
 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

A. Latar belakang    

Penulisan tentang karya ilmiah dalam proses pembelajaran telah 

diperkenalkan sejak pendidikan tingkat bawah, kemudian lanjut ke pendidikan 

tingkat menengah, pendidikan tingkat atas, dan perguruan tinggi. Mulai dari 

penulisan karya ilmiah yang tergolong mudah, sedang, hingga sulit. Pembahasan 

mengenai karya ilmiah ini terus menjadi persoalan serius terkait maraknya kasus 

plagiarisme yang terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini. 

Dalam penulisan karya ilmiah terdapat banyak sekali kasus tindakan 

plagiarisme yang dilakukan, karena dengan memanfaatkan kemajuan internet 

seorang akademisi akan sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan karyanya. Hal ini terjadi karena internet 

menyediakan banyak sekali rujukan-rujukan sehingga terdapat banyak kesamaan 

judul. Kemudahan mendapatkan informasi inilah yang kemudian digunakan 

seorang akademisi untuk menyelesaikan tugasnya, dengan cara menyalin atau 

menjiplak hasil karya orang lain (copy and paste) sehingga terjadi banyak 

kesamaan judul dan data diantara akademisi.
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Dalam bidang akademik sekarang ini, seorang akademisi sangat 

bergantung pada internet untuk mendapatkan sebuah karya ilmiah, bahkan tidak 

sedikit akademisi pada saat ini menggunakan karya ilmiah orang lain yang didapat 

dari internet untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya, sehingga menimbulkan 

suatu tindakan yang merugikan orang lain yang disebut dengan istilah 

plagiarisme. 

Plagiarisme adalah sebuah tindakan penyalahgunaan, pencurian, 

penerbitan, atau pernyataan yang mengatakan bahwa suatu karya itu merupakan 

sebuah pemikiran, ide, tulisan, atau ciptaannya sendiri yang sebenarnya milik 

orang lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai pencegahan maupun 

pendeteksian terhadap tindakan plagiarisme. (Ridhatillah, 2003). 

Kasus plagiarisme ini bisa ditanggulangi dengan cara pencegahan dan 

penanganan. Pencegahan kasus plagiarisme ini bisa dilakukan dengan membuat 

suatu aturan atau larangan yang bisa dijatuhi hukuman ataupun sanksi yang tegas 

dari pemerintah, pendidikan formal dan non-formal, baik di lingkungan akademis 

ataupun keluarga. Dalam penangan kasus plagiarisme ini diperlukan suatu alat 

atau sistem yang berfungsi mendeteksi kasus plagiarisme secara otomatis dan 

akurat. Penggunaan alat deteksi plagiarisme secara umum bisa menjadi langkah 

yang cukup efektif dalam menangani plagiarisme di jaman modern saat ini. 

Dalam perkembangannya, sistem pendeteksi plagiarisme ini telah banyak 

sekali digunakan. Namun sangat sulit untuk menemukan algoritma mana yang 

lebih baik dalam mendeteksi plagiarisme pada dokumen. Maka dari itu penulis 

ingin membuat suatu program dengan membandingkan dua algoritma pendeteksi 
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plagiarisme. Dalam program ini, algoritma yang akan penulis bandingkan adalah 

algoritma Jaro-Winkler Distance dan algoritma Rabin-Karp. 

Jaro-Winkler Distance merupakan sebuah alternatif pemecahan masalah 

dari Jaro Distance Metic yang merupakan suatu metode untuk mengukur 

kesamaan pada dua string. Metode ini sering digunakan dalam mendeteksi sebuah 

dokumen yang diperkirakan sama dengan dokumen lain. Semakin tinggi tingkat 

Jaro-Winkler Distance yang ditemukan dalam dua string, maka semakin mirip 

juga string tersebut. Jaro-Winkler Distance sangat akurat dan sangat cocok untuk 

digunakan dalam perbandingan string pendek seperti nama orang.  

Algoritma Rabin-Karp merupakan algoritma yang menggunakan metode 

hash dalam mencari suatu kata. Teori ini jarang digunakan untuk mencari kata 

tunggal, namun cukup penting dan sangat efektif bila digunakan untuk pencarian 

jamak. (Salmuasih dan Sunyoto, 2013).  

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul yaitu 

“Perbandingan Algoritma Jaro-Winkler distance Dan Algoritma Rabin-Karp 

Dalam Mendeteksi Plagiarisme Pada Dokumen”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian adalah “Bagaimana hasil perbandingan antara algoritma Jaro-Winkler 

distance dengan algoritma Rabin-Karp dalam mendeteksi plagiarisme pada 

dokumen”. 
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C. Batasan masalah 

Menuju penelitian yang terstruktur dan terfokus dengan baik maka perlu 

disusun ruang lingkup permasalahan atau pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya dapat mendeteksi plagiarisme pada dokumen-

dokumen internal yang terkumpul secara offline. 

2. Hanya mendeteksi file teks yang bersifat plain teks seperti: huruf dan 

angka, tidak berupa gambar dan diagram. 

3. Perbandingan oleh sistem dilakukan dengan membandingkan dua 

dokumen yang telah dikonversi ke format doc. 

4. Sistem hanya mendeteksi plagiarisme dokumen yang berbahasa 

Indonesia. 

D. Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui terjadinya kegiatan plagiarisme pada dokumen. 

2. Membandingkan metode apa yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan 

kasus plagiarisme pada dokumen. 

E. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat membantu menyelesaikan kasus plagiarisme pada dokumen. 

2. Bagi peneliti manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 

mengetahui metode apa yang bagus digunakan untuk mencari tingkat 

plagiarisme. 



5 
 

3. Sebagai bahan studi perbandingan dan pengembangan lebih lanjut 

mengenai algoritma yang lebih mendekati kebenaran untuk kasus 

plagiarisme dokumen. 

F. Sistematika penulisan 

Penulisan tugas akhir ini akan lebih sempurna jika sistematika penulisan 

selanjutnya disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah,  

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan 

BAB II KAJIAN LITERATUR  

Bab ini berisi tentang hasil kajian literatur yang telah 

dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai acuan dalam 

menyelesaikan penelitian ini . Selain itu akan dijelaskan 

landasan teori dalam penyusunan penelian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, 

alat bantu penelitian, serta kerangka pikir penelitian. 

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  

Bab ini berisi tentang data yang diperoleh selama penelitian 

dan bagaimana menganalisis data tersebut.Yang 

dimaksudkan dengan pengolahan data juga termasuk 

analisis terhadap hasil yang diperoleh. Pada sub bab ini 
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merupakan acuan untuk pembahasan hasil yang akan ditulis 

pada sub bab V yaitu pembahasan hasil.  

BAB V ANALISA PEMBAHASAN  

Bab ini membahas hasil dari analisa data yang telah 

dilakukan dalam penelitian agar dapat memberikan hasil 

kesimpulan yang baik. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

analisa pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan sumber-sumber yang digunakan 

sebagai pendukung pada kajian literatur. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan kemukakan tinjauan pustaka berupa penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan dahulu dan landasan teori sebagai bahan 

penunjang pada penelitian ini. 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain: 

Farinka, (2012) dengan penelitiannya yaitu “Sistem Pengukur Kemiripan 

Dokumen Menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance” dengan menggunakan 

algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendukung kinerjanya mampu 

membandingkan kemiripan plagiarisme pada tiga ekstensi dokumen, 

yaitu .txt, .docx, .pdf baik dengan ekstensi yang sama maupun yang berbeda. Pada 

implemntasinya, algoritma Jaro-Winkler distance memperhatikan susunan string 

sehingga tidak cocok digunakan untuk membandingkan dokumen yang mirip 

tetapi susunannya berbeda. 

Firdaus, (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Deteksi Plagiat 

Dokumen Menggunakan Algoritma Rabin-Karp” dalam penerapannya mampu 

mendeteksi kasus plagiarisme pada dokumen dengan baik. 

Kornain, dkk., (2014) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Algoritma Jaro-Winkler distance Untuk Sistem Pendeteksi Plagiarisme Pada 

Dokumen Teks Berbahasa Indonesia” berhasil membuat sebuah sistem pendeteksi 
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plagiarisme dokumen teks berbahasa Indonesia dengan menggunakan algoritma 

Jaro-Winkler distance. Hasil pendeteksian plagiarisme terhadap dokumen korpus 

melalui tahapan stemming dan query yang melaui tahapan tanpa stemming 

memiliki nilai similarity yang lebih baik, yaitu sebesar 30,58% pada pengujian 

pertama. Dalam implementasinya, aplikasi juga melakukan pendeteksian 

plagiarisme dalam waktu yang relatif singkat, dengan rata-rata 2,52 detik untuk 

query stemming dan 0,72 detik untuk query tanpa stemming berdasarkan hasil 

pengujian yang kedua. 

Kurniawati, dkk., (2010) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Algoritma Jaro-Winkler distance untuk Membandingkan 

Kesamaan Dokumen Berbahasa Indonesia”. Dengan menggunakan algoritma 

Jaro-Winkler distance dalam membandingkan kesamaan dokumen khusus 

berbahasa Indonesia. Aplikasi yang dibuat telah berhasil menggunakan algoritma 

Jaro-Winkler distance untuk mendukung kinerjanya. Dalam pengujiannya, 

aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dalam memeriksa kemiripan dokumen 

yang identik atau sama seratus persen. Hal ini dikarenakan urutan kata-kata yang 

dibandingkan sangat sesuai. Akan tetapi, saat memeriksa kemiripan dokumen 

dengan urutan yang berbeda, aplikasi ini tidak mampu mendeteksi kemiripannya. 

Mulay dan Puri (2015) melakukan penelitian  yang berjudul “Hawk Eye : 

A Plagiarism Detection System” telah berhasil membuat sebuah sistem pendeteksi 

plagiarisme dengan menggunakan algoritma Rabin-karp. 

Nugroho (2011) dalam Kornain (2014) yang menjelaskan tentang metode 

pendeteksian dokumen. 
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Parvati dan singh (2005) dalam Farinka (2012) yang menjelaskan tentang 

tipe plagiarisme. 

Ridhatillah (2003) dalam Alfiah (2014) mengatakan bahwa Plagiarisme 

merupakan suatu tindakan penyalahgunaan, pencurian, penerbitan, atau 

pernyataan yang mengatakan bahwa suatu karya itu merupakan sebuah pemikiran, 

ide, tulisan, atau ciptaannya sendiri yang sebenarnya milik orang lain. 

Salmuasih dan Sunyoto, (2013) dengan penelitiannya “Implementasi 

Algoritma Rabin-Karp untuk Pendeteksian Plagiat Dokumen Teks Menggunakan 

Konsep Similarity” dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp menyimpulkan 

bahwa sistem dalam membandingkan file memberikan hasil berupa prosentase 

similarity. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari 

algoritma Rabin-Karp, yaitu banyaknya konten sebuah file akan memperpanjang 

waktu prosesnya (running time), stemming, dan preprocessing membuat waktu 

proses cenderung lebih lama tetapi tingkat akurasi similaritynya tinggi, dan 

semakin kecil k-gram akan menghasilkan akurasi nilai similarity yang lebih baik. 

Sastroasmoro dan Sudigdo (2007) dalam Kornain (2014) yang 

menjelaskan tentang klasifikasi plagiat. 

B.  Landasan Teori 

1. Plagiarisme 

a. Pengertian Plagiarisme 

   Plagiarisme adalah sebuah tindakan penyalahgunaan, pencurian, penerbitan, 

atau pernyataan yang mengatakan bahwa suatu karya itu merupakan sebuah 
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pemikiran, ide, tulisan, atau ciptaannya sendiri yang sebenarnya milik orang lain. 

(Ridhatillah, 2003). 

Sistem pendeteksi plagiarisme ini dapat dikembangkan untuk : 

a. Data teks essay, artikel, jurnal, penelitian dan sebagainya. 

b. Dokumen teks yang lebih terstruktur seperti bahasa pemrograman. 

Terdapat beberapa tipe plagiarisme, yaitu : 

a. Word-for-word plagiarism adalah menyalin seluruh kata pada dokumen 

tanpa diubah sedikitpun. 

b. Plagiarism of authorship adalah mengakui sebuah karya orang lain 

sebagai miliknya sendiri dengan cara mencantumkan namanya sendiri 

menggantikan nama pemilik asli karya tersebut. 

c. Plagiarism of idea adalah mengakui sebuah ide atau pemikiran orang lain 

sebagai pemikirannya sendiri. 

d. Plagiarism of source adalah seseorang yang menulis sebuah kutipan milik 

orang lain dengan tidak mencantumkan sumber dari kutipan tersebut. (Parvati 

dan Singh, 2005). 

b. Metode Pendeteksian Plagiarisme 

Dalam mendeteksi kasus plagiarisme dokumen ini, terdapat tiga metode 

yang dapat digunakan yaitu Metode Teks Lengkap, Metode Fingerprinting, dan 

Metode Kesamaan Kata Kunci. Metode pendeteksian plagiarisme yang digunakan 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. (Nugroho, 2011). 
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Gambar 1. Metode Pendeteksi Plagiarisme 

Penjelasan dari masing-masing metode : 

a. Perbandingan Teks Lengkap 

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan semua isi dokumen 

antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Metode ini diterapkan untuk 

sebuah dokumen yang besar. Metode ini sangat membutuhkan waktu yang lama 

dalam proses pengerjaannya namun hasilnya cukup efektif, karena kumpulan 

dokumen yang disimpan pada penyimpanan lokal. Metode ini sering digunakan 

pada beberapa algoritma antara lain : algoritma Brute-Force, algoritma edit 

distance, algoritma Boyer Moore, dan algoritma lavenshtein distance. 

b. Dokumen Fingerprinting 

Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui 

keakuratan salinan pada antar dokumen, baik setiap teks yang terdapat dalam 

suatu dokumen maupun teks yang terdapat pada sebagian dokumen. Cara kerja 

metode ini adalah dengan menggunakan teknik hashing, yaitu sebuah teknik yang 

me-convert sebuah string menjadi  suatu bilangan. Algoritma yang banyak 

menggunakan teknik ini adalah algoritma Rabin-Karp, algoritma Winnowing, dan 

algoritma Manber. 
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c. Kesamaan Kata Kunci 

Cara kerja dari metode ini adalah dengan mengekstrak kata kunci pada 

sebuah dokumen kemudian membandingkannya dengan kata kunci yang terdapat 

pada dokumen lain. Pendekatan  yang digunakan pada metode ini adalah teknik 

dot. 

Pada kasus plagiarisme dokumen, terdapat beberapa klasifikasi plagiat 

yang dapat dijadikan acuan. Klasifikasi tersebut dapat dihitung berdasarkan 

presentase kata, kalimat, dan paragraf, yaitu : (Sastroasmoro dan Sudigdo, 2007). 

1. Plagiarisme ringan : < 30 % 

2. Plagiarisme sedang : 30-70 % 

3. Plagiarisme berat :  > 70 % 

2. Teks Mining 

  Teks mining atau Teks Data Mining (TDM) secara umum merupakan 

serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa 

pengetahuan yang selama ini belum diketahui. Tujuan utama teks mining adalah 

untuk mendukung proses penemuan pengetahuan (knowledge discovery) baru 

pada dokumen yang berukuran besar. 

 Perbedaan yang mendasar antara teks mining dengan data mining ini 

terletak pada sumber data yang digunakan. Jika pada data mining, pola-pola 

diekstrak dari basis data yang terstruktur, sedangkan pada teks mining pola-pola 

diekstrak dari data yang bersifat tekstual (natural language). Secara umum, basis 

data dirancang untuk sebuah program dengan tujuan melakukan pemrosesan 

secara otomatis, sedangkan teks ditulis untuk dibaca langsung oleh manusia. 
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a. Ruang Lingkup Teks Mining 

 Ada 4 tahap proses yang terdapat dalam teks mining, yaitu : 

1) Tahap proses awal terhadap teks (text preprocessing) 

Tahap ini akan melakukan analisis semantik (kebenaran arti) dan sintaktik 

(kebenaran susunan) terhadap sebuah teks. Tujuannya adalah untuk 

mempersiapkan teks menjadi suatu data yang akan diolah lebih lanjut. Operasi 

yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah part-of-speech (PoS) tagging yaitu 

proses penandaan kata pada sebuah teks yang berkaitan dengan kelas suatu kata 

berdasarkan makna dan definisinya. Kemudian dari hasil part-of-speech (PoS) 

tagging ini akan menghasilkan parse tree untuk tiap-tiap kalimat, dan melakukan 

pembersihan teks. Umumnya, proses teks mining pada sebuah teks memiliki 

beberapa karakter, seperti dimensi yang tinggi, data memiliki noise, dan struktur 

teks yang tidak baik. Cara terbaik yang bisa digunakan untuk mempelajari data 

teks adalah dengan melakukan preprocessing. Dalam preprocessing ini terdapat 

beberapa tahap, yaitu tahap case folding, tahap tokenizing, tahap filtering, dan 

tahap stemming. Setelah melakukan tahap preprocessing, dilanjutkan dengan 

menentukan terlebih dahulu fitur-fitur yang yang mewakili setiap kata yang 

terdapat pada dokumen. Tahap preprocesing untuk mempelajari data teks dapat 

dilihat pada Gambar 2 berikut ini. (Triawati, 2009). 
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Gambar 2. Tahap Preprocessing 

Tahap preprocessing dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan teks 

untuk diolah lebih lanjut. 

a. Case folding dan tokenizing 

 Tahap case folding adalah tahap dimana semua huruf yang terdapat pada 

dokumen diubah menjadi huruf kecil. Hanya menerima masukkan berupa huruf, 

selain dari huruf akan dihilangkan dan dianggap pembatas (delimiter). 

 Tahap tokenizing (parsing) merupakan tahap pemotongan string masukkan 

berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Tahap tokenizing dapat dilihat pada 

Gambar 3 berikut ini. (Triawati, 2009). 

 

Gambar 3. Proses Tokenizing 
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b. Filtering 

 Tahap filtering merupakan tahap yang mengambil kata-kata penting dari 

hasil proses tokenizing. Algoritma yang sering digunakan dalam proses filtering 

ini adalah algoritma stoplist/stopword, yaitu membuang kata-kata yang dianggap 

kurang penting dan menyimpan kata-kata yang penting. Contohnya “yang”, 

“dan”, “di”, “dari”, dan seterusnya. Tahap filtering dapat dilihat pada Gambar 4 

berikut ini. (Triawati, 2009). 

 

Gambar 4. Hasil Filtering 

c. Stemming 

Tahap stemming merupakan tahap untuk mencari root kata dari tiap kata 

yang dihasilkan pada tahap filtering. Pada tahap ini proses selanjutnya yang 

dilakukan adalah mengembalikan berbagai bentuk kata menjadi sebuah 

representasi yang sama. Tahap stemming lebih sering digunakan untuk mengatasi 

teks berbahasa Inggris karena bahasa Inggris memiliki rumus bentuk baku yang 

bersifat permanen. Tahap steeming ini dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Stemming 

2) Tahap transformasi teks (text transformation) 

Tahap ini merupakan tahap dimana pembentukan atribut yang mengacu 

pada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diinginkan. Tahap 

representasi dokumen yang sering digunakan adalah model “bags of words” dan 

model ruang vektor (vector space model). Perubahan teks ini juga akan terjadi 

pada tiap kata-kata dalam dokumen. Dimana kata-kata tersebut diubah menjadi 

kata dasar sehingga dapat mengurangi memori dalam dokumen tersebut. Proses 

ini dapat dilakukan dengan menerapkan stemming dan menghapus stopwords. 

3) Tahap pemilihan fitur (fiture selection) 

Tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan fitur. Dimana tahap ini 

merupakan tahap lanjutan dari tahap transformasi teks. Meskipun tahap 

sebelumnya sudah melakukan penghapusan terhadap kata-kata yang tidak 

deskriptif (stopwords), akan tetapi tidak semua kata-kata di dalam dokumen 

tersebut memiliki arti yang penting. Oleh sebab itu, untuk mengurangi 

penggunaan memori yang berlebihan, tahap ini akan melakukan pemilihan 

terhadap kata-kata yang terdapat dalam dokumen tersebut. Hanya kata-kata yang 

relevan yang menjadi isi dari dokumen tersebut yang akan dipertahankan. Tujuan 
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dari tahap pemilihan fitur ini adalah untuk menghapus kata-kata yang paling 

sedikit maupun yang paling banyak muncul didalam dokumen. 

Dalam tahap pemilihan fitur ini terdapat empat macam fitur yang sering 

digunakan  (Triawati, 2009): 

a) Character (karakter) 

Merupakan komponen individual, bisa berupa huruf, dan angka. karakter 

spesial dan spasi merupakan block pembangun pada tingkat level paling tinggi 

sebagai pembentuk semantik feature, seperti kata, term (istilah) dan concept. 

Dalam implementasinya, representasi pada karakter ini jarang digunakan dalam 

beberapa kasus teknik pemrosesan pada teks.  

b) Words (kata) 

c) Terms  

Merupakan kata tunggal dan banyak yang terpilih secara langsung dari 

korpus. 

d) Concept  

Merupakan fitur yang didihasilkan dari sebuah dokumen secara manual, 

rule-based, atau metodologi lain. 

4) Tahap penemuan pola (pattern discovery) 

Secara keseluruhan, tahap penemuan pola inilah yang menjadi tahap 

terpenting dari seluruh proses. Dimana pada tahap ini yang akan berfungsi untuk 

menemukan pola dalam seluruh teks yang ada. Hal yang paling sering dilakukan 

pada tahap ini adalah proses teks mining dengan menggunakan teknik dari data 
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mining. Dimana proses teks mining ini dikombinasikan dengan proses pada data 

mining untuk menemukan pola.  

Dalam proses teks mining, masukkan awal berupa suatu data teks yang 

kemudian menghasilkan pola sebagai hasil evaluasi. Jika pola yang dihasilkan 

belum sesuai, maka dilanjutkan dengan proses iterasi ke tahap sebelumnya. Jika 

pola sudah sesuai, maka akan ditampilkan kepada user dengan bentuk visual.  

3. Jaro Winkler Distance 

Algoritma Jaro-Winkler distance merupakan suatu algoritma yang 

digunakan untuk mengukur kemiripan yang terdapat dalam dua string dan sering 

digunakan untuk mendeteksi kasus plagiarisme pada sebuah dokumen. Algoritma 

ini pertama kali ditemukan oleh Matthew A. Jaro (1989) lalu dikembangkan oleh 

William E. Winkler dan Thibaudeau (1995) dengan memodifikasi Jaro distance 

untuk memberikan bobot prefix kemiripan dokumen yang lebih tinggi. 

Dibandingkan dengan algoritma edit distance, algoritma Jaro-Winkler 

distance lebih cepat dan efisien pada string pendek karena memiliki kompleksitas 

waktu quadratic runtime complexity yang efektif.  

Ada tiga langkah yang digunakan dalam Jaro-Winkler distance, yaitu : 

1. Menghitung panjang string. 

2. Menemukan jumlah karakter yang sama dalam dua string. 

3. Menemukan jumlah transposisi. (Anna Kurniawati, dkk, 2010). 

Pada algoritma Jaro-Winkler distance (  ) menggunakan rumus untuk 

menghitung jarak antara dua string yaitu    dan    sebagai berikut : 

   = 
 

 
  (

 

  
 

 

  
 

   

 
)            (1) 
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Dimana : 

m adalah jumlah karakter yang sama. 

         adalah panjang string 1 

         adalah panjang string 2 

      t adalah jumlah transposisi. 

Pada algoritma Jaro-Winkler (  ) digunakan skala prefix (p) yang 

memberi awalan pada set string. Dengan rumus sebagai berikut : 

   =   + (       ))           (2) 

Dimana :         

   adalah hasil perhitungan kemiripan string    dan    dengan algoritma 

Jaro Distance. 

  adalah panjang karakter yang sama pada awalan string sebelum 

ditemukan adanya ketidaksamaan dengan batas maksimum sampai 4 

karakter. 

p  adalah nilai standar untuk konstanta dalam karya Winkler adalah p = 0,1 

Nilai perhitungan yang didapat dari 0 sampai 1. Dengan nilai 0 setara dengan 

tidak ada kemiripan dan 1 adalah sama persis. 

4. Rabin Karp 

Algoritma Rabin-Karp pertama kali ditemukan oleh Michael O. Rabin dan 

Richard M. Karp pada tahun 1987. Algoritma ini menggunakan metode hash 

dalam mencari suatu kata. Teori ini jarang digunakan untuk mencari kata tunggal, 

namun cukup penting dan sangat efektif bila digunakan untuk pencarian jamak. 

(Salmuasih dan Sunyoto, 2013) 
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Karakter Rabin-Karp adalah : 

a. Menghilangkan tanda baca yang terdapat pada dokumen kemudian 

mengubah teks yang akan dicari dengan huruf kecil. 

b. Membagi teks kedalam gram-gram yang telah ditentukan nilai k-gram 

nya. 

c. Mencari nilai hash dengan menggunakan fungsi rolling hash dari tiap-tiap 

gram yang ada. 

d. Mencari nilai hash yang sama diantara dua teks. 

e. Menetukan persamaan 2 buah teks dengan menggunakan persamaan 

Dice’s Similarity Coefficient. 

5. Hashing  

  Hashing merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengubah sebuah 

string menjadi sebuah nilai yang berbeda (unik) dan memiliki panjang tertentu 

(fixed-length) yang berfungsi sebagai inisial dari string itu sendiri. Untuk 

menghasilkan nilai ini digunakan fungsi hash, sedangkan nilai yang dihasilkan 

disebut dengan nilai hash. (Firdaus, 2008). 

Rumus untuk mencari nilai hash adalah : 

h=  *     h=  *      ...    h=    * b                (3) 

Keterangan : 

h : Hash value. 

c : Nilai ASCII karakter. 

b : basis (bilangan prima). 

k : banyaknya karakter. 
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6. K-grams 

  K-grams merupakan rangkaian kata dengan panjang k. Sedangkan k-gram 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk memanggil kata atau karakter.  

7. Similarity  

  Perhitungan nilai similarity dari kumpulan kata dapat ditemukan dengan 

menggunakan Dice’s Similarity Coefficient untuk pasangan kata yang digunakan. 

Nilai similaritas ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 

 S = 
  

   
                             (4) 

Keterangan : 

S : Nilai similarity 

C : Jumlah k-grams yang sama dari dua teks yang dibandingkan. 

A dan B : Jumlah k-grams dari masing-masing teks yang dibandingkan. 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metodologi penelitian, mtode perancangan 

sistem, jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, model 

pengembangan sistem, alat bantu penelitian, dan kerangka pikir penelitian. 

A. Metodologi penelitian 

1. Lokasi dan Fokus 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Informatika Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Penelitian ini difokuskan untuk mencari 

perbandingan hasil antara Algoritma Jaro Winkler distance dan Algoritma Rabin-

Karp dalam mendeteksi kasus plagiarisme pada dokumen. 

2. Jenis Data yang diperlukan 

Data yang di perlukan adalah : 

a. Dokumen asli dengan format doc. 

b. Dokumen perbandingan dengan format doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

3. Metode Perancangan Sistem 

Agar mendapatkan gambaran sistem yang akan dibangun, maka sistem di 

modelkan seperti Gambar 6 berikut ini. 

 

Gambar 6. Flowchart sistem 

4. Metode Pengumpulan Data 

Studi literatur yang dilakukan yaitu dengan melakukan kajian terdahulu 

yang didapatkan dari jurnal yang berhubungan dengan penelitian serta penjelasan 

landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. 

5. Model Pengembangan Sistem Metode Waterfall 

Waterfall Model adalah sebuah metode pengembangan software yang 

bersifat sekuensial. Metode ini dikenalkan oleh Royce pada tahun 1970 dan pada 

saat itu disebut sebagai siklus klasik dan sekarang ini lebih dikenal dengan 

sekuensial linier. Model ini mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, 

pengembangan, validasi dan evolusi, serta mempresentasikan sebagai fase-fase 
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proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan, implementasi, 

pengujian dan seterusnya. Model seperti ini lebih dikenal model air terjun atau 

siklus hidup perangkat lunak. Sistem metod yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 7 berikut ini. 

 

 

Gambar 7. Siklus hidup perangkat lunak model waterfall 

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Requirements analysis and definition 

Tahapan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Analisis 

kebutuhan sistem ini meliputi analisis persyaratan fungsional, non fungsional dan 

pengumpulan data yang dibutuhkan. Persyaratan fungsional meliputi fungsi apa 

saja yang dapat dilakukan sistem. Sedangkan persyaratan non fungsional meliputi 

persyaratan operasional, kinerja dan keamanan sistem. Pengumpulan data yang 

dibutuhkan bisa dilakukan melalui pengamatan (observasi) atau wawancara secara 

langsung.  
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2) System and software design 

Proses perancangan system membagi persyaratan dalam system perangkat 

keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan srsitektur system secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi 

abstraksi system secara keseluruhan, mendasar dan berhubungan.  

3) Implementation and unit testing 

Merupakan tahap pembuatan program atau menerjemahkan desain ke 

dalam bahasa pemrograman sesuai kebutuhan pengguna kemudian dilakukan 

pemeriksaan terhadap modul yang telah dibuat.  

4) Integration and system testing 

Setelah semua modul diperiksa dan disatukan selanjutnya dilakukan 

pengujian kelayakan program atau testing. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah program yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih 

terdapat kesalahan atau tidak. 

5) Operation and maintenance 

Operation and maintenance merupakan tahap pemeliharaan yang 

dilakukan karena adanya perubahan baik kesalahan perangkat lunak atau user 

membutuhkan perkembangan fungsional. 
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6. Alat bantu penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisa sistem yang akan dibangun maka 

digunakan Diagram UML (Unified Modeling Language). 

Perangkat keras yang digunakan : 

a. Processor Intel(R) Celeron(R) CPU B830 @ 1.80GHz 

b. Memori RAM 2.00 GB 

c. Kapasitas Hardisk 500 GB 

Perangkat lunak yang digunakan : 

a. Sistem Operasi Windows 7  

b. Dreamweaver CS3 

c. XAMPP Control Panel 1.6.0.1 

d. Microsoft Word 2007 

7. Kerangka Pikir Penelitian 

Berikut merupakan gambar kerangka pikir penelitian di tunjukkan pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8.  Kerangka pikir penelitian 

Pada pembuatan sistem, terdapat beberapa langkah yang di rangkum 

dalam kerangka berpikir agar dalam pembuatan sistem dapat secara terarah dan 

terstruktur, yaitu: 

a. Studi Literatur  

Mencari sumber bahan kajian untuk penelitian sehingga penelitian yang 

akan dilakukan memiliki dasar kajian ilmu yang akan di implementasikan. 
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b. Identifikasi Masalah  

Menentukan kajian permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang 

akan di lakukan.  

c. Identifikasi Kebutuhan Data  

Menjabarkan data yang di butuhkan dan yang akan di gunakan dalam 

melakukan penelitian.  

d. Perancangan Aplikasi 

Menuangkan kebutuhan data pada kajian permasalahan dalam penelitian 

untuk dimasukkan kedalam sistem  

e. Validasi  

Sistem memberikan validasi , jika sistem berjalan dengan benar maka 

sistem tersebut akan memberikan kesimpulan yang benar. Tapi jika tidak, maka 

penelitian akan di mulai lagi pada perancangan aplikasi. 

f. Kesimpulan  

Berisikan kesimpulan dari penelitian yang telan dilakukan sesuai dengan 

studi literatur dan klasifikasi permasalahan yang di angkat. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

BAB IV  

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dijelaskan kebutuhan data serta proses perancangan sistem dari 

perangkat lunak yang dibangun. Mulai dari perancangan sistem, analisa 

perancangan sistem, perancangan basis data, perancangan user interface, 

implementasi serta pengujian sistem. 

A. Perancangan Sistem 

Untuk mendapatlan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan, 

dibutuhkan suatu perancangan sebuah sistem untuk menjelaskan alur kerja dari 

sistem yang akan dibangun. Dalam tahap perancangan sistem ini meliputi tahap-

tahap pengolahan data yang akan dilakukan sistem dan ditampilkan pada analisa 

perancangan sistem.  

B. Kebutuhan Data 

Dalam proses analisa kebutuhan data  akan membahas tentang pengolahan 

data pada sistem.  

C. Flowchart  

1. Flowchart algoritma Jaro-Winkler distance  

  Pada sub bab ini, flowchart yang akan dibahas adalah mengenai jalannya 

aplikasi algoritma Jaro-Winkler distance. Dari rancangan flowchart diagram inilah 

alur kerja penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan 

algoritma Jaro-Winkler distance. Berikut dijelaskan flowchart algoritma Jaro-

Winkler distance secara umum pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Flowchart Proses Jaro-Winkler distance 

 Alur kerja dari algoritma Jaro-Winkler distance adalah menggunakan 

simbol start terminator untuk memulai suatu aktivitas kerja. Kemudian menginput 

dokumen yang akan diuji. Tahap selanjutnya adalah proses Case Folding, dimana 

pada tahap ini semua huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil. Setelah itu 

masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses Filtering, merupakan sebuah proses 

membuang kata-kata penghubung seperti “yang”, “dan”, “di”, “ke”, dan 

seterusnya. Selanjutnya dokumen akan masuk ke tahap berikutnya yaitu proses 
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Stemming, proses untuk mengubah sebuah kata menjadi kata dasar. Setelah itu, 

dokumen yang telah melalui proses-proses diatas akan dicari nilai kemiripannya 

dengan menggunakan rumus Jaro-Winkler distance. Hasil akhir dari proses 

tersebut akan ditampilkan kepada user berupa persentase angka. 

2. Flowchart algoritma Rabin-Karp 

  Pada sub bab ini, flowchart yang akan dibahas adalah mengenai jalannya 

aplikasi algoritma Rabin-Karp. Dari rancangan flowchart diagram inilah alur kerja 

penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan algoritma 

Rabin-Karp. Berikut dijelaskan flowchart algoritma Rabin-Karp secara umum 

pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Flowchart Rabin-Karp 
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 Alur kerja dari algoritma Rabin-Karp adalah dengan menggunakan simbol 

start terminator untuk memulai suatu aktivitas kerja. Selanjutnya memasukkan 

dokumen teks yang akan diuji. Kemudian menentukan nilai k-gram dari dokumen 

yang akan diuji. Untuk menentukan nilai k-gram, user dapat menentukan sendiri 

nilai k-gram yang ingin digunakan. Tahap selanjutnya setelah menentukan k-gram 

adalah dengan mencari nilai hash (hash value) menggunakan rumus rolling hash. 

Kemudian setelah mendapatkan nilai hash (hash value), akan dilanjutkan dengan 

tahap mencari nilai hash yang sama dari dokumen yang diuji. Setelah itu akan 

dilanjutkan dengan proses mencari nilai similarity. Hasil akhir dari proses-proses 

yang dilakukan tersebut, akan ditampilkan kepada user berupa presentase angka. 

3. Flowchart perbandingan menggunakan algoritma Jaro-Winkler distance 

dan algoritma Rabin-Karp 

Pada sub bab ini, flowchart yang akan dibahas adalah mengenai jalannya 

aplikasi dengan menggunakan algoritma Jaro-Winkler distance dan algoritma 

Rabin-Karp. Dari rancangan flowchart diagram inilah alur kerja penelitian 

dilakukan untuk mendapatkan hasil perbandingan algoritma Jaro-Winkler distance 

dengan algoritma Rabin-Karp. Berikut dijelaskan flowchart perbandingan antara  

algoritma Jaro-Winkler distance dengan algoritma Rabin-Karp secara umum pada 

Gambar 11. 
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Gambar 11. Flowchart perbandingan Jaro-Winkler distance dengan Rabin-Karp 

 Alur kerja dari aplikasi perbandingan algoritma Jaro-Winkler distance dan 

algoritma Rabin-Karp ini adalah dengan menggunakan simbol start terminator 

untuk memulai suatu aktivitas kerja. Kemudian user memasukkan dokumen teks 

yang ingin diuji dalam aplikasi ini. Tahap berikutnya adalah dokumen yang telah 

dimasukkan akan diuji dengan menggunakan algoritma Jaro-Winkler distance dan 
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algoritma Rabin-Karp. Setelah diuji dengan menggunakan kedua algoritma 

tersebut, maka tiap-tiap algoritma akan menampilkan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan. Tahap selanjutnya, aplikasi akan membandingkan hasil yang didapat 

dari kedua algoritma dan menampilkannya dalam bentuk tabel kepada user.   

D. Proses Perhitungan Manual Algoritma Jaro-Winkler distance dan 

Algoritma Rabin-Karp. 

1.  Perhitungan manual Jaro-Winkler distance 

Dasar utama dari algoritma Jaro-Winkler distance ini adalah : 

a. Menghitung panjang string. 

Misalkan penulis ingin mencari nilai Jaro-Winkler untuk kata “ JHON” 

dan “JOHN”. Dari contoh berikut penulis mendapatkan panjang string untuk 

“JHON” adalah 4, dan “JOHN” adalah 4. 

b. Menemukan jumlah karakter yang sama dalam dua string. 

Maksud dari langkah ini adalah menemukan jumlah karakter yang sama 

dalam dua string yang berbeda, artinya pada contoh diatas  kata “JHON” dan 

“JOHN” memiliki 4 karakter yang sama.  Maka ditemukan bahwa jumlah karakter 

yang sama pada contoh diatas adalah 4. 

c. Menemukan jumlah transposisi. 

Untuk mendapatkan nilai transposisi, dapat menggunakan kalimat pertama 

(S1) sebagai acuan dan membandingkannya dengan kalimat kedua (S2). Jumlah 

transposisi merupakan nilai yang didapat dengan melihat karakter yang secara 

penyebutan katanya sama namun urutan karakternya berbeda. Pada contoh diatas 

penyebutan untuk “JHON” dan ”JOHN” adalah sama, hanya saja terdapat 
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perbedaan letak dari karakter tersebut. Sehingga diperoleh nilai transposisi adalah 

1. Karena karakter yang tertukar pada kedua kalimat tersebut hanya huruf “H” 

untuk kalimat pertama, dan huruf “O” pada kalimat kedua. 

Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai Jaro untuk string 1 dan string 2 

dengan menggunakan rumus Jaro-Winkler distance. 

Kalimat 1 : jhon dan sari pergi ke mall. (S1 = 22) 

Kalimat 2 : john dan ari belanja ke pasar. (S2 = 24) 

m : 17 

t : 1, (oh dengan ho) 

Keterangan : 

m = jumlah karakter yang sama persis 

s1 = panjang string pertama 

s2 = panjang string kedua 

t = jumlah transposisi 

Sehingga didapatkan hasilnya : 

   = 
 

 
  (

 

  
 

 

  
 

   

 
) 

    
 

  
     

  

   
 + 

  

  
 + 

    

  
 ) 

   = 
 

 
   ( 0,77 + 0,70 + 0,94 ) 

   = 
 

  
   (2,41) 

   = 0,7953 

Selanjutnya berdasarkan susunan dari s1 dan s2 diketahui bahwa nilai l 

adalah 2. Nilai l merupakan nilai dimana kita menemukan letak huruf yang 
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berbeda dalam sebuah kata. Sedangkan p merupakan nilai standar untuk konstanta 

ini menurut Winkler yaitu 0,1. Maka nilai Jaro dari kedua kalimat diatas adalah : 

   =    + (l*p(1-  )) 

   = 0,7953 + (2*0,1(1-0,7953)) 

   = 0,7953 + (0,2*(0,2047)) = 0,83624 

Maka ditemukan bahwa nilai jaro dari string 1 dan string 2 adalah : 0,83624 

persentase kemiripan. 

2.   Perhitungan Rabin-Karp 

Dasar utama untuk mendapatkan nilai Rabin-Karp adalah : 

a. Mencari nilai k-gram dari kalimat atau kata yang ingin diuji 

K-gram merupakan rangkaian term dengan panjang k. metode ini 

digunakan untuk mengambil potongan-potongan karakter yang diinginkan dari 

sebuah dokumen. 

Misalkan :  

Teks 1 : Jhon dan Sari pergi ke mall 

            Teks 2 : John dan Ari belanja ke pasar 

 k : 4 

Setiap huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil terlebih dahulu. 

Kemudian dilakukan penghilangan spasi pada teks tersebut, sehingga menjadi : 

Teks 1 : jhondansaripergikemall 

Teks 2 : johndanaribelanjakepasar 

Kemudian dilakukan pergeseran 1 karakter ke kanan pada tiap k-gram 

yang dilakukan. Dengan demikian teks yang dimasukkan akan menjadi : 
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Teks 1 : jhon hond onda ndan dans ansa nsar sari arip ripe iper 

perg ergi rgik gike ikem kema emal mall =19 

Teks 2 : john ohnd hnda ndan dana anar nari arib ribe ibel bela 

elan lanj anja njak jake akep kepa epas pasa asar = 21 

b. Menentukan nilai hash (hash value) dari kata yang dimasukkan 

Nilai hash (hash value) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

rolling hash : 

h =   *     |   *     | … |     * b |        (5) 

Keterangan : 

h : nilai hash 

c : nilai ASCII dari karakter masukkan 

b : basis (bilangan prima) 

k : banyak karakter yang diuji 

 Nilai basis merupakan bilangan prima. Dalam penggunaanya tidak ada 

acuan yang menjelaskan tentang besarnya bilangan prima yang harus digunakan, 

karena pada penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan nilai yang 

digunakan untuk menentukan nilai basis ini. 

Misalkan teks yang ingin diuji : 

Teks 1 : jhon hond onda ndan dans ansa nsar sari arip ripe iper 

perg ergi rgik gike ikem kema emal mall (setelah di k-

gram) 



38 

 

 
 

Teks 2 : john ohnd hnda ndan dana anar nari arib ribe ibel bela 

elan lanj anja njak jake akep kepa epas pasa asar 

(setelah di k-gram) 

Basis bilangan prima yang digunakan : 3 

Dengan menggunakan rumus rolling hash diatas, maka ditemukan nilai 

untuk semua k-gram adalah pada teks pertama : 

 “jhon” : 4241 

h = 106*     + 104*     + 111*     + 110*      

h = 2862 + 936 + 333 + 110 

h = 4241 

“hond” : 4237 

h = 104*     + 111*     + 110*     + 100*      

h = 2808 + 999 + 330 + 100 

h = 4237 

“onda” : 4384 

h = 111*     + 110*     + 100*     + 97*      

h = 2997 + 990 + 300 + 97 

h = 4384 

“ndan” : 4271 

h = 110*     + 100*     + 97*     + 110*      

h = 2970 + 900 + 291 + 110 

h = 4271 

“dans” : 4018 
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 h = 100*     + 97*     + 110*     + 115*      

h = 2700 + 873 + 330 + 115 

h = 4018 

“ansa” : 4051 

h = 97*     + 110*     + 115*     + 97*      

h = 2619 + 990 + 345 + 97 

h = 4051 

“nsar” : 4410 

h = 110*     + 115*     + 97*     + 114*      

h = 2970 + 1035 + 291 + 114 

h = 4410 

“sari” : 4425 

h = 115*     + 97*     + 114*     + 105*      

h = 3105 + 873 + 342 + 105 

h = 4241 

“arip” : 4072 

h = 97*     + 114*     + 105*     + 112*      

h = 2619 + 1026 + 315 + 112 

h = 4072 

“ripe” : 4460 

h = 114*     + 105*     + 112*     + 101*      

h = 3078 + 945 + 336 + 101 

h = 4460 
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“iper” : 4260 

h = 105*     + 112*     + 101*     + 114*      

h = 2835 + 1008 + 303 + 114 

h = 4260 

“perg” : 4378 

h = 112*     + 101*     + 114*     + 103*      

h = 3024 + 909 + 342 + 105 

h = 4378 

“ergi” : 4167 

h = 101*     + 114*     + 103*     + 105*      

h = 2727 + 1026 + 309 + 105 

 

h = 4167 

“rgik” : 4427 

h = 114*     + 103*     + 105*     + 107*      

h = 3078 + 927 + 315 + 107 

h = 4427 

“gike” : 4148 

h = 103*     + 105*     + 107*     + 101*      

h = 2781 + 945 + 321 + 101 

h = 4148 

“ikem” : 4210 

h = 105*     + 107*     + 101*     + 109*      
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h = 2835 + 963 + 303 + 109 

h = 4210 

“kema” : 4222 

h = 107*     + 101*     + 109*     + 97*      

h = 2889 + 909 + 327 + 97 

h = 4222 

“emal” : 4107 

h = 101*     + 109*     + 97*     + 108*      

h = 2727 + 981 + 291 + 108 

h = 4107 

“mall” : 4248 

h = 109*     + 97*     + 108*     + 108*      

h = 2943 + 873 + 324 +108 

h = 4248 

Setelah itu nilai hash untuk teks kedua adalah : 

“john” : 4283 

h = 106*     + 111*     + 104*     + 110*      

h = 2862 + 999 + 312 + 110 

h = 4283 

“ohnd” : 4363 

h = 111*     + 104*     + 110*     + 100*      

h = 2997 + 936 + 330 + 100 

h = 4363 
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“hnda” : 4195 

h = 104*     + 110*     + 100*     + 97*      

h = 2808 + 990 + 300 + 97 

h = 4195 

“ndan” : 4271 

h = 110*     + 100*     + 97*     + 110*      

h = 2970 + 900 + 300 + 110 

h = 4271 

“dana” : 5746 

h = 100*     + 97*     + 110*     + 97*      

h = 2700 + 2619 + 330 + 97 

h = 5746 

“anar” : 4014 

h = 97*     + 110*     + 97*     + 114*      

h = 2619 + 990 + 291 + 114 

h = 4014 

“nari” : 4290 

h = 110*     + 97*     + 114*     + 105*      

h = 2970 + 873 + 342 + 105 

h = 4290 

“arib” : 4058 

h = 97*     + 114*     + 105*     + 98*      

h = 2619 + 1026 + 315 + 98 
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h = 4058 

“ribe” : 4418 

h = 114*     + 105*     + 98*     + 101*      

h = 3078 + 945 + 294 + 101 

h = 4418 

“ibel” : 4128 

h = 105*     + 98*     + 101*     + 108*      

h = 2835 + 882 + 303 + 108 

h = 4128 

“bela” : 4057 

h = 98*     + 101*     + 108*     + 97*      

h = 2646 + 909 + 291 + 97 

h = 4057 

“elan” : 4100 

h = 101*     + 108*     + 97*     + 110*      

h = 2727 + 972 + 291 + 110 

h = 4100 

“lanj” : 4225 

h = 108*     + 97*     + 110*     + 106*      

h = 2916 + 873 + 330 + 106 

h = 4225 

“anja” : 4024 

h = 97*     + 110*     + 106*     + 97*      
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h = 2619 + 990 + 318 + 97 

h = 4024 

“njak” : 4322 

h = 110*     + 106*     + 97*     + 107*      

h = 2970 + 954 + 291 + 107 

h = 4322 

“jake” : 4157 

h = 106*     + 97*     + 107*     + 101*      

h = 2862 + 873 + 321 + 101 

h = 4157 

“akep” : 3997 

h = 97*     + 107*     + 101*     + 112*      

h = 2619 + 963 + 303 + 112 

h = 3997 

“kepa” : 4231 

h = 107*     + 101*     + 112*     + 97*      

h = 2889 + 909 + 336 + 97 

h = 4231 

“epas” : 4141 

h = 101*     + 112*     + 97*     + 115*      

h = 2727 + 1008 + 291 + 115 

h = 4141 

“pasa” : 4519 
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h = 112*     + 97*     + 115*     + 97*      

h = 3024 + 873 + 345 +97 

h = 4519 

“asar” : 4059 

h = 97*     + 115*     + 97*     + 114*      

h = 2619 + 1035 + 291 + 114 

h = 4059 

Setelah dilakukan pencarian nilai hash dengan menggunakan rumus 

rolling hash, maka didapatkan nilai hash dari kedua teks yang dimasukkan adalah 

seperti pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Nilai hashing dari k-gram 

Kalimat 

masukkan 

Kata-kata yang telah diubah 

kedalam bentuk k-gram 

Nilai hash 

Jhon dan Sari 

pergi ke mall 

(jhon), (hond), (onda), (ndan), 

(dans), (ansa), (nsar), (sari), 

(arip), (ripe), (iper), (perg), (ergi), 

(rgik), (gike), (ikem), (kema), 

(emal), (mall) 

(4241), (4237), (4384), (4271), (4018), 

(4051), (4410), (4425), (4072), (4460), 

(4260), (4378), (4167), (4427), (4148), 

(4210), (4222), (4107), (4248) 

John dan Ari 

belanja ke pasar 

(john), (ohnd), (hnda), (ndan), 

(dana), (anar), (nari), (arib), ribe), 

(ibel), (bela), (elan), (lanj), (anja), 

(njak), (jake), (akep), (kepa), 

(epas), (pasa), (asar) 

(4283), (4363), (4195), (4271), (5746), 

(4014), (4290), (4058), (4418), (4128), 

(4057), (4100), (4225), (4024), (4322), 

(4157), (3997), (4231), (4141), (4519), 

(4059) 
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 Berdasakan hasil yang diperoleh pada Tabel 1 ditemukan kesamaan nilai 

hash dari kedua teks yang diuji, yaitu 1.  

c. Menghitung nilai similarity dengan menggunakan Dice’s Similarity 

Coefficient. 

 Hasil akhir dari pencarian kata pada algoritma Rabin-Karp ini adalah 

dengan mencari nilai similaritas, yaitu : 

S = 
   

   
      (6) 

Keterangan : 

 S = nilai similarity 

 C = nilai k-gram yang sama dari teks yang dibandingkan 

 A = jumlah k-gram dari teks pertama 

 B = jumlah k-gram dari teks kedua 

Jadi,  

S = 
   

     
 

S = 
 

  
 

S = 0, 044 

 Jadi, dari kalimat pertama dan kalimat kedua setelah dilakukan 

perhitungan menggunakan algoritma Rabin-Karp didapatkan hasil kemiripan teks 

sebesar 0,044%.  

 Maka didapatkan bahwa dari kalimat pertama dan kalimat kedua jika 

dilakukan pengujian kemiripan dengan menggunakan algoritma Jaro-Winkler 

distance ditemukan hasil sebesar 0,83624% kemiripan, dan jika dilakukan 
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pengujian kemiripan dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp didapatkan hasil 

sebesar 0,044% kemiripan. 

E. Diagram UML (Unified Modeling Language) 

 Pada sub bab ini, penulis akan menjabarkan diagram-diagram UML yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

a. Use Case Diagram 

Use Case diagram dalam sistem ini digunakan untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses-proses yang terjadi dalam sistem. Berikut ini adalah 

Gambar 12 yang merupakan use case dari sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 12. Use Case Diagram 

  Use Case diagram menjelaskan secara fungsional tentang sistem yang 

akan dirancang serta menjelaskan proses-proses yang dapat dilakukan oleh 

pengguna dilihat dari sudut pandang pengguna itu sendiri. 

  Pada gambar diatas, terdapat empat use case yang digunakan, tiga use case 

pertama merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh user dalam aplikasi. Dalam 

use case tersebut terdiri dari use case untuk memasukkan dokumen, use case 

untukmenghapus dokumen yang telah dimasukkan, serta use case menyimpan 
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dokumen yang dimasukkan. Sedangkan satu use case lagi yang digunakan 

merupakan kegiatan yang dilakukan sistem. 

b. Activity Diagram 

  Activity Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk 

mengambarkan apa saja yang dilakukan oleh sistem secara bertahapan. Sehingga 

dengan demikian user akan mengerti tentang jalan kerja dari aplikasi yang akan 

dibangun. Berikut ini adalah Gambar 13 yang merupakan activity diagram dari 

sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 13. Activity Diagram 
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Gambar 13 dapat dijelaskan bahwa pertama user membuka aplikasi. 

Kemudian sistem akan menampilkan halaman utama dari aplikasi yang dibangun. 

Selanjutnya user memasukkan dokumen teks yang ingin dilakukan pengujian. 

Tahap berikutnya user memilih algoritma yang ingin digunakan untuk melakukan 

pengujian. Kemudian sistem akan menerima algoritma yang dipilh oleh user dan 

melakukan pengujian. Hasil yang diperoleh oleh sistem akan langsung 

ditampilkan kepada user. Selanjutnya jika user ingin menyimpan hasil pengujian, 

sistem akan menerima perintah untuk menyimpan data. Setelah tersimpan, sistem 

akan melaporkan kepada user. Hasil akhir dari proses diatas adalah user 

menerima laporan bahwa data telah tersimpan. 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan sebuah gambaran perilaku pada sebuah 

skenario. Diagram ini akan menjelaskan tentang objek-objek dan pesan-pesan 

yang terletak diantara sebuah use case. Dalam penggambarannya, sequence 

menggunakan kotak segi empat sebagai objek, garis lurus sebagai pesan, dan garis 

putus-putus untuk menggambarkan laporan aktivitas sistem kepada user. Gambar 

14 yang merupakan sequence diagram dari sistem yang akan dibangun. 
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Gambar 14. Sequence Diagram 

Pada sequence diagram diatas dapat dilihat apa saja kegiatan sistem dalam 

proses aplikasi ini. Pertama aktor akan membuka aplikasi, kemudian sistem 

merespon dengan membuka tampilan utama aplikasi. Selanjutnya aktor akan 

memasukkan dokumen yang ingin diuji dan sistem akan menerima dokumen yang 

akan diuji. Selanjutnya sistem akan menguji dokumen yang telah dimasukkan oleh 

aktor dengan menggunakan algoritma pengujian. Hasil pengujian akan langsung 

ditampilkan kepada aktor. Jika aktor ingin melihat dokumen apa saja yang telah 

diuji, maka aktor dapat melihat data tersebut pada database. 

F. Perancangan Basis Data 

Pada sub ini akan dibahas tentang penggunaan database yang terdapat 

dalam sistem yang akan dibangun. Tampilan dari perancangan database ini akan 

ditampilkan sebagai berikut. 
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1. Tabel hash_sama 

Nama Database  : db_plagiarisme 

Nama Tabel       : hash_sama 

Primary key       : Id 

Tabel 2. Tabel hash_sama 

 

Tabel diatas terdapat 2 field yang digunakan, yaitu Id dan Nilai_sama. Id 

merupakan kode unik yang diberikan untuk membedakan tiap dokumen yang 

dimasukkan untuk menghindari dokumen yang sama, sedangkan Nilai_sama 

merupakan nilai dari dokumen yang akan diuji. 

2. Tabel hash_perbandingan 

Nama Database  : db_plagiarisme 

Nama Tabel       : hash_perbandingan 

Primary key       : Id 

Tabel 3. Tabel hasil perbandingan 
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Pada tabel diatas terdapat beberapa field yang digunakan dalam database, 

yaitu : Id, Dokm_asli, Dokm_uji, S_rabin, T_rabin, S_jaro, dan T_jaro. Field Id 

digunakan untuk memberikan kode unik pada tiap dokumen yang dimasukkan. 

Dokm_asli merupakan dokumen masukkan yang digunakan untuk bahan 

perbandingan, sedangkan Dokm_uji merupakan dokumen yang ingin 

dibandingkan dengan dokumen asli. S_rabin dan S_jaro merupakan waktu 

perhitungan yang diperlukan sistem untuk melakukan pengujian. T_rabin dan 

T_jaro merupakan persentase kemiripan dokumen yang diuji dengan 

menggunakan tiap-tiap algoritma. 

3. Tabel tbl_uploads 

Nama Database : db_plagiarisme 

Nama Tabel      : tbl_uploads 

Primary key      : Id 

Tabel 4. Tabel upload dokumen 

 

Dalam tabel 4 diatas, terdapat beberapa filed yang digunakan pada 

database, yaitu : Id, File_asli, Type_asli, Size_asli, File_uji, Type_uji, Size_uji. Id 

digunakan sebagai kode unik yang diberikan sistem untuk setiap dokumen yang 
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masukkan. File_asli dan File_uji merupakan dokumen yang ingin dilakukan 

pengujian, sedangkan Size dan Type pada tiap-tiap field merupakan type ukuran 

dokumen yang dimasukkan dan type data yang digunakan dokumen pada 

database. 

4. Tabel tb_katadasar 

Nama Database  : db_plagiarisme 

Nama Tabel       : tb_katadasar 

Primary key       : Id_Katadasar 

Tabel 5. Tabel kata dasar 

 

Pada tabel 5, terdapat beberapa field yang digunakan dalam database, 

yaitu : Id_katadasar, Katadasar, dan Tipe_katadasar. Id_katadasar merupakan 

kode unik yang diberikan sistem untuk setiap dokumen yang dimasukkan. Field 

Katadasar merupakan kata dasar-kata dasar yang diperlukan pada proses 

stemming, sedangkan Tipe_katadasar merpakan type data yang digunakan dalam 

database. 
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G. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang hubungan antar diagram yang 

terdapat dalam database. Berikut merupakan Gambar 15 merupakan ERD dari 

sistem yang akan dibangun..    

 

Gambar 15. Entity Relationship Diagram 

Gambar 15 diketahui bahwa tiap tabel yang terdapat dalam database 

saling berhubungan. Pada tabel katadasar berhubungan langsung dengan tabel 

hasil_perbandingan dan tabel hash_sama. Dimana ketiganya dihubungkan 

dengan foreign key “id”. Kemudian tabel hasil_perbandingan berhubungan 

secara langsung dengan tabel uploads. Pada tabel katadasar memiliki hubungan 

1 to N (one to many), artinya tabel katadasar entitas “id” mempunyai hubungan 

dengan banyak entitas pada tabel hash_sama. Tabel katadasar juga memiliki 

hubungan 1 to N (one to many) dengan tabel hasil_perbandingan. Sedangkan 

tabel uploads memiliki hubungan 1 to N (one to many) dengan tabel 

hasil_perbandingan. Sehingga secara keseluruhan tiap tabel yang terdapat dalam 

database memiliki hubungan. 
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H. Perancangan Antar Muka Aplikasi 

  Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang tampilan dari aplikasi yang akan 

dibangun. Antar muka aplikasi (user interface) ini akan dibuat sesederhana 

mungkin untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. 

Adapun rancangan antar muka aplikasi ini sebagai berikut. 

1. Halaman Utama 

  Halaman ini merupakan tampilan utama dari aplikasi yang akan dibangun. 

User akan langsung ditampilkan dengan desain seperti digambar ketika membuka 

aplikasi ini. Berikut adalah Gambar 16 yang merupakan rancangan user interface 

untuk halaman utama. 

 

Gambar 16. Rancangan Halaman Utama Aplikasi 

Pada gambar 16 merupakan tampilan awal dari aplikasi yang akan 

dibangun. Terdapat beberapa “bottom” yang disediakan untuk mempermudah 

user dalam menggunakan aplikasi ini. 

2. Halaman Uji Dokumen 

Halaman ini merupakan rancangan tampilan halaman untuk me-upload 

dokumen yang akan diuji. Berikut adalah Gambar 17 yang merupakan rancangan 

untuk halaman uji dokumen. 
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Gambar 17. Rancangan Halaman Upload Dokumen 

Gambar 17 adalah rancangan untuk halaman uji dokumen, yaitu halaman 

yang dapat digunakan untuk me-upload dokumen yang ingin diuji. 

3. Halaman Proses Algoritma 

Halaman ini merupakan rancangan untuk halaman proses algoritma. Pada 

halaman ini akan ditampilkan hasil perhitungan dari Algoritma Jaro-Winkler 

distance dan Algoritma Rabin-Karp. Berikut adalah Gambar 18 yang merupakan  

rancangan untuk halaman proses algoritma. 

 

Gambar 18. Rancangan Halaman Proses Algoritma 
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Gambar 18 adalah rancangan untuk halaman proses algoritma, yaitu 

halaman untuk menampilkan hasil perhitungan dari algoritma yang digunakan.  

4. Halaman Hasil Perbandingan 

Halaman ini merupakan rancangan halaman untuk menampilkan hasil 

perbandingan yang telah dilakukan. Berikut adalah Gambar 19 yang merupakan  

rancangan halaman hasil perbandingan. 

 

Gambar 19. Rancangan Halaman Hasil Perbandingan 

Gambar 19 merupakan gambar rancangan untuk halaman hasil 

perbandingan yang telah dilakukan, dan laporan tentang algoritma apa yang 

terbaik pada dokumen yang telah diuji. 

5. Halaman Tabel Perbandingan 

Halaman ini merupakan rancangan halaman untuk menampilkan tabel 

hasil perbandingan dari pengujian yang telah dilakukan. Berikut adalah Gambar 

20 yang merupakan rancangan halaman hasil perbandingan. 
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Gambar 20. Rancangan Halaman Tabel Perbandingan 

Gambar 20 merupakan rancangan untuk halaman tabel perbandingan, yaitu 

halaman yang akan menampilkan tabel perbandingan dari dokumen yang telah 

diuji. 

6. Halaman Kategori Perbandingan 

Halaman ini merupakan rancangan halaman untuk menampilkan kategori 

plagiat dari dokumen yang telah diuji. Berikut adalah Gambar 21 yang 

merupakan rancangan halaman hasil perbandingan. 

 

Gambar 21. Rancangan Halaman Kategori Plagiat 
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Gambar 21 merupakan gambar rancangan dari halaman kategori plagiat, 

yaitu sebuah halaman yang akan menampilkan tingkatan plagiat dari dokumen 

yang telah diuji. 

I. Implementasi  

Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai implementasi dan hasil 

tampilan dari aplikasi Perbandingan Algoritma Jaro-Winkler distance dan 

Algoritma Rabin-Karp dalam Mendeteksi Plagiarisme Dokumen. Tampilan 

aplikasi adalah sebagai berikut. 

1. Tampilan Halaman Utama 

Halaman ini merupakan tampilan utama dari aplikasi yang akan dibangun. 

User akan langsung ditampilkan dengan desain seperti pada Gambar 22 ketika 

membuka aplikasi. 

 

Gambar 22. Halaman Utama Aplikasi 

Gambar 22 merupakan tampilan dari aplikasi yang telah dibuka. Dalam 

tampilan halaman utama terdapat beberapa bottom yang sudah disediakan. Seperti 
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“Home” yang merupakan tampilan utama, “uji dokumen” yang digunakan untuk 

proses memasukkan dokumen, “hasil perbandingan” yang digunakan untuk 

melihat hasil perbandingan yang telah dilakukan, serta bottom “ kategori plagiat” 

yang berfungsi untuk menampilkan kategori dari dokumen yang telah diuji. 

2. Tampilan Halaman Uji Dokumen 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk proses 

memasukkan dokumen uji dan dokumen asli, yaitu dokumen yang ingin diuji 

tingkat kemiripannya. Berikut adalah Gambar 23 yang merupakantampilan untuk 

halaman uji dokumen. 

 

Gambar 23. Halaman Upload Dokumen 

Gambar 23 merupakan tampilan halaman ini untuk memasukkan dokumen 

asli yang diduga diplagiat dan dokumen yang diduga memiliki kemiripan isi 

dengan dokumen asli. Pada gambar 23 terdapat kolom “pilih file” untuk file asli 

dan “pilih file” untuk file uji yang bisa digunkan user untuk memasukkan 

dokumen asli dan dokumen uji seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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3. Tampilan Halaman Upload Dokumen Asli 

 Halaman ini merupakan halaman proses pengambilan dokumen yang akan 

dilakukan pengujian. Dokumen yang diambil adalah dokumen asli. Berikut adalah 

Gambar 24 yang merupakan tampilan untuk halaman upload dokumen asli. 

 

Gambar 24. Implementasi Halaman Upload Dokumen Asli 

Gambar 24 merupakan suatu tampilan dari proses memasukkan dokumen 

asli yang akan dilakukan pengujian kedalam sistem yang telah dibuat. Dokumen 

ini merupakan dokumen yang diduga diplagiat oleh dokumen lain. 

4. Tampilan Halaman Upload Dokumen Uji 

Halaman ini merupakan halaman proses pengambilan dokumen yang akan 

dilakukan pengujian. Dokumen yang akan diambil merupakan dokumen yang 

diduga memiliki kemiripan kata dengan dokumen asli. Berikut adalah Gambar 25 

yang merupakan tampilan untuk halaman upload dokumen uji. 
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Gambar 25. Implementasi Upload Dokumen Uji 

Gambar 25 merupakan suatu tampilan dari proses memasukkan dokumen 

uji yang akan dilakukan pengujian kedalam sistem yang telah dibuat. 

5. Tampilan Halaman Proses Algoritma 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk proses 

perhitungan kemiripin dokumen dengan menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance dan Algoritma Rabin-Karp. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom 

yang dibuat untuk menunjukkan kepada user tentang perhitungan yang akan 

dilakukan pada dokumen asli dan dokumen uji. Berikut adalah Gambar 26, 27, 

dan 28 yang merupakan halaman proses algoritma. 
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Gambar 26. Implementasi Halaman Proses Algoritma 

Gambar 26 merupakan suatu tampilan dari aplikasi yang menampilkan 

kalimat-kalimat yang terdapat pada dokumen asli dan sokumen uji. Hal ini dapat 

membantu user untuk melihat secara langsung kalimat-kalimat yang diduga 

mempunyai kemiripan. 

 

Gambar 27. Implementasi Halaman Proses Algoritma 
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Gambar 27 merupakan bagian dari halaman proses algoritma. Pada gambar 

27 ini terdapat kolom nilai k-gram dan kolom hitung nilai hashing dari k-gram 

yang telah ditentukan. Ini merupakan proses dari Algoritma Rabin-Karp 

 

Gambar 28. Implementasi Halaman Proses Algoritma 

Gambar 28 merupakan bagian dari halaman proses algoritma yang 

menunjukkan kolom untuk proses “hapus awal, akhir, dan ambil kata dasar” dari 

dokumen yang telah di-upload. Proses ini adalah proses dimana kata-kata dalam 

dokumen yang di-upload diubah kedalam bentuk dasarnya, dan menghapus kata 

penghubung yang terdapat dalam dokumen yang sedang diuji. Ini merupakan 

proses yang dilakukan oleh Algoritma Jaro-Winkler distance.  

6. Tampilan Halaman Hasil Perbandingan 

Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan hasil perbandingan 

dari proses pengujian yang telah dilakukan. Halaman ini juga akan menampilkan 

sebuah pesan tentang algoritma apa yang lebih unggul dari dokumen yang diuji 
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sebelumnya. Berikut adalah Gambar 29 yang merupakan halaman untuk melihat 

hasil perbandingan. 

 

Gambar 29. Implementasi Halaman Hasil Perbandingan 

Gambar 29 merupakan tampilan dari halaman hasil perbandingan, yaitu 

sebuah halaman yang telah disiapkan untuk mengetahui perbandingan dari 

masing-masing algoritma terhadap dokumen yang telah diproses. Selain itu pada 

halaman ini juga terdapat sebuah pesan yang berfungsi memberitahukan kepada 

user tentang algoritma apa yang lebih unggul pada proses pengujian dokumen 

yang telah dilakukan. Halaman ini juga memiliki sebuah “bottom” yang bisa 

digunakan untuk menyimpan hasil perbandingan dokumen yang telah selesai 

diproses. 

7. Tampilan Halaman Tabel Perbandingan 

Halaman ini merupakan sebuah halaman yang akan menampilkan tabel 

perbandingan dari Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp 
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dari pengujian yang telah dilakukan. Berikut adalah Gambar 30 yang merupakan 

tampilan untuk melihat hasil perbandingan dari dokumen yang telah diuji. 

 

Gambar 30. Implementasi Halaman Tabel Perbandingan 

Gambar 30 merupakan halaman dari tabel perbandingan, yaitu sebuah 

halaman yang disiapkan untuk menampilkan perbandingan dari masing-masing 

algoritma pengujian. Tabel pada halaman ini akan berisi tentang persentase 

kemiripan dokumen menurut masing-masing algoritma dan waktu yang digunakan 

oleh masing-masing algoritma dalam menyelesaikan proses pengujian tersebut. 

8. Tampilan Halaman Kategori Perbandingan 

Halaman ini berisi tentang kategori plagiat dari proses pengujian yang 

telah dilakukan. Berikut merupakan Gambar 31 yang merupakan halaman untuk 

melihat kategori plagiat. 
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Gambar 31. Implementasi Halaman Kategori Perbandingan 

Gambar 31 merupakan sebuah halaman yang berfungsi untuk mengetahui 

tingkat plagiat yang dilakukan pada dokumen pengujian, sehingga memudahkan 

user untuk mengetahui kategori plagiat mana dokumen yang telah diuji. 

J. Dokumen Uji 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang karakteristik dari dokumen-

dokumen yang telah diuji. Karakteristik dokumen yang diuji seperti jumlah kata 

yang terdapat pada dokumen, jumlah kalimat yang ada dalam dokumen yang diuji, 

dan jumlah kalimat yang memiliki arti yang sama. Dokumen-dokumen yang diuji 

adalah dokumen yang sengaja dibuat untuk keperluan penelitian. Berikut adalah 

tabel persentase kemiripan dokumen  yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemiripan dokumen secara penglihatan langsung. 
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Tabel 6. Tabel Persentase Dokumen yang dilihat Secara Langsung  

No 
Dokumen 

Pengujian 

Kode Dokumen yang 

dibandingkan 

Kriteria Dokumen yang 

dibandingkan 
Jumlah 

Kata 

Jumlah 

Kalimat 

Presentase 

Kemiripan Dokumen 

dilihat Secara 

Langsung 

Jumlah 

Kata yang 

Sama 

Jumlah Kalimat yang 

Memiliki Kesamaan 

Arti 

1 1a 
ASL-1J0O dengan Uji-

H3MZ 
37 Kata 4 Kalimat 62 Kata 4 Kalimat 80 % 

2 2b 
ASL-YIPE dengan UJI-

QPGK 
62 Kata 11 Kalimat 111 Kata 17 Kalimat 70 % 

3 3c 
ASL-HYDI dengan UJI-

F6EW 
83 Kata 15 Kalimat 171 Kata 24 Kalimat 75 % 

4 4d 
ASL-AM25 dengan UJI-

A885 
94 Kata 17 Kalimat 207 Kata 26 Kalimat 60 % 

5 5e 
ASL-60FY dengan UJI-

4LNX 
105 Kata 19 Kalimat 219 Kata 31 Kalimat 70 % 

6 6f 
ASL-7K03 dengan UJI-

RN80 
160 Kata 22 Kalimat 229 Kata 33 Kalimat 90 % 
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Tabel 6 merupakan daftar dokumen yang akan digunakan untuk pengujian. 

Dalam tabel tersebut, terdapat persentase dokumen-dokumen yang dilihat secara 

langsung. Artinya penulis memperkirakan kemiripan dari dokumen-dokumen yang 

diuji. Pada pengujian ini penulis tidak menggunakan metode pendeteksian kemiripan 

apapun untuk mengetahui kemiripan teks yang terdapat dalam dokumen pengujian.  

Dokumen 1a (kode dokumen uji : ASL-1J0O dengan UJI-H3MZ) jika dilihat secara 

langsung memiliki persentase kemiripan dokumen sebesar 80%. Dokumen 2b (kode 

dokumen uji : ASL-YIPE dengan UJI-QPGK) jika dilihat secara langsung memiliki 

persentase kemiripan dokumen sebesar 70%. Dokumen 3c (kode dokumen uji : ASL-

HYDI dengan UJI-F6EW) jika dilihat secara langsung memiliki persentase kemiripan 

dokumen sebesar 75%. Dokumen 4d (kode dokumen uji : ASL-AM25 dengan UJI-

A885) jika dilihat secara langsung memiliki persentase kemiripan dokumen sebesar 

60%. Dokumen 5e (kode dokumen uji : ASL-60FY dengan UJI- 4LNX) jika dilihat 

secara langsung memiliki persentase kemiripan dokumen sebesar 70%. Dokumen 6f 

(kode dokumen uji : ASL-7K03 dengan UJI-RN80) jika dilihat secara langsung 

memiliki persentase kemiripan dokumen sebesar 90%. 
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BAB V  

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa dan pembahasan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Analisa yang dilakukan pada bab ini adalah mengetahui 

perbandingan hasil persentase dan waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler 

distance dan Algoritma Rabin-Karp pada dokumen yang telah diuji. 

A. Hasil dan Analisa Uji Coba Perbandingan Dokumen 

Dalam percobaan ini, dilakukan uji dokumen yang diduga terdapat 

plagiarisme dengan dokumen asli. Dari hasil pengujian ditemukan persentase 

kemiripan pada kedua dokumen tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan 

dokumen.  

1. Grafik dan Tabel Perbandingan Persentase Kemiripan (Per Dokumen) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang grafik dan tabel perbandingan 

persentase kemiripan dokumen yang dilakukan  menggunakan Algoritma Jaro-

Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa dokumen yang diduga terjadinya kasus plagiarisme. Berikut 

adalah Gambar 32 yang merupakan grafik perbandingan waktu pengujian. 
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Gambar 32. Grafik persentase kemiripan (per dokumen) 

Gambar 32 merupakan grafik hasil persentase yang telah dilakukan terhadap 

beberapa dokumen yang diduga terdapat plagiarisme. Persentase ini dilakukan untuk 

mengetahui ketepatan algoritma dalam mendeteksi kasus plagiarisme dokumen. 

Balok biru merupakan persentase kemiripan dokumen yang dilakukan dengan 

Algoritma Rabin-Karp, sedangkan balok merah merupakan persentase kemiripan 

dokumen yang dilakukan dengan menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance. 

Hasil nilai perbandingan yang diperoleh dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 7 

berikut ini. 
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Tabel 7. Perbandingan Persentase Kemiripan Dokumen (per dokumen) 

 

Tabel 7 merupakan pengujian yang telah dilakukan terhadap 6 dokumen 

berbeda yang diduga terjadinya tindakan plagiarisme dokumen. Dokumen ke-1 

dilakukan pengujian tingkat plagiarisme dengan menggunakan Algoritma Jaro-

Winkler distance mendapatkan hasil sebesar 47,60% tingkat kemiripan, sedangkan 

dilakukan pengujian menggunakan Algoritma Rabin-Karp didapatkan hasil sebesar 

0% tingkat kemiripan dokumen. Dokumen ke-2 dilakukan pengujian tingkat 

plagiarisme dengan menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance mendapatkan 

hasil sebesar 82,66% tingkat kemiripan, sedangkan dilakukan pengujian 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp didapatkan hasil sebesar 5% tingkat kemiripan 

dokumen. Dokumen ke-3 dilakukan pengujian tingkat plagiarisme dengan 

menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance mendapatkan hasil sebesar 100% 

tingkat kemiripan, sedangkan dilakukan pengujian menggunakan Algoritma Rabin-

Karp didapatkan hasil sebesar 100% tingkat kemiripan dokumen. Dokumen ke-4 

dilakukan pengujian tingkat plagiarisme dengan menggunakan Algoritma Jaro-
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Winkler distance mendapatkan hasil sebesar 80,53% tingkat kemiripan, sedangkan 

dilakukan pengujian menggunakan Algoritma Rabin-Karp didapatkan hasil sebesar 

0% tingkat kemiripan dokumen. Dokumen ke-5 dilakukan pengujian tingkat 

plagiarisme dengan menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance mendapatkan 

hasil sebesar 84,76% tingkat kemiripan, sedangkan dilakukan pengujian 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp didapatkan hasil sebesar 62,75% tingkat 

kemiripan dokumen. Dokumen ke-6 dilakukan pengujian tingkat plagiarisme dengan 

menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance mendapatkan hasil sebesar 82,66% 

tingkat kemiripan, sedangkan dilakukan pengujian menggunakan Algoritma Rabin-

Karp didapatkan hasil sebesar 45% tingkat kemiripan dokumen. 

2. Grafik dan Tabel Perbandingan Waktu (Per Dokumen) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang grafik dan tabel perbandingan waktu 

pengujian dari Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa dokumen yang diduga 

terjadinya kasus plagiarisme. Berikut adalah Gambar 33 yang merupakan grafik 

perbandingan waktu.   
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Gambar 33. Grafik perbandingan waktu pengujian (per dokumen) 

Gambar 33 menunjukkan grafik perbedaan waktu pengujian yang dilakukan 

Algoritma Jaro-Winkler distance dengan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen-dokumen  

yang diuji terdiri dari beberapa paragraf dan diberi kode tersendiri untuk 

membedakan antara dokumen asli, yaitu dokumen yang diplagiat (kode : ASL-) 

dengan dokumen uji, yaitu dokumen yang diduga memiliki kemiripan kata dengan 

dokumen asli (kode : UJI-). Kode dokumen akan langsung didapatkan oleh pengguna 

ketika memasukkan dokumen kedalam aplikasi. 

Terdapat 6 dokumen yang diuji dalam pengujian ini. Hasil waktu 

perbandingan dari dokumen yang telah diuji pada Gambar 33 dapat dilihat pada 

Tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8. Perbandingan Waktu Pengujian (per dokumen) 

 

Pada tabel 8 terlihat perbedaan waktu proses antara Algoritma Jaro-Winkler 

distance dengan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen ke-1, Algoritma Rabin-Karp bisa 

mendeteksi plagiarisme pada dokumen dalam waktu 11,2005 detik, sedangkan 

Algoritma Jaro-Winkler distance mampu mendeteksi plagiarisme dokumen dalam 

waktu 0,00175118 detik. Dokumen ke-2, Algoritma Rabin-Karp bisa mendeteksi 

plagiarisme pada dokumen dalam waktu 16,5472 detik, sedangkan Algoritma Jaro-

Winkler distance mampu mendeteksi plagiarisme dokumen dalam waktu 0,00108695 

detik. Dokumen ke-3, Algoritma Rabin-Karp bisa mendeteksi plagiarisme pada 

dokumen dalam waktu 95,1896 detik, sedangkan Algoritma Jaro-Winkler distance 

mampu mendeteksi plagiarisme dokumen dalam waktu 0,000590801 detik. Dokumen 

ke-4, Algoritma Rabin-Karp bisa mendeteksi plagiarisme pada dokumen dalam waktu 

12,207 detik, sedangkan Algoritma Jaro-Winkler distance mampu mendeteksi 

plagiarisme dokumen dalam waktu 0,0244739 detik. Dokumen ke-5, Algoritma 

Rabin-Karp bisa mendeteksi plagiarisme pada dokumen dalam waktu 45,4731 detik, 
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sedangkan Algoritma Jaro-Winkler distance mampu mendeteksi plagiarisme 

dokumen dalam waktu 0,374455 detik. Dokumen ke-6, Algoritma Rabin-Karp bisa 

mendeteksi plagiarisme pada dokumen dalam waktu 14,6316 detik, sedangkan 

Algoritma Jaro-Winkler distance mampu mendeteksi plagiarisme dokumen dalam 

waktu 0,00101304 detik.  

3. Grafik dan Tabel Perbandingan Waktu (Per Kalimat) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang grafik perbandingan waktu pengujian 

dari Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat perubahan waktu proses yang diperlukan Algoritma Jaro-

Winkler distance dan Algoritm Rabin-Karp dalam mendeteksi kasus plagiarisme pada 

dokumen yang hanya memiliki 1 kalimat hingga dokumen yang memiliki 6 kalimat. 

Berikut adalah Gambar 34 yang merupakan grafik perbandingan waktu proses 

Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. 

 

Gambar 34. Grafik Perbandingan Waktu Pengujian (per kalimat) 
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Pada gambar 34 dilakukan pengujian terhadap dokumen yang memiliki 

beberapa kalimat. Pada pengujian ini, Algoritma Rabin-Karp memiliki tingkat waktu 

yang tinggi dibandingkan dengan Algoritma Jaro-Winkler distance. Hal ini terjadi 

karena Algoritma Rabin-Karp harus mengubah kata-kata dalam dokumen yang diuji 

kedalam bentuk angka terlebih dahulu sebelum dihitung tingkat kemiripannya, 

sedangkan Algoritma Jaro-Winkler distance menghitung panjang kalimat dan 

mencari urutan kalimat yang mirip sehingga lebih cepat waktu pemrosesannya. Hasil 

perbandingan waktu pada gambar 34 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Perbandingan waktu Pengujian (per kalimat) 

 

Tabel 9 merupakan hasil pengujian yang dilakukan untuk melihat 

perbandingan waktu uji antara Algoritma Jaro-Winkler distance dengan Algoritma 

Rabin-Karp. Pengujian dilakukan pada dokumen yang memiliki 1 kalimat hingga 

dokumen yang memiliki 6 kalimat. Persentase kemiripan pada pengujian ini tidak 

diperhitungkan. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbedaan waktu pengujian 
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antara Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen ke-1 

waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi 

plagiarisme adalah 0,04283 detik, sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan 

waktu 8,99426 detik. Dokumen ke-2 waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler 

distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,08160 detik, sedangkan Algoritma 

Rabin-Karp memerlukan waktu 14,9072 detik. Dokumen ke-3 waktu yang diperlukan 

Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,15706 detik, 

sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan waktu 19,3235 detik. Dokumen ke-4 

waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi 

plagiarisme adalah 0,20818 detik, sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan 

waktu 22,3326 detik. Dokumen ke-5 waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler 

distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,35582 detik, sedangkan Algoritma 

Rabin-Karp memerlukan waktu 31,9795 detik. Dokumen ke-6 waktu yang diperlukan 

Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,61254 detik, 

sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan waktu 35,5971 detik. 

4. Grafik dan tabel perbandingan waktu (per paragraf) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang grafik dan tabel perbandingan waktu 

pengujian dari Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. Berikut 

adalah Gambar 35 yang merupakan grafik perbandingan waktu pengujian. 
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Gambar 35. Grafik Perbandingan Waktu Pengujian (per paragraf) 

Gambar 35 merupakan grafik pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

perubahan waktu proses yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler distance dan 

Algoritma Rabin-Karp dalam mendeteksi kasus plagiarisme pada dokumen. Hasil 

pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Perbandingan Waktu Pengujian (per paragraf) 
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Tabel 10 diatas merupakan hasil pengujian yang dilakukan untuk melihat 

perbandingan waktu uji antara Algoritma Jaro-Winkler distance dengan Algoritma 

Rabin-Karp. Pengujian dilakukan pada dokumen yang memiliki 1 paragraf hingga 

dokumen yang memiliki 6 paragraf. Persentase kemiripan pada pengujian ini tidak 

diperhitungkan. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbedaan waktu pengujian 

antara Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen ke-1 

waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi 

plagiarisme adalah 0,04283 detik, sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan 

waktu 8,99426 detik. Dokumen ke-2 waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler 

distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,08160 detik, sedangkan Algoritma 

Rabin-Karp memerlukan waktu 14,9072 detik. Dokumen ke-3 waktu yang diperlukan 

Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,15706 detik, 

sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan waktu 19,3235 detik. Dokumen ke-4 

waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi 

plagiarisme adalah 0,20818 detik, sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan 

waktu 22,3326 detik. Dokumen ke-5 waktu yang diperlukan Algoritma Jaro-Winkler 

distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,35582 detik, sedangkan Algoritma 

Rabin-Karp memerlukan waktu 31,9795 detik. Dokumen ke-6 waktu yang diperlukan 

Algoritma Jaro-Winkler distance untuk mendeteksi plagiarisme adalah 0,61254 detik, 

sedangkan Algoritma Rabin-Karp memerlukan waktu 35,5971 detik. 
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5. Grafik dan Tabel Perbandingan Dokumen (dilihat Langsung dan 

Menggunkan Algoritma) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang perbandingan persentase kemiripan 

dari dokumen pengujian jika dilihat secara langsung dan jika dihitung menggunakan 

Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp. Berikut adalah 

Gambar 36 yang merupakan grafik perbandingan. 

 

Gambar 36. Grafik Perbandingan Dokumen 

Gambar 36 merupakan grafik perbandingan persentase dokumen pengujian 

yang dilihat secara langsung maupun dihitung menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance dan Algoritma Rabin-Karp. Berikut adalah  Tabel 11 yang merupakan hasil 

pengujian.
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Tabel 11. Tabel Perbandingan Dokumen 

No 
Dokumen 

Pengujian 

Kode Dokumen 

yang dibandingkan 

Kriteria Dokumen yang 

dibandingkan 

Jumlah 

Kata dari 

Dokumen 

yang diuji 

Jumlah 

Kalimat dari 

Dokumen 

yang diuji 

Presentase Kemiripan (%) 

Jumlah 

Kata 

yang 

Sama 

Jumlah 

Kalimat 

yang 

Memiliki 

Kesamaan 

Arti 

Dilihat 

Secara 

Langsung 

Jaro-

Winkler 

distance 

Rabin-

Karp 

1 1a 
ASL-1J0O dengan 

Uji-H3MZ 
37 Kata 4 Kalimat 124 Kata 14 Kalimat 80 

91.5612 75 

2 2b 
ASL-YIPE dengan 

UJI-QPGK 
62 Kata 11 Kalimat 222 Kata 27 Kalimat 

70 91.3535 42.2932 

3 3c 
ASL-HYDI dengan 

UJI-F6EW 
83 Kata 15 Kalimat 342 Kata 34 Kalimat 

75 86.47763 28.3042 

4 4d 
ASL-AM25 dengan 

UJI-A885 
94 Kata 17 Kalimat 414 Kata 36 Kalimat 

60 89.734 23.7969 

5 5e 
ASL-60FY dengan 

UJI-4LNX 
105 Kata 19 Kalimat 438 Kata 41 Kalimat 

70 93.3916 79.5938 

6 6f 
ASL-7K03 dengan 

UJI-RN80 
160 Kata 22 Kalimat 458 Kata 43 Kalimat 

90 93.7167 81.5735 
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Tabel 11 merupakan hasil dari pengujian yang telah berhasil dilakukan. 

Dalam pengujian ini, dokumen-dokumen yang dibandingkan memiliki beberapa 

kriteria yang digunakan sebagai bahan perbandingan. Kriteria-kriteria 

perbandingan yang dimaksud adalah jumlah kata yang sama diantara 2 dokumen 

yang dibandingkan, jumlah kalimat yang memiliki arti yang sama dalam 2 

dokumen yang dibandingkan, jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan, 

jumlah kalimat dari 2 dokumen yang dibandingkan, serta berapa persentase 

kemiripan dari dokumen yang dibandingkan jika dilihat secara langsung, jika 

dihitung menggunakan Algoritma Jaro-Winkler distance, dan jika dihitung 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen 1a (kode dokumen : ASL-1J0O 

dengan UJI- H3MZ) memiliki 37 kata yang sama dan 4 kalimat yang memiliki 

arti yang sama. Jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan tersebut adalah 

124 kata dan terdiri dari 14 kalimat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dokumen 1a jika dilihat secara langsung memiliki persentase 

kemiripan sebanyak 80%, dan jika menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance memiliki 91,5612% kemiripan, serta 75% kemiripan jika dihitung 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen 2b (kode dokumen : ASL-YIPE 

dengan UJI- QPGK) memiliki 62 kata yang sama dan 11 kalimat yang memiliki 

arti yang sama. Jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan tersebut adalah 

222 kata dan terdiri dari 27 kalimat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dokumen 2b jika dilihat secara langsung memiliki persentase 

kemiripan sebanyak 70%, dan jika menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance memiliki 91,3535% kemiripan, serta 42,2932% kemiripan jika dihitung 
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menggunakan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen 3c (kode dokumen : ASL-HYDI 

dengan UJI- F6EW) memiliki 83 kata yang sama dan 15 kalimat yang memiliki 

arti yang sama. Jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan tersebut adalah 

342 kata dan terdiri dari 34 kalimat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dokumen 3c jika dilihat secara langsung memiliki persentase 

kemiripan sebanyak 75%, dan jika menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance memiliki 86,4776% kemiripan, serta 28,3042% kemiripan jika dihitung 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen 4d (kode dokumen : ASL-AM25 

dengan UJI- A885) memiliki 94 kata yang sama dan 17 kalimat yang memiliki 

arti yang sama. Jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan tersebut adalah 

414 kata dan terdiri dari 36 kalimat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dokumen 4d jika dilihat secara langsung memiliki persentase 

kemiripan sebanyak 60%, dan jika menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance memiliki 89,734% kemiripan, serta 23,7969% kemiripan jika dihitung 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen 5e (kode dokumen : ASL-60FY 

dengan UJI- 4LNX) memiliki 105 kata yang sama dan 19 kalimat yang memiliki 

arti yang sama. Jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan tersebut adalah 

438 kata dan terdiri dari 41 kalimat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dokumen 5e jika dilihat secara langsung memiliki persentase 

kemiripan sebanyak 70%, dan jika menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance memiliki 93,3916% kemiripan, serta 79,5938% kemiripan jika dihitung 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp. Dokumen 6f (kode dokumen : ASL-K03 

dengan UJI- RN80) memiliki 160 kata yang sama dan 22 kalimat yang memiliki 
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arti yang sama. Jumlah kata dari 2 dokumen yang dibandingkan tersebut adalah 

458 kata dan terdiri dari 43 kalimat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dokumen 6f jika dilihat secara langsung memiliki persentase 

kemiripan sebanyak 90%, dan jika menggunakan Algoritma Jaro-Winkler 

distance memiliki 93,7167% kemiripan, serta 81,5735% kemiripan jika dihitung 

menggunakan Algoritma Rabin-Karp. 
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BAB VI 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang perbandingan 

Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp ini adalah :  

1. Dari segi waktu pemrosesan Algoritma Jaro-Winkler distance lebih 

cepat daripada Algoritma Rabin-Karp.  

2. Dari segi ketepatan Algoritma Rabin-Karp lebih mendekati ketepatan 

dari pada Algoritma Jaro-Winkler distance. Hal ini dikarenakan 

Algoritma Rabin-Karp menggunakan k-gram untuk mencari nilai 

kemiripan dari dokumen yang ingin dibandingkan.  

3. Dalam proses stemming pada Algoritma Jaro-Winkler distance, sistem 

belum mampu bekerja dengan baik karena kurangnya kata-kata 

berimbuhan yang dimasukkan kedalam sistem. 

B. Saran 

Saran penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan 

sistem perbandingan Algoritma Jaro-Winkler distance dan Algoritma Rabin-Karp  

ini adalah : 

1. Agar sistem yang telah dibangun dapat mengikuti perkembangan 

teknologi, maka sistem perbandingan Algoritma Jaro-Winkler distance 
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dan Algoritma Rabin-Karp ini sebaiknya perlu dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhaan lembaga terkait. 

2. Sebaiknya digunakan metode pendeteksi plagiarisme lainnya agar 

dapat diketahui hasil  perbandingan yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


