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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi saat ini berkembang sangat pesat, hal ini sangat mendukung 

terhadap kebutuhan manusia yang ingin serba cepat dan mudah dalam 

mendapatkan suatu informasi. Terlebih bagi seseorang yang gemar akan dunia 

internet, untuk mendapatkan informasi tidak harus bersusah payah, dengan 

koneksi internet semua informasi dapat diakses dengan mudah dan tanpa batas. 

Manfaat ini sangat dirasakan khususnya oleh siswa ataupun mahasiswa, karena 

dengan mudah mereka dapat mencari informasi serta literature untuk 

mengerjakan tugas tanpa harus bersusah payah untuk memahami serta 

mempelajari konsep tugas yang diberikan, hanya dengan mengambil dan 

mengutip pekerjaan orang lain (copy – paste) semua dapat terselesaikan. Terlebih 

lagi bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir, baik dalam penyusunan 

proposal, landasan teori, paper/ makalah , dan lain sebagainya. Kebanyakan dari 

mereka memilih melakukan cara ini agar semua cepat terselesaikan.  

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau 

pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan 

menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Pelaku plagiat disebut 

sebagai plagiator. Plagiarisme ini merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan 

secara tidak langsung dapat membuat seseorang menjadi malas untuk menggali 

kemampuan dan menjadikan kebodohan bagi mereka. Seringkali juga ditemukan 

agar tidak ketahuan oleh guru atau dosen, dilakukan modifikasi isi dengan 

merubah kata – kata yang ada dengan sinonimnya atau dengan merubah susunan 

paragraf dan lain sebagainya.  

Untuk mengatasi hal semacam ini, perlu dibangun sebuah aplikasi yang 

mampu mendeteksi apakah karya seseorang itu merupakan hasil plagiat atau tidak. 

Pada penelitian tugas akhir ini, dirancang sebuah aplikasi pendeteksi duplikasi 

dokumen teks Bahasa Indonesia menggunakan Algoritma Winnowing serta 

nantinya file itu akan dilakukan proses klasterisasi. Untuk klasterisasi dokumen ini 

digunakan Algoritma Fuzzy C-Means.   
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Sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian mengenai kasus ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mudafiq Riyan Pratama dengan 

judul ”Aplikasi Pendeteksi Duplikasi Dokumen Teks Bahasa Indonesia 

Menggunakan Algoritma Winnowing Dengan Metode K-Gram Dan Synonym 

Recognition”[1]. Dalam penelitian tersebut dilakukan perbandingan antara 1- 4 

file, pembentukan rangkaian gram  digunakan 7-gram, dilakukan proses Synonym 

Recognition serta menggunakan bahasa pemograman Java. Selain penelitian yang 

dilakukan oleh Mudafik, penelitian pendeteksian duplikasi teks Bahasa Indonesia 

ini juga dilakukan oleh Arini Rahmawati Rosyadi yang berjudul “Pembangunan 

Sistem pendeteksi Penggunaan Situs Wikipedia Sebagai Referensi Dengan 

Algoritma Winnowing Menggunakan Metode N- Gram”[2]. Arini menggunakan 

preprocessing terhadap file teks dokumen yang akan dikoreksi dan preprocessing 

terhadap situs pembanding yang akan digunakan serta  menggunakan metode  N- 

Gram. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan klasterisasi dokumen uji, 

kemudian hasil klaster yang paling dekat dengan data latih akan dideteksi 

kesamaanya dengan menggunakan Fuzzy C- Means.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa 

rumusan masalah pada tugas akhir ini, diantaranya: 

1. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat melakukan proses klasterisasi 

serta melakukan deteksi duplikasi dokumen teks Bahasa Indonesia? 

2. Bagaimana menerapkan Algoritma Winnowing dengan metode k-gram 

untuk mendeteksi duplikasi dokumen teks? 

3. Bagaimana menerapkan Algoritma Fuzzy C-Means untuk mengklaster 

dokumen yang di uji? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tugas akhir ini lebih spesifik dan fokus pada 

permasalahan, maka diperlukan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis 

desktop. 

2. Dokumen yang diuji hanya dokumen teks dalam Bahasa Indonesia. 

3. Dokumen hanya berupa file berekstensi doc. 

4. Pengklasteran dibatasi sebanyak 3 klaster saja.  

5. Tidak mendeteksi penjiplakan gambar di dalam file dokumen. 

6. Dokumen dikatakan terduplikasi jika persentase threshold similarity 

setidaknya 50%. 

7. Dokumen yang dianalisa adalah paper/ makalah . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun perangkat lunak yang dapat mendeteksi duplikasi atau 

penjiplakan dokumen teks bahasa indonesia serta pengklasteran dari 

dokumen yang akan di uji. 

2. Mengimplementasikan Algoritma Winnowing dengan metode k-gram 

untuk proses text document fingerprinting. 

3. Mengimplementasikan Algoritma Fuzzy C-Means untuk pengklasteran 

dokumen.  

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

1.5.1 Studi Literatur 

a. Pengumpulan berbagai macam literatur, seperti paper/ makalah , 

dan artikel yang berhubungan dengan algoritma Winnowing dan 

Fuzzy C-Means. 

b. Mempelajari bagaimana cara kerja Algoritma Winnowing dan 

Fuzzy C-Means dalam melakukan optimasi data serta proses 

klasterisasi yang dilakukan. 
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c. Pemahaman bahasa pemrograman Java yang mendukung 

implemetasi Algoritma Winnowing dan Fuzzy C-Means. 

1.5.2 Merancang Desain Sistem 

Perancangan desain sistem disini mendefinisikan kebutuhan- 

kebutuhan fungsional dan persiapan rancang bangun aplikasi, baik 

dari sisi arsitektur maupun dari segi interface.  

1.5.3 Implementasi Sistem  

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi pendeteksi 

duplikasi dokumen teks Bahasa Indonesia menggunakan Algoritma 

Winnowing serta klasterisasi dokumen dengan menggunakan 

Algoritma Fuzzy C-Means.  

1.5.4 Pengujian Sistem 

Pengujian didasarkan pada cara kerja aplikasi diantarnya: 

- Pengujian ketepatan deteksi klasterisasi. 

- Konfigurasi parameter yang berbeda. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi beberapa pembahasan diantaranya 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi penelitian yang digunakan sebagai acuan dan 

sistematika dalam pembuatan tugas akhir ini.  

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori – teori yang mendukung dalam 

pembuatan tugas akhir aplikasi pendeteksi duplikasi teks 

Bahasa Indonesia serta klasifikasi dokumen ini.  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Mendefinisikan kebutuhan – kebutuhan sistem dan desain  

dari aplikasi yang akan dibuat.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas mengenai implemantasi sistem serta 

melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat. 
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Dimana ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari 

sistem yang telah dibuat apakah sudah bekerja sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil 

pengerjaan tugas akhir yang telah dibuat.  


