
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Plagiarisme

2.1.1 Pengertian Plagiarisme

Plagiarisme berasal dari kata latin yaitu plagiarius yang berarti pencuri.

Menurut KBBI Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan,

pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan

pendapat sendiri (KBBI, Edisi III 2005). Dari arti kata ini, disimpulkan bahwa

melakukan tindakan plagiarisme berarti mencuri hasil karya orang lain.

Plagiarisme juga dapat didefenisikan sebagai perbuatan mengambil hasil karangan

orang lain dan mengakui sebagai hasil karangan sendiri atau mengutip karya

tulisan seseorang tanpa mencatumkan sumber tulisan. Tindakan ini dapat terjadi

dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Hal ini

dikarenakan karena kurangnya pemahaman siswa, mahasiswa atau elemen

pendidikan lainnya tentang plagiarisme dan pemahaman mengenai penulisan

referensi.

Plagiarisme tidak selalu dilakukan dengan sengaja, ada kalanya perbuatan

ini bersifat tidak disengaja, kebetulan dan dapat mencakup pencurian sendiri (self

stealing). Berikut ini beberapa sifat plagiarisme (Steven, 2009):

1. Kebetulan (accidental)

Praktik plagiarisme ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan akan

plagiarisme dan pemahaman mengenai penulisan referensi.

2. Tidak disengaja (unintentional)

Ketersediaan informasi dalam jumlah yang sangat besar mempengaruhi

pemikiran sehingga ide yang sama dapat dihasilkan secara tertulis maupun

lisan sebagai milik pribadi.

3. Disengaja (intentional)

Tindakan menyalin sebagian atau keseluruhan hasil karya orang lain
secara sengaja tanpa mengikutsertakan nama pemilik hasil karya.

4. Diri sendiri (self plagiarism)
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Penggunaan hasil karya yang dibuat diri sendiri dalam bentuk lain tanpa

menunjuk hasil karya asli.

2.1.2 Metode Pendeteksi Plagiarisme

Menurut Wang Tao (2008), untuk mendeteksi plagiarisme dokumen teks

terdapat  tiga metode atau pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Grammar-based method

Metode ini fokus pada struktur tata bahasa dari dokumen dan menggunakan

sebuah pendekatan string-based matching untuk menentukan kemiripan antara

dokumen. Algoritma yang digunakan pada metode ini yaitu algoritma longest

common subsequence, algoritma winnowing dan hashbreaking. Dengan

menggunakan grammar-based method untuk mendeteksi plagiarisme verbatim

copy, maka hasil yang didapatkan akan lebih baik untuk mendeteksi dokumen

teks yang memuat sinonim atau penulisan ulang (rewritten).

2. Semantics-based method

Metode ini menggunakan model ruang vektor yang terdapat pada sistem temu

kembali. Statistik frekuensi kata di dalam sebuah dokumen digunakan untuk

memperoleh fitur vektor dari dokumen, kemudian menggunakan dot product,

cosine, dan sebagainya untuk mengukur fitur vektor dua dokumen. Fitur

vektor ini merupakan kunci dari kemiripan dokumen. Metode ini sulit

menentukan letak atau posisi teks yang telah dijiplak, sehingga kurang efektif

untuk mendeteksi bagian dokumen yang telah diplagiasi .

3. Grammar semantics hybrid method

Metode ini digunakan untuk mendeteksi bentuk plagiarisme verbatim copy

dan pharafrase. Algoritma longest commonly consecutive word sendiri

termasuk pada grammar-based method karena algoritma ini digunakan untuk

mendeteksi plagiarisme verbatim copy (menyalin kata perkata).

2.1.3 Kebutuhan Mendasar Algoritma Pendeteksi Plagiarisme

Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma untuk

melakukan pendeteksian plagiarisme dokumen (Scheilmer, 2003) adalah:

1. Whitespace Insensitivity
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Dalam melakukan pencocokan terhadap dokumen teks seharusnya tidak

terpengaruh oleh spasi, jenis huruf (kapital atau normal), tanda baca dan

sebagainya.

2. Noise Surpression

Menghindari penemuan kecocokan dengan panjang kata yang terlalu kecil

atau kurang relevan, misal: ‘the’. Panjang kata yang ditengarai merupakan

penjiplakan harus cukup untuk membuktikan bahwa kata-kata tersebut telah

dijiplak dan bukan merupakan kata yang umum digunakan.

3. Position Independence

Penemuan kecocokan atau kesamaan tidak harus bergantung pada posisi kata-

kata. Meskipun berada pada posisi yang tidak sama, kecocokan atau kesamaan

harus dapat ditemukan.

2.1.4. Persentase kata, kalimat dan paragraf

Ada tiga macam klasisfikasi plagiarisme berdasarkan proporsi atau

persentase kata, kalimat, kuitpan, paragraf yang digunakan, yaitu plagiarisme

ringan, plagiarisme sedang dan plagiarisme berat. Plagiarisme ringan adalah

plagiarisme yang jumlah persentase kata, kalimat, paragraf  yang digunakan tidak

melebihi 30%. Plagiarisme sedang adalah penggunaan kutipan kata, kalimat,

paragraf 30-70% dan Plagiarisme berat adalah penggunaan kutipan kata, kalimat

dan paragraf labih dari 70 % (Winoto,2012).

2.2. Information Retrieval

Information Retrieval merupakan sistem untuk merepresentasikan,

menyimpan, mengorganisasikan, dan memperoleh informasi (Baeza-Yates

dkk,1999). Menurut Information retrieval dikatakan juga sebagai penemuan

informasi (dokumen) pada keadaan yang tidak terstruktur (teks) untuk memenuhi

kebutuhan informasi dalam suatu koleksi yang besar (Manning dkk,2009).

2.2.1 Arsitektur Information Retrieval

Menurut Syahroni (2012), arsitektur information retrieval dapat
digambarkan seperti gambar 2.1 berikut:
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Gambar 2.1 Arsitektur Information Retrieval (Syahroni, 2010)

Ada  dua pekerjaan  yang  ditangani  oleh  sistem  ini,  yaitu  melakukan

pre-processing terhadap database  dan  kemudian  menerapkan  model  tertentu

untuk  menghitung  kedekatan (relevansi  atau similarity)  antara  dokumen  di

dalam  database  yang telah  dipreproses dengan query pengguna.

2.2.2 Koleksi Dokumen (Corpus)

Istilah corpus pada prinsipnya bermakna koleksi dokumen yang diindeks

dan dijadikan target pencarian. Suatu corpus modern memiliki beberapa

karakteristik yakni (McEnery dkk, 2001) :

1. Sampling & representativeness

2. Finite size

3. Machine-readable form

4. A standard reference

Suatu corpus pengujian sistem temu balik informasi terdiri dari:

1. Koleksi dokumen.

2. Topik-topik, yang dapat digunakan sebagai query.

3. Relevance judgement, sebagai daftar dokumen yang relevan dengan topik-

topik yang tersedia.

2.2.3 Text Preprocessing

Pada tahapan preprocessing, query yang dimasukkan pengguna dikonversi

sesuai aturan tertentu untuk mengekstrak term-term penting yang sejalan dengan
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term-term yang sebelumnya telah diekstrak dari dokumen dan menghitung

relevansi antara query dan dokumen berdasarkan pada term-term tersebut. Sebagai

hasilnya, sistem mengembalikan suatu daftar dokumen terurut descending

(ranking) sesuai nilai kemiripannya dengan query pengguna (Cios dkk, 2007).

Gambar 2.2 Contoh lima tahap indexing pada sistem berbasis content secara
urut mulai dari markup removal, tokenization, stopwords filtration, stemming

dan weighting

Secara garis besar gambar 2.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembangunan  Index

Pembangunan  index dari koleksi dokumen  merupakan tugas pokok pada

tahapan preprocessing di dalam sistem temu balik informasi. Kualitas index

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem temu balik informasi. Index

dokumen adalah himpunan term yang menunjukkan isi atau topik yang dikandung

oleh dokumen.

Index akan membedakan suatu dokumen dari dokumen lain yang berada di

dalam koleksi. Ukuran index yang kecil dapat memberikan hasil buruk dan

mungkin beberapa item yang relevan terabaikan. Index yang besar memungkinkan

ditemukan banyak dokumen yang relevan tetapi sekaligus dapat menaikkan
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jumlah dokumen yang tidak relevan dan menurunkan kecepatan pencarian

(Syahroni, 2012).

Langkah-langkah pembuatan inverted index menurut Manning dkk (2009) yaitu:

1. Penghapusan format dan markup dari dalam dokumen

Tahap ini menghapus semua tag markup dan format khusus dari dokumen,

terutama pada dokumen yang mempunyai banyak tag dan format seperti

dokumen (X)HTML.

2. Pemisahan rangkaian kata (tokenization)

Tokenization adalah tugas memisahkan deretan kata di dalam kalimat,

paragraf atau halaman menjadi token atau potongan kata tunggal atau

termmed word. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter

tertentu seperti tanda baca dan mengubah semua token ke bentuk huruf

kecil (lower case).

3. Penyaringan (filtration)

Pada  tahapan  ini  ditentukan term mana  yang  akan  digunakan  untuk

merepresentasikan dokumen sehingga dapat mendeskripsikan isi dokumen

dan membedakan dokumen tersebut dari dokumen lain di dalam koleksi.

Term yang sering digunakan dianggap sebagai stop-word dan dihapus.

Penghapusan stop-word dari  dalam  suatu  koleksi  dokumen  pada  satu

waktu membutuhkan banyak waktu. Solusinya adalah dengan menyusun

suatu pustaka stop-word atau stop-list dari term yang akan dihapus

(Manning, 2009).

4. Konversi term ke bentuk akar (stemming)

Stemming adalah salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan

performa sistem temu balik informasi dengan cara mentransformasi kata-

kata dalam sebuah dokumen teks ke bentuk kata dasarnya, contohnya kata-

kata menyukseskan, tersukseskan dan disukseskan akan ditransformasi ke

stem yang sama yaitu sukses. Algoritma stemming untuk bahasa yang satu

berbeda dengan algoritma stemming untuk bahasa lainnya. Sebagai contoh

bahasa Inggris memiliki morfologi yang berbeda dengan bahasa Indonesia

sehingga algoritma stemming untuk kedua bahasa tersebut juga
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berbeda.Tidak banyak algoritma yang dikhususkan untuk stemming bahasa

Indonesia dengan berbagai keterbatasan didalamnya, diantaranya :

a. Algoritma Porter, Algoritma ini membutuhkan waktu yang lebih

singkat dibandingkan dengan stemming menggunakan Algoritma

Nazief & Adriani, namun proses stemming menggunakan Algoritma

Porter memiliki presentase keakuratan (presisi) lebih kecil

dibandingkan dengan stemming menggunakan Algoritma Nazief &

Adriani.

b. Algoritma Nazief Algoritma Nazief & Adriani, algoritma stemming

untuk teks berbahasa Indonesia yang memiliki kemampuan presentase

keakuratan (presisi) lebih baik dari algoritma lainnya. Algoritma ini

sangat dibutuhkan dan menentukan dalam proses sistem temu balik

informasi dalam dokumen Indonesia (Augusta, 2009). Algoritma

Nazief & Adriani mengacu pada aturan morfologi bahasa  Indonesia

yang mengelompokkan imbuhan, yaitu imbuhan yang diperbolehkan

atau imbuhan yang tidak diperbolehkan. Pengelompokan ini termasuk

imbuhan di depan (awalan), imbuhan kata di belakang (akhiran),

imbuhan kata di tengah (sisipan) dan kombinasi imbuhan pada awal

dan akhir kata (konfiks).

DP + DP + DP + root word + DS + PP + P

Langkah-langkah pada Algoritma Nazief & Adriani adalah:

1. Kata yang belum di-stemming dicari pada kamus. Jika kata itu

langsung ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar. Kata

tersebut dikembalikan dan algoritma dihentikan.

2. Hilangkan inflectional suffixes terlebih dahulu. Jika hal ini berhasil

dan suffix adalah partikel (“lah” atau ”kah”), langkah ini dilakukan

lagi untuk menghilangkan inflectional possessive pronoun suffixes

(“ku”, “mu” atau ”nya”).
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3. Derivational suffix kemudian dihilangkan. Lalu langkah ini

dilanjutkan  lagi untuk mengecek apakah masih ada derivational

suffix yang tersisa, jika ada maka dihilangkan. Jika tidak ada lagi

maka lakukan langkah selanjutnya.

4. Kemudian derivational prefix dihilangkan. Lalu langkah ini

dilanjutkan lagi untuk mengecek apakah masih ada derivational

prefix yang tersisa, jika ada maka dihilangkan. Jika tidak ada lagi

maka lakukan langkah selanjutnya.

5. Setelah tidak ada lagi imbuhan yang tersisa, maka algoritma ini

dihentikan kemudian kata dasar tersebut dicari pada kamus, jika

kata dasar tersebut ketemu berarti algoritma ini berhasil tapi jika

kata dasar tersebut tidak ketemu pada kamus, maka dilakukan

recoding.

6. Jika semua langkah telah dilakukan tetapi kata dasar tersebut tidak

ditemukan pada kamus juga maka algoritma ini mengembalikan

kata yang asli sebelum dilakukan stemming.

Kelebihan pada algoritma Nazief dan Andriani ini adalah bahwa

algoritma ini memperhatikan kemungkinan adanya partikel-partikel

yang mungkin mengikuti suatu kata berimbuhan. Sehingga kita dapat

melihat pada rumus untuk algoritma ini yaitu adanya penempatan

possesive pronoun dan juga partikel yang mungkin ada pada suatu kata

berimbuhan. Akhir dari algoritma ini yaitu apabila pemotongan semua

imbuhan telah berhasil dan hasil pemotongan imbuhan tersebut

terdapat pada kamus maka algoritma ini dapat dikatan berhasil dalam

penentuan kata dasarnya. Dan apabila sebaliknya bahwa algoritma ini

setelah dilakukan pemotongan kata dan tidak terdapat pada kamus

maka kata berimbuhan yang telah mengalami pemotongan

dikembalikan ke keadaan semula.

Algoritma yang dibuat oleh Bobby Nazief dan Mirna Adriani ini
memiliki tahap-tahap sebagai berikut :
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Cari kata yang akan distemming dalam kamus. Jika ditemukan maka

diasumsikan bahwa kata tesebut adalah root word, maka algoritma

berhenti. Inflection suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”)

dibuang. Jika berupa partikel (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka

langkah ini diulangi lagi untuk menghapus possesive pronouns (“-ku”,

“-mu”, atau “-nya”), jika ada.

1. Hapus Derivation suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata

ditemukan di kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak maka ke

langkah 3a

a. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut

adalah “-k”, maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut

ditemukan dalam kamus maka algoritma berhenti. Jika tidak

ditemukan maka lakukan langkah 3b.

b. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan,

lanjut ke langkah 4.

2. Hapus Derivation prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang

dihapus maka pergi ke langkah 4a, jika tidak pergi ke langkah 4b.

a. Periksa daftar kombinasi awalan-akhiran yang tidak diijinkan.

Jika ditemukan maka algoritma berhenti, jika tidak pergi ke

langkah 4b.

b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus awalan.

Jika root word belum juga ditemukan lakukan langkah 5.

3. Jika sudah maka algoritma berhenti. Catatan: jika awalan kedua

sama dengan awalan pertama maka algoritma berhenti. Melakukan

recoding.

4. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga  berhasil maka

kata awal diasumsikan sebagai root word. Proses selesai.

Tipe awalan ditentukan melalui langkah-langkah berikut:
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1. Jika awalannya adalah: “di-”, “ke-”, atau “se-” maka tipe

awalannya secara berturut-turut adalah “di-”, “ke-”, atau “se-”.

5. Pemberian bobot terhadap term (weighting)

Setiap term diberikan bobot sesuai dengan skema pembobotan yang

dipilih, apakah pembobotan lokal, global atau kombinasi keduanya.

b. Pembobotan Kata

Setiap term yang telah di-index diberikan bobot sesuai dengan skema

pembobotan yang dipilih, apakah pembobotan lokal, global atau kombinasi

keduanya. Jika menggunakan pembobotan lokal maka, pembobotan term

diekspresikan sebagai tf (term frequency). Namun, jika pembobotan global yang

digunakan maka, pembobotan term didapatkan melalui nilai idf (inverse document

frequency). Beberapa aplikasi juga ada yang menerapkan pembobotan kombinasi

keduanya yaitu, dengan mengalikan bobot lokal dan global (tf . idf) (Garcia,

2008).

1. Term Frequency

Empat cara yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai term frequency

(tf), yaitu:

a. Raw term frequency. Nilai tf sebuah term diperoleh berdasarkan jumlah

kemunculan term tersebut dalam dokumen. Contohnya, jika suatu term

muncul sebanyak tiga kali dalam suatu dokumen maka, nilai tf term

tersebut adalah 3.

b. Logarithm term frequency. Hal ini untuk menghindari dominasi

dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun

mempunyai frekuensi yang tinggi. Cara ini menggunakan fungsi

logaritmik matematika untuk memperoleh nilai tf.

tf = 1 + log(tf)……….....................................................................(2.1)

c. Binary term frequency. Hanya memperhatikan apakah suatu term ada

atau tidak dalam dokumen. Jika ada, maka tf diberi nilai 1, jika tidak
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ada diberi nilai 0. Pada cara ini jumlah kemunculan term dalam

dokumen tidak berpengaruh.

d. Augmented term frequency.

tf=0,5 + 0,5 x tf /

max(tf)……………………………………………(2.2)

Nilai tf adalah jumlah kemunculan suatu term pada sebuah dokumen,

sedangkan nilai max(tf) adalah jumlah kemunculan terbanyak sebuah

term pada dokumen yang sama.

2. Inverse Document Frequency

Inverse document frequency (idf) digunakan untuk memberikan tekanan

terhadap dominasi term yang sering muncul di berbagai dokumen. Hal ini

diperlukan karena term yang banyak muncul di berbagai dokumen, dapat

dianggap sebagai term umum (common term) sehingga tidak penting nilainya.

Pembobotan akan memperhitungkan faktor kebalikan frekuensi dokumen yang

mengandung suatu term (inverse document frequency).

( ) = ( ) ……………………………………………………(2.3)

Keterangan:

N : jumlah dokumen dalam corpus.

dft : document frequency atau jumlah dokumen dalam corpus yang
mengandung term t.

2.3 Model dalam Information Retrieval

Di dalam bidang information retrieval, dikenal berbagai model untuk

menilai secara objektif presisi dari suatu pencarian, antara lain model  Boolean

(Boolean Model), model ruang vektor (Vector Space Model) dan model

probabilistik (Probabilistic Model).

2.3.1 Model Boolean

Model  Boolean adalah model yang paling awal dikenal dan paling mudah

untuk diimplementasikan. Model Boolean dalam sistem temu kembali merupakan
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model yang paling sederhana. Model ini berdasarkan teori himpunan dan aljabar

Boolean. Dokumen adalah himpunan dari istilah (term) dan query adalah

pernyataan Boolean yang ditulis pada term. Dokumen diprediksi apakah relevan

atau tidak. Model ini menggunakan operator boolean. Istilah (term) dalam sebuah

query dihubungkan dengan menggunakan operator AND, OR atau NOT.

Beberapa karakteristik dari model boolean dalam information retrieval

adalah :

1. Model Boolean merupakan model sederhana yang menggunakan teori

dasar himpunan sehingga mudah diimplementasikan.

2. Model Boolean tidak menggunakan peringkat dokumen yang terambil.

Dokumen yang terambil hanya dokumen yang benar-benar sesuai dengan

pernyataan boolean / query yang diberikan Sehingga dokumen yang

terambil bisa sangat banyak atau bisa sedikit. Akibatnya ada kesulitan

dalam mengambil keputusan

3. Teori himpunan memang mudah, namun tidak demikian halnya dengan

pernyataan Boolean yang bisa kompleks. Akibatnya pengguna harus

memiliki pengetahuan banyak mengenai query dengan boolean agar

pencarian menjadi efisien

2.3.2 Model Probabilistik

Model probabilistik adalah model information retrieval yang mengurutkan

dokumen dalam urutan menurun terhadap peluang relevansi sebuah dokumen

terhadap informasi yang dibutuhkan. Beberapa model yang juga dikembangkan

berdasarkan perhitungan probabilistik yaitu, Binary Independence Model, model

Okapi BM25, dan Bayesian Network Model (Manning dkk, 2009).

2.3.3 Model Ruang Vektor

Dalam sistem information retrieval, kemiripan antar dokumen

didefinisikan berdasarkan representasi bag of words dan dikonversikan ke suatu

model ruang vektor (vector space model - VSM). Beberapa karakteristik dari

model ruang vektor dalam sistem temu kembali adalah :
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1. Model vektor berdasarkan keyterm Model vektor mendukung partial

matching (sebagian sesuai) dan penentuan peringkat dokumen

2. Prinsip dasar model vektor adalah sebagai berikut :

a) Dokumen direpresentasikan dengan menggunkan vektor keyterm

b) Ruang dimensi ditentukan oleh keyterms

c) Query direpresentasikan dengan menggunakan vektor keyterm

d) Kesamaan document keyterm dihitung berdasarkan jarak vector

3. Model ruang vektor memerlukan :

a) Bobot keyterm untuk vektor dokumen

b) Bobot keyterm untuk query

c) Perhitungan jarak untuk vektor document keyterm

4. Kinerja

a) Efisien

b) Mudah dalam representasi

c) Dapat diimplementasikan pada document matching

Prosedur model ruang vektor dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu :

1. Pengindeks-an dokumen

2. Pembobotan indeks, untuk menghasilkan dokumen yang relevan

3. Memberikan peringkat dokumen berdasarkan ukuran kesamaan (similarity

measure)

Pada model ruang vektor, setiap  dokumen  di  dalam database dan

query pengguna  direpresentasikan  oleh  suatu vektor multi-dimensi (Syahroni,

2012). Prinsip utamanya adalah query diubah menjadi vektor query dan dokumen-

dokumen di dalam koleksi dokumen diubah menjadi vektor-vektor dokumen

(Salton, 1988).

Rumus Relevansi

Penentuan relevansi dokumen dengan query dipandang sebagai

pengukuran kesamaan (similarity measure) antara vektor dokumen dengan vektor

query. Semakin “sama” suatu vektor dokumen dengan vektor query maka

dokumen dapat dipandang semakin relevan dengan query.
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Salah satu pengukuran kesesuaian yang baik adalah dengan memperhatikan

perbedaan arah (direction difference) dari kedua vektor tersebut. Perbedaan arah

kedua vektor dalam geometri dapat dianggap sebagai sudut yang terbentuk oleh

kedua vektor.

Gambar 2.3 Representasi Grafis Sudut Vektor Dokumen dan Query

Perhitungan kesamaan antara vektor query dan vektor dokumen dilihat

dari sudut yang paling kecil. Sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor dapat

dihitung dengan melakukan perkalian dalam (inner product), sehingga rumus

relevansinya adalah:

( , ) = cos = | || | ……………………………………………………...(2.4)

Jika Q adalah vektor query dan D adalah vektor dokumen, yang merupakan dua

buah vektor dalam ruang berdimensi-n, dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh

kedua vektor tersebut. Maka

θcosDQDQ  …………………………………………………………….(2.5)

seperti pada Gambar 2.3
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Gambar 2.4 Besar sudut antara vektor query dan vektor dokumen

dimana Q D adalah hasil perkalian dalam (inner product) kedua vektor,

sedangkan

| | = ∑ ( ) dan | | = ∑ ( ) ………………………..……(2.6)

merupakan panjang vektor atau jarak Euclidean suatu vektor dengan titik nol.

Metode pengukuran kesesuaian ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu

adanya normalisasi terhadap panjang dokumen. Hal ini memperkecil pengaruh

panjang dokumen. Jarak Euclidean (panjang) kedua vektor digunakan sebagai

faktor normalisasi. Hal ini diperlukan karena dokumen yang panjang cenderung

mendapatkan nilai yang besar dibandingkan dengan dokumen yang lebih pendek.

Dengan demikian, ukuran kosinus sudut antara kedua vektor dapat dinyatakan

sebagai berikut :

( , )= cos = | || |= ∑ ( ∙ )= 1∑ ( )2 ∙= 1 ∑ ( )2= 1 .……………………...(2.7)

dimana :

wqi = bobot pada query ke-i = tf x idf ……………………..........................(2.8)

wdij = bobot pada dokumen ke-i istilah ke-j = tf x idf ……………………...(2.9)

tf = term frequency = frekuensi kemunculan istilah pada dokumen atau query

2.4. Pemrosesan Dokumen
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Dalam ilmu sistem temu kembali informasi (Information Retrieval)

khususnya pada algoritma pendeteksi plagiarisme dokumen teks ada beberapa

istilah yang tedapat dalam hal pemrosesan dokumen, diantaranya:

1. Preprocessing atau pembersihan teks

Merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi

data berkualitas yaitu data yang telah memenuhi persyaratan untuk

diekseskusi pada sebuah algoritma. Bentuk pembersihan teks ini dapat

berupa menghilangkan spasi, tanda baca, simbol-simbol, mengubah huruf

kapital menjadi huruf kecil dan menghilangkan karakter-karakter yang

tidak relevan lainnya.

2. Tokenizing merupakan tahap pemotongan kalimat menjadi kata pada

sistem temu kembali informasi. Pemotongan kata ini dapat berbentuk satu

kata (unigram atau uniword), dua kata (bigram atau biword), tiga kata

(trigram atau triword), empat kata (quadgram atau quadword) dan

seterusnya.

3. Irisan (intersection) merupakan tahapan untuk menemukan kata bertalian

yang sama di antara dua dokumen teks.

2.5. Jaccard Coefficient

Jaccard Coefficient merupakan persamaan yang digunakan untuk

mengukur tingkat kemiripan antara dua dokumen teks. Berikut persamaan jaccard

coefficient: ( , ) = | ( )∩ ( )|| ( )∪ ( )|………….……………………………….(2.10)

Keterangan:

A(di) : fingerprint dokumen teks 1

B(dj) : fingerprint dokumen teks 2

2.6. Algoritma Winnowing

2.6.1 Pengenalan Algoritma

Algoritma berasal dari kata algorism merupakan nama seorang penulis

buku arab terkenal yaitu Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-khuwarizmi (Al-

Khuwarizmi dibaca orang barat menjadi algorism). Kata algorism kemudian
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berubah menjadi algorithm karena sering dikaitkan dengan ilmu arithmathic

maka, akhiran -sm berubah menjadi -thm. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm

diserap menjadi algoritma.

Algoritma (Munir, 2007) adalah urutan langkah-langkah dalam

memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma juga sering

disebut sebagai jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang dari ilmu

komputer yang mengacu pada algoritma, misalnya algoritma perutean (routing)

pesan di dalam jaringan komputer, algoritma Knuth-Morris-Pratt untuk mencari

pola di dalam teks dan algoritma winnowing.

2.6.2 Algoritma Winnowing

Algoritma winnowing merupakan urutan langkah-langkah untuk

melakukan proses sidik jari dokumen (document fingerprinting) (Ridho, 2013).

Algoritma ini merupakan salah satu algoritma pendeteksian plagiarisme berbasis

k-gram atau n-gram. Algoritma ini digunakan untuk pendeteksian plagiarism

dokumen teks dengan mengidentifikasi bagian-bagian terkecil yang mirip pada

dokumen teks yang panjang. Algoritma winnowing dapat memberikan hasil lebih

informatif karena terdapat informasi posisi fingerprint dan memberikan jaminan

terdeteksinya dokumen teks sehingga algoritma ini lebih unggul dibandingkan

algoritma dokumen fingerprint lainnya seperti algoritma manber dan algoritma

rabin-karp.

Pengembangan algoritma winnowing telah dilakukan oleh Ridho (2013)

yaitu algoritma biword winnowing. Penelitian ini mencari konfigurasi nilai

bilangan prima dan windows yang terbaik yang dapat menghasilkan nilai

similaritas tinggi dua dokumen yang dianggap melakukan plagiarisme.

2.6.2.1 Prepocessing

Menghilangkan karakter yang tidak relevan pada dokumen teks, seperti

tanda baca, tanda spasi dan mengubah huruf besar menjadi kecil.

Contoh:

Diberikan sebuah kalimat “Teknik Informatika adalah salah satu jurusan yang

terdapat di Fakultas Sains dan Teknologi”:
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Setelah dilakukan proses preprocessing, sehingga terbentuk teks berikut:

“teknikinformatikaadalahsalahsatujurusanyangterdapatdifakultassai
nsdanteknologi”

2.6.2.2 Metode K-gram

Metode K-gram merupakan metode yang digunakan dalam proses

tokenisasi atau pemisahan teks, dengan cara membentuk substring sepanjang k

karakter dari sebuah string.

Contoh:
Memotong string sepanjang k. misalnya nilai k = 7, dari kalimat diatas, sehingga

diperoleh hasil sebagai berikut:

tekniki eknikin knikinf nikinfo ikinfor kinform informa nformat

formati ormatik rmatika matikaa atikaad tikaada ikaadal kaadala

aadalah adalahs dalahsa alahsal lahsala ahsalah hsalahs salahsa

alahsat lahsatu ahsatuj hsatuju satujur atujuru tujurus ujurusa

jurusan urusany rusanya usanyan sanyang anyangt nyangte yangter

angterd ngterda gterdap terdapa erdapat rdapatd dapatdi apatdif

patdifa atdifak tdifaku difakul ifakult fakulta akultas kultass

ultassa ltassai tassain assains ssainsd sainsda ainsdan insdant

nsdante sdantek dantekn antekno nteknol teknolo eknolog knologi

nilai k yang dianjurkan adalah bernilai 30, hal tersebut bertujuan untuk

mendapatkan hasil yang maksimal (Ridho,2013).

2.6.2.3 Rolling Hash

Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang

panjangnya sembarang dan mengkonversinya menjadi string keluaran yang

panjangnya tetap (umumnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string

semula). Keluaran fungsi hash disebut juga nilai hash (hash-value) atau pesan

ringkas (message digest).

Nama lain fungsi hash adalah:

- fungsi kompresi/kontraksi (compression function)

- cetak-jari (fingerprint)

- cryptographic checksum

- message integrity check (MIC)
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- manipulation detection code (MDC)

Fungsi hash yang banyak dipakai di dalam aplikasi kriptografi adalah

MD5 dan SHA. Fungsi hash sering kali dihubungkan dengan perhitungan jumlah

bit dari segmen pada data komputer yang dikalkulasi sebelum dan sesudah

transmisi atau penyimpanan untuk memastikan bahwa data bebas dari kesalahan

(checksum), pemeriksaan digit, fungsi acak, kode perbaikan kesalahan, dan fungsi

hash kriptografi. Walaupun konsep-konsep tersebut saling melengkapi, setiap

konsep mempunyai kegunaan dan persyaratannya sendiri.

Ada teori dari fungsi hash yang dikenal sebagai fungsi rolling hash.

Rolling hash merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan nlai hash dari

rangkaian grams yang telah terbentuk dari metode k-grams. Rolling hash

berfungsi untuk mempercepat komputasi nilai hash dari rangkaian grams

selanjutnya yang telah terbentuk. Nilai hash yang baru dapat dengan cepat

dihitung dari nilai hash yang lama dengan cara menghilangkan nilai lama dari

kelompok hash dan menambahkan nilai baru ke dalam kelompok tersebut.

Berikut persamaan dari metode hash:

H(c1….ck) = c1 * b(k-1) + c2 * b(k-2) + ….. + c(k-1) * bk + ck ………………………………(2.11)

Keterangan:

c: nilai ascii karakter (desimal)

b: basis (bilangan prima)

k: banyak karakter (indeks karakter)

Keuntungan dari rolling hash adalah untuk nilai hash berikutnya. Untuk

mendapatkan nilai hash dari metode k-grams selanjutnya digunakan persamaan

rolling hash dibawah ini:

H(c2….ck+1) = (H(c1….ck) – c1 * b(k-1)) * b + c(k+1) ………………………….(2.12)

Dengan demikian tidak perlu melakukan iterasi dari indeks pertama

sampai terakhir untuk menghitung nilai hash untuk gram ke-2 sampai terakhir.
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Hal ini tentu dapat mengehemat biaya komputasi saat menghitung nilai hash dari

sebuah gram.

2.6.2.4 Pembentukan Window

Nilai-nilai hash yang telah terbentuk, selanjutnya dibentuk dalam beberapa

window dengan ukuran W. Window merupakan pembagian atau pengelompokan

beberapa nilai hash dengan ukuran yang ditentukan. Dari window yang telah

dibentuk dilakukan pemilihan nilai hash terkecil pada tiap window untuk

dijadikan fingerprint tiap dokumen.


