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Abstrak
Dengan bertambahnya skripsi dari tahun ke tahun, meningkat pula judul skripsi dan penelitian.
Bila tidak dideteksi, menyebabkan penelitian yang sebenarnya sudah ada akhirnya diteliti
kembali tanpa mengembangkan penelitian sebelumnya. Algoritma Levenshtein Distance
digunakan untuk mendeteksi kesamaan pada judul skripsi yang ada. Penelitian ini digunakan
untuk pencarian judul skripsi secara multi target dengan 6 kategori data target dalam database
dan penentuan threshold >= 4 serta penentuan bobot similarity >25% dinyatakan mirip untuk
ditampilkan. Data yang ditampilkan adalah dari kategori judul perancangan sistem dengan
distance 4 dan kemiripan 42,85% dan dari kategori aplikasi berbasis web dengan distance 5
dan kemiripan 28,5%. Sedangkan 4 kategori lain memiliki distance lebih dari 5 dan persen
bobot similarity <25% sehingga tidak dianggap mirip dan tidak ditampilkan.
Kata Kunci: multi target, algoritma levenshtein distance, threshold, bobot similarity

Abstract
With the increase in thesis from year to year, the title of thesis and research also increases. If
it is not detected, it will cause existing research to be finally re-examined without developing
previous research. The Levenshtein Distance algorithm is used to detect similarities in existing
thesis titles. This research is used to search the thesis title in a multi-target manner with 6
categories of target data in the database and to determine the threshold >= 4 and to determine
the similarity weight >25% which is stated to be similar to display. The data displayed is from
the category of system design title with a distance of 4 and a similarity of 42.85% and from the
category of web-based applications with a distance of 5 and a similarity of 28.5%. Meanwhile,
4 other categories have a distance of more than 5 and the percent weight of similarity is <25%
so they are not considered similar and are not displayed.
Keywords: multi-target, levenshtein distance algorithm, threshold, weight of similarity.
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dengan kata yang dimasukkan dalam
pencarian. Penelitian ini menggunakan
antarmuka aplikasi Visual Basic .NET 2012
yang digunakan sebagai aplikasi penguji
dari penelitian ini. Pemilihan Visual Basic.
NET ini memiliki pertimbangan bahwa
aplikasi hanya akan digunakan di PC admin
perpustakaan
saja
dan
diharapkan
mahasiswa dapat lebih banyak mempelajari
khasanah ragam judul skripsi yang sudah
pernah dibuat oleh lulusan sebelumnya.
Selain itu diharapkan ada interaksi lebih
dalam mengenai judul-judul skripsi yang
sudah ada dengan petugas perpustakaan.
Penelitian yang dilakukan oleh
Widiatry (Widiatry dkk, 2019) dalam
membangun, merancang dan menerapkan
algoritma Levenshtein Distance dalam
pencarian judul buku menggunakan Sistem
Informasi Perpustakaan pada Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka Raya,
didapat kesimpulan dengan pencarian judul
buku single target memiliki keakuratan
sebesar 75%, untuk pencarian judul buku
multi target dengan 2 kata memiliki
keakuratan sebesar 64,29%, untuk
pencarian judul buku multi target dengan 3
kata memiliki keakuratan sebesar 66,75%,
dan untuk pencarian judul buku multi target
dengan 4 kata memiliki keakuratan sebesar
70,83%.
Penelitian lain pada analisa kinerja
algoritma Levenshtein Distance oleh B.P
Pratama dkk (Pratama dan Pamungkas,
2016) dalam mendeteksi kemiripan
dokumen teks, menambahkan proses case
folding, tokenizing, stopword removal,
stemming, dan sorting. Penelitian dilakukan
terhadap dua data set dan satu data real.
Hasil simulasi didapat bahwa dilakukan
proses sorting sangat berpengaruh bagi
algoritma Levenshtein Distance. Hasil

PENDAHULUAN
Tugas akhir atau skripsi bagi
mahasiswa untuk mendapatkan gelar
sarjana merupakan salah satu kewajiban
yang harus dipenuhi. Dengan bertambahnya
mahasiswa dari tahun ke tahun, meningkat
pula judul skripsi dan penelitian.
Mahasiswa sering kesulitan mendeteksi
apakah judul yang diajukan sudah ada atau
belum. Bagi dosen pembimbing pun
seringkali sulit untuk menentukan apakah
judul yang diajukan layak diterima atau
tidak karena kekurangan informasi akan
data judul-judul skripsi di kampus. Hal ini
menyebabkan masih adanya penelitian
yang sebenarnya sudah ada namun akhirnya
di teliti kembali tanpa mengembangkan
penelitian sebelumnya serta dikhawatirkan
ada beberapa skripsi sama yang ternyata
sudah dibuat sebelumnya sehingga terjadi
kesamaan judul dan bisa dianggap sebagai
tindak plagiat.
Penelitian
ini
menggunakan
algoritma Levenshtein Distance yang
digunakan untuk suatu pendekatan yang
dapat memberikan alternatif kesamaan
judul skripsi dari sebuah input data sumber.
Levenshtein
Distance
merupakan
pengukuran dalam bentuk matrix dan
menghitung jumlah perbedaan dua string
dengan melalui operasi penambahan
(insert), penghapusan (delete), atau
penggantian karakter (substitute) pada
suatu karakter. Levenshtein Distance
merupakan salah satu algoritma yang dapat
digunakan dalam mendeteksi kemiripan
antara dua string yang berpotensi
melakukan tindak plagiarisme (Zhan dkk,
2008).
Algoritma Levenshtein Distance
digunakan untuk memberikan saran atau
sugesti judul skripsi yang mendekati
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terbaik ditunjukan pada proses yang
menggunakan
stopword
removal,
stemming, dan sorting sekaligus yaitu pada
data set 1. Hasil lainnya didapat pada proses
yang
menggunakan
penggabungan
stopword dan stemming dengan sorting
yaitu terbaik pada data set 2. Hasil terbaik
pada data real didapatkan pada proses yang
menggunakan stemming-sorting.
Pada penelitian Ketut Arnawa
(Arnawa, 2017) mengenai sistem pencarian
judul
tugas
akhir
menggunakan
Levenshtein.
Penelitian
tersebut
menyimpulkan
bahwa
algoritma
Levenshtein dapat membantu mengatasi
permasalahan pada kesalahan ejaan kata
kunci dengan mekanisme penambahan,
penyisipan dan penghapusan karakter.
Penelitian lain berkaitan dengan
kecepatan waktu perbandingan dokumen
sumber dengan pembanding. Penelitian
Febiawan dkk (2019) menunjukkan bahwa
proses parsing dokumen berbentuk file pdf
ke dalam bentuk string menggunakan
Levenshtein
Distance
mempengaruhi
kecepatan
waktu
perhitungan
cek
similarity.
Algoritma
Levenshtein
dapat
digunakan untuk menghitung jarak
keterbedaan antara dua string (Andhika,
2010) yang merupakan metode pendekatan
pencarian string. Levenshtein Distance juga
dapat berfungsi memberikan rekomendasi
kata terdekat ketika user menginputkan kata
yang salah atau tidak ada dalam database
(Sumiari dan Iis, 2019).

(pencarian lebih dari satu kata), dimana
akan dilakukan perhitungan nilai distance
per-kata terlebih dahulu, kemudian akan
dilanjutkan dengan menghitung bobot
similarity (%) dari Levenshtein. Threshold
digunakan untuk menentukan kategori
ambang batas kemiripan (similarity) yang
terbagi dua yaitu ‘similar’ atau ‘not
similar’. Apabila bobot similarity melebihi
nilai
threshold,
maka
dianggap
kemiripannya adalah tidak mirip (not
similar) sehingga kata akan dieliminir.
Apabila bobot similarity >25% maka data
target akan ditampilkan karena dianggap
mirip (similar). Gambar 1 menunjukkan
Flowcart perhitungan pada penelitian ini.
START

Memasukkan Judul
Skripsi (Sumber)

Membandingkan Judul Skripsi
Dengan Data Target

Memodifikasi Judul Skripsi Dengan
Operasi Sisip, Tukar dan Hapus

Menghitung Jarak Levenshtein
Distance

TIDAK

Cek Threshold Pada
Kata >= 4?

YA

TIDAK
Menghitung % Bobot Similarity
Levenshtein

Kata Dieliminir

> 25%?

YA
Menampilkan Judul Skripsi Yang
Mirip

END

Gambar 1. Flowchart penelitian
METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan
perhitungan multi target dengan penentuan
nilai threshold sebesar 4 kata untuk
melakukan pencarian data judul skripsi

Data target yang digunakan pada
penelitian ini menggunakan 96 sampel
judul skripsi dengan 6 kategori seperti
ditunjukkan pada Tabel 1.
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=0+0+0+1+1+1+1
=4

Tabel 1. Data target skripsi
No
1
2
3
4
5
6

Kategori
Perancangan Sistem
Hardware & Mikrokontroller
Sistem Pakar
Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi Berbasis Desktop
Data Mining

Σ Judul
18
23
12
18
18
7

Tabel 3. Matriks Distance (1)

Hasil akhir data judul skripsi yang
ditampilkan adalah judul-judul yang
memiliki tingkat persentase Levenshtein
>25% karena dianggap mirip, seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Distance bernilai 4 yang ditunjukkan pada
Matriks Distance (1) di Tabel 3 berada di
range threshold, maka kata tersebut
dieliminasi karena dianggap sebagai kata
yang berbeda.

Tabel 2. Persentase kemiripan
No
1
2
3

Range
0% - 25%
26% - 50%
51% - 100%

𝑑[𝑚, 𝑛]
) ∗ 100%
max(𝑆, 𝑇)
4
𝐵 = (1 − ) ∗ 100%
7
7 4
𝐵 = ( − ) ∗ 100%
7 7

Keputusan
Tidak Mirip
Mirip
Sangat Mirip

𝐵 = (1 −

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Pada penelitian ini diambil contoh
untuk perhitungan multi target judul skripsi
kategori Perancangan Sistem Informasi
yang merupakan data sumber (data yang
diinput) dibandingkan dengan data target
(data dalam database) dari kategori lain
sebagai berikut:
Judul skripsi sumber ‘Sistem Informasi
Penjualan Produk Elektronik Berbasis
Web’.
1. Data target dengan kategori Perancangan
Sistem Informasi

3
7

𝐵 = ( ) ∗ 100% = 42,85 %

2. Data target dengan kategori Hardware
dan Mikrokontroller

𝑛

𝐷(s + t) = ∑ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑖 )
𝑖=0

= d(sumber1, target1) + d(sumber2, target2) +
d(sumber3, target3) + d(sumber4, target4) +
d(sumber5, target5) + d(sumber6, target6) +
d(sumber7, target7)
=1+1+1+1+1+1+1
=7

𝑛

Tabel 4 menunjukkan Matriks distance (2)
dimana Distance bernilai 7 dan lebih besar
dari range threshold, maka kata tersebut
dieliminasi karena dianggap sebagai kata
yang berbeda.

𝐷(s + t) = ∑ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑖 )
𝑖=0

= d(sumber1, target1) + d(sumber2, target2) +
d(sumber3, target3) + d(sumber4, target4) +
d(sumber5, target5) + d(sumber6, target6) +
d(sumber7, target7)

0

𝐵 = (7) ∗ 100% = 0 %
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Tabel 4. Matriks Distance (2)

= d(sumber1, target1) + d(sumber2, target2) +
d(sumber3, target3) + d(sumber4, target4) +
d(sumber5, target5) + d(sumber6, target6) +
d(sumber7, target7)
=0+0+1+1+1+1+1
=5

Tabel 6. Matriks Distance (4)
3. Data target dengan kategori Sistem
Pakar

𝑛

𝐷(s + t) = ∑ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑖 )

Tabel 6 menunjukkan Matriks distance (4)
dimana Distance bernilai 5 dan lebih besar
dari range threshold, maka kata tersebut
dieliminasi karena dianggap sebagai kata
yang berbeda.

𝑖=0

= d(sumber1, target1) + d(sumber2, target2) +
d(sumber3, target3) + d(sumber4, target4) +
d(sumber5, target5) + d(sumber6, target6) +
d(sumber7, target7) + d(sumber8, target8)
=0+1+1+1+1+1+1+1
=7

2

𝐵 = (7) ∗ 100% = 28,5 %

Tabel 5. Matriks Distance (3)

5. Data target dengan kategori Aplikasi
Berbasis Desktop

𝑛

𝐷(s + t) = ∑ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑖 )

Tabel 5 menunjukkan Matriks distance (3)
dimana Distance bernilai 7 dan lebih besar
dari range threshold, maka kata tersebut
dieliminasi karena dianggap sebagai kata
yang berbeda.

𝑖=0

= d(sumber1, target1) + d(sumber2, target2) +
d(sumber3, target3) + d(sumber4, target4) +
d(sumber5, target5) + d(sumber6, target6) +
d(sumber7, target7)
=1+1+1+1+1+0+1
=6

1

𝐵 = (8) ∗ 100% = 12,5 %

4. Data target dengan kategori Aplikasi
Berbasis Web

Tabel 7 menunjukkan Matriks distance (5)
dimana Distance bernilai 6 dan lebih besar
dari range threshold, maka kata tersebut
dieliminasi karena dianggap sebagai kata
yang berbeda.

𝑛

1

𝐷(s + t) = ∑ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑖 )

𝐵 = (7) ∗ 100% = 14,28 %

𝑖=0
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Tabel 7. Matriks Distance (5)

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil sampel pengajuan sebuah
judul skripsi untuk perhitungan multi target
dengan pengujian antara data sumber
dengan 6 kategori data target dalam
database dan penentuan threshold >= 4
serta penentuan bobot similarity >25%
dinyatakan mirip untuk ditampilkan, maka
disimpulkan data yang ditampilkan adalah
dari kategori judul perancangan sistem
dengan distance 4 dan kemiripan 42,85%
dan dari kategori aplikasi berbasis web
dengan distance 5 dan kemiripan 28,5%.
Sedangkan 4 kategori lain memiliki
distance lebih dari 5 dan persen bobot
similarity kurang dari 25% sehingga tidak
dianggap mirip dan tidak ditampilkan.
Untuk mendapatkan hasil lebih
akurat, disarankan ada penelitian terkait
untuk melanjutkan penelitian ini dengan
pemberian nilai threshold lebih rendah dan
penentuan bobot similarity lebih besar.
Dapat
juga
dikembangkan
dengan
penambahan proses stemming untuk
membuang kata-kata yang tidak diperlukan.

6. Data target dengan kategori Data Mining

𝑛

𝐷(s + t) = ∑ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑖 )
𝑖=0

= d(sumber1, target1) + d(sumber2, target2) +
d(sumber3, target3) + d(sumber4, target4) +
d(sumber5, target5) + d(sumber6, target6) +
d(sumber7, target7) + d(sumber8, target8)
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1
=9

Tabel 8. Matriks Distance (6)

Tabel 8 menunjukkan Matriks distance (6)
dimana Distance bernilai 9 dan lebih besar
dari range threshold, maka kata tersebut
dieliminasi karena dianggap sebagai kata
yang berbeda.
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