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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan suatu proses mengubah sikap dan prilaku seseorang atau kelompok orang dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup. Banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta 

menyelenggarakan Pendidikan untuk mendukung meningkatkan kualitas Pendidikan dan daya saing 

bangsa.Institut Teknologi dan Bisnis ITB STIKOM Bali merupakan salah satu perguruan tinggi swasta 

yang ada di provinsi Bali. ITB STIKOM Bali merupakan perguruan tinggi IT yang dalam proses belajar 

mengajar semuanya menggunakan teknologi informasi. Dari berbagai kelebihan yang ditawarkan 

menggunakan teknologi informasi terdapat kekurangan atau kendala terutama pada sistem E-Learning, 

dimana E-Learning belum mampu untuk mengcover plagiarisme pada dokumen tugas mahasiswa yang 

dikirimkan. Dosen mmengalami kendala dalam proses koreksi tugas mahasiswa yang terindikasi 

melakukan plagiarisme.Dalam mencegah permasalahan plagiarism diperlukan sebuah sosialisasi 

mengenai pentingnya menghindari tindakan plagiarisme dan undang – undang yang mengatur tentang 

tindakan plagiarisme. Selain itu juga perlu dilakukan sebuah tindakan untuk mendeteksi terjadinya 

tindakan plagiarisme sehingga tindakan tersebut dapat dicegah. Dalam mendeteksi terjadinya 

plagiarisme pada tugas mahasiswa perlu sebuah tools yang mampu mencocokan tugas mahasiswa guna 

mengetahui tingkat kemiripan tugas mahasiswa dengan menggunakan algoritma winnowing. Hasil 

penelitian menunjukan algoritma winnowing mendapatkan hasil terbaik pada uji coba dengan nilai n-

gram (n) = 3 dan window (w) = 3. 

 

Kata kunci : Text Mining, Winnowing, Tugas mahasiswa 

 

ABSTRACTS 

 

Education is a process of changing the attitudes and behavior of a person or group of people in an effort 

to improve the quality of life. Many universities, both public and private, organize education to support 

improving the quality of education and the nation's competitiveness. The ITB STIKOM Bali Institute of 

Technology and Business is one of the private universities in the province of Bali. ITB STIKOM Bali is 

an IT college which in the teaching and learning process all use information technology. Of the various 

advantages offered by using information technology, there are shortcomings or obstacles, especially in 

the E-Learning system, where E-Learning has not been able to cover plagiarism in the submitted student 
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assignment documents. Lecturers experience problems in the process of correcting student assignments 

which are indicated to be plagiarism. In preventing plagiarism problems, a socialization is needed about 

the importance of avoiding plagiarism and the laws governing plagiarism. In addition, it is also 

necessary to take an action to detect the occurrence of plagiarism so that these actions can be prevented. 

In detecting the occurrence of plagiarism in student assignments, a tool is needed that is able to match 

student assignments in order to determine the level of similarity in student assignments using the 

winnowing algorithm. The results showed that the winnowing algorithm got the best results in trials 

with a value of n-gram (n) = 3 and window (w) = 3. 

 

Keywords : Text Mining, Winnowing, student work 

1.PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu proses 

mengubah sikap dan prilaku seseorang atau 

kelompok orang dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidup. Dalam menempuh pendidikan 

seseorang dapat menempuhnya melalui 

pendidikan formal atau pendidikan informal. 

Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap 

warga menempuh pendidikan dasar. Hal ini 

merupakan amanah undang-undang dasar 

1945. Setelah menempuh Pendidikan dasar 

diharapkan dapat melanjutkan sampai jenjang 

perguruan tinggi guna untuk meningkatkan 

kualitas dan daya saing bangsa. Banyak 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta 

menyelenggarakan Pendidikan untuk 

mendukung meningkatkan kualitas 

Pendidikan dan daya saing bangsa. 

Institut Teknologi dan Bisnis ITB STIKOM 

Bali merupakan salah satu perguruan tinggi 

swasta yang ada di provinsi Bali. ITB 

STIKOM Bali merupakan perguruan tinggi IT 

yang dalam proses belajar mengajar semuanya 

menggunakan teknologi informasi. Teknologi 

yang dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar yaitu teknologi berbasis website 

seperti Sistem Informasi Online, E-Learning, 

Ms Teams, Sistem Informasi Akademik, 

Sistem Informasi Dosen. Untuk menunjang 

penelitian dan pengabdian juga dikembangkan 

website E-Research dan untuk perpustakaan 

menggunakan E-Library. Dalam proses 

belajar mengajar E-Learning merupakan yang 

paling dominan digunakan. E-Learning dapat 

mengcover kegiatan seperti dosen upload 

materi, tugas, quiz dan diskusi sedangkan 

mahasiswa dapat mendownload materi, 

mengupload tugas mengerjakan quiz dan 

berdiskusi di forum kelas.  

Dari berbagai kelebihan yang ditawarkan 

menggunakan teknologi informasi terdapat 

kekurangan atau kendala terutama pada sistem 

E-Learning, dimana E-Learning belum 

mampu untuk mengcover plagiarisme pada 

dokumen tugas mahasiswa yang dikirimkan. 

Dosen masih mengkoreksi tugas secara 

manual,  sehingga dosen memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk mengkoreksi semua 

tugas mahasiswa. Selain itu juga mengalami 

kendala dalam proses koreksi tugas 

mahasiswa yang terindikasi melakukan 

plagiarisme.Plagiarisme merupakan salah satu 

tindakan mengambil atau mengakui ide / hasil 

karya orang lain tanpa mencantumkan atau 

tanpa ijin dari yang punya ide/ hasil karya. 

Banyak faktor yang menyebabkan tindakan 

plagiarisme terjadi khususnya dikalangan 

mahasiswa, seperti kurangnya kemampuan 

mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh dosen. Selain itu juga beberapa 

mahasiswa kurang memahami tentang makna 

plagiarisme serta undang-undang yang 

mengatur tentang tindakan plagiarisme. 

Dalam mencegah permasalahan plagiarism 

diperlukan sebuah sosialisasi mengenai 

pentingnya menghindari tindakan plagiarisme 

dan undang – undang yang mengatur tentang 

tindakan plagiarisme. Selain itu juga perlu 
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dilakukan sebuah tindakan untuk mendeteksi 

terjadinya tindakan plagiarisme sehingga 

tindakan tersebut dapat dicegah. Dalam 

mendeteksi terjadinya plagiarisme pada tugas 

mahasiswa perlu sebuah tools yang mampu 

mencocokan tugas mahasiswa guna 

mengetahui tingkat kemiripan tugas 

mahasiswa dengan menggunakan algoritma 

text mining. Ada banyak algoritma yang dapat 

digunakan untuk menganalisis kemiripan 

tugas mahasiswa salah satunya adalah 

algoritma winnowing. Dalam penelitian ini 

penulis akan mengimplementasikan algoritma 

winnowing dalam mendeteksi kemiripan tugas 

mahasiswa [1]. 

2. METODE PENELITIAN 

 

Adapun alur penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Gambar 1. merupakan alur penelitian yang 

digunakan dalam penelitia ini. File tugas 

mahasiswa akan melalui proses preprocessing 

terlebih dahulu seperti Case Folding, Filtering, 

Tokenizing dan Stemming. Setelah proses 

preprosesing dilakukan maka tahap selanjutnya 

dilakukan impementasi algoritma winnowing 

dalam mengukur tingkat kemiripan tugas 

mahasiswa.  

2.1. Algoritma Winnowing 

 

Algortima winnowing merupakan salah satu 

algoritma yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kesamaan kata (document fingerprinting) 

untuk mendeteksi plagiarism. Rolling hash 

merupakan algoritma yang digunakan mencari 

nilai hash dalam winnowing. Nilai hash 

merupakan nilai numerik yang terbentuk dari 

perhitungan ASCII setiap karakter. Langkah-

langkah dalam penerapan Algoritma Winnowing 

adalah sebagai berikut [2]: 

1. Langkah Pertama 

 

Penghapusan karakter yang tidak relevan yaitu 

berupa spasi, tanda baca serta spesial karakter 

seperti !,@,#,$,%,^,&,*,(,),_,-? 

Contoh : 

Akan dirubah menjadi  

2. Langkah Kedua 

 

Pembentukan Rangkaian n-gram yaitu dengan 

cara membentuk rangkaian karakter sepanjang n 

dari hasil pembuangan karakter yang tidak 

relevan pada langkang pertama. Dari text diatas 

telah dibersihkan dengan ukuran k=5 belaj elaja 

lajar ajarp jarpe arpem rpemr pemro emrog 

mrogr rogra  ogram grama raman amanc 

3. Langkah Ketiga 

 

Menghitung fungsi hash untuk setiap n-gram 

yaitu dengan cara menghitung nilai - nilai hash 

dari setiap gram, algoritma holling hash 

digunakan untuk menghitung nilai hash dalam 

algoritma winnowing. Rolling hash merupakan 

suatu teknik untuk mentransformasikan sebuah 

string menjadi nilai yang unik dengan panjang 

tertentu yang berfungsi sebagai penanda string 

tersebut. Fungsi tersebut menghasilkan nilai ini 

disebut fungsi hash, sedangkan nilai yang 

dihasilkan disebut nilai hash. Fungsi hash 

H(c1...ck) didefinisikan sebagai berikut :  

 

H(ck) = c1*b(k-1) +  c2*b(k-2)  + ... + ck*b(k-k) 

Keterangan : 
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c = nilai ascii karakter 

b = basis (bilangan prima) 

k = banyak karakter 

hasil rolling hash dari kalimat diatas yaitu  

 
1583490 1635489 1724342 1574366 

1696180 1586683 1831680 1788777 

1638938 1762281 1830629 1777214 

1672790 1812547 1578302  

4. Langkah Keempat 

 

Pembentukan window dari nilai hash dari 

window dengan ukuran 3 yaitu sebagai berikut : 

{1583490 1635489 1724342} 

{1635489 1724342 1574366} 

{1724342 1574366 1696180} 

{1574366 1696180 1586683} 

{1696180 1586683 1831680} 

{1586683 1831680 1788777} 

{1831680 1788777 1638938} 

{1788777 1638938 1762281} 

{1638938 1762281 1830629} 

{1762281 1830629 1777214} 

{1830629 1777214 1672790} 

{1777214 1672790 1812547} 

{ 1672790 1812547 1578302 } 

5. Langkah Kelima 

 

Langkah terakhir yaitu memilih nilai terkecil dari 

setiap window untuk dijadikan fingerprint, hasil 

dari nilai fingerprintnya sebagai berikut: 

 
[1583490,0] [1574366,3] [1586683,5] 

1638938,8] [1762281,9] [1672790,12] 

[1578302,14]  

 

Nilai fingerprint yang dibentuk dari algoritma 

winnowing digunakan untuk mengukur 

prosentase kemiripan teks pada persamaan 

Jaccard Coeficient. Persamaan Jaccard 

Coefficient digunakan untuk menghitung 

kemiripan (similarity) dari kumpulan kata-kata 

yang telah dihitung nilai hash nya. Berikut ini 

rumus persamaan Jaccard Coefficient. 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Flowchart Preprocessing 

 

Pada tahapan preprocessing dilakukan beberapa 

tahapan yaitu diawali dengan case folding yaitu 

mengkonversi seluruh huruf dalam tugas 

mahasiswa menjadi huruf kecil. Kemudian 

dilanjutkan dengan tahap tokenizing yaitu proses 

memisahkan setiap kata yang menyusun 

dokumen tugas mahasiswa dengan 

memanfaatkan karakter spasi. Tahap selanjutnya 

yaitu filtering dimana tahap ini akan mengambil 

kata yang penting dari tahap tokenizing. Tahap 

terakhir yaitu stemming dimana pada tahap ini 

mengubah sebuah kata menjadi kata dasar 

dengan menghilangkan imbuhan. Gambar 3 

merupakan flowchart preprocessing [4][5]. 

Mulai

Tugas Mahasiswa

Case Folding

Tokenizing

Filtering

Stemming

Selesai
 

Gambar.3 Flowchat Preprocessing 
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3.2. Implementasi Perbandingan Algoritma 

 

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam 

mengimplementasikan algoritma winnowing 

mendeteksi plagiarisme pada tugas mahasiswa 

yaitu : 

Tabel 1. Data Uji  

Percobaan 1. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 100 % 

Kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi menjadi 

“naskah acak yang 
sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. Dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. Probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu lama 

adalah sangat kecil. 

Kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi “naskah acak 
yang sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. Dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. Probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu 

lama adalah sangat 

kecil. 

Percobaan 2. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 50 % 

Kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi menjadi 

“naskah acak yang 
sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

Kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” diacak 
menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi “naskah acak 
yang sulit dibaca”  
oleh seseorang yang 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. Dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. Probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu lama 

adalah sangat kecil. 

tidak memiliki kunci 

dekripsi. 

Kriptanalisis adalah 

ilmu dan seni untuk 

memecahkan 

chiperteks menjadi 

plainteks tanpa 

mengetahui kunci 

yang diberikan. 

Pelakunya disebut 

kriptanalis.Kriptologi 

(cryptology) adalah 

studi mengenai 

kriptografi dan 

kriptanalisis 

Kriptografi sudah 

lama digunakan oleh 

tentara Sparta di 

Yunani pada 

permulaan tahun 400 

SM. 

Percobaan 3. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 30 % 

Kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi menjadi 

“naskah acak yang 
sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. Dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. Probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu lama 

adalah sangat kecil. 

Kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” diacak 
menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi “naskah acak 
yang sulit 

dibaca”.Kriptanalisis 
adalah ilmu dan seni 

untuk memecahkan 

chiperteks menjadi 

plainteks tanpa 

mengetahui kunci 

yang diberikan. 

Pelakunya disebut 

kriptanalis.Kriptologi 

(cryptology) adalah 

studi mengenai 

kriptografi dan 

kriptanalisis 

Kriptografi sudah 

lama digunakan oleh 

tentara Sparta di 

Yunani pada 



Jurnal informasi dan Komputer Vol: 10 No:1.2022                                                                      P-ISSN: 2337-
8344 
                                                                                                                                                     E-ISSN: 2623-
1247 

 

225 | S T M I K  D i a n  C i p t a  C e n d i k i a  K o t a b u m i  
 

permulaan tahun 400 

SM. Mereka 

menggunakan alat 

yang namanya 

scytale. 

 

1. Case Folding 

 

Tahap pertama dalam preprocessing yaitu case 

folding yaitu proses dimana semua data uji akan 

dirubah menjadi huruf kecil semua karakter 

selain huruf dan angka dihilangkan dan dianggap 

delimiter. Hasil dari case folding dapat dilihat 

pada tabel 2 

Tabel 2. Hasil Case Folding  

Percobaan 1. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 100 % 

kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi “naskah acak 
yang sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu 

lama adalah sangat 

kecil. 

kriptografi adalah ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi menjadi 

“naskah acak yang 
sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu lama 

adalah sangat kecil. 

Percobaan 2. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 50 % 

kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

kriptografi adalah ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi “naskah acak 
yang sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu 

lama adalah sangat 

kecil. 

enkripsi dimana 

“naskah asli” diacak 
menggunakan suatu 

kunci enkripsi menjadi 

“naskah acak yang 
sulit dibaca”  oleh 
seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. 

kriptanalisis adalah 

ilmu dan seni untuk 

memecahkan 

chiperteks menjadi 

plainteks tanpa 

mengetahui kunci yang 

diberikan. pelakunya 

disebut 

kriptanalis.kriptologi 

(cryptology) adalah 

studi mengenai 

kriptografi dan 

kriptanalisis kriptografi 

sudah lama digunakan 

oleh tentara sparta di 

yunani pada permulaan 

tahun 400 sm. 

Percobaan 3. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 30 % 

kriptografi adalah 

ilmu mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” 
(plaintext) diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi “naskah acak 
yang sulit dibaca” 
(ciphertext) oleh 

seseorang yang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi. dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli. probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang yang tidak 

kriptografi adalah ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

“naskah asli” diacak 
menggunakan suatu 

kunci enkripsi menjadi 

“naskah acak yang 
sulit 

dibaca”.kriptanalisis 
adalah ilmu dan seni 

untuk memecahkan 

chiperteks menjadi 

plainteks tanpa 

mengetahui kunci yang 

diberikan. pelakunya 

disebut 

kriptanalis.kriptologi 

(cryptology) adalah 

studi mengenai 

kriptografi dan 



Jurnal informasi dan Komputer Vol: 10 No:1.2022                                                                      P-ISSN: 2337-
8344 
                                                                                                                                                     E-ISSN: 2623-
1247 

 

226 | S T M I K  D i a n  C i p t a  C e n d i k i a  K o t a b u m i  
 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

yang tidak terlalu 

lama adalah sangat 

kecil. 

kriptanalisis kriptografi 

sudah lama digunakan 

oleh tentara sparta di 

yunani pada permulaan 

tahun 400 sm. mereka 

menggunakan alat 

yang namanya scytale. 

 

2. Filtering 

 

Filtering merupakan proses menghapus kata-kata 

pada sebuah kalimat yang sering keluar dan 

dianggap tidak penting seperti penghubung, 

waktu, kata tanya dan lain sebagainya. Hasil dari 

Remove Stop Word dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3. Hasil Remove Stop Word  

Percobaan 1. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 100 % 

kriptografi ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

naskah asli plaintext 

diacak menggunakan 

suatu kunci enkripsi 

menjadi naskah acak 

sulit dibaca ciphertext 

oleh seseorang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

tidak terlalu lama 

sangat kecil 

kriptografi ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

naskah asli plaintext 

diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi naskah 

acak sulit dibaca 

ciphertext oleh 

seseorang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan 

kembali data asli 

probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam 

waktu tidak terlalu 

lama sangat kecil 

Percobaan 2. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 50 % 

kriptografi ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

naskah asli plaintext 

diacak menggunakan 

suatu kunci enkripsi 

menjadi naskah acak 

sulit dibaca ciphertext 

oleh seseorang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang tidak 

mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

tidak terlalu lama 

sangat kecil 

kriptografi ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

naskah asli diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi naskah 

acak sulit dibaca  

oleh seseorang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi 

kriptanalisis ilmu 

seni memecahkan 

chiperteks menjadi 

plainteks tanpa 

mengetahui kunci 

diberikan pelakunya 

kriptanalis 

kriptologi 

cryptology studi 

mengenai 

kriptografi 

kriptanalisis 

kriptografi sudah 

lama digunakan 

oleh tentara sparta 

yunani pada 

permulaan tahun sm 

Percobaan 3. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 30 % 

kriptografi ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

naskah asli plaintext 

diacak menggunakan 

suatu kunci enkripsi 

menjadi naskah acak 

sulit dibaca ciphertext 

oleh seseorang tidak 

memiliki kunci 

dekripsi dekripsi 

menggunakan kunci 

dekripsi bisa 

mendapatkan kembali 

data asli probabilitas 

mendapat kembali 

naskah asli oleh 

seseorang tidak 

kriptografi ilmu 

mengenai teknik 

enkripsi dimana 

naskah asli diacak 

menggunakan suatu 

kunci enkripsi 

menjadi naskah 

acak sulit dibaca 

kriptanalisis ilmu 

seni memecahkan 

chiperteks menjadi 

plainteks tanpa 

mengetahui kunci 

diberikan pelakunya 

kriptanalis 

kriptologi 

cryptology studi 

mengenai 
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mempunyai kunci 

dekripsi dalam waktu 

tidak terlalu lama 

sangat kecil 

kriptografi 

kriptanalisis 

kriptografi sudah 

lama digunakan 

oleh tentara sparta 

yunani pada 

permulaan tahun sm 

mereka 

menggunakan alat 

namanya scytale 

 

3. Tokenizing 

 

Tokenizing merupakan proses pemotongan 

string menjadi potongan kata yang kumudian 

disusun menjadi baris. Hasil Tokenizing dapat 

dilihat pada tabel 4 

Tabel 4. Hasil Tokenizing 

Percobaan 1. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 100 % 

|kriptografi| |ilmu| 

|mengenai| |teknik| 

|enkripsi| |dimana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |diacak| 

|menggunakan| |suatu| 

|kunci| |enkripsi| 

|menjadi |naskah| 

|acak| |sulit| |dibaca| 

|ciphertext| |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|memiliki| |kunci| 

|dekripsi| |dekripsi| 

|menggunakan| |kunci| 

|dekripsi| |bisa| 

|mendapatkan| 

|kembali| |data| |asli| 

|probabilitas| 

|mendapat| |kembali| 

|naskah| |asli| |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|mempunyai| |kunci| 

|dekripsi| |dalam| 

|waktu| |tidak| |terlalu| 

|lama| |sangat| |kecil| 

|kriptografi| |ilmu| 

|mengenai| |teknik| 

|enkripsi| |dimana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |diacak| 

|menggunakan| 

|suatu| |kunci| 

|enkripsi| |menjadi 

|naskah| |acak| |sulit| 

|dibaca| |ciphertext| 

|oleh| |seseorang| 

|tidak| |memiliki| 

|kunci| |dekripsi| 

|dekripsi| 

|menggunakan| 

|kunci| |dekripsi| 

|bisa| |mendapatkan| 

|kembali| |data| |asli| 

|probabilitas| 

|mendapat| |kembali| 

|naskah| |asli| |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|mempunyai| |kunci| 

|dekripsi| |dalam| 

|waktu| |tidak| 

|terlalu| |lama| 

|sangat| |kecil| 

Percobaan 2. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 50 % 

|kriptografi| |ilmu| 

|mengenai| |teknik| 

|enkripsi| |dimana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |diacak| 

|menggunakan| |suatu| 

|kunci| |enkripsi| 

|menjadi| |naskah| 

|acak| |sulit| |dibaca| 

|ciphertext| |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|memiliki| |kunci| 

|dekripsi| |dekripsi| 

|menggunakan| |kunci| 

|dekripsi| |bisa| 

|mendapatkan| 

|kembali| |data| |asli| 

|probabilitas| 

|mendapat| |kembali| 

|naskah| |asli| |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|mempunyai| |kunci| 

|dekripsi| |dalam| 

|waktu| |tidak| |terlalu| 

|lama| |sangat| |kecil| 

|kriptografi| |ilmu| 

|mengenai| |teknik| 

|enkripsi| |dimana| 

|naskah| |asli| 

|diacak| 

|menggunakan| 

|suatu| |kunci| 

|enkripsi| |menjadi| 

|naskah| |acak| |sulit| 

|dibaca|  |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|memiliki| |kunci| 

|dekripsi| 

|kriptanalisis| |ilmu| 

|seni| |memecahkan| 

|chiperteks| 

|menjadi| |plainteks| 

|tanpa| |mengetahui| 

|kunci| |diberikan| 

|pelakunya| 

|kriptanalis| 

|kriptologi| 

|cryptology| |studi| 

|mengenai| 

|kriptografi| 

|kriptanalisis| 

|kriptografi| |sudah| 

|lama| |digunakan| 

|oleh| |tentara| 

|sparta| |yunani| 

|pada| |permulaan| 

|tahun| |sm| 

Percobaan 3. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 30 % 

|kriptografi| |ilmu| 

|mengenai| |teknik| 

|enkripsi| |dimana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |diacak| 

|menggunakan| |suatu| 

|kunci| |enkripsi| 

|menjadi| |naskah| 

|acak| |sulit| |dibaca| 

|ciphertext| |oleh| 

|kriptografi| |ilmu| 

|mengenai| |teknik| 

|enkripsi| |dimana| 

|naskah| |asli| 

|diacak| 

|menggunakan| 

|suatu| |kunci| 

|enkripsi| |menjadi| 

|naskah| |acak| |sulit| 

|dibaca| 
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|seseorang| |tidak| 

|memiliki| |kunci| 

|dekripsi| |dekripsi| 

|menggunakan| |kunci| 

|dekripsi| |bisa| 

|mendapatkan| 

|kembali| |data| |asli| 

|probabilitas| 

|mendapat| |kembali| 

|naskah| |asli| |oleh| 

|seseorang| |tidak| 

|mempunyai| |kunci| 

|dekripsi| |dalam| 

|waktu| |tidak| |terlalu| 

|lama| |sangat| |kecil| 

|kriptanalisis| |ilmu| 

|seni| |memecahkan| 

|chiperteks| 

|menjadi| |plainteks| 

|tanpa| |mengetahui| 

|kunci| |diberikan| 

|pelakunya| 

|kriptanalis| 

|kriptologi| 

|cryptology| |studi| 

|mengenai| 

|kriptografi| 

|kriptanalisis| 

|kriptografi| |sudah| 

|lama| |digunakan| 

|oleh| |tentara| 

|sparta| |yunani| 

|pada| |permulaan| 

|tahun| |sm| |mereka| 

|menggunakan| |alat| 

|namanya| |scytale| 

 

4. Stemming 

 

Stemming merupakan proses menghilangkan 

imbuhan-imbuhan baik itu berupa prefix, sufiks 

maupun konfiks yang ada pada setiap kata. Hasil 

Stemming dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Stemming 

Percobaan 1. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 100 % 

|kriptografi| |ilmu| 

|kena| |teknik| 

|enkripsi| |mana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |acak| |guna| 

|suatu| |kunci| 

|enkripsi| |jadi |naskah| 

|acak| |sulit| |baca| 

|ciphertext| |oleh| 

|orang| |tidak| |milik| 

|kunci| |dekripsi| 

|dekripsi| |guna| 

|kunci| |dekripsi| |bisa| 

|dapat| |kembali| |data| 

|asli| |probabilitas| 

|kriptografi| |ilmu| 

|kena| |teknik| 

|enkripsi| |mana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |acak| 

|guna| |suatu| |kunci| 

|enkripsi| |jadi 

|naskah| |acak| |sulit| 

|baca| |ciphertext| 

|oleh| |orang| |tidak| 

|milik| |kunci| 

|dekripsi| |dekripsi| 

|guna| |kunci| 

|dekripsi| |bisa| 

|dapat| |kembali| 

|dapat| |kembali| 

|naskah| |asli| |oleh| 

|orang| |tidak| |punya| 

|kunci| |dekripsi| 

|dalam| |waktu| |tidak| 

|lalu| |lama| |sangat| 

|kecil| 

|data| |asli| 

|probabilitas| |dapat| 

|kembali| |naskah| 

|asli| |oleh| |orang| 

|tidak| |punya| 

|kunci| |dekripsi| 

|dalam| |waktu| 

|tidak| |lalu| |lama| 

|sangat| |kecil| 

Percobaan 2. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 50 % 

|kriptografi| |ilmu| 

|kena| |teknik| 

|enkripsi| |mana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |acak| |guna| 

|suatu| |kunci| 

|enkripsi| |jadi| 

|naskah| |acak| |sulit| 

|baca| |ciphertext| 

|oleh| |orang| |tidak| 

|milik| |kunci| 

|dekripsi| |dekripsi| 

|guna| |kunci| 

|dekripsi| |bisa| |dapat| 

|kembali| |data| |asli| 

|probabilitas| |dapat| 

|kembali| |naskah| 

|asli| |oleh| |orang| 

|tidak| |punya| |kunci| 

|dekripsi| |dalam| 

|waktu| |tidak| |lalu| 

|lama| |sangat| |kecil| 

|kriptografi| |ilmu| 

|kena| |teknik| 

|enkripsi| |mana| 

|naskah| |asli| |acak| 

|guna| |suatu| |kunci| 

|enkripsi| |jadi| 

|naskah| |acak| |sulit| 

|baca|  |oleh| |orang| 

|tidak| |milik| |kunci| 

|dekripsi| 

|kriptanalisis| |ilmu| 

|seni| |pecah| 

|chiperteks| |jadi| 

|plainteks| |tanpa| 

|tahu| |kunci| |beri| 

|pelaku| |kriptanalis| 

|kriptologi| 

|cryptology| |studi| 

|kena| |kriptografi| 

|kriptanalisis| 

|kriptografi| |sudah| 

|lama| |guna| |oleh| 

|tentara| |sparta| 

|yunani| |pada| 

|mula| |tahun| |sm| 

Percobaan 3. Tugas Mahasiswa dengan 

tingkat kemiripan 30 % 

|kriptografi| |ilmu| 

|kena| |teknik| 

|enkripsi| |mana| 

|naskah| |asli| 

|plaintext| |acak| |guna| 

|suatu| |kunci| 

|enkripsi| |jadi| 

|naskah| |acak| |sulit| 

|baca| |ciphertext| 

|oleh| |orang| |tidak| 

|kriptografi| |ilmu| 

|kena| |teknik| 

|enkripsi| |mana| 

|naskah| |asli| |acak| 

|guna| |suatu| |kunci| 

|enkripsi| |jadi| 

|naskah| |acak| |sulit| 

|baca| |kriptanalisis| 

|ilmu| |seni| |pecah| 

|chiperteks| |jadi| 
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|milik| |kunci| 

|dekripsi| |dekripsi| 

|guna| |kunci| 

|dekripsi| |bisa| |dapat| 

|kembali| |data| |asli| 

|probabilitas| |dapat| 

|kembali| |naskah| 

|asli| |oleh| |orang| 

|tidak| |punya| |kunci| 

|dekripsi| |dalam| 

|waktu| |tidak| |lalu| 

|lama| |sangat| |kecil| 

|plainteks| |tanpa| 

|tahu| |kunci| |beri| 

|pelaku| |kriptanalis| 

|kriptologi| 

|cryptology| |studi| 

|kena| |kriptografi| 

|kriptanalisis| 

|kriptografi| |sudah| 

|lama| |guna| |oleh| 

|tentara| |sparta| 

|yunani| |pada| 

|mula| |tahun| |sm| 

|mereka| |guna| |alat| 

|nama| |scytale| 

 

Tabel.6 Percobaan 1. Tingkat kemiripan 100 % 

dengan winnowing 

Uji oba n-gram 

(n) 

window 

(w) 

kemiripan 

(%) 

1 2 3 100 

2 3 3 100 

3 4 3 100 

4 5 3 100 

5 6 3 100 

6 7 5 100 

7 8 5 100 

8 9 5 100 

9 10 5 100 

 

Tabel.7 Percobaan 2. Tingkat kemiripan 50 % 

dengan winnowing 

uji 

coba 

n-gram 

(n) 

window 

(w) 

kemiripan (%) 

1 2 3 61,6 

2 3 3 40,7 

3 4 3 31,2 

4 5 3 26,9 

5 6 3 25,4 

6 7 5 23,1 

7 8 5 22,2 

8 9 5 21,1 

9 10 5 20,7 

 

Tabel.8 Percobaan 3.Ttingkat kemiripan 30 % 

dengan winnowing 

uji 

coba 

n-gram 

(n) 

window 

(w) 

kemiripan (%) 

1 2 3 57,3 

2 3 3 31,5 

3 4 3 24,1 

4 5 3 19,5 

5 6 3 18,1 

6 7 5 16,9 

7 8 5 16,7 

8 9 5 16,6 

9 10 5 16,2 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan pada algoritma winnowing untuk 

mendeteksi plagiarisme  tugas mahasiswa, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

 

1. Algoritma winnowing mendapatkan hasil 

terbaik pada uji coba dengan nilai n-gram (n) 

= 3 dan window (w) = 3. 

2. Algoritma winnowing memiliki persentase 

akurasi yang baik. 
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