biasanya berupa kata-kata kunci yang ditangkap dari sebuah halaman Web 
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beserta informasi penting lainnya seperti URL. Dan kemudian kode HTML dari halaman Web disimpan dan dijadikan 
cache atau tembolok. 
 
Jadi ketika user memasukkan kata kunci di antarmuka, kemudian mengklik tombol search maka program di back-end ini 
akan menganalisa informasi yang disimpan di database back-end dan kemudian menampilkan hasil pencarian beserta 
alamat URL dari hasil pencarian tersebut. 
 
Proses pengumpulan informasi mengenai halaman Web dilakukan oleh sebuah program yang disebut penjelajah laba-laba 
atau sering disebut sebagai crawler, spider, atau robot. Robot penjelajah ini setiap mengunjungi sebuah Website akan 
mengambil URL, kata kunci (keyword) dan frase yang kemudian mengirim balik ke server mesin pencari untuk 
menyimpannya ke database. Dan robot ini bekerja dengan sangat cepat untuk mengakomodasi tantangan pertumbuhan 
jumlah Website yang sangat cepat. 
 
2.4 String 
String dalam ilmu komputer dapat diartikan dengan sekuens dari karakter. Walaupun sering juga dianggap sebagai data 
abstrak yang menyimpan sekuens nilai data, atau biasanya berupa bytes yang mana merupakan elemen yang digunakan 
sebagai pembentuk karakter sesuai dengan encoding karakter yang disepakati seperti ASCII, ataupun EBCDIC. 
Hubungan string dengan penelitian ini adalah bahwa karakteristik dari informasi yang akan disimpan dalam database 
dapat dianggap serupa dengan string. Hal ini akan memudahkan programmer dalam membangun sistem pencocokan 
karakter dari sampel yang akan dikonversi terlebih dahulu menjadi serupa dengan string ataupun deretan bytes. Konversi 
inilah yang nantinya akan dibandingkan langsung dengan informasi karakteristik yang disimpan dalam database[9]. 
 
2.5 Fuzzy String Matching  
Logika Fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Di mana 
logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau 
tidak), logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika Fuzzy memungkinkan nilai 
keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti 
seperti "sedikit", "lumayan", dan "sangat". Dia berhubungan dengan set fuzzy dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan 
oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada 1965[11]. 
 
Fuzzy string matching adalah salah satu metode pencarian string yang menggunakan proses pendekatan terhadap pola 
dari string yang dicari. Metode ini termasuk dalam katagori inexact matching dimana konsep ini melakukan pencarian 
terhadap string yang sama dan juga string yang mendekati dengan string lain yang terkumpul dalam sebuah penampung 
atau kamus[1]. 
 
Kunci dari konsep pencarian ini adalah bagaimana memutuskan bahwa sebuah string yang dicari memiliki kesamaan 
dengan string tertampung di kamus, meskipun tidak sama persis dalam susunan karakternya. Untuk memutuskan 
‘kesamaan’ ini dipergunakan sebuah fungsi yang diistilahkan sebagai similarity function. Berbagai metode sudah 
dikembangkan dalam menentukan similarity function. Fungsi ini akan bertugas memutuskan string hasil pencarian jika 
ditemukan string hasil pendekatan (aproksimasi)[1]. 
 
Inexact string matching atau juga disebut Fuzzy string matching, merupakan pencocokan string secara samar, maksudnya 
pencocokan string dimana string yang dicocokkan memiliki kemiripan dimana keduanya memiliki susunan karakter yang 
berbeda (mungkin jumlah atau urutannya) tetapi string-string tersebut memiliki kemiripan baik kemiripan tekstual/ 
penulisan (approximate string matching) atau kemiripan ucapan (phonetic string matching). Inexact string matching 
masih dibagi menjadi dua yaitu: 
a.  Pencocokan string berdasarkan kemiripan penulisan (approximate string matching) merupakan pencocokan string 

dengan dasar kemiripan dari segi penulisannya (jumlah karakter, susunan karakter dalam dokumen). Tingkat 
kemiripan ditentukan dengan jauh tidaknya beda penulisan dua buah string yang dibandingkan tersebut dan nilai 
tingkat kemiripan ini ditentukan oleh pemrogram (programmer).  

 Contoh: computer dengan compiler, memiliki jumlah karakter yang sama tetapi ada dua karakter yang berbeda. Jika 
perbedaan dua karakter ini dapat ditoleransi sebagai sebuah kesalahan penulisan maka dua string tersebut dikatakan 
cocok. 

b.  Pencocokan string berdasarkan kemiripan ucapan (phonetic string matching) merupakan pencocokan string dengan 
dasar kemiripan dari segi pengucapannya meskipun ada perbedaan penulisan dua string yang dibandingkan tersebut.  

 Contoh: step dengan steb dari tulisan berbeda tetapi dalam pengucapannya mirip sehingga dua string tersebut 
dianggap cocok. Contoh yang lain adalah step, dengan steppe, sttep, stepp, stepe. 

 
Exact string matching bermanfaat jika pengguna ingin mencari string dalam dokumen yang sama persis dengan string 
masukan. Tetapi jika pengguna menginginkan pencarian string yang mendekati dengan string masukan atau terjadi 
kesalahan penulisan string masukan maupun dokumen objek pencarian, maka inexact string matching yang bermanfaat. 
Beberapa algoritma exact string matching antara lain: algoritma Knuth-Morris-Pratt, Bayer-Moore, dll. 
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2.6 Algoritma Knuth-Morris-Pratt 
Algoritma ini dikembangkan oleh D.E. Knuth bersama dengan J.H Morris dan VR Pratt. Algoritma ini digunakan untuk 
mencari kesamaan pola pada string atau deretan suatu karakter. 
 
Pada persoalan pencocokan string umumnya diberikan dua buah hal utama: 
a. Teks, string yang relatif panjang yang akan menjadi bahan yang akan dicari kecocokannya (dimisalkan panjang dari 

teks adalah n) 
b. Pattern, string dengan panjang relatif lebih pendek dari teks (misalkan panjang pattern adalah m, maka m<n). 

Pattern akan digunakan sebagai string yang dicocokkan ke dalam teks. 
 
Umumnya persoalan berupa: “carilah apakah ditemukan pattern yang diberikan pada teks tertentu”. Jawabannya bisa 
berupa ada atau tidak, berapa kali ditemukan, ataupun di posisi ke berapa. 
 
3. Analisis Masalah Dan Rancangan Program 
3.1 Analisis Masalah 
Dalam melakukan suatu pencarian, sebuah mesin pencari membutuhkan metode pencarian dalam penerapannya. 
Kemudian mesin pencari membutuhkan sebuah database untuk menyimpan data informasi yang akan dicari dan 
ditampilkan, dan setelah itu, mesin pencari harus memiliki user interface agar mesin pencari dapat digunakan. 
 
3.2 Strategi Pemecahan Masalah  
Untuk menyelesaikan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan strategi pemecahan masalah, yaitu: 
1. Merancang database sebagai tempat menyimpan informasi dan alamat Website yang akan dicari. 
2. Menentukan metode dan algoritma yang digunakan dalam proses pencarian. 
3. Merancang user interface sebagai antar muka antara mesin pencari dengan pengguna. 
4. Menyiapkan hardware dan software yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
4.    Perancangan 
4.1 Perancangan Tabel Database 
Pada tahap perancangan ini, tabel bank data yang berguna untuk menyimpan data Website diberi nama bank_data, dan 
memiliki struktur sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Bank Data (bank_data) 
Field Type Keterangan 
id int(4) Jumlah data yang tersimpan 
url varchar(100) Alamat Website 
metadata text Informasi yang ada pada 

Website 
 
4.2 Rancangan Halaman Utama 
Halaman utama mempunyai desain sebagai berikut: 
 

N a m a w eb s ite

L O G O
T e xt  in pu t S ub m it

C o p yri gh t© 20 1 0  M u ha m a d  P ra s tyo

L ink  tam b a h U R LL ink  B e ra nd a

 
           Gambar 1. Rancangan Halaman Utama 

 
4.3 Rancangan Halaman Hasil Pencarian  
Halaman hasil pencarian berfungsi untuk menampilkan hasil pencarian dari keyword yang dimasukkan, dan akan 
menghasilkan jumlah keyword yang cocok dan menampilkan petikan kata keyword yang dimasukkan. Adapun rancangan 
halaman hasil pencarian adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Rancangan Halaman Hasil Pencarian  

           
4.4 Flowchart 
Berhubung program yang dibangun pada penelitian ini menggunakan database yang berasal dari database yang di-input 
secara manual, maka proses  pertama yang dikerjakan pada mesin pencari adalah proses menambah data dan pada proses 
kedua adalah proses pencarian. 

 
Gambar 3. Flowchart Proses Pencarian 

 
5.    Algoritma Program  
5.1 Algoritma Pencarian String  
Metode pencarian yang digunakan pada mesin pencari string ini adalah menggunakan metode pencarian fuzzy string 
matching dengan menggunakan algoritma Knuth-Morris-Pratt (KMP). Metode pencarian fuzzy string matching 
mencocokkan string dimana string yang dicocokkan memiliki kemiripan dan keduanya memiliki susunan karakter yang 
berbeda (mungkin jumlah atau urutannya) tetapi string-string tersebut memiliki kemiripan penulisan. Algoritma Knuth-
Morris-Pratt (KMP) merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan proses pencocokan string. Algoritma ini 
merupakan jenis exact string matching algorithm yang merupakan pencocokan string secara tepat dengan susunan 
karakter dalam string yang dicocokkan memiliki jumlah maupun urutan karakter dalam string yang sama. 
 

Mencari 
keyword ke 

dalam database 

Input keyword 
yang akan 

dicari 

      Start 

Hitung jumlah 
keyword yang 

ditemukan pada 
database 

Tampilkan hasil 
pencarian 

Seleksi 
keyword 

       Finish 
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Adapun algoritma programnya adalah sebagai berikut: 
// Potong spasi di awal dan akhir string 
  $words = trim($words); 
// Bagi string dengan spasi tunggal 
  $wordsArray = explode(' ', $words); 
// Ulangi melalui Array 
  foreach($wordsArray as $word) 
  { 
// Jika kata ditemukan 
   if(strlen(trim($word)) != 0) 
// Tandai kata 
     $text = eregi_replace($word, '<span style="background:yellow;padding:0;margin:0;">\\0</span>', $text); 
  } 
// Kembali ke string, termasuk penandaan string 
  return $text; 
} 
 
6.    Hasil 
6.1 Tampilan Halaman Hasil Pencarian  
Setelah sebelumnya user memasukkan keyword pencarian, lalu user akan diarahkan pada halaman hasil pencarian. Pada 
halaman ini ditampilkan informasi mengenai URL dan metadata (informasi mengenai isi situs) yang sesuai dengan 
keyword yang telah dimasukkan sebelumnya. 
 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Hasil Pencarian 

 
Pada halaman ini juga ditampilkan jumlah hasil pencarian dan mesin pencari akan secara otomatis menandai keyword 
yang sesuai dengan keyword yang ada pada hasil pencarian. 
 
7.    Kesimpulan dan Saran 
7.1 Kesimpulan 
Setelah merancang dan mengimplementasikan mesin pencari string menggunakan metode fuzzy string matching, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Permasalahan pencarian string (string macthing) pada dasarnya adalah permasalahan mencari sebuah string (pattern) 

pada sebuah teks. 
2. Algoritma Knuth-Morris-Pratt, yang dibahas hanya dapat menangani permasalahan string yang bersifat exact string 

matching sedangkan untuk permasalahan string yang bersifat inexact string matching diperlukan algoritma lain yang 
lebih advance. 

 
7.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kueri mesin pencari dibangun oleh penulis masih bersifat manual, sehingga jumlah hasil pencariannya masih relatif 

sedikit, untuk ke depan sebaiknya teknologi mesin pencari ini dikombinasikan dengan program crawler yang dapat 
mengindeks keyword dan situs yang ada di internet. 

2. Konten pencarian masih dibatasi hanya untuk konten teks saja, sehingga tidak mencakup pencarian gambar, audio, 
video, dan dokumen. 

3. Menggunakan metode perankingan dan pengindeksan dalam penyajian hasil pencarian sehingga hasil yang paling 
relevan disajikan pada urutan pertama. 
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