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ABSTRAK

Pada era sekarang pertukaran informasi terjadi begitu cepat dan sangat mudah diakses. Adanya fasilitas 
internet membuat para pencari informasi menjadi dimanjakan. Dengan mudahnya mendapat informasi 
beberapa kalangan memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya adalah menggunakan 
hasil karya orang lain tanpa izin seolah olah karya tersebut hasil karyanya, hal ini disebut dengan 
plagiarisme. Belakangan ini plagiarism semakin marak terutama di dunia pendidikan. Dengan maraknya 
plagiarisme ini peneliti bertujuan membangun sebuah aplikasi berbasis open source untuk pendeteksian 
plagiarisme. Adapun algoritma yang digunakan dalam pendeteksian plagiarism ini adalah algoritma rabin 
karp. Diambilnya algoritma rabin karp dalam pendeteksian plagiarism ini karena metode ini berbasis 
character base menggunakan prinsip kerja finger print analisys, yang juga menggunakan metode hashing 
yang merupakan metode yang merubah string menjadi bilangan. Dalam penelitian ini digunakan dua 
scenario, yang pertama scenario pendeteksian word for word dan pendeteksian plagiarism mozaik.dari 
uji coba yang dilakukan peneliti meggunakan k gram pada algoritma rabin karp dengan gram 2,3,4, dan 
5. Dengan uji coba yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendeteksian plagiarism dengan 
algoritma rabin karb pada scenario 1pendeteksian plagiarism word for word nilai similarity tertinggi ada 
pada nilai gram 2dengan nilai similarity 98,24% dan pada scenario 2 pendeteksian plagiarism mozaik 
nilai similarity tertinggi ada pada gram 2 dengan nilai similariy 98,98%. Dari hasil penelitian ini didapat 
semakin kecil nilai gram pada algoritma rabin karp semakin besar akurasi pendeteksiannya

Kata kunci :  Plagiarisme , rabin karp , similarity, gram

LATAR BELAKANG 
Saat ini merupakan era komputerisasi, dimana pertukaran informasi begitu 

mudahnya dengan adanya fasilitas internet. Dengan mudahnya untuk mendapatkan 
informasi beberapa orang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi. Kepentingan 
pribadi untuk dunia pendidikan biasanya menggunakan informasi yang didapat dari karya 
orang lain yang diakui sebagai karya pribadi. Hal ini biasa disebut dengan plagiarieme. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia plagiarisme pada intinya adalah mengutip hasil 
karya orang lain tanpa izin dari orang yang membuatnya atau tanpa mencantumkan nama 
pembuatnya.

Saat ini kasus plagiarime banyak terjadi didunia pendidikan, baik itu dikalangan 
dosen maupun mahasiswa dan pelajar. Dalam kasus ini sebenarnya sudah ada penelitian 
yang membahas bagaimana mengurangi terjadinya plagiarisme, pada tahun 2015 
melakukan penelitian dengan menggunakan algoritma winowwing untuk pengecekan 
plagiarism.

Dengan banyak aplikasi yang berbayar untuk pengecekan plagiarism dan 
banyaknya algoritma yang bisa digunakan untuk pengecekan plagiarism maka peneliti 
terinspirasi untuk membuat sebuat aplikasi pengecekan plagiarism dengan menggunakan 
algoritma rabin karp.
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METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah metodologi supaya dapat 

mempermudah proses pelaksanaannya. Pada pengembangan sistem rekomendasi 
pemberian reward ada beberapa langkah langkah atau metodologi yang di kerjakan antara 
lain : 

Kajian pustaka1. 
Untuk memdapatkan referensi yang tepat dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan 
data yang tepat yang dapat dilakukan dengan studi literature pada penelitian 
sebelumnya. 
Analisa Sistem2. 
Dalam sebuah penngembangan sistem tahapan awal yang harus dikerjakan adalah 
menganalisa kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini nantinya 
akan menghasilkan kebutuhan sistem sesuai dengan yang diinginkan sehingga sistem 
yang dikembangkan dapat digunakan.
Design sistem3. 
Dari hasil analisa sistem nantinya akan dibuat design sistem, dalam design sistem 
ini ada beberapa hal yang perlu dikembangkan diantaranya design database, design 
interface, dan design fungsionalitas dari sistem itu sendiri. Dari design sistem ini 
akan mempermudah pengimplementasian pada sistem.
Implementasi dan evaluasi4. 
Dalam pengembangan sistem dari design yang telah dilakukan akan diteruskan pada 
tahapan implentasi. Tahapan ini merupakan tahapan praktis yang merupakan tahapan 
akhir sebelum dilakukan evaluasi pada sistem yang dikembangkan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Algoritma Rabin Karp

Pada umumnya dalam menerapkan algoritma Rabin karp memerlukan adanya text 
processing. Diantaranya yang sering diterapkan adalah case folding, tokenizing dan 
filtering. 

Text processing1. 
Proses pertama yang dilakukan adalah text processing. Adapun yang diterapkan dalam 
tahap ini adalah casefolding dan filtering. Adapun fungsi dari casefolding adalah mengubah 
Setiap kata yang menggunakan huruf besar menjadi huruf kecil (lowercase). Setelah itu 
dilakukan tokenizing atau pemilahan kata berdasarkan spasi. Selanjutnya fungsi filtering 
akan menghapus tanda baca dan juga stopword pada kata yang telah di tokenizing.
Rabin karp2. 
Algoritma Rabin karp meliputi dua tahap, yaitu parsing k-gram dan hashing. 

Dokumen yang telah melalui text processing akan menjadi input dalam parsing 
k-gram. Langkah pertama adalah menentukan nilai k. Setelah itu akan dilakukan 
pembentukan k-gram.
 K-gram yang telah terbentuk akan di hashing  sehingga akan diperoleh nilai 
hash. Nilai hash inilah yang akan menjadi fingerprint dalam menentukan similarity 
dokumen tersebut.
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Gambar 1 dibawah ini adalah flowchart dari algoritma Rabin karp.

Gambar 1 : Flowchart Algoritma Rabin karp.
  

Pada Gambar 1 terdapat 2 proses utama, yaitu proses parsing k-gram dan hashing. 
Dokumen teks setelah text processing menjadi input parsing k-gram. Adapun gram akan 
dibentuk sebanyak nilai k tiap gramnya. Selanjutnya nilai gram akan menjadi input dalam 
proses hashing dari gram pertama sampai gram terakhir. Nilai hash yang didapat akan 
menjadi fingerprint yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus similarity.

Similarity3. 
Pada tahap ini fingerprint yang didapat dari dokumen uji dan dokumen pembanding 

akan dimasukkan dalam persamaan Jaccard Coefficient, yang ditunjukkan pada 
persamaan.

Similarity (d1,d2) = 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa scenario diantaranya : 
Skenario ke-1

. Skenario pertama akan menggunakan kasus plagiarisme kata demi kata (word for 
word plagiarizing). Pada skenario ini peneliti akan melakukan pengujian dengan sampel 
sebuah dokumen yang didapat dari artikel. Artikel tersebut akan ditulis kembali dengan 
penulisan yang sama namun mengacak paragrafnya sebagai dokumen uji. Karena pada 
intinya plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarizing) adalah sebuah cara 
melakukan plagiarisme dengan menjiplak kalimat atau keseluruhan karya orang lain
Skenario ke-2

Skenario kedua akan dilakukan ujicoba dengan kasus plagiarisme mosaik. Berdasarkan 
pengertiannya plagiarisme mosaik adalah menyalin dengan menyisipkan kata, frase  
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kalimat dari penulis lain lalu menyambungkannya secara acak. Sehingga untuk skenario 
ini  peneliti akan menggunakan sampel sebuah dokumen asli sebuah artikel yang berbeda 
dari proses diatas. Sedangkan untuk dokumen uji merupakan hasil penulisan kembali 
dengan menyisipkan kata, frase kalimat yang ada pada dokumen asli. Penulisan akan 
dilakukan secara acak sehingga akan menjadi sampel yang sesuai dengan skenario yang 
dimaksudkan.

Hasil Uji Coba
Setelah proses uji coba dan diperoleh hasil similarity dari masing masing data, maka 

tahap selanjutnya adalah membandingkan nilai similarity.

Hasil Skenario 1
Pada penelitian ini menggunakan nilai gram 2,3,4 dan 5 dalam pembentukan K-Gram 

Untuk dokumen uji coba ada 20 dokumen dengan masing masing 10 dokumen untuk 
dokumen asli dan dokumen uji (hasil edit dokumen asli). Adapun hasil dari uji coba 
skenario 1  dengan k = 2,3,4,dan 5 terdapat pada tabel 1

Tabel 1 Perbandingan SimilaritySkenario 1

SIMILARITy
K=2 K=3 K=4 K=5

1 86,89% 83,2% 80,55% 78,52%
2 97,59% 88,97% 81,95% 76,47%
3 71,94% 57,9% 48,52% 42,76%
4 98,24% 97,3% 95,57% 95,41%
5 86,45% 80,52% 76,35% 72,66%
6 96,95% 86,64% 80,16% 75,45%
7 79,64% 73,22% 68,91% 65,89%
8 92,20% 89,88% 86,94% 83,86%
9 82,78% 79,95% 77,83% 75,14%

10 74,69% 70,63% 66,94% 63,21%

Secara keseluruhan berdasarkan tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwasanya Algoritma 
rabbin karp memiliki nilai similarity tertinggi dengan nilai 98,24% untuk nilai k =2

Hasil Skenario 2
Pada penelitian ini menggunakan nilai gram 2,3,4, dan 5 dalam pembentukan 

K-Gram Pada uji coba ini menggunakan dokumen sebanyak 20 dokumen dengan masing 
masing 10 dokumen asli dan dokumen uji (plagiarisme mosaik dari dokumen asli) 
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Tabel 1 Perbandingan SimilaritySkenario 2

SIMILARITy
K=2 K=3 K=4 K=5

1 96,20% 41,29% 22,99%
2 75,94% 35,33% 18,461%
3 63,31% 49,83% 38,96%
4 70,72% 53,81% 35,66%
5 96,20% 53,22% 37,33%
6 61,16% 35,95% 25,48%
7 98,98% 57,12% 36,1%
8 76,26% 53,87% 42,72%
9 57,55% 38,54% 27,06%

10 66,54% 48,18% 35,23%

Secara keseluruhan berdasarkan tabel 2 dapat diambil kesimpulan bahwasanya 
Algoritma rabbin karp memiliki nilai similarity tertinggi dengan nilai 98,98% untuk nilai 
k =2

 
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa penggunaan algoritma rabbin 
karp untuk pendeteksian plagiarisme pada scenario 1 plagirisme word to word memiliki 
tingkat silmilarity tertinggi pada gram 2 dengan nilai similarity 98, 24%, dan pada scenario 
2 plagiarisme mozaik nilai similarity tertinggi juga pada gram 2 dengan nilai similarity 
98,98 %. Dengan demikian pada penelitian ini dapat disimpulkan algoritma rabbin karp 
untuk pendeteksian plagiarism akan semakin baik jika gram yang digunakan semakin 
kecil.
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