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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan keseharian kita, sering menjumpai kosa kata baru yang 

mungkin kita tidak tau maksud dan artinya, bahkan tidak hanya itu kita juga 

sering lupa dengan kosa kata atau istilah-istilah yang pernah kita dengar 

sebelumnya. Dan juga, terkadang dalam penulisan tidak jarang kita melakukan 

kesalahan penulisan apalagi dengan sedikit rumitnya ejaan istilah yang ingin kita 

tuliskan. Sedangkan dalam kehidupan yang modern kita dituntut untuk serba cepat 

maupun tepat, cepat dalam bertindak juga cepat untuk menyelesaikan 

permasalahan. Mungkin kamus adalah salah satu solusi dari sekian solusi yang 

ada untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga 

membantu kita untuk mengetahui dengan lebih cepat apa arti dari sebuah istilah 

yang ingin kia ketahui dengan cepat. 

Berdasarkan penelitian oleh Abdullah Azzam (2014) dalam skripsinya 

dengan judul “Aplikasi Kamus Istilah – Istilah Elektronika Berbasis Android” , 

yang berisi sebuah kamus elektronik untuk operation system android berisi 

tentang istilah – istilah pada bidang elektronika. Namun hasil dari pembuatan 

aplikasi kamus tersebut masih terdapat kelemahan – kelemahan yang masih harus 

disempurnakan. Dalam kosa kata baru atau yang sedikit rumit sering kita salah 

menulisnya sehingga kita akan sedikit sulit untuk mencarinya atau menghambat 

kita. Dan juga dari segi sistem aplikasinya tidak ditemukan database yang bisa 

lebih menunjang aplikasi ini. Oleh sebab itu saya akan lebih menyempurnakan 

aplikasi tersebut untuk lebih baik lagi. Melihat kelemahan – kelemahan tersebut 

dalam skripsi ini saya akan mengembangkan sebuah kamus elektronika berbasis 

android tersebut. Dalam pengembangan kali ini saya akan mengimpementasikan 

algoritma Levenshtein Distance dan SQLite Database dan juga menambahkan 

fitur – fitur pendukung lainnya. Singkatnya algoritma Levenshtein Distance 

adalah algoritma untuk mengecek ejaan yang kita tuliskan dan apabila ada 

kesalahan akan memberi kepada user suggestion istilah yg benar yang mungkin 

user ingin tau, dan ditambah database untuk lebih menyempurnakan aplikasi ini. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang di angkat 

adalah: 

1. Bagaimana cara perancangan dan membangun aplikasi kamus istilah-istilah 

elektronika pada android 

2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma Levenshtein 

Distance dan SQLite database pada kamus istilah – istilah elektronika berbasis 

android 

1.3. Tujuan 

Tujuan skripsi adalah: 

1. Merancang dan membangun aplikasi kamus istilah-istilah elektronika berbasis 

android 

2. Mengimplementasikan algoritma levenshtein distance dan SQLite database 

pada kamus istilah – istilah elektronika berbasis android. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya untuk ponsel yang berbasis android, versi minimum 

android os 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) 

2. Aplikasi ini berjalan dalam kondisi offline 

3. Algoritma yang digunakan adalah algolritma Levenshtein Distance 

4. Database yang digunakan adalah SQLite 

5. Aplikasi ini berisi database dengan jumlah ±600 istilah 

 

1.5. Metodologi 

Metodologi penelitian dapat di artikan sebagai suatu langkah – langkah 

atau cara – cara dalam meneliti suatu obyek, berikut adalah metode yang 

digunakan dalam  penelitian ini : 
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1. Kajian Literatur 

Pencarian studi literature, referensi maupun data, penulis 

menggunakan beberapa sumber informasi buku, jurnal, maupun media 

elektronik seperti internet. 

2. Analisa Masalah 

Tahap ini dilakukan analisa terhadap masalah yang ada, yaitu apa 

yang perlu dikembangkan dari aplikasi kamus istilah – istilah elektronika 

berbasis android dan bagaimana cara mengimplementasikan algoritma 

levenshtein distance dan SQLite database pada aplikasi kamus istilah – 

istilah elektronika. 

3. Rancang Basis Sistem 

Tahap ini dibangun aplikasi kamus istilah – istilah elektronika 

berbasis android. Dalam pembangunan atau perancangan meliputi dari 

desain antarmuka, desain sistemnya, dan juga factor lainnya yang 

menunjang aplikasi tersebut. 

4. Implementasi dan Pengujian  

Tahap ini dilakukan implementasi dan pengujian aplikasi yang 

telah dibangun dan menganalisa dari hasil implementasi algoritma 

Levenshtein Distance dan SQLite database pada aplikasi kamus istilah – 

istilah elektronika berbasis android 

5. Evaluasi 

Tahap ini dilakukan evaluasi dari hasil aplikasi yang sudah saya 

buat, apa yang masih kurang akan dijadikan acuan untuk penyempurnaan 

lagi. 

6. Pengambilan analisa 

Menganalisa dari hasil uji dan evaluasi serta dalam proses 

perancangan dan implementasi. 

7. Pengambilan Kesimpulan 

Berisikan kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah dilakukan 

8. Penulisan Laporan 

Tahap ini dilakukan penyusunan laporan hasil implementasi dan 

analisa dari yang di implementasikan di atas. Serta menyimpulkan hasil 
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yang telah dilakukan selama percobaan, pengimplementasian dan 

pengujian. 

 

1.6. Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka penulisan 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat, metodelogi dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir ini yang meliputi 

android, database dan algoritma Levenshtein Distance. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi sistem, kebutuhan sistem, dan analisa 

algoritma. Sedangkan perancangan sistem meliputi perancangan 

desain antarmuka (interface) serta perancangan database. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang implementasi dan pegujian. Implementasi 

aplikasi yang akan dibangun berupa implementasi perangkat lunak 

dan perangkat keras, implementasi desain antar muka (interface), 

implementasi database dan implementasi algoritma Levenshtein 

Distance pada pencarian kata pada kamus istilah elektronika. 

Sedangkan pengujian yang akan dilakukan yaitu pengujian pencarian 

kata yang ejaannya salah menggunakan algoritma Levenshtein 

Distance pada aplikasi kamus istilah-istilah elektronika. 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pengujian aplikasi yang berguna untuk pengembangan aplikasi 

selanjutnya. 
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