
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi menjadi salah satu faktor pendukung untuk berkembangnya

suatu masa, dengan kemajuan teknologi tentunya akan terus memberikan

kemudahan bagi manusia. namun dengan semakin canggihnya teknologi membuat

manusia semakin malas untuk membuat ide-ide baru, karena pada dasarnya

manusia menginginkan kemudahan dalam segala hal. Salah satu teknologi yang

sangat membuat manusia sangat malas berkreasi dalam menulis adalah internet.

Dengan adanya internet kita dapat mencari sumber referensi yang sudah ada, dan

dapat dengan mudah untuk di ambil. Jika hanya menjadikannya sebagai sumber

referensi itu tidaklah menjadi suatu masalah, namun jika kita menyalin dan

menggunakan sebagai isi dari tulisan kita dan tanpa menyertakan sumber yang

ada ini bisa dikatakan suatu tindakan plagiarisme. Plagiarisme merupakan sebuah

tindakan penggunaan atau mengutip sebagian isi karya tulisan orang lain tanpa

mencantumkan sumber tulisan yang kemudian diakui sebagai miliknya sendiri.

Plagiarisme mudah untuk dilakukan, hanya dengan menyalin, menempel, dan

memodifikasi pada sebagian isi dokumen atau keseluruhan isi dokumen (Rafles,

2013).

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam membangun sebuah aplikasi

pendeteksian plagiarisme dokumen diantaranya, algoritma biword winnowing

(Ridho, 2013), Pendekatan k-gram berbasis frasa (Rafles, 2013). Algoritma-

algoritma ini dapat diterapkan untuk mendeteksi bentuk plagiarisme seperti

verbatim copy (menyalin kata perkata) atau copy-paste dan pharafrase. Selain itu

ada juga penelitian yang dilakukan dalam membangun sebuah aplikasi

information retrieval diantaranya, algortima model ruang vektor (Syahroni,2012).

Penelitian-penelitian diatas memang sudah teruji untuk melakukan

pendeteksian plagiarisme dokumen dan information retrieval. Namun penelitian

pendeteksian plagiarisme yang telah dilakukan oleh Ridho (2013) dan Rafles

(2013) hanya melakukan pendeteksian 1 : 1 yaitu antara dokumen asli dan
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dokumen yang dianggap plagiat, sehingga tidak dapat melakukan pendeteksian

dengan banyak dokumen sumber yang ada secara bersamaan. Kelemahan yang

ada juga ada pada penelitian sebelumnya mengenai mesin pencarian (information

retrieval) dengan model ruang vektor yang telah dilakukan oleh Syahroni (2012),

penelitian pencarian ini masih menggunakan manajemen basis data MySQL

sehingga mempengaruhi kecepatan penelusuran pencarian informasi. Untuk

peneltian yang dilakukan oleh Rafles (2013) mengenai pendeteksian plagiarisme

dengan pendekatan k-gram berbasis frasa dalam bentuk biword, triword dan

quadword dapat menemukan kutipan terpanjang yang sama di antara dua

dokumen teks dan mengukur kemiripan dokumen teks.

Dari permasalahan yang ada dan penelitian-penelitian yang telah

dipaparkan penulis mendapatkan sebuah gambaran penelitian baru

menggabungkan metode pendeteksian plagiarisme dan information retrieval. yang

bertujuan mencari sumber referensi dari sebuah dokumen yang diduga melakukan

plagiarisme terhadap dokumen lain yang telah disediakan pada koleksi dokumen

dengan menggunakan words phrasing (frasa) dalam bentuk triword, quadword

dan pentaword dari sebuah dokumen yang diproses dan dianalisa untuk

menghasilkan query yang digunakan pada mesin pencarian menggunakan model

ruang vektor tanpa menggunakan database untuk mendapatkan sumber dokumen

yang diduga relevan terhadap dokumen yang diduga melakukan plagirisme dan

melakukan perbandingan antara dokumen yang telah berhasil didapatkan oleh

mesin pencari terhadap dokumen yang diduga melakukan plagiarisme

menggunakan algoritma biword winnowing untuk mendapatkan fingerprint

dokumen dan melakukan perhitungan similarity menggunakan Jaccard

Coefficient.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu mendeteksi satu dokumen

terhadap banyak sumber dokumen yang telah terorganisasi dalam sebuah sistem

dengan menggabungkan mesin pencari sebagai pendeteksi sumber dari sebuah

dokumen dan melakukan pendeteksi plagiarisme.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan

masalah penelitian ini, yaitu: “Bagaimana mendeteksi sumber dari sebuah

dokumen teks untuk melakukan pendeteksian plagiarisme terhadap banyak

dokumen berdasarkan word phrasing menggunakan model ruang vektor”.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Hanya melakukan penelusuran sumber pada koleksi dokumen teks

digital berbahasa indonesia yang tersedia.

2. Menggunakan Algoritma Stemming Nazief Adriani.

3. Pengujian kemiripan dokumen menggunakan algoritma biword

winnowing & Jaccard Coeffisient.

4. Tidak memperhatikan kalimat aktif dan pasif.

5. Aplikasi tidak memperhatikan kata-kata semantik dan kata-kata yang

memiliki makna sinonim.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu:

mendeteksi sumber referensi dari dokumen text digital berdasarkan words

phrasing dengan menggunakan model ruang vektor untuk melakukan

pendeteksian plagiarisme terhadap banyak dokumen.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bagian yang akan menjelaskan latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan

sistematika penulisan laporan tugas akhir.
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BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai pustaka atau literatur yang digunakan

dalam pengerjaan skripsi. Teori-teori yang terdapat pada bab ini mencakup

tentang plagiarisme, Information Retrieval, algoritma winnowing, dan

penerapan algoritma winnowing.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan

permasalahan pada tugas akhir seperti tahapan penelitian, identifikasi

masalah, rumusan masalah, studi pustaka, hipotesa, analisis aplikasi,

perancangan aplikasi, implementasi aplikasi, pengujian aplikasi serta

kesimpulan dan saran.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang analisis dari penelitian yang dilakukan dalam tugas

akhir dan menjelaskan tentang perancangan aplikasi.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang penerapan aplikasi pendeteksian plagiarisme

dokumen seperti tahapan implementasi. Tahapan ini juga menjelaskan

pengujian aplikasi dan melakukan perbandingan dengan penelitian

terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis, perancangan,

hasil implementasi dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap

pengembangan aplikasi pendeteksian plagiarisme dokumen.


