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JURNAL INFORMATIKA

RANCANG BANGUN APLIKASI PENDETEKSI PLAGIARISME
MENGGUNAKAI\ ALGORITMA S HE RLO C K

Pengecekan dokumen dengan cara mencocokan kata pada dokumen sumber
dengan kata pada dokumen uji merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya
plagiat pada suatu dokumen. Proses pengecekan ini dilakukan dengan
membandingkan tiap-tiap kata dasar dari dokumen sumber dan dokumen uji dengan
cara memecah suatu dokumen menjadi urutan kata-kata dasar menggunakan pre-
processing, setiap kemunculan kata-kata dasar pada dokumen sumber dan dokumen
uji akan dihitung dan dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan kata dasar
pada satu dokumen. Proses selanjutnya adalah melakukan pengecekan kesamaan kata
dasar pada dokumen sumber dan dokumen uji. Hasil dari perhitungan akan
dilanjutkan pada proses Similarity Percentage yang mana proses ini akan menghitung
tingkat kemiripan dokumen sumber dengan dokumen uji, bila hasil perhitungan
menujukan tingkat kemiripan dokumennya lebih dari 30Yo maka proses perhitungan
akan dilanjutkan menggunakan algoritma Sherlock, algoritma ini akan menentukan
apakah kalimat pada dokumen sumber melakukan plagiat terhadap kalimat pada
dokumen uji. Berdasarkan hasil pengujian, perhitungan Sherlock dapat mendeteksi
kesamaan kalimat dengan keakuratan 100% walaupun susunan kata dasarnya berbeda.

Kata kunci : Algoritma Sherlock, Similaiy Percentage, Plagiarisme.

ABSTRACT

Documenl checking with matching words between source document and test
document is a wayfor detecting plagiorism within documents. This checking process
cdrried out by comparing every basic word from soarce document and test document
by splirting a documenl into basic words order using pre-processing. Every
appearance of basic words in a source documenl and test document will be counted
and summed for getting sum of whole basic word from one document. The next
process is checking basic word similarity from source document and test documenl.
This calculating result will be followed ,with similarity percentage process, the
process is calculating similarity level of document. If calculating result shows that
similarity level of document is higher than 300/o, then calculating process will be
continued using Sherlock algorithm, this algorithm will decide whether the sentences
in source documenl is plagiarism against senctences in test document. Base on
examination resuk, Sherlock calculation can detect similarity of sentence with 10094
accuraq) eyen though basic word slructure is diferent-

Keyword zSherloc k Algorithm, Similarity P erce$tage, P lagiorism.
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LATAR BELAKANG kesamaan makna dari kata-kata yang ada.

Dengan adanya kemudahan akses terhadap 3f# rHl'll.1T;:f:J,rffi-.flHff
informasi menggunakan media tlt:T", t"ru.uun t"t. ,".rradap dokumen lain yang adaditambah adanya Search Engine (Mesing Ji daiam seUu* airet<tori.
Pencarian) seperti Google maka semakin
mudah untuk mendapatkan informasi yang Algoritma sherlock merupakan sebuah
diinginkan.Selain dari manfaat yang diberikan algorifina untuk mencari kesamaan antara dua
oleh s.earch Engine maka terdapat pula dampak dokumen teks dengan membandingkan setiap
negatifnya. Belakangan ini ditemukan kata pada kalimat dalam sebuah dokumen
kecurangan dalam karya ilmiah seperti mencuri sumber dengan kata pada kalimat lain yang
ide maupun karya ilmiah orang lain ataupun terdapat dalam dokumen ujit'?l. untuk iapat
menjiplak karya tersebut dan mengakuinya mencari kesamaan antara dua dokumen, harus
ggbagai. karya ilmiah buatanya sendiri. Hal ini di tentukan terlebih dahulu tingkat kemiripan
biasa disebut sebagai plagiarisme. antara dokumen yang - dibandingtan

_ _ 
Plagiarisme atau sering disebut plagiat menggunakan similarity peicentage. stmilarity

adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, Percentage adalah tingkat perbandingan dari
pen{apa! dan sebagainya dari orang lain dan persentasi kemiripan antara dokumen yang
menjadikannya seolah karangan dan pendapat diujikan. Nilai similmity percentage
sendiri (KBBI, 1997:7751ttt. Dalam mendeteksi dipengaruhi oleh tingkat kemiripan *dari
keaslian sebuah karya ilrniah biasanya dokumen yang diuji. Jika nilai similarity
dilakukan pengecekan terhadap karya ilmiah percentage^.tinggi mika tingkat kemiripannya
yaitu dengan cara mencari kesamaan antara pun tinggipl.
karya ilmiah yang baru dengan karya ilmiah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan
yang sudah ada sebelumnya. Pengecekan yang diatas, untuk membangun sebuah aplikasi
dilakukan biasanya menggunakan cara manual pendeteksi plagiarisme dengan p.or",
yaitu dengan melihat setiap kalimat dari karya perbandingan setiap dokumen dengan dokumen
ilmiah baru dengan karya ilmiah yang sudah sumber untuk mencari kesamaan dokumen,
ada, apakah ditemukan banyak sekali kesamaan maka dilakukan penelitian dengan judul
antara keduanya atau tidak. Namun cara .RANCANG BANGUN nff,fX,LSf
pengecekan manual ini bersifat subjektif dan PENDETf,KSIAN PLAGIARTSME
tergantung dari siapa orang yang melakukan MENGGUNAKAN ALGORITMA
pengecekan tersebut sehingga tingkat SHERLOCR, .

keakuratan hasil pengecekannya belum tentu
tepat untuk menentukan sebuah karya i|niah RIIMUSAN MASALAH
men:pakan hasil plagiat atau bukan. Terkadang
seseorang yung- ,*luk rkun plagiat hanyl .. Berdasarkan latar belakang, dapat

merubahlata-kr:ta dengan kata trin"yang -u.it dirumlskan masalah yang dihadapi adalah :

memiliki arti kata yanfsama, untuk meireriksa l Bagaimana menerapkan tahap pre'
kesamaan tersebut dibutuhkan tinskat ketelitian processing pada sebuah dokumen'
yang tinggi dan waktu yung cuku"p lama, tentu 2 Bagaimana menerapkan algoritma
hal ini pun menambai klsulitan pada saat Sherlock untuk mencari kesamaan antara

pengecekan secara manual. Oleh karena itu doKumen.

diperlukan suatu sistem pendeteksi kesamaan 3. Bagaimana menghitung tingkat kemiripan

dokumen teks yang dilakukan secara dokumen menggunakan similarity
terkomputerisasi yang bisa mendeteksi percentage.
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4. Bagaimana mencari kesamaan pada

tingkat kalimat berdasarkan word counl
matric.

TUJUAII

Adapun batasan masalah dari penelitian ini
adalah sebagai berikut.

1. Format dokumen yang digunakan pada
penelitian ini adalah *.doc dan *.docx.

2. Dokumen yang diproses pada penelitian
ini adalah dokumen yang menggunakan
Bahasa Indonesia.

3. Padaproses pengecekan plagiarisme,
kutipan akan dianggap sebagai kalimat
biasa

4. Dokumen yang dijadikan sumber dan uji
merupakan dokumen yang tidak
mengandung sub-bab.

5. Algoritma Stemming yang digunakan
pada penelitian ini adalah algoritma
Nazief dan Adriani.

6. Algoritma yang digunakan untuk
menentukan kesamaan sebuah dokumen
adalah algoitma S he r I o c k.

7. Tingkat kemiripan dokumen yang
dibandingkan hanya plagrat tingkat
sedang sampai tinggi.

karya ilmiah yang baru dengan karya ilmiah
yang sudah ada sebelumnya.

2. Pre-processinglq

Untuk mendapatkan kata dasar dari
sebuah dokumen maka diterapkanlah pre-
processing kepada dokumen. Dalam pre-
processing ini terdapat beberapa tahap yaitu
pemecahan kalimat dan case folding,
tokenizing filtering, dar, stemming.

3. CaseFolding
Proses yang dilakukan selanjutnya adalah

case folding. Dalam tahapan ini semua huruf
dirubah menjadi huruf kecil (lower case),serta
menghilangkan karakter selain a-2.

4. Tokenizing
Kalimat hasil dari case folding kemudian.-

masuk pada tahap proses tokenizing yaittt
menghilangkan karakter pemisah atat delimiter
yang menlusunnya berupa karakter spasi.

Dari hasil proses tokenizing kalimat
dipisah menjadi susunan perkata seperti yang

ada di ratet :.

S.Filtation
Pada tahap ini, dilakukan pemilahan

terhadap kata yang kurang penting atau disebut
jtga stopword. Stopword adalah kata-kata yang
kurang deskriptif yang dapat dibuang dalam
pendekatan bag-of-words. Proses filtration
merupakan proses untuk menghilangkan kata
yang 'tidak relevan' dengan cara
membandingkannya dengan list stopword yang
ada.

6, Stemmiagn

Pada bahasa Indonesia, stemming sangat
penting sekali, imbuhan pada kata bahasa
Indonesia terdiri dari awalan, akhiran, sisipan
dan gabungan dari awalan, akhiran yang
menyebabkan mencocokkan kata-kata tersebut
sulit. Stemming merupakan suatu proses yang
teJdapat makna dasar ini melekat pada kata

No. 1, Vol. 6, lanuari - April 2015 ISSN:2087-5266
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melakukan analisis dan implementasi algoritma
Sherlock dan Similarily percentage pada
aplikasi pendeteksi plagiarisme dokumen.

BATASANMASALAII

LANDASANTEORI
1. Plagiarisme

Plagiarisme atau sering disebut plagiat
adalah penjiplakan atau pengambilan karangan,
pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan
menjadikamrya seolah karangan dan pendapat
sendiri (KBBI, 1991:715). Dalam mendeteksi
keaslian sebuah karya itmiah biasanya
dilakukan pengecekan terhadap karya ilmiah
yaitu dengan cara mencari kesamaan antara
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dasar sebuah kata atau makna leksikal. Makna
leksikal juga dapat disebut juga makna asli
sebuah kata yang belum mengalami afiksasi
atau proses penambahan imbuhan ataupun
penggabungan dengan kata yang lain.

1. Similafiyt percenlagelrtl
Similarity percentage digunakan untuk

menghitung tingkat kesamaan antar dokumen
sumber dengan dokumen uji. Proses pertama
adalah menghitung jumlah kemunculan kata
pada dokumen, kemunculan kata yang dihitung
merupakan kata dari hasil stemming, jumlah
kemunculan kata yang terdapat pada dokumen
sumber dengan dokumen uji akan dicocokan,
kata-kata yang sama akan dijumlahkan untuk
mendapatkan jumlah kata yang sama pada
kedua dokumen.

Tabel 1. Persamaan similarlty
percentage

os,r= (!!ff9-,oo,z)

Dimana :

DS:E = Tingkat kemiripan dokumen
sumber dengan dokumen uji

= Jumlah kata dokumen uji
= Jumlah kemunculan kata

yang sama pada dokumen
sumber dan dokumen uji

8. Algoritma Shertockl3l

Algoritma Sherlock adalah sebuah
algoritma untuk mendeteksi plagiat dengan
membandingkan kesamaan antara satu kalimat
dengan kalimat yang lain. Proses pendeteksian
dilakukan dengan cara membandingkan setiap
kalimat dalam dokumen sumber dengan
kalimat-kalimat pada dokumen uji. Kalimat
akan dianggap melakukan plagiat bila nilai
hasil perhitungan Sierloc& lebih dari 80.

Tabel 2. Persamaan sherlock

DS'II Ern =
(aS#@.,00)*(8H@.,.')

1

Dimana

DSn
Em
DSn:Em

!@Sn O Em)

= Kalimat ke-n dokumen sumber
: Kalimat ke-m dokumen uji
: Kemfuipan kata pada kalimat

ke-n dokumen sumber dengan
kalimat ke-m dokumen uji.

= Jumlah kemurrculan kata yang
sama antara kalimal ke-n
dokumen sumber dan kalimat
ke-m dokumen uji

- Jumlah kata pada kalimat ke-n
dokumen sumber.

= Jumlah kata pada kalimat ke-m
dokumen uji.

tDSn

IE.

ANALISA SISTf,M
Pada tahap analisa sistem dibahas rancanfun

yang digunakan dan langkahJangkah yang
dilakukan dalam penelitian pembuatan aplikasi
plagi*ism delection menggunakan algorinna
Sherlock.

Plagiarism detection yang dibuat
merupakan aplikasi yang dapat melakukan
pengecekan kesamaan kata, membaca f/e multi
dokumen dan secara otomatis membandingkan
lalu menghitung kesamaan kata antara
dokumen sumber dengan dokumen uji.

Secara umum proses yang dilakukan dalam
aplikasi plagiarism detection ini adalah proses
pre-processing, perhitungan jumlah kata dalam
satu dokumen, perhitungan jumlah kata dalam
satu kalimat. perhitungan tingkat kemiripan
dokumen menggunakan similariry percentage,
perhitungan untuk menentukan plagiat pada
kalimat menggunakan algoritma Sherlock.
sepertiyang ditunjukan pada Garnlcar. 1.

tE
t(Ds n E)
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Gan car 1 . Rancangan siatem p]agriarjsm
detection

Pada eamrar 1 . Tahapan analisa terhadap
kebutuhan perancangan aplikasi plagiarism
detection dapat dipaparkan sebagai berikut :

l. User memilih dokumen sumber dan folder
dokumen uji yang akan dilakukan
pengecekan plagiarisme. Dokumen sumber
dan dokumen uji ditunjukan pada rabe.r 3.

Tabel 3. Tabel dokumen sumber dan
dokumen uji

Dokumen sumber (DS)

Ronting; adalah sebuah proses pemilihan jalur atau rute
@acat roDA ,ang akzn dipergunakan .orrrer untuk
meneruskan paket-paket jartngan dari satu jaringan ke
jaringan lainnya melalui s€buah intemetwork Ronsep
dasar routrrgdibagi meni adi dnabag;tar\ Sta ticRoutit gdan
DyranicRouting. StaticRouting adalah konsep yang
memberikan salah satu cara unruk mengkonfigurasi
pemilihan jalur dari .orteryang akan di lewati di jaringan
komputer, dimana staticroutiDg dllak]ukan dengan cara
menambahkan secara rnanual roDh.og ke rabet routinE:
Sedangkan DpamicRouarg menielaskan tentadg
kemampuan sistem, dimana ialur lalu lintas jaringan di
tentukan oleh jalur tujuan, jalurdapat berubah tergantung
pada kondisi yang ada.

Dokumen 1 (E)

RoDting, adalah sebuah proses pemilihan ialur atau rute
(baca: rouo }?ns akan dipergunakan ror.e,. untuk
meneruskan paket,paket jaringan dari satu jaringan ke
jaringan lainnya nelalui sebuah jnternetwork\ndk
melakukan hal ini. digunakanlah sebuah perangkar
jaringan yang disebut sebagai rourer: Konsep dasar routing

No. 1, Vol.6,lanuari - April 2015 ISSN: 2087-5266

dibagi menjadi dua ba8ian, Static Routing dan Dynamic
Routing.
Dokumen 2 (F)
Dynanic Rot tihgmenielaskan tentang kemampuan sisteq
dtmana jalur lalu lintas jaringan di tentukan oleh talur
tuiuaq jalur dapat berubah tergantung pada kondisi Fng
ada. Adaptasi ini dimakudkan agar m€mungkinkan
sebanyak mungkin route yang ada agar tetap valid
(artinya, jariogan tujuan retap dapat di tuju) s€suai dengan
perubahan yang ada.

2. Kemudian sistem melakukan rangkaian
proses tahap pertama yaitu pre-processing,
dimana pre-processl'rg memecah dokumen
menjadi ftst kata dasar dengan cara
pemecahan kalimat, cose folding,
t okenizing. fi I tering. dan s lemming.
a. Pemecahan kalimat adalah tahapan

pertama yang akan dijelaskan yaitu
memecahkan string teks dokumen
menjadi kumpulan kalimat-kalimat:*^
Contoh pemecahan kalimat ditunjukan
oleh rabel a.

Tabel 4. Pemecahan kalimat

No Iblimat

DS1 Routing, adalah sebuah proses
pemilihan jalur atau rute (baca :roufe)
yang akan dipergunakan rorrer untuk
meneruskan paket-paket jaringan dari
satu jaringan ke iaringan lainnF
melallur seb[ah in tern etwo rk

D52 Konsep dasar routing dibagi menjadi
dua bagian, Static Routing dan Dynamic
Routing

D53 Static Routing adalah konsep yang
memberikan salah satu cara untuk
mengkonfigurasi pemilihan jalur dari
router yang akan di lewati di jaringan
komputer, dimana static routing
dilakukan dengan cara menambahkan
secara manualrouting ke tabel routing.

D54 Sedangkan Dylamic Routing
menielaskan tentang kemampuan
sistem, dimana ialur Ialu Iintas jaringan
di tentukan oleh jalur tuiuan, ialur
dapat berubah tergantung pada kondisi
yang ada.

43
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lGlimat

E1 Routing adalah sebuah proses
pemilihan jalur atau rute (ba.a :i.orte)
yang akan dipergunakan aoraef untuk
menen$kan paket-paket jaringan dari
satu jaringan ke iaringan lainnya
melaluj sebtah internetwork

Untuk melakukan hat ini, digunakanlah
sebuah perangkat jaringan yang disebut
sebagai router,

E3

F1 DmamicRouting menjelaskan tentang
kemampuan sisten! dimana roure di
tentukan oleh .orre tujuan, jalur dapat
berubah tergantung pada kondisi yang
ada,

F2 Adaptasi ini dimaksudkan agar
memungkinkan sebanyak mungkin
tou te yal].g ada a$ar tetap valid (artinya,
jaringan tujuan tetap dapat di tuiu)
sesuai dengan perubahan yang ada,

b. Proses yang dilakukan selanjutnya
adalah case folding. Dalam tahapan ini
semua huruf dirubah menjadi huruf
kecil (lower case),serta menghilangkan
karakter selain a-2.

c. Kalimat hasil dari case folding
kemudian masuk pada tahap proses
tokenizing yaitl rnenghi langkan karakter
pemisah atau delimiter yang
men)rusunnya berupa karakter spasi.
Dari hasil proses tokenizing kalimat
dipisah menjadi susunan perkara sepeni
yang ada di Tabet 5.

agar dua

fata IGta Kata l(ata

artinya haI sedangkan

m€njelaskan

mengkonffgurasi

bagian jalur mungkin

jarinsan oleh tabei

ke pada tentaog

dan paket

dapat komputer pemilihan tergantunS

dari kondisi perangkat t€tap

dasar konsep perubahan tuju

dengan lainnya

dibagi lalu uhtuk

disunakanlah valid

dilakukan lintas vallg

dimakudkan routing

dimana melakukan salah

d. Proses filtration merupakan proses
untuk menghilangkan kata yang 'tidak
relevan' dengan cara membandingkan
list kata dengan list stopword yang ada.
Pada ranet a merupakan hasil filtration
dari list kata yang terdapat pada tabet
6.

Tabel 6, Hasif fiZtratioi

Tabel 5. Hasll tokeniz ing

ada di melalui

adalah dipergunakan sebagai

disebut memungkinkan sebanyak

adaptasi meneruskan

artinya mengkonfigurasi

baca paket

bagian

bembah
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No

Konsep dasar routing dibagi menjadi
dua bagian, Static Routing dan D,,namic
Routing.

ini

I

Ki'ti &iul
i:iti.iiil.{l1ilitlri

pemilihan

perangkat
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IGta tGta

dibagi perubahan

digunakanlah proses

dilakukan

dimaksudkan

dipergunakan

routing

intemetwork

jalur

jaringan

kemampuan

komputer tabel

kondisi tentukan

konsep tergantung

lewati tuju

tujuan

manual valid

memungkinkan

Tabel T.Hasil stenminq.

e. Pada bahasa Indonesia. stemming sangat
penting sekali, imbuhan pada kata
bahasa Indonesia terdiri dari awalan,
akhiran, sisipan dan gabungan dari
awalan, akhiran yang menyebabkan
mencocokkan kata-kata tersebut sulit.
Stemming merupakan suatu proses yang
terdapat makna dasar ini melekat pada
kata dasar sebuah kata atau makna
leksikal. Makna leksikal juga dapat
disebut juga makna asli sebuah kata
yang belum mengalami afiksasi atau
proses penambahan imbuhan ataupun
penggabungan dengan kata yang lain.
Hasil proses stemming dapat dilihat
pada ranet :.

3. Dari hasil pre-processlrg selanjutnya adalah
menghitung jumlah kemunculan kata pada
dokumen, kemunculan kata yang dihitung
merupakan kata dari hasll stemming, jumlah
kemunculan kata yang terdapat pada
dokumen sumber dengan dokumen uji akan
dicocokan, kata-kata yang sama akan
dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah kata
yang sama pada kedua dokumen. Kemudian
dilakukan proses perhitungan similarity
percentage pada setiap dokumen uji. Hasil
perhitungan similarity percentage ditunjukan

rpada raber 8.

adaptasi

konffgurasi

bagian paket

ubah pilih

bag, perangkat

guna

laku
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dynamic rcuting
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Santung

konsep tuiu

valid

lintas
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40,5

11,9 25,4

25,3

234 115 25,S

Tabel 8. Hasil similarity percentage

4. Dari hasil similarity percentage, dokumen
uji yang memiliki nilai similarity percentage
lebih dari 30Yo akan dipisahkan. Kemudian
akan dihitung jumlah kemunculan kata yang
muncul dalam kalimat. DSl, DS2, DS3,
DS4, merupakan kalimat dokumen sumber
yang telah dipecah dalam proses pemecahan
kalimat. E1, E2, 83, dan Fl, F2 merupakan
kalimat dokumen ujil dan uji 2 yang telah
dipecah dalam proses pemecahan kalimat.
Matriks pengecekan kalimat ditunjukan pada
Tabel 9.

Dari hasil perhitungan Sherlock pada raret
ro. Dapat dilihat bahwa terdapat tiga kalimat
yang melakukan plagiat yaitu kalimat
pertama dokumen sumber terhadap kalimat
pertama dokume uji ke-l (DSl:E1), kalimat
kedua dokumen sumber terhadap kalimat
ketiga dokume uji ke-l @S2:E3), dan
kalimat keempat dokumen sumber terhadap
kalimat pertama dokume uji ke-2 (DS4:FI)
karena nilai kemiripan keduannya diatas 80.
Maka kalimat yang melakukan plagiat
adalah kalimat pertama dokumen sumber
(DSl) terhadap kalimat pertama dokumen
uji ke-l (E1) dengan nilai hasil perhitungan
Sherlock 100, kalimat kedua dokumen
sumber (DS2) terhadap kalimat ketiga
dokumen uji ke-l (83) dengan nilai hasd
perhitungan Sherlock 100, dan kalimat
keempat dokumen sumber (DS4) terhadap
kalimat pertama dokumen uji ke-2 (Fl)
dengan nilai hasil perhitungan Sherlock 100.

6. Sistern akan rnenampilkan kalirnat-kalimat
pada dokumen sumber dan dokumen uji
yang terindikasi melakukan plagiat kepada
user. Hasil kalimat yang melakukan plagiat
ditunjukan oleh rabel 11. dan rabet tz.

Tabel 11. Hasif kalimat yang melakukan
plagiat antara dokr.men sumber dengan
dokrmen uj i ke-1 .

Dokumen Sumber (DS)(Routing.docx)
Routing, adalah sebnah proscs pcmilihan jalur atau rute
(baca troute) yang akan dipergunakan ,,orter untuk

5. Pada rabel a. merupakan proses
pengecekan kalimat pada dokumen sumber
dengan setiap kalimat pada dokumen uji.
DSI:El merupakan pengecekan pada
kalimat. Dimana DS1 merupakan kalimat
pertama pada dokumen sumber, El
merupakan kalimat pertama pada dokumen
uji.Kemiripan antar kalimat dapat dihitung
menggunakan persamaan pada ranet o.

Hasil perhitungan Sherlock dipaparkan pada
Tabel 10.

Tabel 10. Hasil perhitungan Si]e-rlock

Dokumen Sumb€r Dokumen 1 95,650/0

Dokum€n Sumber Dokumen 2 ?6,47%

DS3 E1

DS3:E2 DS,T E2

DS1 E3 DS2 t3 D53:E3
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Dirkrmen sumher Dokunrcn njj Similirit-1rPi .r€nirge

tabel 9. Matriks pengecekan kalimat

r:
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memiliki fitur untuk menampilkan data hasil
pfe-processing dan edits topword.

Pf,NGUJIAN SISTEM
Pengujian fungsi p€ndeteksian plagiarism

Untuk dapat menguji fungsionalitas
She rlock, dilakukan penguj ian ftrngsional itas
ini apakah berfungsi dengan baik. diperoleh
hasil pengujian seperti yang ditunjukan pada
Gan car 2.

Iabel 12. Hasil kalinat yarlg nelakukanp]agiat antara dokumen sunber dengan
dokumen uji ke-2 .

Gambar 2. Penguj ian fungsionalitas
Sherl-ock

n.n4285...

19.612857

Pada proses pengecekan ini dilakukan
terhadap satu dokumen sumber dengan nama
file routing.docx dan dua dokumen uji yaitu
konsepRouting.doc>i routingDyramic.jocx.
hasil proses pengecekan keimaan kalimat
ditunjukan oteh carnbar 3. dan oambar a.

20.114285_

?0352380..

19.642957._

!q

19.5378151... 100.0

10.0840336-. 3U14:857...
Output dali aplikasi plagiarism detection

adalah nilaidari tingkat kemiripan dokumen uji
lerhadap dokumen sumber dan nilai kemiripan
masing-masing kalimat dalam dokumen uji
dengan masing-masing kalimat dokumen
sumber. Aplikasi plagiarism detection iuga

Gambar 4. Hasil penguj ian
fungsiona.litas Sherfock pada dokumen

uji ke -2

Hasil kalimat yang terindikasi plagiat dari
Gambar: 3. dan Gambar 4. dapat dilihat pada
Tabel 13. dan Tabel 14.

outin&

a
D kumen Sum Ibe Rou do cxs)(D ( tirg. )
R, adalah sebuah sro es han urp pemil atau rutejal

ab ca( akan dya nakanng upergu knfu

titrg
Dyn

nng

me sru kan ketpa paket sadari tu aringanjari kej ngan
n a a me aljarin ga u s uab hnny terhetwork Konsep

dasa r bdi men uad abagi jadi StaticRoutigian, ng
dan R, Sta ticRting a Ida ahouting konsep yanS

emm berikan salah as tu cara mekunfu nfi sngko gura
ml han ual r dpe ari tef akan Idi ewati Idyang
narl an mko u rte d anm ap steti, dilakukanting

d ne an cara menam kanbah ecs maaIa ualn keting
bta e nuting. Scdangka mDyna elaskanenj
ntc nta kemam an sistepu madi nam, ual r lua lintasj

a d tenngan kantu oleh ur tu ual n, alua tI ) dapa
be uI ba th antu ko din si ada,

docx)
Dynam

Doku me 2n uti mlc.aF)(Ro ngDyn
tantcn msiste

tLrurtitg uan n ntu alp
Itsa d dav ns tukanpa
trru ahanpe Ad tasi dint maksuap dkan

b mak ki nany a adun8 yang agar
nrti rIa anya, dan8 dipat

ua5es d n beru ahan ada.

No. 1, Vol .6, Januari - April 2015 ISSN: 20\T-5266

Dokumen 1

D1K3

D1K1

Gaobar 3. Hasil penguj ian
fungsionafitas SherTock pada dokanen

Dji ke -1

D2(1

D2r2

Jalur.

kemampuan
dimana menjadi

kondisi

agar
memungkinkan

validtetap tujuan tetap tuju)

0$r{} lrsru

47



r

JURNAL INFORMATIKA

Dokumen Sumber (DS)(Routing.docx)
rQourlrl. adalah sebuah oroses pemilihan ialuratau rute
(baca:.ozte) J.ang akan dipereunakan rod,er untuk
meneruskan paket-paket iaringan dari satu iadngan ke
iaringan lainnva melalui sebuah ,rae.rearyark Konseo
dasar routing d)bag) meniadi dra bagla\. StaticRoatibs
dan DwlamicRoutins. StaticRouti ng adalah konsep yang
memberikan salah safu cara untuk mengkonfigurasi
pemilihan jalur dari routet yang akan di lewati di
jaringan komputer, dimana sfar?.ourre. dilakukan
dengan cara menambahkan secara manual /ourrg ke
tabel iourrg Sedangkan DJmamicRouting menjelaskan
tentang kemampuan sistem, dimana lalur lalu lintas
jaringan di tentukan oleh ialur tujuan, ialur dapat
berubah tergantung pada kondisi yanq ada.
Dokumen 1 (E)(KonsepRouting.docx)
Porahg adalah sebuah proses pemilihan ialuratau rute
(baca: ,rorte) vang akan dipergunakan .orter untuk
meneruskan paket-paket iaringan dari satu iarinEan ke
iaringan lainnya melalui sebuah rrrerret rolruntuk
melakukan hal ini, digunakanlah sebuah perangkat
jaringan yang disebut sebagai roxter.Kgnsgplasal
routing dibaei meniadi dua baeian. .t rr'cfourir!. dan
DwamicRoutine

Tabel 13, Hasil kalimat terindikasi
plagiat berdasarkan carbar 3,

Dokumen Sumber (DS)(Routing.docx)
Rouarg adalah sebuah proses pemilihan jalur atau rute
(baca: route) yang akan dipergunakan .oare. untuk
meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke
jaringan lainnya melalui sebuah intemetuvork Konsep
dasar rorri)j.dibagi meniadi dua bagian, StatieRouting
da\ D)m ami cRou ti rig. StaticRo uti ng adalah konsep yang
memberikan salah satu cara unfuk mengkonngurasi
pemilihan jalur dari router yang akan di lewati di
jaringan komputer, dimana srrr'c.aua1?g dilakukan
dengan cara menambahkan secaB manual rourrg. ke
label routinqt Sedargkan Dvnamic Routi nglterklaskq\

lal Iin
jaringan di tcntukan oleh ;alur tuiuan. ialur dapat
berubah terqantune oada kondislyans ada.
Dokumen 2 (F)(RoutingD)mamic.dooO
Penielasan tentang kemamnran sislem Dynamic
,Rorrrg dimana ialur tuiuan meniadi oenentu lalu lintas
iaringan. kondisi yans ada dapat menentukan
perubahan ialur. Adaptasi ini dimakudkan agar
memungkinkan sebanyak mungkin .oure yang ada agar
tetap valid (artinya, jaringan tujuan tetap dapat di tuiu)
sesuai dengan perubahan yang ada.

Dari pemaparan pendeteksian pada rabel
13. dan rabet 14. dapat dilihat bahwa setiap

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari
penelitian ini berdasarkan fakta pengujian
adalah:

1. Hasil perhitungan Sherlock dapat diterapkan
untuk menentukan plagiat pada kalimat
Seperti ditunjukan pada rabel 9 dan rabef
10.

2. Perhitungan Sherlock dapat menentukan
kesamaan kalimat walaupun susunan kata
dasar pada kalimatnya berbeda Seperti
ditunjukan pada rabel 14.

3. Perhitungan similarity percentege
menghasilkan tingkasst kemiripan dokumen
berdasarkan jumlah kata yang sama pada
satu dokumen seperti yang ditunjukan pada
Tabe1 8.

4. Aplikasi plagiarism detection dapat
dijadikan sebagai salah satu acuan dalam
pendeteksian plagiat pada dokumen.
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Tabel 14. Hasil katimat terindikasi
plaglat berdasarkan carnlcar 4.

kalimat akan dibandingkan dengan setiap
kalimat pada dokumen uji. Kalimat yang
memiliki nilai Sherlock lebih dari 80 memiliki
kesamaan kata yang tinggi dan dianggap
sebagai plagiat.
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