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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Plagiarisme 

Plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiarius yang berarti penculik dan 

plagium yang berarti menculik (Herqutanto, 2013). Dilihat dari akar katanya, 

plagiarisme dalam penulisan laporan akademis merupakan pencurian terhadap kata-

kata atau gagasan tanpa adanya izin dari pemiliknya. 

 Soelistyo (2011) dalam bukunya “Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan 

Etika” memberikan beberapa tipe plagiarisme. 

1. Plagiarisme Kata demi Kata (Word for Word Plagiarism). Penulis 

menggunakan kata yang sama diambil dari penulis lain tanpa menyebutkan 

sumbernya. 

2. Plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source). Penulis mengambil gagasan 

dan ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. 

3. Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship). Penulis mengakui 

karya orang lain sebagai miliknya sendiri. 

4. Self Plagiarism.  Melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya sendiri. 

Soelistyo (Jannah dan Andriani, 2013) menuliskan sanksi yang diberikan 

bagi mahasiswa yang melakukan plagiat menurut Peraturan Mendiknas No. 17 

Tahun 2010 diurutkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah 

teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, 

pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah mahasiswa, pemberhentian sebagai 

mahasiswa secara terhormat atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus 

dari suatu program pendidikan. Wijaya (Ernawati, dkk., 2014) menyebutkan 
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berbagai macam cara untuk mencegah plagiarisme, yaitu dengan menumbuhkan 

integritas mahasiswa, meningkatkan fungsi dan peran pembimbing skripsi, dan 

menggunakan software antiplagiarisme. 

2.1.1 Dokumen Asli dan Dokumen Uji Pengujian Plagiarisme 

Subbab ini berbicara mengenai dokumen asli dan dokumen uji yang 

digunakan dalam pengujian. Dokumen uji yang digunakan dalam pengujian 

merupakan dokumen hasil modifikasi dari dokumen asli. Ketentuan yang 

digunakan pada dokumen asli dan dokumen uji adalah sebagai berikut (Leonardi, 

2013). 

1. Dokumen Asli (X): Dokumen asli yang akan diuji. 

2. Dokumen Uji (X - Copy): Dokumen uji yang isinya sama persis dengan 

dokumen asli. 

3. Dokumen Uji Tidak Sama: Dokumen uji yang isinya sangat berbeda dengan 

dokumen asli. 

4. Dokumen Uji (X – 20 Atas): Dokumen uji yang isinya telah dipotong sebanyak 

20% dari jumlah kata pada dokumen asli. Pemotongan dimulai dari awal 

dokumen. 

5. Dokumen Uji (X – 20 Tengah): Dokumen uji yang isinya telah dipotong 

sebanyak 20% dari jumlah kata pada dokumen asli. Pemotongan berada di 

bagian tengah dokumen. 

6. Dokumen Uji (X – 20 Bawah): Dokumen uji yang isinya telah dipotong 

sebanyak 20% dari jumlah kata pada dokumen asli. Pemotongan dimulai dari 

bagian akhir dokumen. 
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7. Dokumen Uji (X – 60 Atas): Dokumen uji yang isinya telah dipotong sebanyak 

60% dari jumlah kata pada dokumen asli. Pemotongan berada di bagian awal 

dokumen. 

8. Dokumen Uji (X – 60 Tengah): Dokumen uji yang isinya telah dipotong 

sebanyak 60% dari jumlah kata pada dokumen asli. Pemotongan berada di 

bagian tengah dokumen. 

9. Dokumen Uji (X – 60 Bawah): Dokumen uji yang isinya telah dipotong 

sebanyak 60% dari jumlah kata pada dokumen asli. Pemotongan dimulai dari 

bagian akhir dokumen. 

10. Dokumen Uji (X – 20 Tukar): Dokumen uji yang isinya sama persis dengan 

dokumen asli dan terdapat penukaran posisi kalimat sebanyak 20%. 

11. Dokumen Uji (X – 40 Tukar): Dokumen uji yang isinya sama persis dengan 

dokumen asli dan terdapat penukaran posisi kalimat sebanyak 40%. 

12. Dokumen Uji (X – Ubah): Dokumen uji yang isinya diambil dari dokumen asli 

dan beberapa kalimat akan mengalami perubahan dari aktif menjadi pasif atau 

sebaliknya. 

13. Dokumen Uji (X – Kalimat): Dokumen uji yang isinya diambil dari dokumen 

asli dan terdapat beberapa kalimat yang diduplikat. 

2.2 E-Learning 

E-Learning merupakan media yang digunakan oleh pengajar, seperti guru 

atau dosen, untuk memberikan informasi ke peserta ajar lewat komputer atau 

internet (Basuki, 2015). E-Learning dapat mengatasi masalah keterbatasan ruang 

dan waktu antara pengajar dan peserta ajarnya (Sutisna, 2008). 

 Clark dan Mayer (Hanum, 2013) memberikan ciri-ciri E-Learning, yaitu: 
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1. Tujuan pembelajaran memiliki konten yang relevan. 

2. Adanya penggunaan metode instruksional, seperti latihan yang dapat membantu 

pembelajaran. 

3. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan unsur-unsur media, seperti 

gambar. 

4. Pembelajaran dapat dilakukan secara terpusat pada pengajar ataupun secara 

mandiri. 

5. Pemahaman dan keterampilan individu dapat dibangun atau kinerja 

pembelajaran kelompok dapat ditingkatkan. 

Effendi dan Zhuang (Susanti dan Sholeh, 2008) memberikan beberapa 

keuntungan dari E-Learning, yaitu: 

1. Menghemat biaya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk peralatan kelas. 

2. Fleksibilitas waktu. E-Learning membuat pelajar tidak perlu tergantung pada 

waktu karena pelajar dapat mengakses materi di E-Learning dengan internet 

sesuai dengan waktu yang diinginkan 

3. Fleksibilitas tempat. Materi yang berada di E-Learning dapat diakses dimana 

saja asal terhubung dengan jaringan internet. 

4. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Pelajar dapat belajar sesuai dengan 

kecepatannya masing-masing. 

5. Efektivitas Pengajaran. E-Learning dapat membuat pelajar lebih mengerti isi 

pelajaran. 

6. Ketersediaan On-demand. E-Learning dapat diakses sewaktu-waktu di berbagai 

tempat yang terhubung dengan internet sehingga dapat membantu dalam 

mengerjakan atau menyelesaikan tugas kapanpun. 
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2.3 Moodle 

 Moodle merupakan sebuah sistem berbasis template dimana pengguna 

harus menambahkan kontennya sendiri (Nedeva, 2005). Moodle merupakan 

singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle 

memiliki banyak fitur yang dapat digunakan seperti pengumpulan tugas, diskusi, 

chatting, dan lain-lain. 

 Moodle merupakan platform open source yang gratis di bawah ketentuan 

GPL (General Public License) dan dapat didistribusikan atau dimodifikasi di bawah 

ketentuan GNU General Public License sesuai dengan yang dipublikasikan oleh 

Free Software Foundation (Setiawati, dkk., 2012). Moodle menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database yang dapat berjalan pada berbagai web server. 

Moodle sudah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di seluruh 

dunia. Pada tahun 2011, terdapat 3324 web dari 175 negara yang menggunakan 

Moodle dan tersedia dalam 75 bahasa (Triandini, dkk., 2011). 

2.4 Algoritma Winnowing 

 Algoritma Winnowing merupakan salah satu algoritma document 

fingerprinting yang dapat digunakan untuk mendeteksi penjiplakan dokumen. 

Document fingerprint sendiri adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi 

kemiripan dokumen dengan dokumen yang lain (Priantara, dkk., 2011). Algoritma 

Winnowing telah memenuhi salah satu syarat algoritma penjiplakan, yaitu 

whitespace insensitivity, melakukan pembuangan terhadap karakter yang tidak 

relevan seperti tanda baca (Ridho, 2013).  

 Langkah-langkah yang dilakukan oleh Algoritma Winnowing adalah 

sebagai berikut (Schleimer, dkk., 2003). 
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1. Preprocessing 

Proses preprocessing dilakukan untuk menghilangkan karakter yang tidak 

relevan pada dokumen teks seperti tanda baca dan spasi. Proses preprocessing 

juga dilakukan untuk mengubah huruf kapital menjadi huruf non kapital. Proses 

ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Proses Preprocessing pada teks 

 (Sumber: Schleimer, dkk., 2003)  

2. Metode K-grams 

Teks yang telah melewati tahap preprocessing akan dibentuk menjadi k-grams. 

Gambar 2.2 menggambarkan contoh pembentukan k-grams dengan nilai k=5. 

 
Gambar 2.2 Hasil Pembentukan K-grams  

(Sumber: Schleimer, dkk., 2003) 

3. Hashing 

Setelah itu teknik hashing dilakukan pada setiap k-grams yang dihasilkan dari 

langkah sebelumnya. Gambar 2.3 merupakan hasil dari hashing yang dilakukan. 

 
Gambar 2.3 Hasil Hashing pada Setiap K-grams 

(Sumber: Schleimer, dkk., 2003) 
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4. Pembentukan Window 

Setiap nilai hash akan dibagi menjadi Window-Window. Dari setiap Window 

akan dipilih nilai terkecil. Apabila terdapat dua atau lebih nilai terkecil pada 

satu Window, maka dipilih nilai terkecil yang paling kanan. Nilai terkecil yang 

sudah dipilih sebelumnya tidak akan dipilih lagi. Pada Gambar 2.4, panjang 

Window adalah 4 dan nilai terkecil ditunjukkan pada teks yang di-bold. Nilai 

hash yang sudah di-bold tidak akan di-bold lagi. 

 
Gambar 2.4 Pembentukan Window pada Nilai Hash 

(Sumber: Schleimer, dkk., 2003) 

5. Hasil fingerprint 

Gambar 2.5 menunjukkan fingerprint yang dihasilkan oleh Algoritma 

Winnowing beserta dengan posisinya. 

 
Gambar 2.5 Fingerprint yang Dihasilkan  

(Sumber: Schleimer, dkk., 2003) 

2.5 Rolling Hash 

 Rolling Hash adalah teknik hashing pada rangkaian grams yang terbentuk 

oleh metode k-grams yang menghasilkan nilai hash (Ridho, 2013). Berikut adalah 

persamaan Rolling Hash (Ridho, 2013). 
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 𝐻(𝑐1…𝑐𝑘) = 𝑐1 ∗ 𝑏(𝑘−1) + 𝑐2 ∗ 𝑏(𝑘−2) + ⋯ + 𝑐(𝑘−1) ∗ 𝑏 + 𝑐𝑘         …(2.1) 

Keterangan: 

c: nilai ASCII karakter 

b: basis (bilangan prima) 

k: banyak karakter 

 Dengan menggunakan Rolling Hash, nilai hash untuk substring atau grams 

berikutnya dapat dihitung dari nilai hash substring sebelumnya (Wijaya, 2015). Hal 

ini akan mempercepat perhitungan dibandingkan dengan menggunakan persamaan 

sebelumnya (Ridho, 2013). 

𝐻(𝑐2…𝑐𝑘+1) = (𝐻(𝑐1…𝑐𝑘) − 𝑐1 ∗ 𝑏𝑘−1) ∗ 𝑏 + 𝑐𝑘+1                         …(2.2) 

Keterangan: 

c: nilai ASCII karakter 

b: basis (bilangan prima) 

k: banyak karakter 

2.6 Jaccard Coefficient 

Persamaan Jaccard Coefficient merupakan pengukuran similaritas pada 

sekumpulan data yang sama dan Jaccard Coefficient digunakan oleh banyak 

aplikasi (Carnahan, dkk., 2014). Perhitungan similaritas dokumen didapat dengan 

menggunakan persamaan Jaccard Coefficient yang ditunjukkan pada persamaan di 

bawah, dimana W(𝑑𝑖) merupakan fingerprint yang dihasilkan dari dokumen teks 1 

dan W(𝑑𝑗) merupakan fingerprint yang dihasilkan dari dokumen teks 2. Semakin 

besar nilai similaritas berdasarkan fingerprint, maka tindakan plagiarismenya akan 

semakin kuat (Wibowo, dkk., 2013). Berikut adalah persamaan Jaccard Coefficient 

(Ridho, 2013). 
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                              𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠(𝑑𝑖, 𝑑𝑗) =  
|𝑊(𝑑𝑖)∩𝑊(𝑑𝑗)|

|𝑊(𝑑𝑖)∪𝑊(𝑑𝑗)|
∗ 100%        …(2.3) 

2.7 Precision, Recall, dan F-Measure 

Precision merupakan nilai yang dihasilkan dari perbandingan antara jumlah 

hasil relevan yang diperoleh dan jumlah hasil yang diperoleh. Precision digunakan 

untuk mengukur ketepatan atau ketelitian (Amin, 2012). Tingkat ketepatan 

informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem 

dapat diukur dengan Precision (Riany, dkk., 2016). Berikut merupakan persamaan 

untuk menghitung Precision (Amin, 2012). 

                               𝑃 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑
         …(2.4) 

Recall merupakan hasil perbandingan antara jumlah hasil relevan yang 

diperoleh dan jumlah semua hasil yang relevan yang berada di koleksi. Pengukuran 

tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi dapat 

menggunakan Recall (Riany, dkk., 2016). Berikut merupakan persamaan untuk 

menghitung Recall (Amin, 2012). 

                         𝑅 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
         …(2.5) 

Tingkat keakuratan sistem dapat dihitung dengan menggunakan F-Measure, 

yang merupakan kombinasi rata-rata harmonic dari Precision dan Recall (Widjojo, 

dkk., 2014). F-Measure dapat memberikan penilaian kinerja yang lebih seimbang 

dikarenakan F-Measure adalah hasil rata-rata harmonis dari Precision dan Recall 

(Parwita dan Winarko, 2015). Berikut merupakan persamaan untuk menghitung F-

Measure (Parwita dan Winarko, 2015). 

                                𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
         …(2.6) 
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