
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kuasa serta cinta kasihNya 

selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan buku Panduan Anti Plagiarisme di 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, terkhususnya mahasiswa Jurusan Manajemen 

agar bisa memahami pentingnya mencegah tindakan plagiarisme dalam penulisan karya 

ilmiah baik pada proposal atau skripsi. 

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih  kepada semua pihak yang telah 

memberikan saran dan arahan demi terselesaikanya buku panduan ini. 

 

 

   Ambon, 14 November 2022 

 

      Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI  

 

Halaman Judul .......................................................................................................................  i 

Lembar Pengesahan ............................................................................................................... ii 

Kata Pengantar ...................................................................................................................... iii 

Daftar Isi  .............................................................................................................................. iv 

A. Pendahuluan ............................................................................................................... 1 

B. Apa Itu Plagiarisme.................................................................................................... 1 

1. Alasan Plagiarisme Tidak Diperbolehkan ..................................................... 2 

2. Jenis-Jenis Plagiarisme .................................................................................. 3 

C. Peraturan Dan Sanksi Plagiarisme ............................................................................. 4 

D. Cara Mengatasi Tindakan Plagiarisme ...................................................................... 6 

1. Tips Menulis Agar Terhindar Dari Plagiarisme............................................. 6 

2. Petunjuk Melakukan Parafrase ...................................................................... 6 

E. Mengecek Tingkat Plagiarisme Menggunakan Turnitin.......................................... 13 

1. Apa Itu Turnitin ........................................................................................... 13 

2. Arti Dari Warna Scor Di Turnitin ................................................................ 13 

3. Cara Membaca Hasil Turnitin ...................................................................... 14 

F. Alur Pendaftaran Karya Ilmiah ................................................................................ 16 

Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 18



Buku Panduan Anti Plagiarisme 1 

 

 

 

 

Tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik 

mahasiswa, dosen, peneliti maupun penulis berkaitan dengan penulisan yang sedang 

dilakukan. Dalam lingkungan perguruan tinggi, plagiarisme banyak ditemukan terjadi pada 

penulisan karya ilmiah. 

Tindakan plagiarisme di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pattimura banyak ditemukan pada proposal dan skripsi yang dihasilkan mahasiswa. Sebagai 

tindakan yang tidak dibenarkan, jurusan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi tindakan 

ini. Mewajibkan mahasiwa untuk melakukan pengecekan plagiarisme pada karya ilmiah 

dengan menggunakan sistem Turnitin sebelum mendaftar seminar proposal atau sidang 

skripsi merupakan tindakan yang dilakukan jurusan untuk memerangi tindakan plagiarisme. 

Kurangnya pengetahuan tentang plagiarisme dan cara mencegah plagiarisme dalam 

suatu penulisan membuat secara tanpa sadar, karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa 

memiliki banyak kemiripan dengan karya ilmiah milik orang lain. Melalui buku panduan ini, 

diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang bebas dari 

plagiarisme sekaligus menambah pengetahuan tentang plagiarisme dan cara mencegahnya. 

Buku panduan ini juga tidak hanya sebatas untuk menambah pengetahuan berkaitan 

dengan plagiarisme bagi mahasiswa saja namun dapat menambah pengetahuan mengenai 

plagiarisme bagi dosen. 

 

 

 

Plagiat merupakan pengambilan tulisan orang lain dan menjadikannya 

seolah-olah tulisan dirinya sendiri 

 

 

 

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak 

sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh 

kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan 

mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain 

yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan 

sumber secara tepat dan memadai. (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010) 

A 
 PENDAHULUAN 

B 
 Apa Itu  

Peraturan Menteri 
Pendidikan 
Nasional 
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Mengapa PLAGIARISME  

Tidak Boleh Dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plagiarisme merupakan tindakan yang sangat merugikan. Tindakan ini tidak 

hanya merugikan pemilik karya tulis yang dijiplak, namun juga merugikan 

orang yang melakukan tindakan penjiplakan tersebut. Tindakan 

plagiarisme yang dilakukan dapat berakibat pada :  

1. Menurunnya Rasa Percaya Diri 

Penulisan yang baik adalah penulisan yang dilakukan sendiri. Seseorang yang terbiasa 

melakukan plagiarisme akan cenderung tidak memiliki rasa percaya diri terhadap 

kemampuan yang dimilikinya. Jika kebiasaan plagiarisme diteruskan, maka  

Kebiasaan ini akan menghambat perkembangan diri  dan kebiasaan ini akan sulit untuk 

dihilangkan. Ingat, tindakan plagiarisme dapat mencoreng nama baik  kapan saja. 

 

2. Mendarah Dagingnya Sikap Malas 

Jika terbiasa melakukan tindakan plagiarisme, tindakan ini akan membuat rasa 

malas semakin meningkat karena selalu mengandalkan karya orang lain tanpa 

adanya keinginan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri. Rasa malas ini 

akan mengakibatkan, rendahnya kemampuan untuk menyusun kalimat, kutipan, 

dan sebagainya. Kemalasan yang telah mendarah daging akan merugikan diri 

sendiri. 

 

 

  

 

PLAGIARISME adalah mengambil kata-kata orang lain tanpa 

menyebutkan sehingga seolah-olah merupakan pendapat sendiri yang 

dilakukan baik  sengaja maupun tidak sengaja.  

Tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran hak cipta, dan PLAGIATOR 

adalah sebutan bagi seseorang yang mengambil karya orang lain dan 

menerbitkannya atas nama sendiri. 
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4. Berkurangnya Kesadaran Menghargai Ide Orang Lain 

Tidak sembarangan menjiplak karya orang lain adalah salah satu cara 

menghargai karya seseorang. Ingat, untuk membuat suatu karya, seseorang 

membutuhkan usaha dan perjuangan yang besar. Maka dari itu, ayo menjaga 

perasaan satu sama lain dengan tidak melakukan plagiarisme. 

 

5. Meruntuhkan Tembok Kejujuran 

Plagiarisme merupakan tindakan yang tidak benar karena tindakan ini sama dengan 

mencuri karya orang lain. Mencuri dan mengaku karya tersebut sebagai karya sendiri 

merupakan tindakan membohongi orang lain dan diri sendiri. Jika berbohong sudah 

menjadi kebiasaan, maka kapan saja disaat kebohongan ini diketahui, kredibilitas yang 

dimiliki akan menurun dan orang-orang tidak akan percaya kepadamu lagi. Ingat, 

kejujuran adalah hal yang paling mahal. 

 

 

Plagiarisme terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut 

Soelistyo (2011), jenis-jenis plagiarisme tersebut yaitu :  

1. Plagiarisme Ide (Plagiarism of Ideas) 

Plagiarisme jenis ini relatif sulit dibuktikan karena ide sendiri bersifat 

abstrak dan ada kemungkinan adanya dua ide yang identik dari dua pencipta yang 

berbeda. Namun, ada satu kunci yang dapat digunakan untuk membuktikan plagiarisme 

ini yaitu dengan mempertanyakan apakah sang penulis atau pembuat mendapat 

keuntungan dari ide seseorang 

 

 

3. Menghambat Perkembangan Diri 

Tindakan plagiarisme dapat menghambat perkembangan diri. Kebiasaan 

tidak berusaha dengan kemampuan sendiri dan terbiasa menjiplak karya 

orang lain membuat diri tidak akan berkembang karena tidak memiliki 

kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan pengalaman. Kreatifitas 

diri pun tidak akan mengalami perkembangan. Maka dari itu hindarilah 

tindakan plagiarisme karena selain merugikan orang lain, tindakan ini 

juga merugikan diri sendiri. 

 

 
 Jenis - Jenis  
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3. Plagiarisme Atas Sumber (Plagiarism of Source) 

Plagiarisme yang dilakukan dengan menggunakan gagasan seseorang namun tidak 

secara lengkap menyebutkan pemiliki gagasan tersebut. 

4. Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship) 

Plagiarisme yang dilakukan dengan mengakui karya orang lain sebagai karya yang 

dibuat sendiri. 

5. Plagiarisme Diri Sendiri (Self Plagiarism) 

Plagiarisme yang terjadi karena penulis mempublikasi satu karyanya ke lebih dari satu 

publisher dan penulis mendaur ulang karya yang telah dibuatnya menjadi karya yang 

seolah-olah baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
 Peraturan Dan Sanksi  

Peraturan Menteri 
Pendidikan 

Nasional  
 

Nomor 17 Tahun 2010 
 

Tentang 
 

PENCEGAHAN DAN 
PENAGGULANGAN PLAGIAT 

DI PERGURUAN TINGGI 
 

Pasal 12 Ayat 1 

Sanksi bagi mahasiswa yang  
terbukti melakukan Plagiat 

1. Teguran; 

2. Peringatan tertulis; 

3. Penundaan pemberian sebagian hak 

mahasiswa; 

4. Pembatalan nilai satu atau beberapa 

mata kuliah yang diperoleh 

mahasiswa; 

5. Pemberhentian dengan hormat dari 

status sebagai mahasiswa; 

6. Pemberhentian tidak dengan hormat 

dari status sebagai mahasiswa; atau 

7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa 

telah lulus dari suatu program. 

2. Plagiarisme Kata Demi Kata (Word for Word Plagiarism) 

Plagiarisme ini berupa mengutip kata demi kata dari karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber kutipan. 
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Peraturan Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 Universitas Pattimura 

Tingkat Plagiarisme Yang 

Diizinkan Pada Penulisan 

Proposal dan Skripsi 

Mahasiswa 

 Untuk Proposal, tingkat 

PLagiarisme yang diizinkan 

sebesar 35% 

 Untuk Skripsi, tingkat 

Plagiarisme yang diizinkan 

sebesar 30% 

Sanksi yang diberikan oleh Fakultas bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat 

Plagiarisme melebihi batas yang telah ditentukan adalah Tidak Diperbolehkannya 

Mahasiswa Untuk Melakukan Ujian Proposal atau Skripsi. 

Peraturan mengenai tindakan Plagiarisme 

pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

 

Pasal 70 

Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindakan plagiarisme di Lingkungan Akademik yaitu : 

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, 

profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti 

merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
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Tindakan Plagiarisme dapat diatasi dengan melakukan parafrase kalimat pada 

proposal/skripsi. Parafrase adalah bentuk pengungkapan kembali suatu tata bahasa, 

kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana tanpa mengubah 

makna dari bahasa tersebut dengan tetap mencantumkan sumber dari kalimat atau 

pernyataan yang dijadikan acuan. Parafrase terbagi menjadi beberapa cara yaitu : 

1. Parafrase dengan mengubah kata yang memiliki sinonim 

2. Parafrase dengan merubah struktur kalimat, mengganti bentuk kata kerja pasif 

dengan kata kerja aktif atau sebaliknya 

3. Parafrase dengan mengurangi kalimat yang kurang diperlukan 

 

 

 

 

 

D 
 Cara Mengatasi Tindakan  

Pilihlah buku yang akan dibaca dan dijadikan referensi 

Sediakan beberapa kertas (bisa kertas ukuran normal ataupun kertas 
seukuran saku) dan pena  

Tulislah Judul Buku, Penulis, Tahun Terbit, Penerbit, Lokasi Penerbit 

Disaat membaca, salinlah ide yang  dirasa penting dan dibutuhkan pada 
kertas yang ada 

Kertas yang berisi Judul buku (point ke 3) dan kertas yang berisi ide yang 
dirasa penting/dibutuhkan sebaiknya disatukan 

Setelah selesai membaca buku, fokuslah pada catatan yang telah ditulis     
sebelumnya dan Kembangkan Kalimat dari catatan yang ada menjadi Versi Diri 
Sendiri 

Jangan Lupa Untuk Menulis Sumber Kutipan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TIPS Menulis 

Agar Terhindar 

Dari 

Plagiarisme 

 

 
 Petunjuk Melakukan Parafrase 
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Mengubah Kata Yang 
Memiliki Sinonim 

• Perhatian → 
Kepedulian 

• Keberhasilan → 
Memajukan 

• Kemajuan → 
Mengembangkan 

• Refleksi          → 
Cerminan 

Mengubah Struktur 
Kalimat 

• Mengubah kalimat 
Aktif menjadi Pasif. 
Kalimat aktif adalah 
kalimat yang 
didahului oleh 
subjek (hal yang 
melakukan 
tindakan). Ketika 
objek (hal yang 
menerima tindakan) 
berada di awal 
kalimat, ini menjadi 
kalimat pasif. 

Mengurangi Kalimat  

• Menghilangkan 
kalimat loyalitas, 
dan kalimat yang 
berkelanjutan 

Komitmen organisasi merupakan sikap 

yang merefleksikan loyalitas pegawai 

pada organisasi dan proses 

keberlanjutan dimana anggota 

organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan.  

Sumber : Fred Luthans (2006) Perilaku 

Organisasi 

 

Teks Asli 

Hasil Parafrase 

Luthans (2006) mengatakan bahwa 

kepedulian, keikutsertaan dalam 

memajukan dan mengembangkan 

organisasi yang ditunjukan karyawan 

adalah cerminan dari sikap komitmen 

organisasi.   

Contoh Memparafrase Kalimat 

Penjelasan Cara Yang Dilakukan 
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A. Website Smodin 

Webiste untuk membantu parafrase yang pertama adalah Smodin. Website ini bisa 

diakses gratis oleh pengguna namun memiliki batasan penggunaan sebanyak 5 kali dalam 

sehari. Cara menggunakan website ini : 

 Buka Google, ketik Smodin pada kolom pencarian. Jika ingin menggunakan bahasa 

Indonesia, ketik Smodin Indonesia pada kolom pencarian atau bisa dengan 

mengakses link https://smodin.io/id 

 

Tampilan Awal Website Smodin 

 Langkah selanjutnya, klik bagian “Tulis ulang, ulangi, atau ulangi teks” pada bagian 

pilihan “Paling Populer” 

 Setelah meng-klik “Tulis ulang”, website akan masuk pada bagian yang diperuntukan 

untuk memparafrase kalimat. Pada bagian ini ingatlah untuk memilih pilihan bahasa 

yang ingin digunakan 

 

 
 Memparafrase Menggunakan Website 
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 Setelah itu masukan kalimat yang ingin diparafrase pada kolom “Memasukan” atau 

bisa juga dengan mengunggah file yang ingin diparafrase dengan mengklik pilihan 

“Upload” (hanya 1.000 kata yang dapat dimasukan dalam sekali parafrase) 

 Setelah memasukan kalimat atau file yang ingin diparafrase, langkah selanjutnya 

adalah meng-klik pilihan “Menulis Kembali” dan tunggu sampai proses parafrase 

selesai dilakukan. 

 

 

 

 

Klik untuk memilih bahasa 

Klik untuk mengetik kalimat 

yang ingin diparafrase 

Klik untuk mengunggah file 

yang ingin diparafrase 



Buku Panduan Anti Plagiarisme 10 

 

B. Website Editpad 

Webiste untuk membantu parafrase yang kedua adalah Editpad. Website ini 

merupakan website yang bisa diakses dan digunakan secara gratis oleh pengguna. Cara 

menggunakan website ini : 

 Buka Google, ketik Editpad pada kolom pencarian. Jika ingin menggunakan bahasa 

Indonesia, ketik Editpad Indonesia pada kolom pencarian atau bisa dengan 

mengakses link https://www.editpad.org/tool/id/paraphrasing-tool 

 

Tampilan Awal Website Editpad 

 Pada website Editpad, tampilan yang muncul langsung pada bagian yang 

diperuntukan untuk memparafrase kalimat.  

 Pilihan yang ada pada Editpad sama dengan Smodin diatas, yaitu kalimat yang ingin 

diparafrase bisa diketik langsung/di salin-tempel (copy-paste)/dengan mengunggah 

file yang ingin diparafrase. Kalimat yang ingin diparafrase dimasukan pada kolom 

sebelah kiri, hasil parafrase akan muncul pada kolom sebelah kanan. 
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 Langkah selanjutnya setelah kalimat yang ingin diparafrase dimasukan, klik pilihan 

“Parafrase itu” dan tunggu sampai proses parafrase selesai dilakukan. Jumlah kata 

yang dibatasi untuk sekali parafrase pada website ini adalah 1.000 kata. 

C. Website QuillBot 

Webiste untuk membantu parafrase yang ketiga adalah QuillBot. Website ini 

diperuntukan untuk memparafrase kalimat yang menggunakan bahasa inggris. Website ini 

bisa diakses gratis oleh pengguna dan bisa juga diupgrade ke versi premium dengan 

melakukan pembayaran. Cara menggunakan website ini : 

 Buka Google, ketik Quillbot pada kolom pencarian atau bisa dengan mengakses link 

https://quillbot.com/ 

 

 

 

 

Klik untuk 

memilih bahasa 

Klik untuk 

mengunggah 

dokumen 
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   Tampilan Awal Website QuillBot 

 Pada website Quillbot terdapat pilihan bahasa inggris yang bisa dipilih seperti 

American-English, Canadian-English, British-English, dan Australian-English 

 Langkah selanjutnya masukan kalimat bahasa inggris yang ingin diparafrase. Kalimat 

tersebut bisa diketik secara langsung/copy-paste/mengunggah file/dokumen yang 

ingin diparafrase. Masukan kalimat tersebut pada kolom sebelah kiri. 

 Setelah selesai memasukan kalimat atau file yang ingin diparafrase, klik tulisan 

“Paraphrase” dan tunggu sampai proses parafrase selesai. 

 

 

Klik untuk 

memilih tipe 

bahasa inggris 
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Demi meningkatkan kualitas serta keorisinal penulisan proposal/skripsi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis mewajibkan seluruh mahasiswanya melakukan pengecekan plagiarisme 

pada proposal/skripsi dengan menggunakan sistem Turnitin sebelum diizinkan untuk 

mendaftar ujian. 

 

 

 

Turnitin adalah sistem yang dapat menguji keasilan dari suatu karya tulis baik 

proposal ataupun skripsi, jurnal, tesis dan disertasi. Sistem ini menyajikan, mencocokan, dan 

menunjukan berapa banyak  kalimat dan paragraf yang dikutip dari karya orang lain. 

 

 

Sistem Turnitin menunjukan hasil pengecekan plagiarisme lewat pemberian warna 

dan angka persen.  

Tampilan Hasil Pengecekan Turnitin 

 

E 
 Mengecek Tingkat PLAGIARISME Menggunakan Turnitin 

 
 Apa Itu Turnitin ??? 

 
 Arti Dari Warna Scor Turnitin 
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Turnitin menunjukan hasil pengecekan plagiarisme dengan memberikan warna pada 

kalimat-kalimat yang merupakan kutipan dari karya orang lain dan menunjukan  sumber dari 

kalimat itu. 

 

Tampilan Informasi Yang Diberikan Turnitin 

 

 

 

Warna Biru Menunjukan Kesamaan 0% 

Warna Hijau Menunjukan Kesamaan 1 – 24% 

Warna Kuning Menunjukan Kesamaan 25 - 50% 

Warna-warna yang ditunjukan pada hasil pengecekan Turnitin memiliki 

makna yang berbeda-beda. 

 

Warna Orange Menunjukan Kesamaan 51 - 74% 

Warna Merah Menunjukan Kesamaan 75 - 100% 

 
 Cara Membaca Hasil Turnitin 
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Misalkan kalimat yang diberikan 

nomor 1, jika disesuaikan dengan 

bagian kanan tampilan, semua 

kalimat yang memiliki warna pink 

dan diberikan nomor 1 adalah 

kalimat-kalimat yang sudah pernah 

diterbitkan pada jkn.unitri.ac.id 

dengan besar kutipan yang 

dilakukan yaitu 7%. 

Kalimat yang diberikan warna ungu 

dan diberikan nomor 3 adalah kalimat-kalimat yang dikutip dari journal.mengeja.id dan 

begitu seterusnya untuk membaca warna yang keluar dari hasil cek turnitin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan pada setiap kalimat yang diberikan warna, terdapat 

nomor kecil yang disematkan di bagian kiri atas awal kalimat. Nomor dan 

warna ini merupakan petunjuk yang bisa disesuaikan dengan tampilan 

sebelah kanan hasil (bagian Match Overview) untuk melihat sumber dari 

kalimat yang dikutip serta berapa besar persen kalimat yang dikutip dari 

sumber tersebut. 

Untuk mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas 

Pattimura, jurusan telah menyediakan tim yang dapat membantu mahasiswa untuk 

melakukan pengecekan Plagiarisme dengan sistem Turnitin. Mahasiswa dapat 

menghubungi : 

Bpk. Zainuddin Latuconsina, S.E., M.Sc 

zainuddin.fekon@gmail.com 
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A. Alur Pengajuan Proposal 

 

F 
Alur Pendaftaran Karya Ilmiah 
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B. Alur Pengajuan Skripsi 
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