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Informasi untuk Penulis 
 
Jurnal Techné diterbitkan setiap bulan April dan Oktober. Kajian ilmu yang tercakup meliputi bidang-
bidang elektroteknik baik yang menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunak. Naskah yang 
dimuat menampung karya-karya berupa: 

1. Laporan hasil penelitian, ide-ide atau inovasi perkembangan bidang elektro teknik.  
2. Penjelasan rinci tentang topik-topik baik yang baru maupun yang lama dalam bentuk tutorial 

yang disajikan secara inovatif dan baru dalam metode penyajiannya. 
Nakah-naskah di atas harus belum pernah diterbitkan maupun sedang dipertimbangkan penerbitannya 
di penerbitan lain. 
 
Naskah yang diajukan akan dinilai oleh 2 (dua) penilai yang ditetapkan oleh Dewan Redaksi. Kriteria 
penilaian meliputi orisinalitas, signifikansi dan tata tulis. Dewan Redaksi berhak untuk menerima, 
menolak, maupun meminta penulis memperbaiki  naskah yang diajukan.  
 
Naskah-naskah yang dikirimkan kembali ke penulis oleh Dewan Redaksi, perlu ditampung dalam 
naskah yang direvisi. Walaupun demikian, penulis dapat memberikan argumentasi atas komentar atau 
saran tersebut. 
 
Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 
 
Naskah disampaikan rangkap empat dalam bentuk ketikan dua spasi,12 pitch bentuk huruf Times New 
Roman di atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan susur kiri 4 cm, susur kanan  2,5 cm, susur atas 
3,5 cm, dan susur bawah 2 cm. Setiap halaman diberi nomor halaman.  
 
Nama penulis ditulis lengkap ditulis dua spasi di bawah judul dengan 10 pitch, dan bentuk huruf 
Times New Roman. Biografi penulis perlu dituliskan. 
 
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah kata antara 100 hingga 
200 kata yang memberikan gambaran singkat tentang aspek penting dan kesimpulan dari naskah 
tersebut. 
 
Daftar Pustaka disusun ke bawah menurut kemunculannya pada naskah dengan urutan  sebagai 
berikut: 

• Buku: Nama penulis, judul buku (cetak miring), tahun, penerbit. 
• Majalah/Jurnal: Nama penulis, judul naskah (cetak tebal), Nama majalah (cetak miring), 

volume, nomor. 
Cara mengacu ke daftar acuan dilakukan dengan menuliskan kemunculannya dalam kurung siku 
misalnya [1] [2]. 
 
Tabel dan Gambar harus diberi nomor secara berturutan sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap 
gambar atau tabel perlu diberi penjelasan singkat yang diletakan di atas untuk tabel dan di bawah 
untuk gambar. Ukuran maksimum gambar tidak melebihi 15 cm x 20 cm.  
 
Naskah yang diterima untuk dipublikasikan akan dikenai biaya Rp.150.000,- untuk 8 halaman 
pertama. Untuk halaman selebihnya akan dikenai biaya Rp.50.000,- per halaman. Penulis akan 
menerima 15 buah salinan naskah tanpa kaver apabila biaya publikasi sudah diterima. 
 
Naskah dalam bentuk lembaran cetak dan file dikirim ke alamat: 
 
Majalah Techné, Fakultas Teknik UKSW, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga- 50711, Indonesia. Email : 
jurnal.techne@gmail.com; Telp. (+62)298-311884, (+62)298-321212 ext. 246; Fax (+62)298-311884.  
 
Alamat Web: http://sites.google.com/site/jurnaltechne/ 
 
Surat-menyurat lain mengenai naskah dikirim dengan menyebutkan judul lengkap, nama pengarang, 
dan tanggal pengiriman ke alamat di atas. 
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ABSTRAK 

T eks atau tulisan merupakan bentuk infonnasi yang paling banyak digunakan, hal ini ditunjukkan 
dengan adanya berbagai buku - salah satunya adalah Alkitab, maupun media seperti koran, majalah, dan 
tabloid. Sekarang ini teks sudah dalam format digital dan ada kebutuhan lllltuk mencari suatu kata tertentu 
dalam teks tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan itu digunakanlah algoritma string searching. 

Pada makalali ini dilakukan suatu penelitian, yaitu apakali panjang pola yang dicari mempengaruhi 
waktu pencarian pola di dalarn teks. Ada beberapa panjang pola yang diujikan untuk dicar~ yaitu pola 
dengan panjang 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10,15,20,25, dan 30 kanikter. Untuk masing - masing panjang pola 
terdiri dari 20 pola yang berbeda, jadi keselurulian ada 280 pola yang diujikan untuk dicari. Algoritrna yang 
digunakan adalali algoritrna Brute Force (BF), Knuth Morris Pratt (KMP), Boyer Moore (BM) dan Karp 
Rabin (KR). Teks yang digunakan adalali teks Alkitab. 

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa semakin panjang pola waktu pencariarmya tetap 
(BF), cenderung meningkat (KMP dan KR), dan menurun (BM). Waktu rata - rata (dari 280 pola) yang 
diperlukan untuk masing - masing algoritrna adalali sebagai berikut : BM : 0.92 detik, BF : 0.98 detik, 
KMP: 0.99 detik, dan KR: 3.46 detik dengan perulangan sebanyak 100 kali. Sedang ditinjau dari jumlali 
perbandingan pola dengan teks, secara signifikan BM lebih llllggUl. 
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