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Abstrak
Algoritma Karp-Rabin diciptakan oleh Michael O. Rabin dan Richard M. Karp pada tahun 1987 yang
menggunakan fungsi hashing untuk menemukan pattern di dalam string teks. Algoritma ini digunakan secara
luas dalam menentukan kemiripan yang dekat di dalam rangkaian biolog. Plagiarisme merupakan tindakan
yang harus dihindari, tetapi masih banyak orang yang mengenal dan mengerti plagiarisme. Selain mencegah,
mendeteksi plagiarisme merupakan salah satu usaha untuk mengurangi tindakan plagiat. Permasalahan
plagiarisme yang sering ditemukan di kalangan pelajar adalah plagiarisme pada dokumen teks. Kajian ini
bertujuan membangun sistem pendeteksi plagiarisme pada dokumen teks dengan menggunakan algoritma
Rabin – Karp secara komputerisasi. Sistem pendeteksi plagiarisme ini bersifat membantu tindakan plagiat
dengan kesamaan sekuens dari kedua dokumen yang dibandingkan. Sistem yang dibandingkan merupakan
proses dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk membangun aplikasi pendeteksian tindakan plagiat
yang lebih baik.
Kata Kunci : Plagiarisme, Algoritma Rabin – Karp, Kesamaan Sekuens, NetBeans 6.0.1
1.

PENDAHULUAN
Pada dasarnya manusia menginginkan
kemudahan Dalam segala hal. Sifat tersebut akan
memicu tindakan negatif apabila dilatarbelakangi
oleh motivasi untuk berbuat curang dan
rendahnya kemampuan masyarakat berkreasi dan
berinovasi menciptakan suatu karya yang original.
Dalam hal ini tindakan negatif yang dimaksud
Plagiarisme.

dokumen yang diuji. Similarity ini akan
menghasilkan nilai dimana nilai tersebut yang
akan dijadikan acuan dalam menentukan
persentase tingkat kemiripan sebuah dokumen
yang diuji. Besarnya persentase similarity akan
dipengaruhi oleh tingkat kemiripan dari dokumen
yang diuji semakin bersar persentase similarity
maka tingkat kemiripan akan semakin dianggap
tinggi(Surahman 2014).

2.
LANDASAN TEORI
Plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan,
pencurian /perampasan, penerbitan, pernyataan,
atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah
pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya
milik orang lain(Anna Kurniawati1 2012)

2.3.

Teks Mining

Metode pendeteksi plagiarisme dibagi
menjadi tiga bagian yaitu metode perbandingan
teks lengkap, Metode dokumen fingerprinting,
dan metode kesamaan kata kunci. Metode
pendeteksi plagiarism (Anna Kurniawati1 2012)

Text Mining merupakan salah satu aplikasi
dari bidang data mining, yang khusus mengolah
data dalam bentuk teks. Tujuan text mining
adalah mencari informasi implisit dari data teks
sehingga bisa digunakan oleh pengguna untuk
mengambil keputusan (Favorisen Rosyking
Lumbanraja, 2013). Data minning adalah proses
yang menggunakan teknik statistic, matematika,
kecerdasan buatan, dan machine learning untuk
mengekstraksi dan mengindetifikasi informasi
yang bermanfaat dan pengetahuan yang terakit
dari berbagai database besar.

2.2.

2.4.

2.1.

Metode Pendeteksi Plagiarisme

Similarity

Similarity atau similaritas merupakan
tingkat perbandingan persentase kemiripan antar

Preprocessing

Tahap ini melakukan analisis semantik
(kebenaran arti) dan sintaktik (kebenaran
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susunan) teks. Tujuan dari pemrosesan awal
adalah untuk mempersiapkan teks menjadi data
yang akan mengalami pengolahan lebih lanjut.
Operasi yang dapat dilakukan pada tahap ini
meliputi
part-of-speech
(PoS)
tagging,
menghasilkan parse tree untuk tiap-tiap kalimat,
dan pembersihan teks. Sebelum menentukan fiturfitur
yang
mewakili,
diperlukan
tahap
preprocessing yang dilakukan secara umum
dalam teks mining pada dokumen, yaitu case
folding, tokenizing, filtering, stemming, tagging
dan analyzing. Gambar 1 adalah tahap dari
preprocessing (Surahman 2014)
CASE FOLDING

TOKENIZING

FILTERING

STEMMING
Gambar 1 Tahap preprocessing
2.5.

Algoritma Rabin-Karp

Algoritma Rabin-Karp adalah suatu
algoritma pencarian string yang ditemukan oleh
Michael Rabin dan Richard Karp. Algoritma ini
menggunakan hashing untuk menemukan sebuah
substring dalam sebuah teks. Hashing adalah
metode yang menggunakan fungsi hash untuk
mengubah suatu jenis data menjadi beberapa
bilangan bulat sederhana Algoritma Rabin-Karp
tidak bertujuan menemukan string yang cocok
dengan string masukan, melainkan menemukan
pola (pattern) yang sekiranya sesuai dengan teks
masukan. Algoritma Rabin-Karp menghasilkan
efisiensi waktu yang baik dalam mendeteksi
string yang memiliki lebih dari satu pola Hal ini
membuat algoritma Rabin-Karp dimanfaatkan
dalam melakukan pendeteksian terhadap tindak
plagiat dokumen Karakteristik Algoritma RabinKarp(Andini 2013).
2.5.1. Hashing
Hashing adalah suatu cara untuk
mentransformasi sebuah string menjadi suatu nilai
yang unik dengan panjang tertentu (fixed-length)
yang berfungsi sebagai penanda string tersebut.
Hash function atau fungsi hash adalah suatu cara
menciptakan fingerprint dari berbagai data
masukan. Hash function akan mengganti atau
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mentranspose-kan
data
tersebut
untuk
menciptakan fingerprint, yang biasa disebut hash
value. Algoritma rabin-karp didasarkan pada
fakta jika dua buah string sama maka harga hash
valuenya pasti sama. Akan tetapi ada dua masalah
yang timbul dari hal ini, masalah pertama yaitu
ada begitu banyak string yang berbeda,
permasalahan ini dapat dipecahkan dengan mengassign beberapa string dengan hash value yang
sama(Andini 2013).
2.5.2. ASCII
Nilai hash yang akan dicari dengan fungsi
hash dalam algoritma Rabin-Karp merupakan
representasi dari nilai ASCII (American Standar
Code for Information Interchange) yang
menempatkan angka numerik pada karakter,
angka, tanda baca dan karakter-karakter lainnya.
ASCII menyediakan 256 kode yang dibagi ke
dalam dua himpunan standar dan diperluas yang
masing-masing terdiri dari 128 karakter.
Himpunan ini merepresentasikan total kombinasi
dari 7 atau 8 bit, yang kemudian menjadi angka
dari bit dalam 1 byte. ASCII standar menggunakan
7 bit untuk tiap kode dan menghasilkan 128 kode
karakter dari 0 sampai 127 (heksadesimal 00H
sampai 7FH)(Andini 2013).
3.
3.1.

ANALISA DAN PERANCANGAN
Perancangan Aplikasi Algoritma Rabin
- Karp

Perancangan aplikasi yang dibuat adalah
berupa sistem untuk mendeteksi plagiarisme suatu
dokumen.Inputan pada aplikasi ini berupa
dokumen teks yang mempunyai ekstensi .txt. User
akan menginputkan 2 dokumen, yaitu dokumen
asli dan dokumen yang ingin diuji. Setelah itu,
sistem akan memproses kedua dokumen tersebut
dan mengevaluasi berapakah similarity antara
dokumen tersebut dan berapa lama waktu
prosesnya. Pertama kali proses yang dilakukan
oleh sistem adalah membaca file teks yang
diinputkan oleh user. Dari dokumen yang telah
diinputkan oleh user tadi, sistem akan melakukan
pengecekan terhadap dokumen tersebut sehingga
akan didapatkan informasi berupa jumlah kata,
jumlah kalimat, jumlah paragraf dan ukuran
dokumen tersebut. Setelah sistem mendapatkan
informasi dari dokumen yang telah diinputkan,
sistem akan masuk ke tahap preprocessing. Pada
tahap ini akan dilakukan beberapa proses, yaitu
tokenizing, filtering (penghilangan kata yang tidak
penting) dan stemming (pemotongan kata atau
term menjadi kata dasar)Proses filtering adalah
proses penghilangan kata-kata dan tanda baca
yang kurang penting, seperti kata ―yang, ―dan,
―itu, spasi, koma dan sebagainya. Proses
Filtering yang digunakan dalam sistem ini adalah
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menggunakan algoritma stopword dimana tiap
kata (term) akan dicek apakah kata tersebut ada
dalam daftar stopword. Jika terdapat dalam
stopword, kata tersebut akan dihilangkan
sehingga setelah dilakukan proses filtering akan
didapatkan daftar kata unik. Setelah proses
filtering
nantinya
akan
disisipkan
prosesstemming. Proses stemming adalah suatu
proses pemotongan partikel-partikel seperti ―lah, ―-kah, ―-pun. Kemudian memotong kata
ganti kepemilikan seperti ―-ku , ―-mu, ―-nya.
Langkah berikutnya yaitu, pemotongan terhadap
imbuhan sperti prefix (awalan) dan suffiks
(akhiran) dan confix (awalan dan akhiran) pada
kata unik seperti ―di, ―-pun, ―-kan dan
sebagainya, sehingga akan didapatkan kata
dasarnya. Gambar 2 adalah gambar dari proses
pengecekan plagiarisme dokumen yang dilakukan
oleh sistem

Kasus hukum mati
yang berbeda di
Indonesia.

Kasus hukum mati yang
berbeda di indonesia.

3.1.3.

Case Folding dan Tokenizing
Case folding adalah mengubah semua
huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya
huruf a„ sampai dengan z„ yang diterima. Tahap
tokenizing / parsing adalah tahap pemotongan
string input berdasarkan tiap kata yang
menyusunnya.
Start

String = Kata

Ubah Huruf besar
jadi Kecil
Dokumen

Case Folding dan
Tokenizing

Array
Kata

Ketemu=True

Filtering

Tidak

Kembalikan seperti
semula

Ya
Token_Kata

Kata
Dasar
Unik

Stemming

Array
Kata Unik

Proses Pengecekan
Plagiarisme dengan
Algoritma Rabin-Karp

Stop

Dokumen
Hashing

Hashing

String Maching

Gambar 3. Flowchart Case Folding dan
TokenizingTerhadap Dokumen Uji
Kasus Hukum Mati yang
Berbeda di Indonesia.

Hasil

Hitung Presentasi
Similarity

String
Ketemu

Teks input

Gambar 2. Arsitektur Sistem
3.1.2. Dokumen Latih
Untuk menentukan data yang nanti
dianalisis dengan Algoritma Rabin Karp maka
langkah – langkah yang dilakukan adalah seperti
gambar 2, adapun data latih yang digunakan dapat
dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Dokumen Latih
Dokumen Uji
Dokumen Asli

kasus hukum mati yang
berbeda di indonesia.
Hasil Case Folding
Gambar 4. Case FoldingTerhadap Dokumen
Uji
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Start

kasus hukum mati yang
berbeda di indonesia.

String = Kata
Token_Kata

Hasil Case Folding

Buang kata tidak
penting

kasus
hukum
mati
yang
berbeda
di
indonesia

Ketemu=True

Tidak

Kembalikan seperti
semula

Ya
Kata Unik

Stop

Teks tokenizing
Gambar 5. TokenizingTerhadap Dokumen Uji
Hasil Tokenizing
4.2.3.
3.1.4.

Filtering
Filtering
Filtering adalah tahap mengambil katakata penting dari hasil token.Stoplist / stopword
adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat
dibuang dalam pendekatan bag-of-words.Contoh
stopwords adalah ―yang, ―dan, ―di, ―dari dan
seterusnya

Gambar 6. Flowchart FilteringTerhadap
Dokumen Uji

kasus
hukum
mati
yang
berbeda
di
indonesia

kasus
hukum
mati
berbeda
indonesia

Hasil Filtering

Gambar 7. Filtering
3.1.5.

Stemming
Tahap stemming adalah tahap mencari
root kata dari tiap kata hasil filtering. Pada tahap
ini dilakukan proses pengembalian berbagai
bentukan kata ke dalam suatu representasi yang
sama.Proses stemming ini digunakan
untuk menangani masalah kata pasif-aktif dan
perubahan partikel
kata.
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kasus
hukum
mati
berbeda
indonesia

kasus
hukum
mati
beda
indonesia

Hasil
Filtering

Hasil
Stemming

Gambar 8. Stemming
3.2.

Hashing

Hashing adalah suatu cara untuk
mentransformasi sebuah string menjadi suatu nilai
yang unik dengan panjang tertentu (fixed-length)
yang berfungsi sebagai penanda string tersebut.
Hasil tokenizing, filtering dan stemming:
Dokumen uji :
kasushukummatibedaindonesia
Dokumen asli :
kasushukummatibedaindonesia
Tabel 2. Hasil Substring dan Hashing
Dokumen Uji
No
Substring Hashing
1

kasu

2

shuk

3

umma

4

tibe

5

dain

6

indo

7

nesi

Pattern = “kasu”
Pattern = “kasu”
Hashing =
[(107*103)+(97*102)+(115*101)+(117*100)] mod
101
= (107000+9700+1150+117) mod 101
= 117967 mod 101
= 100
Pattern = “shuk”
Hashing =
[(115*103)+(104*102)+(117*101)+(107*100)]
mod 101
= (115000+10400+1170+107) mod 101
= 126677 mod 101
= 23

Algoritma
Rabin-Karp
tidak
bertujuan
menemukanstring yang cocok dengan string
masukan, melainkan menemukan pola(pattern)
yang sekiranya sesuai dengan teks masukan dan
jumlah hashing, seperti diatas.
Tabel 3.Hasil Parsing dan Hashing Dokumen
Asli
No
Substring Hashing
1

kasu

2

shuk

3

umma

4

tibe

5

dain

6

indo

7

nesi

Pattern = “kasu”
Hashing =
[(107*103)+(97*102)+(115*101)+(117*100)] mod
101
= (107000+9700+1150+117) mod 101
= 117967 mod 101
= 100
Pattern = “shuk”
Hashing =
[(115*103)+(104*102)+(117*101)+(107*100)]
mod 101
= (115000+10400+1170+107) mod 101
= 126677 mod 101
= 23
Perhitungan ini dilakukan pada semua
hasil parsing sehingga semua substring
mempunyai nilai hash. Hal yang samajuga
dilakukan pada dokumen latih kemudian nanti
akan dicocokkan nilai hash dari setiap substring
pada dokumen latih dengan dokumen uji.
Kemudian dihitung jumlah substring yang
ditemukan. Setelah itu akan dihitung nilai
kemiripannya (similarity) dengan menggunakan
rumus Dice’s Similarity Coeeficient.
3.3.

Tahap String Matching

Setelah pembentukan nilai hash maka akan
dilakukan pencocokan string. Fungsi yang
digunakan untuk pencocokan string adalah string
Matching.
3.3.1. Tahap Hitung Similarity
Setelah melakukan proses pencocokan
string, maka dilakukan tahap penghitungan nilai
similarity.
Penghitungan
persentase
nilai
similarity tersebut terdapat pada fungsi
similarity()Fungsi similarity diatas adalah
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implementasi dari Dice’s Similarity Coefficient.
Fungsi ini digunakan untuk menetukan nilai
similarity antara dua dokumen yang diuji. Dapat
dihitung dengan rumus :S = C/(A+B)*100%
Keterangan :
A dan B = Jumlah Skema Hash pada dokumen A
dan B
C = Jumlah Skema Hash pada dokumen A dan B
Tabel 4. Nilai Similarity
Parsing N=3
Mod
101

Start

Dokumen
Asli dan
Dokumen
Uji

PreProcessing

Uji

270

Informasi
Dokumen
dan Kata
Unik

Dokumen Asli
(B)

270

Parsing

Dokumen Uji
dan Asli (C)

540

Rumus : S =

100%

Dokumen
(A)

Substring
parsing

Algoritmaq Rabin
Karp

C/(A+B)*100%

Hashing

Hash Value

Bukti :
S =C/(A+B)*100%
S = 540/(270+270)*100%
S = 1*100%
S = 100%
Maka dari hasil tahapan ini dapat
disimpulkan dokumen Uji dan Asli tingkat nilai
Similarity= 100%
3.4.

StringMatching

Hasil
Plagiarisme

Flowchart Terhadap Aplikasi Sistem
stop

Berikut ini adalah aliran (Flowchart)
yang penulis gunakan dalam menggambarkan
logika program, adalah sebagai berikut :

Gambar 9. Flowchart Sistem
4.

Implementasi dan Pengujian

Implementasi ini dilakukan dengan
menerapkan Algoritma Rabin Karp dengan
menentukan file dokumen1 dengan file
dokumen2. Selanjutnya nilai bobot dari masing –
masing dokumen akan dihitung jumlah huruf dan
dicari bedanya untuk kemudian dicari kalkulasi
plagiarisme.
4.1. Tampilan Antarmuka
Tahap antarmuka dalam system dapat
digambarkan
sebagai
tahapan
untuk
mempermudah user dalam melakukan pengenalan
dan pemahaman rancangan sistem yang telah
dibangun. Adapun tampilan antarmuka yang telah
dibangun penulis, antara lain :
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1.

Menu Login
Menu
login
merupakan
proses
auntentifikasi untuk masuk ke dalam sistem.
Bentuk tampilan menu login dapat dilihat pada
gambar 10.

Gambar 12. Open DokumenUji
3.
Gambar 10. Tampilan menu login
Pengujian
terhadap
menu
login
dilakukan dengan memasukkan username dan
password. Jika username dan password yang
dimasukkan benar maka user mendapat hak akses
masuk ke sistem. Jika login gagal maka user
memeriksa kembali username dan password.
2.

Form Utama

Form Proses Algoritma Rabin Karp

Form prosesAlgoritma Rabin Karp
merupakan form yang memberikan akses untuk
memproses Dokumen Asli dan Dokumen Uji
menggunakan Algoritma Rabin Karp. Form ini
terdapat tombol kalkulasi plagiarisme yang
berfungsi
sebagai
penghitungan
persen
plagiarisme. Bentuk tampilan form proses
Algoritma Rabin Karp dapat dilihat pada gambar
13, gambar 14 dan gambar 15 berikut ini:

Menu utama merupakan tampilan aplikasi
saat pertama dijalankan. Tampilan menu utama
dapat dilihat pada gambar 11 di bawah ini :

Gambar 13.Tampilan Form Rabin Karp
dengan tingkat Similaritas 100%

Gambar 11.Tampilan Form Utama
Pengujian terhadap menu utama dilakukan dengan
memilih Open Dokumen Uji dan Open Dokumen
Asli .Jika semua file bisa terbuka maka pengujian
terhadap menu utama berhasil. Tampilan Open
Dokumen Uji dan Dokumen Asli dapat dilihat
pada gambar 12 di bawah ini :
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2.
3.
4.
5.

5.
Gambar 14.Tampilan Form Rabin Karp
dengan tingkat Similaritas 90%

Gambar 15.Tampilan Form Rabin Karp
dengan tingkat Similaritas 40%
Pada uji coba ini terdapat 3 dokumen uji
yang mempunyai 3 dokumen latih dengan
algortima Rabin-Karp dan serta menggunakan
stemming. Tabel 5 adalah contoh asil uji coba.
Tabel 5. Hasil PengujianAkurasi
Similaritas atau Tingkat Kesamaan dengan
Algoritma
No

Kode
Dokumen

Dokumen
latih

Rabin - Karp
T(s)

S(%)

0.56

100

A

100%
sama
90% sama

0.45

90.98

40% sama

0.53

40.7

1
2
3
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Sebagai penutup dari penulisan skripsi
ini, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan
kesimpulan, antara lain :
1. Telah dibuat suatu sistem yang dapat
digunakan untuk mendeteksi plagiarisme
terhadap
dokumen
teks
dengan
menggunakan algoritma Rabin-Karp.
2. Aplikasi pendeteksian plagiarisme ini
dirancang
menggunakan
bahasa
pemrograman java dan IDE Netbeans 6.0.1
3. Sistem yang lebih user friendly dengan
menerapkan bentuk Graphical User
Interface (GUI) pada antarmuka sistem.
4. Penggunaan stemming berpengaruh pada
akurasi nilai similarity yang dihasilkan.
Dengan
menggunakan
stemming
menghasilkan nilai yang cenderung kurang
baik dibandingkan tanpa menggunakan
stemming. Tetapi pada kasus tertentu seperti
pengubahan bentuk kalimat algoritma
Rabin-Karp
yang
disisipi
stemming
menghasilkan akurasi nilai similarity yang
lebih baik.
5. Aplikasi pendeteksi plagiarisme ini untuk
menghitung
kalkulasi
plagiarisme
berdasarkan tingkat kesamaan jenis huruf,
angka dan simbol per karakter.
5.2.

ada 5 jenis penilaian persentase
similarity:
1.
0% :Hasi luji 0% berarti kedua dokumen
tersebut benar-benar berbeda baik dari segi
isi dan kalimat secara keseluruhan.

< 15%: Hasil uji 15% berarti kedua
dokumen tersebut hanya mempunyai
sedikit kesamaan.
15-50%: Hasil uji 15-50% berarti
menandakan dokumen tersebut termasuk
plagiat tingkat sedang.
>50%: Hasil uji lebih dari 50% berarti
dapat dikatakan bahwa
dokumen tersebut mendekati plagiarism.
100%: Hasil uji 100% menandakan bahwa
dokumen tersebut adalah plagiat karena
dari awal sampai akhir mempunyai isi yg
sama persis.

Saran
Berkaitan dengan telah terselesainnya
penulisan jurnal ini, ada beberapa masukan dan
saran – saran yang disampaikan sebagai berikut :
1.
Perlu dilakukan penelitihan lebih lanjut
dalam tata bahasa, terutama mengenai
aturan penambahan imbuhan. Pendeteksi
kutipan langsung dan bentuk penulisan
kata yang berbeda tetapi memiliki makna
yang sama ataupun penulisan kata yang
sama tetapi memiliki makna yang berbeda.
2.
Perlu data uji dan data latih yang lebih
bervariasi seperti pengubahan bentuk
kalimat yang lebih banyak sehingga
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3.
4.

pengaruh penggunaan stemming dapat
lebih akurat. Dan juga penggunaan rumus
hashing yang lebih baik sehingga
menghasilkan akurasi yang mungkin lebih
baik.
Perlu dikembangkan proses tambahan pre
– processing yang memiliki performa yang
lebih baik.
Perlu dikembangkan system yang lebih
user friendly dengan menerapkan bentuk
Graphical User Interface (GUI) pada
sistem.
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