
Similarity 
Check

Saat seorang penyunting mengkaji manuskrip yang baru 
diserahkan, dia perlu mengetahui apakah itu sebuah 
karya asli. Similarity Check (sebelumnya disebut dengan 
CrossCheck) memberi penerbit dan penyunting perangkat 
lunak iThenticate dari Turnitin, tempat dokumen dapat 
diunggah untuk diperiksa terhadap basis data berisi 
jutaan terbitan keilmuan lain berupa artikel, buku, makalah 
konferensi, disertasi, dan konten akademis lainnya, serta 
miliaran halaman web—untuk memastikan keasliannya.
Similarity Check menghasilkan dengan seketika laporan yang 
menyorot kecocokan potensial dan mengisyaratkan apakah 
dan bagaimanakah makalah tersebut bertumpang tindih 
dengan karya lain. Laporan ini memungkinkan penyunting 
mengkaji keaslian karya sebelum diterbitkan—memberikan 
keyakinan bagi penyunting dan pengarang, dan bukti 
keyakinan bagi pembaca.

Memastikan hanya riset asli yang diterbitkan akan 
memberikan:
•	 	ketenangan pikiran bagi penerbit dan pengarang bahwa 
konten	mereka	diidentifikasikan	dan	dilindungi,

•	 	cara bagi penyunting untuk mendidik pengarang dan 
memastikan reputasi terbitan mereka, dan

•	 	kejelasan bagi pembaca terkait orang yang menghasilkan 
karya.

Mengapa Similarity Check?
Kami bekerja secara kolaboratif dengan Turnitin untuk 
menghasilkan Similarity Check sehingga para anggota bisa 
menikmati penggunaan iThenticate dengan hemat biaya 
karena anggota menyumbangkan konten terbitan sendiri ke 
basis data kepustakaan naskah lengkap Turnitin. Ini berarti 
bahwa sambil jumlah anggota Similarity Check bertumbuh, 
demikian juga ukuran basis data yang memotorinya—makin 
banyak konten di basis data berarti ketenteraman pikiran 
yang lebih besar bagi siapa saja yang mencoba menentukan 
keaslian manuskrip.

Mulai memanfaatkan—
menggunakan Similarity Check
Untuk mulai memanfaatkan Similarity Check, anggota harus 
mendaftarkan dahulu metadata yang benar (URL naskah 
lengkap) pada Crossref, sehingga naskah lengkapnya 
dapat diindeks oleh Turnitin. Setelah (paling sedikit) 90% 
metadata jurnal anggota mencakup URL naskah lengkap, 
anggota bersangkutan berhak berpartisipasi dan dapat 
membandingkan manuskrip miliknya dengan korpus lengkap 
dari konten keilmuan yang diterbitkan dan konten web umum.
iThenticate menyediakan skor kemiripan keseluruhan dan 
menghasilkan laporan yang menyorot setiap kecocokan 
dengan naskah yang mirip. Keputusan mengenai keaslian 
karya diserahkan kepada masing-masing anggota.
Seperti pencocokan teks yang disempurnakan di dalam 
penampil dokumen, dan akses ke tim dukungan khusus 
Similarity Check Turnitin—yang berarti selalu ada saluran 
langsung untuk membicarakan pertanyaan apa pun.

Praktik terbaik—kelayakan
Jasa ini terbuka untuk setiap anggota Crossref yang 
menerbitkan secara aktif konten artikel yang diberi DOI. 
Untuk menggunakan Similarity Check, anggota harus 
menyediakan URL-URL naskah lengkap untuk paling sedikit 
90% metadata DOI tingkat artikelnya (di semua awalan jurnal, 
jika relevan). Semua URL ini harus menunjuk secara langsung 
ke naskah lengkap berformat PDF, HTML, atau teks polos dan 
harus disertakan di dalam semua setoran mendatang.

Sebuah jasa yang disediakan oleh Crossref dan didukung oleh iThenticate—Similarity 
Check memberi penyunting alat yang ramah pengguna untuk mendeteksi plagiarisme.



T�bitan

Similarity Check: cara kerjanya

Saat Anda membaca artikel riset, 
Anda perlu mengetahui karya aslinya.

Laporan ini membantu penyunting 
memeriksa apakah karya itu adalah artikel 
asli sebelum diterbitkan untuk Anda baca.

Similarity Check menyediakan 
keyakinan bagi penerbit dan pengarang, 

dan kejelasan bagi pembaca yang 
perlu memastikan keaslian karya.

Similarity Check menghubungkan 
penerbit dan penyunting dengan 

alat iThenticate dari Turnitin.

Setiap kecocokan disorot dengan 
seketika di dalam laporan.

Manuskrip yang diserahkan diperiksa 
terhadap sebuah basis data berisi jutaan 

artikel keilmuan yang diterbitkan...

...dan miliaran halaman web.


