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ABSTRACT 

 

The process of selecting thesis proposal titles submitted manually by Information System 

Department’s students in University of Riau is considered to be less effective and efficient 

because the number of student thesis titles will increase every year. The purpose of this 

study is to facilitate the mechanism by detecting similarities plagiarism in the title of the 

documents using Boyer Moore's algorithm and supported by Text Preprocessing, TF  and 

Cosine Similarity method. This system was developed using python programming 

language with MySQL as the database server and UML as the system design. The result 

obtained from this study was a similarity percentage from the thesis proposal title 

submitted against the existing thesis titles  in which the higher the percentage indicated, 

the higher the degree of similarity between the two titles. 

 

Keywords: Boyer Moore, Cosine Similarity, Text Preposcessing, TF Method,  Thesis 

Proposal. 

ABSTRAK 

 

Proses seleksi judul proposal skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Sistem Informasi 

FMIPA Universitas Riau secara manual kurang efektif dan efisien, hal ini dikarenakan 

setiap tahun jumlah judul skripsi mahasiswa semakin banyak. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memudahkan proses penyeleksian proposal skripsi mahasiswa dengan 

mendeteksi kemiripan atau terjadinya plagiat pada judul proposal skripsi dengan judul 

skripsi yang sudah ada menggunakan algoritma Boyer Moore dan didukung dengan 

metode text preposcessing, metode TF dan cosine similarity. sistem ini dibangun 

menggunakan Bahasa pemrograman python dengan MySQL sebagai database server dan 

UML sebagai desain perancangan sistem. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa 

persentase kemiripan judul proposal skripsi yang diajukan dengan judul skripsi yang 

sudah ada. Dimana semakin tinggi jumlah persentase yang dihasilkan, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kemiripan antara kedua judul tersebut.   

 

Kata Kunci : Boyer Moore, Cosine Similarity, Metode TF, Proposal Skripsi, Text 

Preposcessing.   
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PENDAHULUAN 
 

Proposal skripsi merupakan usulan penelitian mahasiswa Strata 1 (S1). Program 

studi Sistem Informasi jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Riau memiliki 

beberapa syarat diterimanya proposal skripsi mahasiswa, salah satunya yaitu penelitian 

yang berbeda atau belum pernah diteliti oleh mahasiswa sebelumnya. Perbedaan 

penelitian antara proposal skripsi yang baru diajukan dengan skripsi yang sudah ada yaitu 

pada metode maupun kasus yang digunakan. Proposal skripsi yang diajukan oleh 

mahasiswa akan diseleksi oleh tim reviewer proposal skripsi program studi Sistem 

Informasi. Mahasiswa maupun tim reviewer harus memastikan bahwa proposal skripsi 

yang diajukan harus berbeda dengan skripsi yang sudah ada pada program studi Sistem 

Informasi.  

Setiap tahun jumlah judul skripsi pada program studi Sistem Informasi akan 

bertambah, sehingga hal ini memicu terjadinya tindakan plagiat pada skripsi mahasiswa 

yang sudah ada. Sehingga diperlukan suatu sistem untuk dapat mendeteksi tindakan 

plagiat pada skripsi mahasiswa yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk merancang 

suatu sistem pendeteksi plagiat pada proposal skripsi mahasiswa program studi Sistem 

Informasi FMIPA Universitas Riau menggunakan algoritma Boyer Moore. Sistem 

pendeteksi plagiat ini sebenarnya sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti 

menggunakan metode berbeda, seperti: aplikasi pendeteksi plagiat pada karya ilmiah 

menggunakan algoritma Knut-Morris-Pratt (Alamanda, Suheri dan Brionorman, 2016), 

sistem pencegahan plagiarism tugas akhir menggunakan algoritma Rabin Karp 

(Ramadhani, 2015). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data judul skripsi mahasiswa 

prodi Sistem Informasi FMIPA Universitas Riau dimulai dari tahun 2017 sampai 2019. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitia ini yaitu wawancara dan studi 

literatur. Wawancara dilakukan dengan admin koordinator prodi Sistem Informasi 

sebagai admin yang memiliki kewajiban dalam mengelola data judul skripsi mahasiswa 

Sistem Informasi. Studi literatur yaitu dilakukan dengan mengambil data-data sample 

yang terdapat pada jurnal, buku ataupun media eletronik lainnya yang memiliki 

keterikatan dengan materi penelitian.  

 

b. Peralatan yang Digunakan  

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, 

yaitu hardware dan software. Peralatan hardware dapat dilihat pada Tabel 1 dan software 

pada Tabel 2.  
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Tabel 1. Hardware yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Laptop  Pengolahan data Lenovo G40 

2 Flashdisk  Backup data Toshiba 

3 Printer  Cetak data HP Deskjet Ink 

Advantage 1515 

 

Tabel 2. Software yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Windows  Sistem operasi 8.1 enterprise 

2 Microsof Office Word Penulisan dokumenn 

teks 

Word 2010 

3 Appserve Mengakses database 8.5.0 

4 Pycharm Community 

Edition 

Teks editor  3 

5 Star Uml Mendesain diagram 3.2.2 

6 MySQL Menyimpan data 

penelitian 

4.6.4 

 

c. Algoritma Boyer Moore 

 Algoritma Boyer Moore merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan 

pencocokan string. Algoritma ini merupakan jenis exact string matching algorittm yang 

merupakan pencocokan string  secara tepat dengan susunan karakter dalam string yang 

dicocokan memiliki jumlah maupun urutan karakter dalam string yang sama. Algoritma 

ini melakukan pencocokan dari kanan ke kiri yaitu men-scan karakter pattern dari kanan 

ke kiri dimulai dari karakter paling kanan. Cara kerja algoritma Boyer Moore adalah 

sebagai berikut (Rahmanita, 2014):  

1. Buat tabel pergeseran string yang dicari (S) dengan pendekatan Match Heuristic 

(MH) dan Occurence Heuristic (OH), untuk menentukan jumlah pergeseran yang 

akan dilakukan jika mendapat karakter tidak cocok pada proses pencocokkan dengan 

string (T). 

2. Jika dalam proses pembandingan terjadi ketidakcocokkan antara pasangan karakter 

pada S dan karakter pada T, pergeseran dilakukan dengan memilih salah satu nilai 

pergeseran dari dua tabel analisa string yang memiliki nilai pergeseran paling besar.  

3. Jika sebelumnya belum ada karakter yang cocok khusus untuk tabel Occurence 

Heuristic, jika karakter yang tidak cocok tidak ada pada S, maka pegeseran adalah 

sebanyak jumlah karakter pada S, dan jika karakter yang tidak cocok ada pada S, 

maka banyaknya pergeseran bergantung dari nilai pada tabel.  

4. Jika karakter pada teks yang sedang dibandingkan cocok dengan karakter pada S, 

maka posisi karakter pada S dan T diturunkan sebanyak 1 posisi, kemudian 

dilanjutkan dengan pencocokkan pada posisi tersebut dan seterusnya. Jika kemudian 

terjadi ketidakcocokkan karakter S dan T, maka dipilih nilai pergeseran terbesar dari 
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dua tabel analisa pattern, yaitu nilai dari tabel Match Heuristic dan nilai tabel 

Occurence Heuristic yang dikurangi dengan jumlah karakter yang telah cocok. 

5. Jika semua karakter telah cocok, artinya S telah ditemukan di dalam T, selanjutnya 

geser pattern sebesar 1 karakter. Lanjutkan sampai akhir string T. 

 

d. Bad-Character Shift (Occurance Heuristic)  

Tabel Occurrence Heuristic sering disebut juga Bad-Character Shift, dimana 

pergeserannya dilakukan berdasarkan karakter apa yang menyebabkan tidak cocok dan 

seberapa jauh karakter tersebut dari karakter paling akhir. Contoh menghitung tabel 

Occurrence Heuristic sebagai berikut (Rahmanita, 2014) : 

String: algoritma 

Jumlah: 9 karakter 

Tabel 3. Pergeseran Occurrence Heuristic 

Posisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

String a l g o r i t m a 

Pergeseran (OH) 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

a. Lakukan pencacahan mulai dari posisi terakhir string sampai ke posisi awal, dimulai 

dengan nilai 0 karena terletak pada jarak terakhir, catat karakter yang sudah 

ditemukan (dalam contoh 1, karakter yang berada pada posisi terakhir adalah karakter 

“A” berarti karakter “A” memiliki nilai pergeseran sebesar 0). 

b. Mundur ke posisi sebelumnya, nilai pergeseran ditambah 1, jika karakter pada posisi 

ini sudah pernah ditemukan, maka nilai pergeserannya adalah sama dengan nilai 

karakter yang sama dengan yang ditemukan sebelumnya (dalam contoh ini, karakter 

“M” belum pernah ditemukan sehingga nilai pergeserannya adalah 1). 

c. Mundur ke posisi sebelumnya, karakter “T” nilai pergeserannya 2, dan seterusnya 

hingga posisi awal string. 

d. Dalam contoh 1 ditemukan karakter “A” diposisi 1, yang mana karakter “A” sudah 

pernah kita temukan pada posisi 9 dan memiliki nilai pergeseran 0. Maka karakter 

“A” yang di temukan kembali juga memiliki nilai pergeseran yaitu 0.  

  

e. Good-Suffix Shift (Match Heuristic) 

Tabel Match Heuristic sering disebut juga Good-Suffix Shift, dimana 

pergeserannya dilakukan berdasarkan posisi ketidakcocokkan karakter yang terjadi. 

Maksudnya untuk menghitung tabel Match Heuristic, perlu diketahui pada posisi 

keberapa terjadi ketidakcocokkan. Posisi ketidakcocokkan itulah yang akan menentukan 

besar pergeseran yang dihitung dengan langkah berikut (Rahmanita, 2014): 

String: aloritma 

Jumlah: 9 karakter  
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Tabel 4. Pergeseran Match Heuristic 

Posisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

String a l g o r i t m a 

Pergeseran (MH) 8 9 9 9 9 9 9 9 1 

 

a. Karakter posisi terakhir pada proses pencarian nilai pergeseran MH dimulai dengan 

nilai 1. Contoh 2 menunjukkan karakter yang berada pada posisi terakhir adalah 

karakter “A”.  

b. Mundur keposisi sebelumnya, apabila karakter yang terdapat pada posisi sebelumnya 

belum pernah ditemukan pada proses penilaian sebelumnya, maka beri nilai 

pergeserannya sebanyak karakter yang terdapat pada string. Pada contoh 2, jumlah 

string sebanyak 9 karakter maka beri nilai pergeserannya sebanyak 9.  

c. Selanjutnya, apabila menemui karakter yang sudah ditemukan sebelumnya, maka 

beri karakter tersebut sebanyak jumlah pergeseran hingga bertemu dengan karakter 

yang sudah ditemukan sebelumnya. Pada contoh 2, karakter “A” pada posisi 1 sudah 

ditemukan sebelumnya pada posisi 9, maka agar karakter “A” pada posisi 1 bertemu 

dengan karakter “A” pada posisi 9 maka nilai pergeserannya adalah 8. 

 

f. Metode cosine similarity 

 Metode cosine similarity adalah metode untuk menghitung kemiripan antara dua 

dokumen. Penentuan kesesuaian dokumen dengan query dipandang sebagai pengukuran 

(similarity measure) antara vector document (D) dengan vector query(Rahmanita, 2014). 

Semakin sama suatu vector dokumen dengan vector query maka dokumen dapat 

dipandang semakin sesuai dengan query. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

cosine similarity adalah sebagai berikut:  

  

𝑐𝑜𝑠 ∝=
∑ 𝐴𝑖.𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝐴𝑖)
2𝑛

𝑖=1 .√∑ (𝐵𝑖)
2𝑛

𝑖=1

  

Keterangan : 

 

A = Vektor A, dokumen yang diuji  

B = Vektor B, dokumen pembanding 

 

Untuk menentukan jenis plagiat antara dokumen yang diuji ada 3 jenis penilaian 

persentase similarity, yaitu (Alamanda, 2016): 

 

1. Jika persentasi menunjukkan angka ≥75% maka dapat dikategorikan plagiat total 

atau plagiat berat. 

2. Jika persentasi menunjukkan angka 50%-74,99% maka dapat dikategorikan plagiat 

tersebut adalah plagiat sedang. 

3. Jika persentasi menunjukkan angka ≤49,99% maka dapat dikategorikan plagiat 

tersebut adalah plagiat ringan. 

 

(1) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Penyetaraan Dokumen 

 Penyetaraan dokumen menggunakan salah satu tahapan dalam proses text 
preprocessing yaitu case folding. Tahapan case folding yaitu merubah keseluruhan 
bentuk teks dokumen, baik yang tersimpan dalam database maupun teks inputan dari 
sistem menjadi bentuk standar. Sistem akan merubah bentuk huruf kapital menjadi huruf 
keci (bentuk standar). Tujuan dari proses ini yaitu,, menyetarakan seluruh bentuk 
dokumen teks sehingga mempermudah dalam tahapan pencocokan kata. Contoh proses 
text preprocessing dengan tahapan case folding dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Contoh Proses Text Preprocessing 

 Sebelum Text Preprocessing Setelah Text Preprocessing 

Kata kunci (string) Algoritma algoritma 

Judul proposal (Q, 
judul yang diuji) 

Dasar Algoritma Pemrograman dasar algoritma pemrograman 

Judul skipsi (D, 
judul pembanding 
yang tersimpan 
dalam databse) 

Belajar Dasar Algoritma belajar dasar algoritma  

 

b. Pencocokan Dokumen 
Pencocokan dokumen asli dengan dokumen uji menggunakan algoritma Boyer 

Moore. Sistem melakukan pencocokan dari karakter paling kanan pada string yang dicari. 

Pencocokan menggunakan algoritma Boyer Moore ini menunjukkan dokumen mana saja 

yang memiliki kecocokan dengan kata kunci yang dimasukkan. Dokumen-dokumen 

(judul) yang memiliki kecocokan dengan kata kunci akan ditampilkan menjadi judul yang 

akan dihitung persentase kemiripannya pada proses selanjutnya. 

 Penentuan jumlah pergeseran menurut tabel OH dan MH pada string dapat dilihat 
pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Pergeseran Tabel OH dan MH 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S a l g o r i t m a 

OH 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

MH 8 9 9 9 9 9 9 9 1 

  

 Proses pencocokan menggunakan algoritma Boyer Moore dapat dilihat pada 
langkah berikut: 
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Tabel 7. Iterasi 1 

D b e l a j a r  d a s a r  a l g o r i t m a 

S a l g o r i t m a               

 

 Tabel 7 menunjukkan iterasi 1, dimana pencocokan terjadi antara karakter “d” 
pada D dengan karakter “a” pada S. Kedua karakter tidak cocok, sehingga menurut 
pergeseran OH bernilai 9 karena karakter “d” tidak terdapat pada string dan pergeseran 
MH bernilai 1 karena ketidakcocokan terjadi pada pencocoan pertama. Nilai pergeseran 
terbanyak adalah pergeseran OH, maka loncatan string sebanyak 9 karakter. 

 

 
Tabel 8. Iterasi 2 

D b e l a j a r  d a s a r  a l g o r i t m a 

S          a l g o r i t m a      

 

 Tabel 8 menunjukkan iterasi 2 dimana pencocokan terjadi antara karakter “o” 
pada D dengan karakter “a” pada S. Kedua karakter tidak cocok, maka menurut 
pergeseran OH bernilai 5 karena karakter “o”pada string bernilai 5 dan menurut 
pergeseran MH bernilai 1 karena ketidakcocokan terjadi pada pencocoan pertama. Nilai 
pergeseran tertinggi adalah pergeseran OH, maka loncatan string sebanyak 5 karakter. 

 
Tabel 9. Iterasi 3 

D b e l a j a r  d a s a r  a l g o r i t m a 

S               a l g o r i t m a 

 
 Tabel 9  menunjukkan iterasi 3 dimana semua karakter pada string cocok pada 

karakter yang terdapat pada D sehingga string ditemukan.  Pencocokan akan berlanjut 

hingga akhir dokumen judul yang terdapat pada databse. Judul-judul yang memiliki 

kecocokan dengan string akan disimpan sebagai judul yang memiliki kemiripan dengan 

judul yang akan diuji. 

 

c. Pembobotan Dokumen 
Pembobotan kata menggunakan metode term frequency (TF) dalam sistem yaitu 

dengan memberikan bobot atau nilai pada term tersebut sesuai jumlah kemunculan term 

tersebut dalam dokumen, pembobotan seperti ini disebut dengan TF murni. Kata atau 

term yang akan diberi bobot merupakan kata-kata penyusun atau kata-kata yang terdapat 

pada judul lengkap proposal skripsi (Q) dan judul hasil pencocokan dengan kata kunci 

yang dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Pembobotan Kata 

Term Q D 

algoritma 1 1 

belajar 0 1 

dasar 1 1 

pemrograman 1 0 

 
 Tabel 10 menunjukkan hasil pembobotan kata pada judul lengkap proposal skripsi 
yang baru diajukan dengan judul yang tersimpan dalam database yang memiliki 
kecocokan dengan kata kunci. Apabila judul yang memiliki kecocokan dengan kata kunci 
lebih dari satu, maka semua judul tersebut juga diberi bobot pada setiap katanya. 

 

d. Persentase kemiripan  
Perhitungan persentase kemiripan dokumen pada sistem pendeteksi plagiat judul 

skripsi mahasiswa prodi Sistem Informasi FMIPA Universitas Riau menggunakan 

metode cosine similarity. Hasil dari perhitungan kemiripan teks ini akan ditampilkan 

dalam bentuk persen. Semakin tinggi hasil persentase yang dihasilkan, maka semakin 

tinggi pula tingkat kemiripan antara string yang diuji dengan dokumen asli. 

Menurut rumus metode cosine similarity pada persamaan (1) yaitu hasil 

perkalian skalar antara judul lengkap proposal skripsi (Q) dan judul-judul dari database 

yang memiliki kecocokan dengan kata kunci (Di) dibagi dengan hasil dari penjumlahan 

perkalian akar antara Q dan Di. Hasil perkalian skalar D dengan Q dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

 
Tabel 11. Perkalian Skalar 

Term 
Persamaan: ∑ 𝑸.𝑫𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  

D 

algoritma 1 

belajar 0 

dasar 1 

pemrograman 0 

Jumlah 2 

 

 Perkalian skalar antara Q dengan D didapat dengan cara mengalikan bobot tiap 
kata pada Q dan D lalu menjumlahkan semua hasil perkalian tersebut. Selanjutnya, 
menghitung perkalian akar antara Q dan D dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Perkalian Akar 

Term 
Persamaan: √∑ 𝐴𝑖

2𝑛
𝑖=1  

Q D 

algoritma 1 1 

belajar 0 1 

dasar 1 1 

pemrograman 1 0 

Jumlah 3 3 

Akar  1,7320508076 1,7320508076 

 

 Perkalian akar antara Q dengan D didapat dengan mengalikan setiap bobot kata 
dengan pangkat 2, lalu hasil penjumlahan dari seluruh bobot diakarkan. 

 

𝑐𝑜𝑠 ∝=
∑ 𝐴𝑖. 𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝐴𝑖)2
𝑛
𝑖=1 . √∑ (𝐵𝑖)2

𝑛
𝑖=1

 

𝑐𝑜𝑠 ∝=
2

1,7320508076.1,7320508076
 

𝑐𝑜𝑠 ∝= 0,666666 

Selanjutnya hasil perhitungan kemiripan menggunakan metode cosine similarity 

ini dikonvers kedalam bentuk persen dengan mengalikan hasil perhitungan cosine 

similarity dengan 100%. Sehingga hasil dari perhitungan kemiripan antara Q dengan D 

menghasilkan persentase kemiripan 66,667% yang mana kemiripan ini termasuk kedalam 

plagiat sedang karena persentasi menunjukkan angka 50%-74,99%. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Sistem pendeteksi plagiat menggunakan algoritma Boyer Moore dapat menampilkan 

seluruh judul skripsi yang memiliki kecocokan dengan kata kunci yang dicari. 

2. Sistem pendeteksi plagiat dapat digunakan dalam pencarian judul skripsi oleh 

mahasiswa dan penyeleksian proposal skripsi oleh tim reviewer. 

3. Sistem pendeteksi plagiat ini dapar meningkatkan varian judul skripsi yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa. 
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