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ABSTRAK 
 

Teks atau tulisan merupakan bentuk informasi 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 untuk mencari suatu kata tertentu 
dalam teks tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan itu digunakanlah algoritma string searching.  

Pada makalah ini dilakukan suatu penelitian, yaitu apakah panjang pola yang dicari mempengaruhi 
waktu pencarian pola di dalam teks. Ada beberapa panjang pola yang diujikan untuk dicari, yaitu pola 
dengan panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, dan 30 karakter. Untuk masing – masing panjang pola 
terdiri dari 20 pola yang berbeda, jadi keseluruhan ada 280 pola yang diujikan untuk dicari. Algoritma yang 
digunakan adalah  algoritma Brute Force (BF), Knuth Morris Pratt (KMP), Boyer Moore (BM) dan Karp 
Rabin (KR). Teks yang digunakan adalah teks Alkitab. 

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa semakin panjang pola  waktu pencariannya tetap 
(BF), cenderung meningkat (KMP dan KR), dan menurun (BM). Waktu rata – rata (dari 280 pola) yang 
diperlukan untuk masing – masing algoritma adalah 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 jumlah 
perbandingan pola dengan teks, secara signifikan BM lebih unggul. 
 
1. Pendahuluan 

Teks atau tulisan merupakan bentuk informasi yang paling banyak digunakan, hal 

ini ditunjukkan dengan adanya berbagai buku – salah satunya adalah Alkitab, maupun 

media seperti koran, majalah, tabloid, dan lain - lain. Jumlah teks berkembang seiring 

dengan perkembangan peradaban manusia. Mulai dengan ditemukannya tulisan sampai 

kemudian adanya penemuan kertas, tinta dan selanjutnya pada abad pertengahan 

ditemukan mesin cetak sehingga  membuat penggandaan teks semakin mudah.  

Sekarang ini teks sudah dalam format  digital, hal ini semakin mempermudah 

pertukaran dan penggandaan teks, sehingga sudah tentu jumlah teks semakin banyak. 

Dengan banyaknya jumlah teks ini menyebabkan adanya suatu kebutuhan untuk mencari 

suatu kata dalam teks tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut digunakanlah 

algoritma string searching. String searching dapat diartikan sebagai pencarian suatu pola 

P yang memiliki panjang m pada suatu teks T yang memiliki panjang n.  

Ada banyak algoritma string searching yang sudah ditemukan sampai saat ini, 

yang umum digunakan adalah algoritma Brute Force, Knuth Morris Pratt, Boyer Moore 
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dan Karp Rabin. Pada makalah ini dilakukan penelitian pada empat algoritma string 

searching di atas. Hal yang diteliti adalah hubungan antara panjang pola yang dicari  

terhadap waktu penemuannya. Teks yang digunakan pada penelitian ini adalah teks 

Alkitab.  

Luaran yang diinginkan adalah waktu pemrosesan, dan jumlah perbandingan 

antara pola dengan teks. Waktu pemrosesan digunakan untuk mewakili hasil nyata 

pencarian pada sistem operasi Windows Xp. Sedangkan jumlah perbandingan akan 

dibandingkan dengan Big O. 

2. Dasar Teori String Searching 

String adalah urutan dari karakter, yang mana karakter ini dapat terdiri dari 

beberapa alphabet. Misalnya adalah string biner yang terdiri dari dua alphabet, yaitu  0 

dan 1, jadi  string biner merupakan suatu urutan karakter 0 maupun 1. Contoh yang lain 

adalah string ASCII yang terdiri dari 256 alphabet.  

String searching pada dasarnya adalah mencari pola P yang memiliki panjang m 

dalam suatu teks T yang memiliki panjang n. Baik pola maupun teks dinyatakan dalam 

array, pola dinyatakan dengan P[0 .. m-1] dan teks dinyatakan dengan T[0 .. n-1]. 

Kecocokan adalah apabila karakter pada teks dan karakter pada pola yang 

dibandingkan adalah sama, sedangkan ketidakcocokan adalah sebaliknya. 

    window 

 A A   A  B B  A A B A C 

 A A  B  A C   

* Abu – abu muda menunjukkan kecocokan 

* Abu – abu tua menunjukkan ketidakcocokan 
 

Window adalah suatu kotak pada teks yang mempunyai ukuran sama dengan 

panjang pola, fungsinya untuk membantu dalam pencarian pola, pertama kali window ini 

diletakkan di posisi paling kiri dari teks. Kemudian dilakukan percobaan, yaitu 

perbandingan karakter – karakter di window dengan karakter – karakter di pola. 

Pergeseran window ke kanan akan dilakukan jika terjadi dua sebab, yang pertama adalah 

jika terjadi kecocokan dari semua karakter di pola atau berarti pola ditemukan di teks. 

Pergeseran karena sebab yang pertama ini dilakukan untuk mencari penemuan pola yang 
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berikutnya. Sebab yang kedua adalah jika terjadi ketidakcocokan. Mekanisme ini diulang 

terus – menerus sampai batas kanan dari window melebihi batas kanan dari teks. 

Misalkan S adalah sebuah string dengan panjang m, maka ada beberapa bagian 

dari string : 

- Substring S[i .. j] adalah bagian string antara i dan j 

      

      0                i                j              m-1     

- Prefix dari S adalah sebuah substring yaitu S[0 .. i] 

    

      0                        i                        

 

- Suffix dari S adalah sebuah substring yaitu S[i .. m-1]  

    

                                i                      m-1 

Dimana i dan j adalah suatu indeks array antara 0 dan m – 1. 

Contoh :  

Sebuah string S  

A n d r E w 

0          5 

Panjang string = 6 

Substring S[1..3] = “ndr” 

Semua kemungkinan prefix dari S : 

 “andrew”, “andre”, “andr”, “and”, “an”, “a” 

Semua kemungkinan suffix dari S : 

 “andrew”, “ndrew”, “drew”, “rew”, “ew”, “w” 

2.1. Brute Force 

Salah satu algoritma string searching adalah algoritma Brute Force, cara kerja 

dari algoritma ini  adalah dengan membandingkan satu – persatu antara karakter di teks 

dan di pola dari kiri ke kanan.  



Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 7 no. 1 April 2008 Hal 1 – 13 
 

4 

Misalnya i menyatakan indeks pada teks (antara 0 sampai n-1) dan j menyatakan 

indeks dari pola (antara 0 sampai m-1). Window diletakkan di posisi paling kiri dari teks, 

lalu lakukan perbandingan pertama, yaitu antara T[0] dan P[0]. Jika terjadi kecocokan 

maka masing - masing indeks akan dinaikkan satu, jadi jika misalnya T[0] = P[0], maka i 

dan j dinaikkan satu sehingga selanjutnya adalah membandingkan T[1] dan P[1]. Jika 

terjadi ketidakcocokan maka indeks j akan dikembalikan ke awal pola yaitu  j = 0 dan 

window akan digeser satu ke kanan sehingga indeks i sama dengan satu, i  = 1. Sehingga 

perbandingan selanjutnya adalah antara T[1] dan P[0].  Hal ini adalah ciri dari algoritma 

Brute Force, yaitu jika terjadi ketidakcocokan maka window-nya pasti akan digeser ke 

kanan sebanyak satu. 

Perbandingan ini akan dilakukan sampai batas kanan dari window melebihi dari 

batas kanan teks. Jika sampai pada akhir dari pola (j = m-1) maka artinya terdapat pola 

yang dicari pada teks, yang dimulai dari T[i – m]. Sedangkan jika akhir dari teks dicapai 

sebelum akhir dari pola dicapai maka pola yang dicari tidak ada pada teks.  

2.2. Knuth Morris Pratt 

Algoritma Knuth Morris Pratt juga dilakukan perbandingan karakter di teks dan 

karakter di pola dari kiri ke kanan, tetapi bedanya dengan algoritma Brute Force adalah 

pada pergeserannya. Ide dari algoritma ini adalah bagaimana dapat memanfaatkan 

karakter – karakter pola yang sudah diketahui ada di dalam teks sampai terjadinya 

ketidakcocokan untuk melakukan pegeseran. 

 
Gambar 1. Pergeseran dalam algoritma KMP : besarnya v terpanjang 

Misalkan string teks T pada Gambar 1, mempunyai panjang n, indeksnya 

dinyatakan dengan i, serta string pola P, mempunyai panjang m, indeksnya dinyatakan 

dengan j.  

Jika terjadi ketidakcocokan terjadi di P[j] = a dan T[i+j] = b, maka telah diketahui 

terdapat karakter – karakter pola yang terdapat pada teks yaitu P[0 .. j-1] = T[i .. i+ j-1] = 



PERBANDINGAN ALGORITMA STRING SEARCHING BRUTE FORCE, KNUTH MORRIS PRATT, BOYER 
MOORE, DAN KARP RABIN PADA TEKS ALKITAB BAHASA INDONESIA 

Darmawan Utomo, Eric Wijaya Harjo, Handoko 
 

5 

u. Karakter – karakter ini dapat dimanfaatkan sehingga dapat dimungkinkan melakukan 

pergeseran lebih jauh, bila dibandingkan dengan algoritma Brute Force yang 

pergeserannya selalu sebanyak satu ke kanan. 

Jadi jika ketidakcocokan terjadi di P[j], maka untuk menentukan besarnya 

pergeseran adalah dengan mencari prefix terpanjang dari pola P[0 .. j-1] yang merupakan 

suffix dari P[1 .. j-1]. Nilai prefix terpanjang ini akan disimpan dalam suatu tabel, yang 

disebut tabel next. Tabel next ini juga dinyatakan dalam array, yaitu next[j]. Dalam 

Gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai next[j] ditunjukkan oleh besarnya v yang 

terpanjang. 

2.3. Boyer Moore 

Algoritma Boyer Moore melakukan perbandingan dimulai dari kanan ke kiri, 

tetapi pergeseran window tetap dari kiri ke kanan. Jika terjadi kecocokan maka dilakukan 

perbandingan karakter teks dan karakter pola yang sebelumnya, yaitu dengan sama – 

sama mengurangi indeks teks dan pola masing – masing sebanyak satu. 

Jika terjadi ketidakcocokan maka ada beberapa kondisi untuk melakukan 

pergeseran. Kemungkinan ini berdasarkan karakter pada teks yang menyebabkan 

terjadinya ketidakcocokan. Misalnya karakter pada teks yang menyebabkan terjadinya 

ketidakcocokan adalah b, di indeks i, T[i] = b. 

Kemungkinan yang pertama adalah jika b ada di pola, maka sejajarkan pola dan 

teks di posisi b terakhir yang ada di pola. 

         0     1    2    3    4    5    6    7    8    9 

T =    a     b    b    a    b    a    b    a    c    b 

P =    b     a    b    a    c 

           b    a    b    a    c 

Geser window sebanyak 2 

Kemungkinan yang kedua adalah b ada di pola, tetapi menyejajarkan  pola dan 

teks di posisi b terakhir tidak memungkinkan. 

          0     1    2    3    4    5    6    7    8    9 

T =    a     b    b    a    c    a    b    a    c    b 

P =    b     a    b    a    c 

    b    a     b    a    c 
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Tidak memungkinkan karena pergeserannya justru min ( ke kiri) 

Maka yang dilakukan adalah melakukan pergeseran sebanyak satu ke kanan. 

         0     1    2    3    4    5    6    7    8    9 

T =    a     b    b    a    c    a    b    a    c    b 

P =    b     a    b    a    c 

                 b    a    b   a    c 

Geser window sebanyak 1 

Kemungkinan yang ketiga adalah jika b tidak terdapat pada pola, maka yang 

dilakukan adalah menyejajarkan awal pola dengan T[i+1]. 

         0     1    2    3    4    5    6    7    8    9 

T =    a     b    b    a    b    a    b    a    c    b 

P =    d     a    d    a    c 

                  d    a    d    a    c 

Geser window sebanyak 5 

Untuk mendapatkan besarnya pergeseran maka berikan nilai integer pada setiap 

karakter di pola. Nilai ini berdasarkan indeks dari pola. Setiap karakter pada pola 

mempunyai nilai yang berbeda. Jika terdapat dua atau lebih karakter yang sama pada pola 

maka nilai yang dipakai adalah nilai yang paling besar. Untuk karakter – karakter pada 

teks lainnya yang tidak terdapat pada pola diberi nilai -1. 

2.4. Karp Rabin 

Algoritma Karp Rabin menggunakan fungsi hash untuk menghitung nilai pola, 

kemudian juga menghitung nilai teks sepanjang  panjang pola (m). Jika nilainya sama 

maka bandingkan setiap karakter dari teks dan karakter pola, jika tidak sama maka hitung 

lagi fungsi hash dari teks sepanjang m mulai dengan indeks yang berikutnya dan 

bandingkan lagi dengan nilai pola. 

Dengan fungsi hash, berarti urutan m  karakter dianggap sebagai sebuah bilangan 

dalam suatu basis b. Urutan teks T[i .. i + m-1] dapat dianggap sebuah bilangan  

x(i) = T[i]  b m-1  + T[i+1]  b m-2  +  … + T[i + m-1]  

Dengan mengetahui x(i) dapat dihitung x(i+1) untuk urutan m karakter yang berikutnya 

T[i+1 .. i+m] 

x(i+1) = T[i+1] b m-1  +  T[i+2] b m-2  + … +  T[i+m] 
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Contoh :  

Teks T = “123456”    dan  panjang pola m misalnya = 3, maka jika dalam basis 

sepuluh (desimal) maka : 

Fungsi hash dari teks yang pertama adalah  

x(0) = 123 

Untuk mencari nilai fungsi hash dari indeks teks yang selanjutnya  

x(1) = 10 * ( 123 – 100*1) + 4 = 234 

Jadi urutan yang dilakukan adalah : 

1. Menghilangkan karakter di indeks paling kiri  123 – 100*1 = 23 

2. Kalikan dengan 10 untuk menggesernya 23 * 10 = 230 

3. Tambahkan karakter di indeks yang selanjutnya 230 + 4 = 234 

Dengan cara seperti ini maka tidak perlu menghitung nilai yang baru, jadi hanya 

perlu membuang satu karakter yang paling kiri dan kemudian menambahkan satu 

karakter. 

Jika panjang pola m  besar, maka bilangan yang didapat dari fungsi hash akan 

terlalu besar maka perlu hasilnya di mod dengan suatu angka q. 

Hash = T[i]  b m-1  + T[i+1]  b m-2  +  … + T[i + m-1] mod q 

3. Metode Penelitian 

Pola yang akan dicoba terdiri dari berbagai panjang karakter, yaitu dengan 

panjang karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30.  Masing – masing pola dengan 

panjang karakter tertentu tadi akan dicoba 20 sampel, baik yang terdapat pada teks (10 

sampel) maupun yang tidak terdapat pada teks (10 sampel). Teks yang digunakan adalah 

teks Alkitab yang disimpan dalam file Alkitab.txt. Sedangkan berbagai pola yang akan 

dicoba disimpan dalam file Masukan.txt.  

Contoh pola-pola yang diujikan, baik yang ada maupun yang tidak terdapat di 

dalam teks. Pola-pola ini dari karakter tunggal hingga string sepanjang 30 karakter seperti 

yang ditunjukkan pada  Tabel 1. Jumlah keseluruhan pola yang akan diujikan ada 280 

pola. Masing – masing pola ini akan dicoba dicari sebanyak 100 kali dengan masing- 

masing algoritma.  
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Tabel 1. Beberapa sampel pola pengujian baik yang ada di dalam teks maupun tidak. 

Ada di dalam teks Tidak ada di dalam teks 

a, b, Ng, tu, wah, Nuh, Apak, kema, @, q, AW, EW, qwe, 456, dvdr, pulp, 

Yesus, setia, Matius, Daniel, Yesaya, 

Petrus, Yeremia, sukacita, 

Japan, Johnc, Mario, mobil, Maxwel, 

sheets, Handoko, Darmawan, 

perangkap, penyelamat, kekurangan aku.,  

Ia menuntun aku di j,  

Stuttgart, milanderby, air yang tenang, 

Sebelas medali emas 

Tuhan akan melepaskan aku itu terimalah satu akan y 

berubahlah oleh pembaharuan bu aneh. Aku tak bisa berkata-kat 

 

Program yang dibuat akan digunakan untuk menguji waktu pencarian dan 

mencatat jumlah perbandingan antara pola dengan teks. Pengujian dilakukan bergantian  

untuk setiap algoritma string searching. Untuk setiap pengujian algoritma, akan 

dilakukan pencatatan untuk setiap pola dengan panjang tertentu, yang akan dicari pada 

teks Alkitab. Pencarian dilakukan untuk semua pola yang terdapat di dalam teks, bukan 

hanya sekali ditemukan lalu berhenti. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa C 

Masukan dari program ini ada dua yaitu yang pertama adalah pola yang akan 

dicari dan yang kedua adalah lokasi file teks yang berupa teks Alkitab dalam bahasa 

Indonesia. Sedangkan keluarannya adalah : 

1. Hasil penemuan pola di teks (jumlah penemuan dan jika diinginkan dapat 

menampilkan hasil penemuannya) 

2. Waktu yang dibutuhkan  

• Untuk mengukur kecepatan program yang dilakukan adalah mengambil 

waktu saat mulai, menjalankan algoritma sebanyak 100 kali, dan waktu 

saat selesai, kemudian diambil selisihnya. 

3. Perbandingan antara pola dengan teks. 

• Setiap kali dilakukan perbandingan antara pola dengan teks, baik yang 

ditemukan atau masih harus dilakukan proses pergeseran akan dicatat. 

Komputer yang digunakan dalam penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai 

berikut : 

1. Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional, versi 2002, SP 2 
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2. Prosesor AMD Athlon XP 1600+  

3. RAM 512 MB 

4.   Kompiler yang digunakan Turbo C. 

4. Hasil Percobaan dan Analisis 

Grafik Hasil Pengujian Panjang Pola terhadap 
Waktu Pencarian

0
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Gambar 2. Grafik Hasil Pengujian Panjang Pola terhadap Waktu Pencarian 

 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa pada algoritma Brute Force, semakin panjang 

pola yang dicari ternyata waktu pencarian yang dibutuhkan relatif tetap.  Pada pola 7 

karakter memiliki bentuk yang berbeda ini dikarenakan jumlah pola yang terdapat di 

dalam teks yang paling banyak.  
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Gambar 3. Hasil Pengujian Panjang Pola terhadap Waktu Pencarian untuk BF, KMP, 

dan BM yang diperbesar skalanya. 

 

Pada algoritma Brute Force waktu pencariannya tetap dikarenakan pencarian pola 

pada bahasa sehari – hari (jumlah alphabet besar) ketidakcocokan akan sering kali terjadi 

pada awal pola. Kemudian pergeseran dari algoritma ini juga selalu sebanyak satu.  

Pada algoritma Knuth Morris Pratt waktu pencariannya cenderung sedikit 

meningkat ketika pola yang dicoba semakin panjang. Hal ini disebabkan pembentukan 

tabel next-nya. Algoritma Knuth Morris Pratt kurang cocok digunakan pada bahasa sehari 

– hari karena kecil kemungkinan untuk mendapatkan pola yang banyak berulang. 

Algoritma ini cocok digunakan ketika jumlah alphabet kecil, seperti untuk file biner yang 

hanya terdiri dari 2 alphabet (0 dan 1).   

Pada algoritma Boyer Moore, semakin panjang pola yang dicari waktu pencarian 

semakin singkat. Hal ini disebabkan jika pola panjang maka pergeseran yang dapat 

dilakukan juga semakin besar. Best case untuk algoritma Boyer Moore adalah ketika 

karakter pertama pada teks yang dibandingkan tidak ada di pola. Jika hal ini sering terjadi 

maka waktu pencarian akan semakin singkat. 

Pada algoritma Karp Rabin,  semakin panjang pola yang dicari waktu pencarian 

cenderung meningkat. Hal ini dapat disebabkan jika terjadi kemiripan maka harus 

diperiksa lagi apakah setiap karakter di pola dan di teks adalah benar – benar sama. Tentu 
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saja ketika pola semakin panjang maka karakter yang harus diperiksa juga semakin 

banyak. Alasan utama KR tidak terlalu signifikan keberhasilannya adalah karena 

penggunaan operator mod yang jika dibandingkan dengan increment index lebih banyak 

membutuhkan siklus clock. Seluruh perbandingan terjadi di memori utama. 

Jadi untuk proses pencarian pola acak dalam teks dalam bahasa sehari-hari (lebih 

dari 26 alphabet) sebaiknya memakai algoritma Boyer Moore. Hal ini ditunjukkan oleh 

Tabel 1 waktu rata – rata untuk menemukan pola untuk masing – masing algoritma: 

Brute Force : 0,98 detik 

KMP  : 0,99 detik 

Boyer Moore : 0,92 detik 

Karp Rabin  : 3,46 detik 

Waktu di atas merupakan waktu pencarian semua pola di teks, tidak hanya 

penemuan yang pertama saja. 

 

Analisa Kompleksitas Masing – masing Algoritma 

Grafik Hasil Pengujian Panjang Pola terhadap 
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Gambar 4. Hasil Pengujian Panjang Pola terhadap Jumlah Perbandingan 
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Dari Gambar 4, yang terpengaruh pada panjang pola adalah algoritma BM dan 

KR, pada algoritma BM semakin panjang pola ternyata jumlah perbandingan semakin 

sedikit. Pada algoritma KR juga demikian hanya saja tidak sedrastis penurunan jumlah 

perbandingan pada algoritma BM. BF dan KMP memberikan hasil yang mirip. 

Tabel 2. Jumlah perbandingan dari hasil pencarian, kasus terbaik, dan kasus terburuk. 

Algoritma Jumlah Perbandingan Best Case Worse Case 

Brute Force 5.050.601 m+n m.n 

  4.861.378 48.613.680 

KMP 5.022.319 m+n m+n 

  4.861.378 4.861.378 

Boyer Moore 1.269.844 N / m m+n 

  486.137 4.861.378 

Karp Rabin 4.568.997 m+n m.n 

  4.861.378 48.613.680 

 

 Panjang teks Alkitab yang digunakan adalah 4861368, jadi n adalah sebesar itu. 

Panjang pola (m) jika diasumsikan rata-rata karakter dari seluruh pola (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 15, 20, 25, 30) akan didapatkan 10,4 atau kalau dibulatkan menjadi 10 karakter. 

Pengujian dilakukan dengan mencari pola di seluruh teks. Dengan demikian jumlah 

perbandingan akan lebih banyak dari pada best case bahkan lebih banyak dibandingkan 

dengan worse case untuk algoritma KMP. 

 Pada algoritma BF pada jumlah perbandingan yang didapat berada pada m+n, dari 

Tabel  2 didapat hasil 5050601, jadi kira – kira lebih besar sedikit dari n. Nilai ini 

mendekati best case dari BF.  

 Pada algoritma KMP pada best case juga berjalan pada m+n, dari Tabel 2 didapat 

hasil 5022319, kira – kira juga mendekati n. Untuk kasus ini, BF dan KMP mendekati 

nilai best case-nya sekalipus KMP sedikit lebih bagus. KMP kurang dapat menunjukkan 

performanya oleh karena ketidakcocokkan sudah ditemukan sejak awal. Sehingga 

pergeserannya hanya dapat berpindah 1 karakter, mirip dengan BF. 
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 Pada algoritma BM jika pada best case akan berjalan pada n/m, dari Tabel 2 didapat 

hasil 1.269.844. Jika dianggap m = 10 maka n/m = 4861368/10 = 486.137. Hasil yang 

didapat merupakan kumpulan pencarian, sehingga bisa diasumsikan pencarian ini lebih  

mendekati kondisi best case. 

 Pada algoritma KR pada best case berjalan pada m+n, dari Tabel 2 didapat hasil 

4568997, jadi kira – kira sama dengan n. Dari hasil ini KR lebih baik dibandingkan BF 

maupun KMP, tetapi KR membutuhkan jumlah siklus clock yang lebih banyak untuk 

mengeksekusi operator mod dibandingkan BF dan KMP yang hanya menggunakan 

operator add atau increment.  

 

5. Kesimpulan 

1. Pada algoritma Brute Force semakin panjang pola yang dicari waktu 

pencariannya tetap. 

2. Pada algoritma Knuth Morris Pratt semakin panjang pola yang dicari waktu 

pencariannya cenderung meningkat. 

3. Pada algoritma Boyer Moore semakin panjang polanya waktu pencarian 

semakin singkat. 

4. Pada algoritma Karp Rabin semakin panjang pola waktu pencariannya 

cenderung meningkat oleh karena penggunaan operator mod. 

5. Untuk proses pencarian pola dalam teks Alkitab (lebih dari 26 alphabet) 

algoritma Boyer Moore yang paling cepat dibandingkan dengan KR, KMP, dan 

BF. 
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