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ABSTRACT 
Document comparison and analysis can be used to investigate the similarity of two or more documents. It can be used to 
recognize whether a certain document actually has the same content as others or not. Every document always has its own 
unique pattern. A document is considered being copied from another document if they share the same pattern. In order to 
maintain the originality of a document, the comparison and analysis on the similarity of the document is needed. For that 
reason, this research intends to build a software that is able to recognize the similarity of documents with the Indonesian 
sentence structure pattern as its basis. The vector space model and document clustering method are used for that 
purpose. The experiment shows that the higher the similarity level of two documents is, the higher the cosine of two 
vector representing documents are.  
Keywords: Automated Text Comparison, Document Similarity 
 
1. Pendahuluan 
Salah satu kegunaan analisis dan perbandingan isi dokumen adalah untuk membantu pengguna dalam melakukan 
pengelompokan dokumen. Dengan mengetahui persentase kesamaan dokumen, analisis dan perbandingan isi dokumen 
juga memungkinkan pengguna untuk dapat mengetahui apakah isi dokumen yang satu merupakan dokumen yang pada 
dasarnya sama persis dengan dokumen lain. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah sebuah dokumen merupakan hasil 
plagiarisme dari dokumen yang lain. Pada dunia pendidikan, penyalahgunaan hak cipta berupa penjiplakan karya orang 
lain ini mungkin terjadi tanpa sepengetahuan penulis asli. Hal ini sangat merugikan penulis tersebut. Pencegahan 
plagiarisme suatu dokumen merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar dokumen yang asli dapat diketahui. 
Setiap dokumen pasti memiliki pola tersendiri yang identik dan tidak mungkin sama dengan dokumen-dokumen yang 
lain. Suatu dokumen dikatakan telah dijiplak dari dokumen yang lain apabila memiliki pola yang sama.  
 
Pada penelitian ini, dilakukan rancang bangun suatu piranti lunak yang dapat melakukan perbandingan isi dokumen 
untuk mengetahui tingkat kesamaan dokumen yang satu dengan yang lainnya. Struktur kalimat yang digunakan pada 
dokumen yang dibandingkan merupakan struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD), yang terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan.  Proses perbandingan dokumen pada 
penelitian ini pada prinsipnya dilakukan dengan proses perbandingan dokumen menggunakan vector space model dan 
document clustering.  
 
2. Dasar Teori 
2.1 Similarity 
Definisi dari similarity adalah sesuatu yang penting dan merupakan konsep yang digunakan secara luas. Similarity 
mempunyai beberapa pendekatan, yaitu[1]: 
a. Perkiraan 1: kesamaan antara A dan B adalah berhubungan dengan kesamaannya secara umum. Semakin banyak 

kesamaan umum yang dibagikan, semakin banyak pula kesamaan mereka. 
b. Perkiraan 2: kesamaan antara A dan B adalah berhubungan dengan perbedaan-perbedaan yang dimilikinya. Semakin 

banyak perbedaan yang dimiliki, semakin kecil tingkat kemiripannya. 
c. Perkiraan 3: kesamaan maksimum antara A dan B akan tercapai ketika A dan B adalah serupa atau identik, berapa 

banyak kesamaan umum yang mereka bagikan tidak berpengaruh. 
 
Similarity juga memiliki beberapa masalah. Masalah yang dihadapi adalah salah satu kesamaan dihubungkan untuk 
sebuah aplikasi khusus atau asumsi sebuah model domain khusus. Sebagai contoh, ukuran jarak dasar pada konsep 
similarity diasumsikan bahwa domain ditunjukkan dalam sebuah jaringan. Jika sebuah koleksi dari dokumen tidak 
ditunjukkan sebagai sebuah jaringan, maka ukuran jarak dasar tidak digunakan. Masalah lain yang dihadapi adalah 
bahwa asumsi-asumsi yang mendasari sering ditetapkan tidak dengan tegas. Tanpa mengetahui asumsi, tidak mungkin 
menggunakan argumen secara teoritis untuk menentang banyak ukuran partikular. Hampir semua perbandingan dan 
penilaian pada ukuran kesamaan telah didasarkan pada hasil kenyataan yang empiris. 
 
2.2 Vector Space Model and Document Clustering 
Algoritma dokumen clustering digambarkan dengan menggunakan model vector-space[2]. Dalam model ini, tiap 
dokumen, d, diubah menjadi sebuah vektor, d. Dalam bentuk yang paling sederhana, tiap dokumen digambarkan oleh 
vektor TF, dtf = (tf1, tf2, …, tfn), dimana tfi adalah frekuensi dari ith term dalam dokumen. Disamping itu, digunakan versi 
model ini dimana tiap term diberi bobot berdasarkan pada inverse document frequency (IDF) dalam kumpulan dokumen. 
Untuk menghitung dokumen-dokumen yang memiliki perbedaan panjang, tiap vektor dokumen dinormalisasi sehingga 
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menjadi unit dalam satuan panjang. Terdapat sejumlah cara untuk menghitung kesamaan antar dokumen, tetapi salah satu 
yang paling umum adalah perhitungan dengan cosine, yang dapat didefinisikan sebagai berikut: 
 

cosine(d1, d2) = (d1• d2)/||d1|| ||d2||, 
 

dimana •  (dot) menyatakan vektor dot product dan ||d|| adalah panjang vektor d. Diberikan sebuah kumpulan dokumen, 
S, dan representasi vektor yang sesuai, dapat didefinisikan vektor centroid c sebagai berikut: 

c = ∑
∈Sd

d
S
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yang merupakan vektor yang dihasilkan dengan menghitung rata-rata bobot dari berbagai term dalam dokumen S. 
Dengan cara yang sama, kesamaan antara 2 buah vektor centroid dan antara sebuah dokumen dan sebuah vektor centroid 
dapat dihitung menggunakan cosine, yaitu: 
 

cosine(d, c) = (d• c)/||d|| ||c|| = (d• c)/||c|| 
cosine(c1, c2) = (c1• c2)/||c1|| ||c2|| 

 
Perlu ditambahkan juga bahwa, meskipun vektor-vektor dokumen memiliki panjang satu, vektor centroid tidak perlu 
diubah dalam satuan panjang. Perhitungan dot product antara sebuah dokumen dan sebuah cluster centroid adalah 
ekivalen dengan menghitung kesamaan rata-rata antara dokumen tersebut dengan semua dokumen yang terdiri dari 
cluster yang merepresentasikan centroid. Secara matematis, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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Selain itu, kuadrat dari panjang vektor centroid hanya merupakan pasangan kesamaan rata-rata antara semua titik dalam 
cluster. Nilai kesamaan rata-rata yang digunakan untuk mengukur kebaikan dari sebuah algoritma clustering adalah 
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2.3 Imbuhan Kata Kerja 
Imbuhan kata kerja terdiri dari awalan, akhiran, dan apitan, yang ditulis serangkai dengan kata dasar. Sisipan dengan 
sendirinya tidak membentuk kata kerja, tetapi kata benda dan kata adjektif yang mengandung sisipan dapat menjadi kata 
kerja dengan imbuhan kata kerja. Contoh: bergetar, dikelola, menengok, mempermainkan, dan lain-lain. Imbuhan pada 
awalan terdiri dari awalan: ber-, men-, di-, memper-, diper-, dan ter-. Sedangkan imbuhan apitan terdiri dari imbuhan: 
ber-…-an, ber-…-kan, men-…-kan, men-…-i, memper-…-kan, ke-…-an, di-…-i, di-…-kan, dan diper-…-kan. 
 
3. Perancangan Piranti Lunak 
Perancangan sistem perbandingan teks terdiri dari dua bagian utama, yaitu perancangan peluluhan imbuhan kata kerja 
yang digunakan untuk melenyapkan awalan dan akhiran pada predikat kata kerja sehingga diperoleh kata dasar dan 
perancangan perhitungan vector space model and document clustering. Pada sistem ini, teks yang digunakan untuk 
proses perbandingan sudah harus memiliki pola struktur kalimat yang baku. Pola struktur kalimat baku yang dimaksud 
dalam sistem ini adalah semua kalimat yang memiliki urutan Subjek-Predikat-Objek-Keterangan, dengan kondisi kata 
keterangan yang tunggal bukan majemuk bertingkat. Tiap kalimat dalam teks tersebut harus memiliki panjang maksimal 
lima kata dan panjang minimal empat kata. Contoh kalimat baku, misalnya, Ibu membeli apel merah. Kata ibu dikenal 
sebagai subjek, kata membeli dikenal sebagai predikat kata kerja berimbuhan, kata apel dikenal sebagai objek, dan kata 
merah dikenal sebagai kata keterangan. Kata membeli akan dihilangkan imbuhannya untuk mendapatkan kata dasar yang 
benar. Kata-kata yang memiliki kemiripan pola dan panjang huruf yang relatif pendek akan dibedakan dalam proses 
pengambilan kata dasarnya.  
Pada dasarnya, proses perbandingan teks dengan vektor terdiri dari: 
1. Tahap peluluhan imbuhan dari input teks 
2. Tahap perhitungan vector space model dan document clustering. 
Keseluruhan proses perbandingan teks secara umum dapat digambarkan seperti di bawah ini: 
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Gambar 1. Proses Perbandingan Teks Secara Umum 

 
4. Implementasi dan Pengujian Piranti Lunak 
Piranti lunak ini terdiri dari dua proses, yaitu proses peluluhan imbuhan kata kerja dan proses perhitungan vektor dengan 
menggunakan metode vector space model. Proses pertama yang dilakukan adalah memasukkan dokumen yang akan 
dibandingkan. Setelah data dimasukkan, data tersebut akan disimpan dalam bentuk text document. Hasil yang telah 
disimpan akan digabungkan dan setiap imbuhan kata kerja pada predikat akan dilenyapkan sehingga diperoleh kata 
dasarnya. Setelah semua data bebas dari imbuhan kata kerja, maka proses perhitungan vektor dilakukan. Proses ini 
dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kemiripan kedua dokumen yang dibandingkan. Berikut ini adalah 
contoh teks dokumen yang dibandingkan dengan sejumlah dokumen lain yang identik, sedikit mirip, atau tidak mirip 
sama sekali (dalam makalah ini ada 12 dokumen lain). 
 

 
Gambar 2. Master Document 

 
Berdasarkan proses perbandingan yang telah dilakukan, diperoleh nilai cosine 2 vektor (tingkat kemiripan dokumen) 
master document dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang lain untuk melihat berapa tingkat kemiripan dokumen-
dokumen tersebut secara umum. Dari hasil pengujian, diperoleh tingkat kemiripan dokumen seperti terlihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Persentase Kemiripan Dokumen 
Dokumen ke- Cosine 

A dan 1 100 
A dan 2 94.6 
A dan 3 95.9 
A dan 4 94.6 
A dan 5 77.9 
A dan 6 70.3 
A dan 7 62.9 
A dan 8 61.4 
A dan 9 45.4 
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A dan 10 26.4 
A dan 11 19.5 
A dan 12 0 

 
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pengujian yang dilakukan berhasil karena perbandingan antara 2 buah dokumen 
yang identik menunjukkan persentase yang maksimal, sedangkan perbandingan antara 2 buah dokumen yang tidak 
identik tetapi masih memiliki beberapa kemiripan menunjukkan persentase yang bervariasi, dan perbandingan antara 2 
buah dokumen yang sama sekali tidak identik menunjukkan persentase terendah. 
 
5. Conclusion 
Berdasarkan rancang bangun dan pengujian piranti lunak yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
nilai cosine antara 2 vektor, maka semakin tinggi tingkat kemiripan kedua teks dokumen yang dibandingkan. Dari 
penelitian yang dilakukan, maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu: 
1. Pada proses perbandingan teks, data yang digunakan untuk perbandingan diharapkan lebih bervariasi, misalnya 

menggunakan file dalam bentuk .pdf, .doc, dan lain-lain. 
2. Dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kemiripan dokumen dengan metode lain atau dengan 

menggabungkan dengan metode lain. 
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