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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era komputerisasi informasi seperti yang ada pada saat ini, teknologi 

komputerisasi informasi telah berkembang dengan sangat pesat. Terdapat sistem 

operasi yang berkembang antara lain mobilephone dan smartphone. 

Smartphone  sebagai  produk mobile phone dewasa ini lebih berkembang 

dan lebih diminati penggunaannya oleh masyarakat karena beragam fitur yang 

dapat ditampilkan untuk memenuhi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat atau penggunanya.  

Jenis-jenis sistem operasi smartphone diantaranya Windows mobile, 

Balckberry, Android, Symbian serta Iphone. Dimana setiap sistem operasi 

mempunyai keunggulan tersendiri dalam menjalankan aplikasi yang mendukung 

terhadap sistemnya sendiri. 

Salah satu aplikasi yang sering terlihat dalam sistem operasi mobile phone 

adalah aplikasi kamus. Banyaknya aplikasi kamus yang tersedia pada smartphone 

memudahkan semua orang untuk mencari dan memahami arti kata dengan mudah 

dan cepat. Mengingat masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan layanan 

smartphone apalagi jika salah satu layanannya dapat menyediakan fitur kamus, 

tentunya akan sangat bermanfaat dan menarik serta diminati oleh penggunanya. 

Aplikasi kamus ini juga dapat memberikan solusi kepada pengguna 

tentang efisiensi pembelajaran dan edukatif yang efisien dan efektif karena 

aplikasi kamus yang berjalan diatas media telekomunikasi HP (handphone) 

membuat aplikasi kamus mudah dibawa serta dapat digunakan secara efektif dan 

efisien.  

Akhirnya muncul ide dari penulis untuk membuat dan meneliti sebuah 

penelitian tugas akhir dan mengangkat tema Aplikasi mobile yang berjalan diatas  

dan memberi judul penelitiannya “Implementasi Metode Approximate String 

Matching Pada Aplikasi Kamus Nama Latin Tumbuhan Berbasis Android” 
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diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini, semakin mudah pengguna dalam 

menghapal dan memahami nama  tumbuhan dalam bahasa Indonesia ataupun 

bahasa latin serta ikut mengembankan sebuah aplikasi yang edukatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diambil dalam penyelesaian tugas akhir  ini adalah bagaimana implementasi 

metode Approximate String Matching pada aplikasi kamus nama latin tumbuhan 

berbasis Android. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini perlu didefinisikan beberapa batasan masalah 

mengenai sejauh mana tugas akhir ini akan dikerjakan. Batasan - batasan masalah 

tersebut antara lain : 

1. Aplikasi ini menampilkan pencarian kosa kata nama latin tumbuhan dan 

sebaliknya.  

2. Jumlah kosa kata dibatasi 300 kosa kata beserta gambar dan penjelasannya.  

3. Aplikasi kamus hanya dapat di jalankan melalui handphone yang 

menggunakana sistem operasi Android.  

4. Menggunakan database mysql. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah Membangun 

Aplikasi Kamus Nama Latin Tumbuhan berbasis Android dan 

mengimplementasikan metode Approximate String Matching kedalam aplikasi 

kamus tersebut. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pembuatan program ini 

adalah sebagai berikut  : 
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1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan program 

ini adalah dengan melakukan observasi melalui studi pustaka yaitu dengan 

cara membaca literatur buku, internet atau data lain sebagai penunjang 

dalam merancang dan membuat program. 

2. Analisa data 

Analisa data untuk Aplikasi Kamus Nama Latin Tumbuhan 

berbasis Android dan mengimplementasikan metode Approximate String 

Matching dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan Input  

Input yang dibutuhkan untuk melakukan proses pencarian dan 

menampilkan data nama tumbuhan baik nama dalam bahasa indonesia 

maupun dalam bahasa latin.  

b. Proses analisa dilakukan setelah data input didapat dimana data input 

itu adalah kata searching untuk diketahui hasilnya apakah sudah 

memenuhi kaidah metode approximate string matching. 

c. Analisis Kebutuhan Output  

Keluaran yang dihasilkan dari proses analisa yaitu hasil searching 

proses metode approximate string matching. 

3. Perancangan sistem 

Perancangan sistem dalam permainan pembuatan aplikasi kamus 

berbasis android ini mulai dari menginput kata searching sampai hasil 

proses pencarian menggunakan metode approximate string matching, 

kemudian dari sistem diatas diimplementasikan dalam bahasa 

pemrograman yang telah ditetapkan yaitu menggunakan java android 

menggunakan editor eclipse yang dilengkapi SDK android kemudian 

merancang database dengan ER-Diagram, guna mempermudah dalam 

proses-proses selanjutnya.  
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1.6    Sistematika Penulisan  

Penulis membuat buku tugas akhir ini yang nantinya akan dibagi 

manjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

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

tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yakni kamus,kamus 

digital, teori mengenai metode  approximate string matching, 

pemrograman java android menggunakan eclipse dan basisdata 

MySQL. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan pembangunan perangkat 

lunak dari sistem yang akan dibuat, meliputi : perancangan proses 

dengan menggunakan UML, perancangan data, arsitektur, dan 

perancangan antarmuka dari sistem tersebut. Dari bab ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi program. 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi atau pembuatan aplikasi dari 

perancangan sistem dan desain sistem yang telah dibuat pada Bab III. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 


