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ABSTRACT 
A statement cited from other sources but is not 

referenced correctly can be categorized as plagiarism. 

Plagiarism can be identified by measuring the similarity of 

paragraphs in documents. If a database has n documents, 

the complexity to calculate the degree of similarity 

between two documents is O(n
2
), and if the value of n is 

very large, the calculation will take a lot of time. In this 

paper, we propose and describe an algorithm to measure 

the similarity of documents. The process is started by 

finding k relevant documents using swish-e (simple web 

indexing system for humans - enhanced), and then, the 

vectors of paragraphs are constructed. Cosine angle of 

two vectors is computed to measure the similarity of 

paragraphs in the documents. Our results show that the 

algorithm works well to measure the similarity of 

paragraphs in document. 
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1. Pendahuluan 

Kemajuan teknologi berdampak positif dan negatif. 

Dampak positif telah banyak dirasakan oleh manusia dan 

tidak perlu dibahas lagi, sedangkan dampak negatif masih 

harus terus dikurangi dan dicarikan langkah solutifnya. 

Kemudahan seseorang untuk mendapatkan dokumen secara 

online adalah salah satu contoh dari dampak positif 

kemajuan teknologi internet. Namun, ketika kemudahan itu 

kemudian disalahgunakan dengan mengutip tulisan orang 

lain tanpa menulis rujukan secara benar maka tindakan 

plagiarisme akan terus meningkat.  

Tulisan atau potongan tulisan yang diambil dari tulisan 

orang lain, sengaja atau tidak sengaja, bila tidak dirujuk 

dengan baik dan benar, dapat dikategorikan sebagai 

plagiarisme. Sebagai contoh, artikel yang berjudul RI as a 

new middle power yang ditulis oleh salah seorang profesor 

di the Jakarta Post pada tanggal 12 November 2009 

diduga sangat mirip dengan artikel yang ditulis oleh Carl 

Ungerer yang berjudul The Middle Power Concept in 

Australian Foreign Policy yang dipublikasikan di 

Australian Journal of Politics and History, volume 53(4), 

halaman 538-551 pada tahun 2007. Karena tulisan sang 

professor lebih baru dari tulisan yang ditulis Carl Ungerer 

maka diduga tindakan plagiarisme telah terjadi pada 

tulisan tersebut [1]. 

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tanggal 18 Oktober 2010 perihal 

pencegahan dan penanggulangan plagiat menyebutkan 

bahwa dalam penentuan kenaikan jabatan akademik 

seorang guru besar diperlukan penilaian sejawat (peer 

review) oleh minimal 2 orang guru besar dari perguruan 

tinggi lain. Langkah itu perlu mendapat apresiasi, namun 

dalam melakukan penilaian sejawat, sangat sulit bagi 

penilai memeriksa dan membandingkan karya ilmiah yang 

diajukan dengan karya ilmiah lain satu per satu. 

Membandingkan karya ilmiah secara manual akan 

menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, 

dibutuhkan aplikasi yang dapat menentukan kemiripan 

dokumen atau bagian dalam dokumen dengan cepat [2]. 

Jika tingkat kesamaan antar dokumen atau bagian dari 

dokumen tinggi maka dapat diduga telah terjadi tindakan 

plagiarisme pada dokumen atau bagian dari dokumen 

tersebut. 

Membandingkan sebuah dokumen dengan semua 

dokumen yang ada dalam database juga membutukan 

banyak waktu walaupun dilakukan dengan bantuan 

komputer. Jika terdapat n buah dokumen dalam database 

maka kompleksitas untuk menghitung tingkat kesamaan 

antar pasangan dokumen adalah O(n
2
). Bila n cukup besar 

maka proses perhitungan membutuhkan waktu yang lama. 

Untuk itu, penentuan k buah dokumen yang relevan harus 
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dilakukan terlebih dahulu sebelum tulisan dalam dokumen 

dibandingkan satu per satu. 

Penentuan k buah dokumen yang relevan dapat 

dilakukan menggunakan aplikasi swish-e (simple web 

indexing system for humans – enhanced). Swish-e dapat 

membangun indeks, menentukan peringkat (ranking), dan 

mempercepat proses pencarian dokumen berdasarkan kata 

kunci (query) yang diinputkan oleh pengguna, sama seperti 

cara kerja mesin pencari (search engine) [4]. Setelah 

filterisasi dilakukan, vector space model dari setiap 

paragraf dalam k dokumen akan dibangun. Jika dua buah 

vektor paragraf diposisikan pada bidang orthogonal maka 

kedua vektor tersebut akan membentuk sudut. Nilai dari 

sudut kosinus yang dibentuk oleh kedua vektor itu dapat 

digunakan untuk mengukur similaritas dari kedua 

paragraph [5]. Vektor yang berhimpit (bersudut 0 derajat) 

nilai kosinusnya 1 yang berarti sangat mirip, sebaliknya 

jika kedua vector bertolak belakang membentuk sudut 90 

derajat maka nilai kosinusnya 0 yang artinya tidak ada 

kesamaan. Kontribusi dari naskah ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana swish-e mengindeks 

dokumen dalam format PDF dan menampilkan 

dokumen yang relevan berdasarkan query yang diinput 

oleh pengguna. 

2. Membangun vector space model dan menggunakan 

pengukuran sudut kosinus untuk menentukan 

similaritas paragraf dalam dokumen. 

3. Membuat prototipe aplikasi untuk mendeteksi 

kesamaan antar dokumen. 

 

1.1 Plagiarisme 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [6], plagiat 

adalah perbuatan mengambil karangan atau pendapat orang 

lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau 

pendapat itu sebagai milik sendiri. Menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010, 

plagiat adalah tindakan secara sengaja atau tidak sengaja 

untuk memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau 

nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian 

atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 

diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber 

secara tepat dan memadai. Sementara, plagiator adalah 

orang perseorangan atau sekelompok orang pelaku plagiat, 

masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk 

kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. 

 

1.2 Swish-e 

Swish-e adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan 

untuk mengindeks dokumen dalam jumlah besar, mencari 

dokumen dengan cepat, dan menentukan peringkat dari 

dokumen secara akurat [4]. Dokumen dapat berformat 

HTML, TXT, dan XML. Khusus untuk dokumen PDF, 

perubahan ke dalam format XML atau HTML harus 

dilakukan terlebih dahulu sebelum swish-e membangun 

indeks. Swish-e merupakan pengembangan lanjutan dari 

versi awal yang dibuat oleh Kevin Hughes [7]. 

Robinowitz dalam publikasinya [4] menyebutkan 

bahwa swish-e dirancang bukan hanya untuk membangun 

indeks tetapi juga efektif untuk mencari dokumen yang 

telah diindeks. Kecepatan swish-e dalam membangun 

indeks dan mencari dokumen sangat baik sehingga cocok 

digunakan untuk mencari dan menyaring sejumlah 

dokumen. 

 

1.3 Pembobotan TF x IDF 

Term Frequency (TF) dan Inverse Document 

Frequency (IDF) merupakan pembobotan yang  sering 

digunakan dalam penelusuran informasi dan text mining 

[8]. TF merupakan pembobotan yang sederhana dimana 

penting tidaknya sebuah kata diasumsikan sebanding 

dengan jumlah kemunculan kata tersebut dalam dokumen, 

sementara IDF adalah pembobotan yang mengukur 

seberapa penting sebuah kata dalam dokumen bila dilihat 

secara global pada seluruh dokumen. Nilai pembobotan TF 

x IDF akan tinggi jika nilai TF besar dan kata yang diamati 

tidak ditemukan di banyak dokumen. Nilai TF dihitung 

menggunakan fungsi berikut: 

TF(d,t) = f(d, t)                             (1) 

Dimana f(d,t) adalah jumlah kemunculan kata t pada 

dokumen d. IDF mempertimbangkan frekuensi kata pada 

seluruh dokumen yang ada. Pembobotan IDF menganggap 

bahwa bobot sebuah kata akan besar jika kata tersebut 

sering muncul dalam sebuah dokumen tetapi tidak banyak 

dokumen yang menggandung kata tersebut. Nilai IDF 

dihitung menggunakan fungsi berikut: 

IDF(t) = log(N/df(t))                          (2) 

Dimana df(t) adalah jumlah dokumen yang memiliki kata t. 

Hasil kajian sebelumnya memperlihatkan bahwa 

pembobotan TF x IDF dapat meningkatkan performansi 

secara lebih baik [9]. Nilai TF x IDF dihitung 

menggunakan fungsi berikut ini. 

      TFIDF(d,t) = TF(d,t) x IDF(t)                   (3) 

 

1.4 Stopword 

Stopword adalah kumpulan kata-kata yang memiliki 

nilai f(d, t) dan df(t) yang tinggi. Dengan kata lain, 

stopword adalah kumpulan kata yang sering muncul dalam 

dokumen. Karena stopword pada umumnya adalah kata 

penghubung yang tidak begitu penting maka stopword 

dapat diabaikan dan tidak ikut diindeks. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF-8&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh7cePCd__v0gRUZvRLTcpD9wdTZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF-8&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Document&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgOVoq4TmoUfbh8Mk4ZIGawOV_F1w
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1.5 Vector Space Model (VSM) 

Model ruang vektor (vector space model) sering 

digunakan untuk mempresentasikan sebuah dokumen 

dalam ruang vektor [10]. Dalam kajian ini, VSM dari 

paragraf digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua 

paragraf pada dokumen yang berbeda. Paragraf merupakan 

vektor berdimensi n dan parameter t adalah semua kata 

yang ditemukan dalam daftar leksikon (vocabulary) tanpa 

duplikasi. Gambar 1 memperlihatkan tiga buah vektor pada 

ruang dimensi 3. Nilai kosinus digunakan untuk mengukur 

tingkat kesamaan antar dua vektor. Pada Gambar 1, P1 

adalah vektor dari paragraf pembanding, sementara P2 dan 

P3 adalah vektor dari paragraf yang dibandingkan 

 

 
Gambar 1 Vector Space Model 

Jika P1 adalah vektor dari paragraf pembanding dan P2 

adalah vektor dari paragraf yang dibandingkan, maka P1 

dan P2 merupakan dua buah vektor dalam ruang 

berdimensi n, dimana n=3, dan θ adalah sudut yang 

dibentuk oleh kedua vektor tersebut. 

 2121 CosPPPP                        (4) 

dimana 21 PP  merupakan inner product dari kedua vektor 

tersebut dan |P1| dan |P2| adalah panjang vektor. 
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Selanjutnya, tingkat kesamaan dari kedua vektor 

dihitung berdasarkan rumus sudut kosinus yang terbentuk 

dari kedua vektor pada bidang orthogonal. Jika kosinus 

bernilai 1 makan kedua vektor tersebut memiliki tingkat 

kesamaan yang tinggi. Jika kosinus bernilai 0 maka dapat 

dikatakan bahwa kedua vektor tersebut memiliki tingkat 

kesamaan yang rendah [11]. 
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PP
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2. Metode Penelitian 

2.1 Dataset 

Dataset yang digunakan dalam kajian ini adalah 

dokumen PDF dalam bahasa Indonesia yang berasal dari 

repositori beberapa universitas di Indonesia (Tabel 1). 

Total dokumen PDF adalah sebanyak 52.889. Dokumen 

PDF tersebut kemudian dibersihkan [11] dan diubah ke 

dalam format XML agar dapat diindeks oleh swish-e. Dari 

hasil preprocessing, ditemukan 13 file PDF yang tidak 

memenuhi syarat karena file tersebut hanya berisi gambar 

dan tanpa tulisan. Sementara untuk penelitian ini, dokumen 

harus memiliki minimal tulisan karena tujuan penelitian 

adalah menentukan kesamaan antar dokumen yang 

dihitung berdasarkan antar kesamaan paragraf dalam 

dokumen. Total dokumen yang digunakan setelah 

preprocessing berjumlah 52876. 

 
Tabel 1 Dataset 

Sumber URL Jumlah 

File 

UI http://repository.ui.ac.id 3686 

ITS http://digilib.its.ac.id 1126 

UNDIP http://eprints.undip.ac.id 23 

UNM http://library.um.ac.id 21818 

UNS http://uap.unnes.ac.id/ 

data/skripsi/pdf 

24658 

UPI http://abstrak.digilib.upi.edu 1565 

 

2.2 Algoritma 

Proses membangun prototipe untuk mendeteksi 

plagiarisme dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 

adalah mengubah format dokumen dan membangun 

indeks. Tahap kedua adalah menghitung nilai similaritas 

antara paragraf-paragraf pada sebuah dokumen dengan 

paragraf-paragraf pada dokumen lain yang termasuk dalam 

k dokumen yang relevan dari hasil perankingan yang 

dilakukan swish-e. Langkah-langkah pada tahap awal 

diilustrasikan pada Gambar 2. 

Pada tahapan I, dokumen dalam format PDF diubah 

menjadi dalam format XML. Hal ini dilakukan karena 

swish-e hanya dapat mengindeks dokumen dalam format 

HTML, TXT, dan XML. Bersamaan dengan proses 

perubahan format tersebut, akhir dari setiap paragraf 

disisipkan simbol #. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

proses identifikasi paragraf dalam dokumen saat VSM dari 

paragraf dibangun. Tahapan I ini dilakukan sekali saja 

selama tidak ada perubahan dokumen dalam database. 

Dengan kata lain, proses pembersihan, konversi format, 

dan pembangkitan indeks hanya dilakukan sekali selama 

database tidak berubah. 
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Gambar 2  Tahapan I 

 

Pada tahapan II, masukkan penting yang harus 

diberikan oleh pengguna adalah query dan parameter k. 

Query dapat berupa satu kata atau lebih dan jumlah 

maksimum dokumen yang akan diambil ditentukan oleh 

parameter k. Selanjutnya, semua kata tanpa duplikasi dan 

non-stopword dikumpulkan dari setiap paragraf. 

Bersamaan dengan proses ini, nilai IDF juga dihitung. 

Nilai TF tidak dihitung karena pada saat swish-e 

membangun indeks nilai TF telah dihitung. Tahapan II 

secara lengkap diilustrasikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Tahapan II 

Selanjutnya, nilai TF x IDF dihitung untuk setiap kata 

yang ada dalam paragraf. Dengan kata lain, nilai TF x IDF 

merupakan nilai elemen dari vektor paragraf yang 

jumlahnya sebanyak kata non-stopword dalam semua 

paragraf dan unik (tidak duplikasi). Setelah perhitungan TF 

x IDF selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

menghitung nilai similaritas antar paragraf untuk mengukur 

tingkat kemiripan antar paragraf. Nilai threshold kemiripan 

dapat diatur sesuai keinginan pengguna, misalnya 70%, 

80%, 90%, atau 100%. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Pengujian Algoritma 

Pengujian algoritma dilakukan menggunakan beberapa 

jenis query, yaitu query satu kata, dua kata, dan tiga kata. 

Total query adalah 15, masing-masing 5 query untuk setiap 

jenis. Daftar query yang digunakan dalam pengujian 

dirangkum pada Tabel 2. 

 
Tabel 2  Query yang digunakan 

Query 

Satu Kata Dua Kata Tiga Kata 

algoritma penggalian data pemrograman berbasis web 

pendidikan ilmu komputer kamus bahasa Indonesia 

jaringan logika 

matematika 

kurikulum berbasis 

kompetensi 

peluang kultur jaringan sistem informasi geografis 

belajar ekonomi 

kerakyatan 

pengolahan rumput laut 

Kemiripan antar paragraf dibagi menjadi tiga 

kelompoek yaitu kemiripan dengan similaritas rendah, 

sedang, dan tinggi. Similaritas rendah memiliki nilai 

similaritas antara 50-65,99%, similaritas sedang memiliki 

nilai kesamaan antara 66-80,99%, sedangkan similaritas 

tinggi memiliki nilai kemiripan antara 81-100%. Gambar 4 

memperlihatkan diagram batang rata-rata similaritas untuk 

query satu kata. 
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Gambar 4. Rata-rata similaritas untuk query satu kata 
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Hasil kajian menggunakan query satu kata 

menunjukkan bahwa pasangan paragraf dalam kelompok 

similaritas tinggi lebih banyak dibanding dengan pasangan 

paragraf dengan similaritas rendah dan sedang. Jumlah 

rata-rata pasangan paragraf dalam kelompok similaritas 

tinggi adalah 21,6 pasang, diikuti dengan kelompok 

similaritas rendah dan kelompok similaritas masing-masing 

bernilai 15,0 dan 8,2. Gambar 5 memperlihatkan diagram 

batang dari rata-rata similaritas untuk query dua kata. 
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Gambar 5. Rata-rata similaritas untuk query dua kata 

 

Gambar 5 memperlihatkan bahwa hasil query dua kata 

juga mirip dengan hasil query satu kata. Jumlah pasangan 

paragraf dengan similaritas tinggi lebih banyak bila 

dibanding dengan similaritas rendah dan sedang. Jumlah 

rata-rata pasangan paragraf dengan similaritas tinggi 

adalah 1461,6 pasang, diikuti dengan kelompok similaritas 

rendah dan kelompok similaritas sedang masing-masing 

581,0 dan 6,0.  

Hasil kajian untuk query tiga kata (Gambar 6) dan 

semua query (Gambar 7) menunjukkan bahwa algoritma 

yang diusulkan berhasil mendeteksi dengan baik kemiripan 

dari pasangan paragraf. Hasil kajian memperlihatkan 

bahwa pasangan paragraf dengan similaritas tinggi  dapat 

dideteksi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 6. Rata-rata similaritas untuk query tiga kata 
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Gambar 7. Rata-rata similaritas untuk semua query 

 

3.2 Prototipe Aplikasi Pendeteksian Plagiarisme 

Prototipe dari aplikasi pendeteksian plagiarisme telah 

diimplementasikan dan diuji kemampuannya mendeteksi 

kemiripan pasangan paragraf. Gambar 8 memperlihatkan 

tampilan awal dari prototipe tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Tampilan awal aplikasi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Keluaran dari aplikasi 

 

Halaman awal menyediakan fasilitas untuk mengunggah 

file dalam format PDF untuk diperiksa tingkat 

similaritasnya dengan dokumen-dokumen yang ada dalam 

database. Pengguna juga harus menentukan query dan nilai 

k atau jumlah dokumen yang relevan yang ingin dicari 

(Gambar 9).  
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4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma yang 

diusulkan dapat mendeteksi dengan baik kesamaan antar 

dua dokumen. Penentuan similaritas dokumen dilakukan 

dengan memecah dokumen menjadi paragraf-paragraf. 

Hasil kajian menggunakan query satu kata, dua kata, dan 

tiga kata memperlihatkan bahwa pasangan paragraf dengan 

similaritas tinggi  lebih banyak ditemukan dalam dokumen. 

Temuan ini membuktikan secara empirik bahwa algoritma 

yang diusulkan dapat mendeteksi dengan baik kesamaan 

dokumen melalui kesamaan paragraf dalam dokumen.  

4.2 Saran 

Penyempurnaan terhadap prototipe aplikasi masih 

harus dilakukan. Saat ini, pengguna hanya dapat 

membandingkan sebuah dokumen dalam format PDF 

dengan sejumlah dokumen dalam database yang telah 

disediakan dan belum dapat menentukan database 

pembanding sesuai keinginan. Analisa terhadap waktu 

perbandingan juga perlu dilakukan. Selain itu, dalam 

menghitung kemiripan paragraf, algoritma belum dapat 

mempertimbangkan posisi kata sehingga kata dalam urutan 

A dan B akan sama similaritasnya dengan kata dalam 

urutan B dan A. Pada kajian lanjutan, urutan dan posisi 

kata dalam tulisan akan diperhitungkan. 
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