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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 . Latar belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi untuk kita berinteraksi dengan manusia 

lainnya. Tanpa bahasa tidak mungkin kita dapat berinteraksi, karena bahasa 

adalah sumber untuk terciptanya interaksi manusia dengan yang lainnya. Bahasa 

di dunia ini sangat banyak, rata-rata setipa negara memiliki bahasa yang berbeda-

beda meskipun ada yang sama tetapi tidak banyak dan tidak sepenuhnya sama 

pengucapannya, seperti contoh bahasa inggris ada yang UK dan USA setelah 

didengar, cara pengucapannya pun sangat berbeda. 

Bahasa bukan saja berbeda disetiap negara, bahkan dalam satu negara pun 

terdapat banyak bahasa dari daerah atau wilayah masing-masing, jadi kita 

menyebutnya sebagai bahasa daerah. Seperti contoh negara kita ini Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia memiliki banyak budaya dan 

bahasa daerah yang berbeda-beda, seperti contoh bahasa dari suku batak berbeda 

dengan suku minangkabau, jawa, ambon, manado,Madura papua, dan lain-lain, 

sehingga banyak sekali bahasa yang terdapat dalam dunia ini[3]. 

Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa 

Madura mempunyai penutur kurang lebih 15 juta orang, dan terpusat di Pulau 

Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal 

Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, 

Kepulauan Kangean, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan.Bahasa 

Madura memiliki beberapa ciri atau keunikan tertentu yang tidak ada pada bahasa-

bahasa daerah lainnya termasuk bahasa Indonesia sendiri. Sungguh sangat 

disayangkan sebagian ahli bahasa Madura maupun orang Madura sendiri tidak 

pernah mempermasalahkannya[7]. 

Seiring perkembangan jaman bahasa Madura saat ini telah mengalami 

penurunan pemakaian. Dengan alasan kepraktisan banyak kalangan muda saat ini 

tidak lagi menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Penggunaan 

bahasa gaul yang dianggap lebih modern membuat bahasa Madura semakin 

tersingkirkan, bahkan dilingkungan masyarakat Madura sendiri. Adanya anggapan 
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negatif masyarakat terhadap bahasa daerah, serta derasnya arus globalisasi di 

segala bidang kehidupan juga menjadi penyebab penurunan pemakaian bahasa 

Madura itu sendiri. 

Dari berbagai penjelasan diatas maka akan dibuat sebuah sistem penerjemah 

kalimat bahasa Indonesia kedalam bahasa Maduradengan metode Example Based 

Machine Translation.  

1.2 . Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menganalisa kalimat yang akan diterjemahkan dari bahasa 

Indonesia kedalam bahasa Madura. 

2. Bagaimana  membangun sebuah sistem yang dapat menerjemahkan 

kalimat bahasa Indonesia kedalam bahasa Madura dengan metode 

Example Based Machine Translation. 

3. Bagaimana proses pengujian sistem sehingga didapatkan hasil yang 

sesuai. 

1.3 . Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Menghasilkan sebuah sistem yang dapat menterjemahkan kalimat yang 

akan diterjemahkan dari bahasa Indonesia kedalam bahasa Madura. 

2. Diharapkan dapat membantu masyarakat luas untuk dapat memperlajari 

bahasa Madura lebih mudah. 

3. Dapat memberikan referensi tambahan tentang bahasa Madura. 

1.4 . Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Kalimat yang diterjemahkan hanya berupa kalimat berdasarkan aturan 

baku bahasa Indonesia. 
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2. Outputan sistem berupa bahasa Maduraumum 

3. Sistem akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemprograman 

PHP. 

4. Database yang digunakan adalah MySql. 

5. Hasil terjemahan terbatas pada pembendaharaan kata pada database 

6. Kata yang diinputkan dalam bentuk kalimat baku. 

1.5 . Metodologi Pengerjaan 

Dalam pengerjaan penelitian ini, akan di gunakan pendekatan analysis,yang 

dapat di menghasilkan beberapa rule. 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur,artikel maupun 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan denganPenerjemah kalimat 

bahasa Indonesia kedalam bahasa Madura berbasis analisis syntaks 

a. Example Based Machine Translation 

Adalah paradigma Machine Translation yang menggunakan 

referensi proses penterjemahan dan contoh terjemah tersebut 

disimpan dalam database atau data training. Kepampuan 

penterjemahan sangat bergantung pada banyaknya sampel kalimat 

yang ada dalam data training [9]. 

b. Bahasa Madura 

Bahasa Madura merupakan anak cabang dari bahasa 

Austronesia ranting Malayo-Polinesia, sehingga mempunyai 

kesamaan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. 

Bahasa Madura banyak terpengaruh oleh Bahasa Jawa, 

Melayu, Bugis, Tionghoa dan lain sebagainya. Pengaruh bahasa 

Jawa sangat terasa dalam bentuk sistem hierarki berbahasa sebagai 

akibat pendudukan Mataram atas Pulau Madura. Banyak juga kata-

kata dalam bahasa ini yang berakar dari bahasa Indonesia atau 

Melayu bahkan dengan Minangkabau, tetapi sudah tentu dengan 

lafal yang berbeda [7]. 
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c. Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia 

dan bahasa persatuan bangsa Indonesia.bahasaIndonesia diresmikan 

penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 

tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya 

konstitusi. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa 

melayu Riau yang selalu mengalami penyempurnaan sehingga 

menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian 

bahasa melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung 

Malaya. 

Bahasa Indonesia sekarang dituturkan oleh lebih dari 90% 

masyarakat Indonesia, tapi tidak semua masyarakat Indonesia bisa 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Umumnya masyarakat 

Indonesia dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa 

Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa daerah, ada pula 

yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris 

atau sering disebut dengan bahasa “Indolish”. Sedangkan para 

remaja Indonesia biasanya menggunakan bahasa prokem atau lebih 

dikenal dengan bahasa gaul [2]. 

2. Membuat desain dan rancangan sistem. 

a. Perancangan model sistem yang dilakukan ialah 

1. Bagaimana Pengenalan pola kalimat? 

2. Bagaimana Penerjemahan kalimat bahasa Indonesia kedalam 

bahasa Madura? 

3. Bagaimana menampilkan hasil Output Prosesyang Valid dan 

mudah dipahami oleh User? 

b. Perancangan model sistem yang akan digunakan untuk 

menampilkan aplikasi yang dibuat. 

 

3. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemrograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada 

tahap sebelumnya diimplementasikan dalam sebuah bahasa 
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pemrograman. Karena konsep yang digunakan berbasis online, maka 

php dipilih sebagai bahasa pemprogramannya, dan sebagai 

penyimpannya digunakan MySQL. 

4. Deployment dan ujicoba aplikasi 

Sistem ini akan di ujicobakanuntuk membantu dalam pengenalan pola 

kalimat dan penerjemah bahasa. Uji coba meliputi : 

a. Hasil analisa sistem yang dibuat dengan hasil analisa sistem yang 

telah ada. 

b. Keakuratan dan keefektivitasan sistem dari hasil yang dicetaknya. 

5. Kesimpulan yang didapat dalam membangun sitem ini ialah 

menghasilkan system penerjemahan yang akurat dan mampu memenuhi 

harapan sehingga dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagai sarana 

penejermah bahasa Indonesia kedalam bahasa madura. 

6. Sedangkan penyusunan laporan digunakan sebagai dokumentasi 

berdasarkan hasil pengujian  yang telah dilakukan. 

1.6 . Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu kajian 

tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar 

teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem sesuai 

dengan teori-teori dasar yang ada.  
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang pembuatan sitsem penerjemah yang dapat menerjemahkan 

bahasa Indonesia kedalam bahasa Madura dengan metode example based 

machine translation yang dapat memenuhi harapan keakuratan. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


