
BAB V 

PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS 

 

5.1 Pengujian 

   Pengujian merupakan proses menemukan kesalahan saat program 

 berjalan. Pengujian “Aplikasi Pendeteksi Plagiat Skripsi Dengan Metode 

 Levenshtein  Distance” ini dilakukan dengan metode pengujian black 

 box. Selain itu, pengujian juga akan dilakukan untuk mengetahui algoritma 

 dari metode yang diusung yaitu Levenshtein Distance berjalan dengan 

 benar dan memberikan hasil yang sesuai. 

  Pengujian pada sistem ini dilakukan menggunakan 2 komputer 

 dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Laptop Asus A456U (L1) 

Prosesor : Intel Core i5-7200U 2.50GHz 

RAM : 4 GB 

b. Laptop Fujitsu (L2) 

 Prosesor : Intel Core i7-6500U 2.59GHz 

 RAM : 8 GB 

   Metode pengujian black box adalah metode pengujian yang 

 dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi program dan memeriksa 

 fungsional dari perangkat lunak. Berikut adalah pengujian yang dilakukan 

 pada sistem ini : 
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 5.1.1 Pengujian Fungsional 

1. Login Admin 

 Pengujian dilakukan pada form login admin dengan 

memasukkan username dan password. Jika login berhasil, 

maka aplikasi akan langsung dialihkan pada halaman 

khusus admin seperti pada gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Menu Khusus Admin 

2. Input Dokumen Uji 

 Pengujian dilakukan pada form deteksi banyak 

dokumen dan deteksi dua dokumen. Dokumen yang bisa 

diinput adalah dokumen berekstensi .doc. Selain itu, field 

yang bertanda bintang harus diisi supaya aplikasi dapat 

memproses dokumen seperti pada gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 Input Dokumen Uji 

3. Simpan Dokumen 

 Pengujian dilakukan pada form dokumen yaitu tombol 

tambah. Pengujian dilakukan dengan cara mengisi semua 

field kemudian klik tombol simpan. Jika berhasil maka 

aplikasi akan langsung dialihkan pada halaman dokumen 

dengan dokumen baru yang sudah berada dalam daftar 

dokumen seperti pada gambar 5.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Simpan Dokumen 

4. Simpan Stopword 

Pengujian dilakukan pada form stopword yaitu tombol 

tambah. Pengujian dilakukan dengan cara mengisi semua 

field kemudian klik tombol simpan. Namun jika stopword 



62 
 

yang ditambahkan sudah ada dalam daftar maka akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 5.4. 

 

 

 

 

Gambar 5.4  Simpan Stopword 

5. Simpan Simbol 

Pengujian dilakukan pada form simbol yaitu tombol 

tambah. Pengujian dilakukan dengan cara mengisi semua 

field kemudian klik tombol simpan. Namun jika simbol 

yang ditambahkan sudah ada dalam daftar maka akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 5.5. 

 

 

 

 

Gambar 5.5  Simpan Simbol 

6. Simpan Kata Dasar 

Pengujian dilakukan pada form kata dasar yaitu 

tombol tambah. Pengujian dilakukan dengan cara mengisi 

semua field kemudian klik tombol simpan. Namun jika 
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kata dasar yang ditambahkan sudah ada dalam daftar maka 

akan muncul tampilan seperti pada gambar 5.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6  Simpan Kata Dasar 

7. Pengaturan Nilai Ambang Batas 

Pengujian dilakukan pada form pengaturan yang 

berisi pengaturan nilai ambang batas. Pengujian dilakukan 

dengan cara mengisi satu field kemudian klik tombol 

simpan seperti pada gambar 5.7. 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Pengaturan Nilai Ambang Batas 

 5.1.2 Perbandingan Waktu Proses 

   Perhitungan waktu proses dilakukan untuk mengetahui 

 lama waktu yang diperlukan aplikasi untuk mendeteksi kemiripan 

 dokumen. 
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Tabel 5.1 Perbandingan Waktu Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Perbandingan Hasil 

  Perbandingan hasil dilakukan untuk mengetahui apakah algoritma 

 yang ada pada aplikasi berjalan dengan baik. Perbandingan hasil akan 

 dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan manual pada 

 metode levenshtein dengan hasil perhitungan pada aplikasi. Proses 

 akan dimulai dengan perhitungan jarak antar kata dan dilanjutkan 

 dengan menghitung nilai similarity dengan menggunakan jarak antar 

 kata dan panjang maksimum dari kedua kalimat.  

  Dokumen Asli : fakultas informatika jurus minat teknik 

  Dokumen Pembanding : informatika jurus tahun teknik terbaik 

        Proses Perhitungan Levenshtein Distance terdapat dalam tabel 5.2. 

 

 

 

No. Jumlah dokumen 
Waktu deteksi (detik) 

Rata-rata 
L1 L2 

1. 10 dokumen 8,87 5,77 7,32 

2. 20 dokumen 14,60 9,20 11,9 

3. 30 dokumen 23,07 13,01 18,04 

4. 40 dokumen 28,56 16,37 22,46 

5. 50 dokumen 37,30 20,19 28,74 

6. 60 dokumen 42,80 23,64 33,22 

7. 70 dokumen 50,59 27,12 38,86 

8. 80 dokumen 56,50 30,61 43,55 

9. 90 dokumen 62,08 34,85 48,46 

10. 100 dokumen 70,08 38,08 54,08 

 Rata-rata 39,45 21,88 30,66 
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Tabel 5.2 Perhitungan Matriks 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  Dokumen Asli 

  Dokumen Pembanding 

  Jarak antar kata/karakter 

Dari Hasil Perhitungan menggunakan Levenshtein distance terdapat 

jarak antar kata sebesar 3. Setelah itu, dapat dilakukan perhitungan 

nilai similarity untuk mengetahui berapa persen tingkat kemiripan 

seperti perhitungan dibawah ini : 

  Dik :  Jarak Antar Kata = 3 

            Max = 5 

  Dit : Nilai Similarity ? 

  Penyelesaian : 

   Similarity = ( 1 −  
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟  𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑎𝑥
 ) * 100% 

   Similarity = ( 1 −  
3

5
 ) * 100% 

    

   Similarity = 0,4 * 100% 

   Similarity = 40% 

0 

informatika jurus tahun teknik terbaik 

1 2 3 4 5 

fakultas 1 1 2 3 4 5 

informatika 2 1 2 3 4 5 

jurus 3 2 1 2 3 4 

minat 4 3 2 2 3 4 

teknik 5 4 3 3 2 3 
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  Jadi, nilai similarity dari kedua dokumen diatas adalah 40% 

  Hasil yang ditunjukkan oleh aplikasi adalah sebagai berikut : 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Hasil Pengujian Dengan Aplikasi 

 Selain dua perbandingan diatas, pengujian hasil juga dilakukan 

dengan bantuan website Levenshtein online. Website ini membantu 

menghitung kesamaan string dengan menggunakan metode 

Levenshtein  Distance. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari 

website Levenshtein online : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9  Hasil Pengujian dengan website Levenshtein online 
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5.2 Analisis Hasil 

  Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian terhadap perangkat 

 lunak  pendeteksi plagiat ini mampu mendeteksi kemiripan antar 

 dokumen dan  menampilkannya kepada pengguna dengan rata-rata waktu 

 deteksi dokumen adalah sebesar 30,66 detik. Waktu deteksi sangat 

 dipengaruhi oleh spesifikasi komputer yakni RAM dan prosesor. Semakin 

 besar RAM, maka semakin cepat proses deteksi dan semakin tinggi 

 kecepatan prosesor semakin cepat pula proses deteksi kemiripan 

 dokumen. Selain itu, waktu deteksi juga dipengaruhi oleh ukuran file dan 

 banyaknya dokumen pembanding yang ada dalam database.  

  Metode Levenshtein yang digunakan adalah metode levenshtein 

 untuk menghitung jarak antar kata. Atau dengan kata lain menghitung nilai 

 similarity antar kalimat. Untuk dokumen dengan banyak jumlah string 

 seperti halnya skripsi, metode levenshtein untuk menghitung jarak antar 

 kata akan lebih efektif dan efisien. Perbedaan antar kata lebih penting 

 daripada perbedaan huruf atau karakter. 

  Perbedaan yang terlihat dari metode Levenshtein untuk 

 menghitung  jarak antar kata dan antar huruf adalah jenis substring yang 

 akan mengisi  tabel perhitungan matriks. Meskipun terdapat perbedaan 

 jenis substring pada matriks tetapi algoritma atau langkah-langkah 

 perhitungan yang dipakai tetap sama. 

  Metode Levenshtein Distance menghitung nilai jarak antar karakter 

 atau kata. Nilai tersebut akan dipakai untuk mendapatkan nilai similarity 
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 atau presentase kemiripan dokumen. Oleh karena itu, metode Levenshtein 

 Distance cocok diterapkan untuk mendeteksi plagiarisme kata demi kata 

 (word for word plagiarism). 
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