
BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

4.1 Implementasi Basis Data 

  Tahap implementasi adalah tahap lanjutan dari tahap perancangan 

 sistem. Pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan MySQL. 

 Sistem ini menggunakan sebuah database dengan nama levenshtein yang 

 terdiri dari 7 tabel. Berikut adalah tabel-tabel yang digunakan dalam basis 

 data aplikasi pendeteksi plagiat skripsi. 

 4.1.1 Implementasi Tabel Dokumen 

   Tabel dokumen terdiri dari 5 fields yaitu id_data sebagai 

 primary key, Judul_data, tahun, penulis dan isi. 

   

 

 

 

Gambar 4.1 Implementasi Tabel Dokumen 

 4.1.2 Implementasi Tabel Stopword 

   Tabel stopword terdiri atas 3 fields yaitu id sebagai primary 

 key dan stopword. Tabel ini berperan penting dalam proses filtering 

 dimana kata-kata yang tidak begitu penting keberadaannya akan 

 dihilangkan dari dokumen.Stopword dipilih dan diinput oleh 

 admin. 
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Gambar 4.2 Implementasi Tabel Stopword 

 4.1.3 Implementasi Tabel Kata Dasar 

   Tabel Kata Dasar terdiri atas 3 fields yaitu id sebagai 

 primary key,  kata, dan jenis. Tabel ini berperan penting dalam 

 proses stemming atau proses  penghilangan imbuhan. Kata dasar 

 dikelola oleh admin. 

 

 

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Kata Dasar 

 4.1.4 Implementasi Tabel Indeks 

   Tabel indeks digunakan untuk menyimpan hasil dari 

 preprocessing  dokumen. Data yang ada dalam tabel ini akan 

 digunakan untuk proses analisis menggunakan metode Levenshtein 

 Distance. Tabel indeks terdiri atas 5 fields  yaitu id sebagai 

 primary key, id_data, judul, data, dan stemming. 

   

 

 

Gambar 4.4 Implementasi Tabel Indeks 
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 4.1.5 Implementasi Tabel User 

   Tabel user terdiri dari 2 fields yaitu username sebagai  

  primary key dan password. 

 

 

Gambar 4.5 Implementasi Tabel User 

 4.1.6 Implementasi Tabel Simbol 

   Tabel user terdiri dari 2 fields yaitu id_simbol sebagai 

 primary key dan simbol. Tabel ini berperan penting dalam proses 

 filtering dimana simbol - simbol yang tidak begitu penting 

 keberadaannya akan dihilangkan dari dokumen. Simbol dipilih dan 

 diinput oleh admin. 

 

 

Gambar 4.6 Implementasi Tabel Simbol 

 4.1.6 Implementasi Tabel Nilai Ambang Batas 

   Tabel user terdiri dari 2 fields yaitu id sebagai primary key 

 dan nilai_batas. Tabel ini berperan penting dalam proses penentuan 

 plagiat. Nilai ambang batas dikelola oleh admin. 

 

 

Gambar 4.7 Implementasi Tabel Nilai Ambang Batas 
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4.2 Implementasi Program 

 4.2.1 Implementasi Form Login Admin 

   Administrator harus melakukan login ke dalam sistem 

 dengan memasukkan username dan password dalam form login 

 administrator.  Selanjutnya sistem akan melakukan pencocokkan 

 data yang diinput dengan data yang berada dalam database. 

 Implementasi dari form ini dapat dilihat pada gambar 4.8. 

  

 

 

 

 

 

 Gambar 4.8 Implementasi Form Login Admin 

   Form login administrator dibuat dengan coding sebagai  

  berikut : 

  

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk mencocokkan data 

 username dan password yang diinput pengguna dengan data user 

 yang ada dalam database. 

$row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_admin WHERE 
user='$user' AND pass='$pass'"); 
    if($row){ 
        $_SESSION['login'] = $row->user; 
        redirect_js("index.php"); 
    } else{ 
 print_msg("Salah kombinasi username dan 
password.");} 
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 4.2.3 Implementasi Form Deteksi Banyak Dokumen 

   Form deteksi banyak dokumen digunakan untuk 

mendeteksi kemiripan teks antara satu dokumen dengan banyak 

dokumen yang sudah dipilih dan diinput oleh admin ke dalam 

database yang akan diinput oleh user. Hasil  kemiripan teks akan 

langsung ditampilkan pada form ini. 

 

   

 

 

 

 

 

              Gambar 4.9 Implementasi Form Deteksi Banyak dokumen 

   Form deteksi banyak dokumen dibuat dengan coding  

  sebagai berikut : 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk memproses 

 dokumen yaitu mencari kemiripan antara satu dokumen yang 

 diupload oleh user dengan banyak dokumen asli yang ada dalam 

 database. 

 $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_data 
WHERE kategori = '$kategori' AND topik = '$topik' 
ORDER BY id_data"); 
$DATA2 = array(); 
foreach($rows as $row){ $DATA2[$row->id_data] = 
$row;  }$hasil = $lt->lt($DATA2); 



53 
 

 4.2.4 Implementasi Form Deteksi Dua Dokumen 

   Form deteksi dua dokumen digunakan untuk mendeteksi  

  kemiripan teks antara dua dokumen yang akan diinput oleh user.  

  Hasil kemiripan teks akan langsung ditampilkan pada form ini. 

 

   

 

 

 

 

 

        Gambar 4.10 Implementasi Form Deteksi Dua Dokumen 

   Form deteksi dua dokumen dibuat dengan coding sebagai  

  berikut : 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk memproses 

 dokumen yaitu mencari kemiripan antara dua dokumen yang 

 diupload oleh user. 

 4.2.5 Implementasi Form Bantuan 

<?php 
 $no = 1; 
 $hasil = $lt['file1']- >lt(array($lt['file2'])); 
 ?> 
     Hasil kemiripan: <?=round($hasil[0], 2)?>% 
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   Tampilan form bantuan dapat dilihat pada gambar  4.11. 

 Halaman ini berisi petunjuk untuk user tentang cara  menggunakan 

 aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.11 Implementasi Form Bantuan 

   Form bantuan dibuat dengan coding sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk menampilkan 

 halaman bantuan tentang cara menggunakan aplikasi. Halaman ini 

 akan muncul setiap kali user membuka aplikasi ini. 

 

 

 

 

<p>Cara menggunakan aplikasi ini adalah : </p> 
<ul> 
  <li>Menu Deteksi Banyak Dokumen berguna untuk 
membandingkan satu dokumen yang anda input dengan 
dokumen yang ada dalam database.</li> 
   <li>Menu Deteksi Dua Dokumen berguna untuk 
membandingkan dua dokumen yang anda input.</li> 
    <li>File yang dapat dibaca oleh aplikasi ini 
adalah file berekstensi .doc.</li> 
</ul> 
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 4.2.6 Implementasi Tampilan Pengelolaan Stopword 

 Pada halaman pengelolaan stopword yang dapat dilihat 

 pada gambar  4.12. Admin akan menambah stopword, melihat, 

 mengubah dan menghapus  stopword. Stopword yang telah 

 ditambahkan akan tersimpan pada tabel stopword di database. 

 

 

                        Gambar 4.12  Implementasi Tampilan Pengelolaan Stopword 

   Form tampilan pengelolaan stopword dibuat dengan coding 

 sebagai berikut : 

  

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk menampilkan data 

 stopwords yang ada dalam database. Menu ini hanya bisa diakses 

 oleh admin. 

 

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_stopword 
ORDER BY id_stopword"); 
$STOPWORDS = array(); 
foreach($rows as $row){ 
    $STOPWORDS[$row->id_stopword] = $row-
>nama_stopword; 
} 
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 4.2.7 Implementasi Tampilan Pengelolaan Simbol 

  Halaman form pengelolaan simbol (gambar 4.13) 

 digunakan admin untuk menginput,melihat dan menghapus tanda 

baca yang akan disimpan di tabel simbol.  

 

 

                           Gambar 4.13  Implementasi Tampilan Pengelolaan Simbol 

   Form tampilan pengelolaan simbol dibuat dengan coding 

 sebagai berikut : 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk menampilkan data 

 stopwords yang ada dalam database. Menu ini hanya bisa diakses 

 oleh admin. 

 4.2.8 Implementasi Tampilan Pengelolaan Dokumen 

  Halaman form pengelolaan dokumen (gambar 4.14) 

 digunakan admin untuk menginput,melihat dan menghapus 

dokumen yang akan disimpan di tabel dokumen. 

$rows = $db->get_results("SELECT simbol FROM 
tb_simbol ORDER BY id"); 
$KATA_DASAR = array(); 
foreach($rows as $row){ $SIMBOL[] = $row->simbol; 
} 
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                     Gambar 4.14  Implementasi Tampilan Pengelolaan Dokumen 

   Form pengelolaan dokumen dibuat dengan coding sebagai berikut : 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk menampilkan data 

 dokumen asli yang ada dalam database. Menu ini hanya bisa 

 diakses oleh admin. 

 4.2.9 Implementasi Tampilan Pengelolaan Kata Dasar 

  Halaman form pengelolaan kata dasar (gambar 4.15) 

 digunakan admin untuk menginput,melihat dan menghapus kata 

dasar yang akan disimpan di tabel kata_dasar.  

 

 

 

 

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_data 
ORDER BY id_data"); 
$DATA = array(); 
foreach($rows as $row){$DATA[$row->id_data] =$row; 
} 
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            Gambar 4.15 Implementasi Tampilan Pengelolaan Kata Dasar 

   Form tampilan pengelolaan kata dasar dibuat dengan coding 

 sebagai berikut : 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk menampilkan data 

 kata dasar yang dipakai dalam proses stemming. Menu ini hanya 

 bisa diakses oleh admin. 

 4.2.10 Implementasi Tampilan Pengelolaan Password 

  Halaman form pengelolaan password (gambar 4.16) 

 digunakan admin untuk mengubah password.  

 

 

 

 

$rows = $db->get_results("SELECT katadasar FROM 
tb_katadasar ORDER BY katadasar"); 
$KATA_DASAR = array(); 
foreach($rows as $row){ 
    $KATA_DASAR[] = $row->katadasar; 
} 
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        Gambar 4.16  Implementasi Tampilan Pengelolaan Password 

    Form tampilan pengelolaan password dengan coding  

   sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk mengubah 

 password untuk admin. Untuk mengganti password, admin harus 

 mengisi password lama, password baru, dan konfirmasi password 

 baru.  

 

 

$row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_admin WHERE 
user='$_SESSION[login]' AND pass='$pass1'"); 
   if($pass1=='' || $pass2=='' || $pass3=='') 
    print_msg('Field bertanda * harus diisi_training.'); 
   elseif(!$row) 
    print_msg('Password lama salah.'); 
   elseif( $pass2 != $pass3 ) 
    print_msg('Password baru dan konfirmasi password 
baru tidak sama.'); 
   else{ 
    $db->query("UPDATE tb_admin SET pass='$pass2' WHERE 
user='$_SESSION[login]'"); 
    print_msg('Password berhasil diubah.', 'success'); 
    } 
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 4.2.10 Implementasi Tampilan Pengelolaan Nilai Ambang Batas 

  Halaman form pengelolaan nilai ambang batas (gambar 

4.17) digunakan admin untuk mengubah nilai ambang batas. 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.17  Implementasi Tampilan Pengelolaan Nilai Ambang Batas 

    Form tampilan nilai ambang batas dibuat dengan coding  

   sebagai berikut : 

 

 

   Potongan coding di atas berfungsi untuk mengatur nilai 

 ambang batas plagiarisme yang akan menentukan apakan suatu 

 dokumen dikatakan plagiat atau tidak. 

 

 

 

 

 

else if($mod=='pengaturan'){ 
 foreach($_POST['option'] as $key => $val){ 
    update_option($key, $val); } 
    print_msg('Data tersimpan!', 'success'); } 


