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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini berisi bagian pendahuluan, yang mencakup latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

pembahasan dari Tugas Akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam berkomunikasi sehari-hari alat yang paling sering digunakan oleh 

manusia adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam kehidupan manusia. Bahasa mempunyai tata cara penyampaian dan fungsi 

yang berbeda disetiap penggunaannya. Bahasa yang disajikan dalam bentuk 

tulisan menyimpan pengetahuan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

Sementara dalam bentuk lisan, bahasa mengarahkan tingkah laku manusia dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya (Widyowati; 2011). 

Kamus merupakan sebuah media yang dapat diartikan sebagai buku yang 

berisikan tentang arti suatu kata dari suatu bahasa. Misalnya untuk kamus bahasa 

Indonesia-Banjar atau Banjar-Indonesia, hal ini sangat jelas bahwa kamus tersebut 

berisikan tentang arti kata dari kedua bahasa tersebut. Keberadaan kamus 

sekarang sangatlah diperlukan sebagai media yang dapat menambah pengetahuan 

didalam pengertian kata-kata dari bahasa asing sehingga dapat dengan mudah 

berkomunikasi dengan orang asing tanpa adanya keterbatasan tentang perbedaan 

latar belakang bahasa. 

Kini perkembangan kamus sangatlah luar biasa karena dorongan 

kebutuhan manusia itu sendiri yang ingin menciptakan suatu kamus yang lebih 

efisien dan praktis. Mulai dari kamus yang praktis atau kamus saku yang berisikan 

beberapa puluh suku kata sampai yang memiliki beberapa ratus juta suku kata, 

bahkan sekarang ini sudah tercipta kamus elektronik yang bentuknya menyerupai 

kalkulator yang lebih praktis.  
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Program yang dibuat dalam penelitian ini masih menggunakan inputan 

dengan cara terlebih dahulu mengetik kalimat/kata yang akan kemudian arti 

kalimat/kata tersebut akan muncul sesuai dengan yang diinginkan. 

Bangsa Indonesia memiliki banyak suku yang beragam, setiap suku 

memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda pula. Begitu juga dengan bahasa, 

masing-masing suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda untuk dapat 

berkomunikasi dan  berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan disekitarnya.  

Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi terjemahan bahasa yang mampu 

menerjemahkan tiga bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Bahasa 

Banjar-Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda-Bahasa Indonesia, dan Bahasa Jawa-

Bahasa Indonesia. Aplikasi ini mempunyai kelebihan dibandingkan kamus pada 

umumnya, selain dapat mencari jenis bahasa dari kata yang diinputkan dan 

menerjemahkannya, aplikasi ini juga mampu menerjamahkan sebuah kalimat.  

Automatic Language Detection adalah sebuah proses pengecekan otomatis 

sebuah bahasa, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengecekan bahasa dalam 

suatu inputan teks yang ingin diterjemahkan. Yang digunakan pada proses 

automatic language detection adalah Lucene. Lucene dapat digunakan untuk 

mencari data yang tersimpan pada file. 

Left Corner (LC) parsing merupakan strategi parsing yang menggunakan 

data secara bottom up dan prediksi top down. Algoritma ini menggunakan metode 

analisa kemungkinan terbaik pertama yang didapat dan kemudian pencarian 

langsung. Sehingga dengan metode yang digunakan oleh left corner parsing ini 

lebih efisien, bentuk kalimat yang dihasilkan lebih tepat dan mendekati bentuk 

pola kalimat yang sebenarnya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana membangun aplikasi Kamus Bahasa Daerah dengan Automatic 

LanguageDetection menggunakan Algoritma Left Corner Parsing. 

 

 

 

 



3 

 

1.3  Batasan Masalah  

Pada penyusunan tugas akhir ini, diperlukan beberapa batasan masalah 

untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun batasan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Program Aplikasi Kamus Bahasa Daerah ini hanya memuat kata-kata yang 

biasa digunakan atau dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Program Aplikasi Kamus Bahasa Daerah ini hanya menggunakan empat 

bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Jawa, dan bahasa 

Sunda. 

3. Bahasa Jawa yang digunakan dalam aplikasi kamus ini adalah bahasa Jawa 

Krama Inggil 

 

1.4  Tujuan 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai adalah  agar 

dapat merancang dan membuat sistem aplikasi kamus yang memiliki empat buah 

bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Banjar, Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda 

dengan Automatic Language Detection dengan menggunakan algoritma Left 

Corner Parsing. Selain itu juga untuk  melestarikan bahasa daerah yang belakang 

ini sudah mulai dilupakan oleh masyarakat  Indonesia karena semakin 

berkembangnya IPTEK. 

 

1.5   Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada studi pustaka dan pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara 

mengumpulkan teori-teori yang diambil dari buku literatur dan internet yang 

didalamnya berupa artikel, paper dan jurnal yang menjelaskan mengenai  

aplikasi kamus Indonesia - (Banjar, Sunda, Jawa) atau  (Banjar, Sunda, Jawa) -

Indonesia. 
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2. Analisa  

Pada tahap ini menjelaskan tampilan yang mudah dimengerti dan  dipahami oleh 

pengguna atau user, dalam hal ini adalah program yang digunakan didalam 

penyelesaian tugas akhir ini.  

3. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem pembuatan aplikasi kamus 

bahasa daerah dengan automatic language detection menggunakan algoritma 

Left Corner Parsing. Perancangan sistem meliputi perancangan data flow 

diagram (DFD), perancangan data (Database Desain) dan perancangan 

Interface (Interface Design). 

4. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian terhadap aplikasi kamus bahasa 

daerah dengan automatic language detection menggunakan algoritma Left 

Corner Parsing. Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil 

rancangan yaitu implementasi antarmuka, implementasi basis data dan 

implementasi sistem lalu transformasi hasil desain. 

5. Pengujian dan Evaluasi perangkat lunak  

Pada pengujian dan evaluasi ini merupakan tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisis dan rancangan.Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui kesalahan sehingga dapat diperbaiki dikemudian. 

6. Penyusunan Buku Tugas Akhir  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir ini. Buku 

tugas akhir ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir 

ini.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut:  

 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, serta sistematika pembahasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

tinjauan tentang morfologi, pentingnya morfologi, kajian tentang bahasa 

Jawa, Banjar dan Sunda, pengertian kamus dan translate (penerjemah), 

kajian tentang automatic language detection (Lucene) dan algoritma Left 

Corner Parsing dalam pembuatan aplikasi kamus bahasa daerah dengan 

automatic language detection menggunakan algoritma Left Corner 

Parsing. 

 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM  

Pada bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem 

pembuatan aplikasi kamus bahasa daerah dengan automatic language 

detection menggunakan algoritma Left Corner Parsing. Analisa sistem 

meliputi prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi perancangan Interface (Interface Design). 

 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak yang dibuat 

berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran terhadapat hasil 

dan analisis pengujian perangkat lunak yang dibahas pada bab 

sebelumnya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk pengembangan aplikasi ini ketahap yang lebih baik sesuai 

kebutuhan. 

 


