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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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 di setiap penggunaanya. 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 ). 

Bahasa Jawa ( dalam hal ini lebih spesifik, yaitu Ngoko ) adalah salah 

satu tingkatan bahasa dalam Bahasa Jawa. Bahasa Jawa mengenal tingkatan 

bahasa ( undhak-undhuk basa ) dan menjadi bagian integral dalam tata krama ( 

etiket ) masyarakat Jawa dalam berbahasa. Bahasa Jawa ( Ngoko ) merupakan 

salah satu bahasa yang paling umum dipakai di kalangan orang Jawa. 

Pemakaiannya dihindari untuk berbicara dengan orang yang dihormati atau orang 

yang lebih tua. Karena bahasa ini biasanya digunakan oleh kalangan remaja 

dengan usia sebaya ( Soepomo, 1979 ). 

Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi terjemahan bahasa yang mampu 

menerjemahkan bahasa secara 2 arah, yaitu Bahasa Indonesia – Bahasa Jawa ( 

Ngoko ) dan Bahasa Jawa ( Ngoko ) – Bahasa Indonesia. Aplikasi ini mempunyai 

kelebihan dibandingkan kamus pada umumnya, selain dapat mencari jenis dari 

kata yang telah diterjemahkan, aplikasi ini juga mampu mengatur ulang tatanan 

kalimat yang kurang tepat.  

Left Corner (LC) parsing ( Rosenkrantz and Lewis II, 1970 ) 

merupakan strategi parsing yang menggunakan data secara bottom up ( dari aturan 

left corner ) dan prediksi top down ( dari aturan sisanya ). Algoritma ini 

digunakan karena left corner parsing menggunakan metode analisa kemungkinan 

terbaik pertama yang didapat dan kemudian pencarian langsung untuk 

menghindari masalah umum dalam kata yang sering bukan merupakan akhir dari 
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suatu kalimat. 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. 

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan analisa struktur kalimat 

bahasa Indonesia oleh Dwi Sari Widyowati (2011). Namun, pada penelitian 

tersebut hanya terbatas pada 1 jenis kalimat saja yaitu bahasa Indonesia, dan 

belum dapat memberikan solusi untuk tatanan kalimat yang salah atau kurang 

tepat. Sehingga, pada tugas akhir ini akan memperluas dari batasan masalah 

tersebut, yaitu menganalisa struktur kalimat dari bahasa Indonesia dan bahasa 

Jawa, serta memberikan solusi berupa tatanan kalimat yang tepat untuk inputan 

kalimat yang kurang tepat dengan menggunakan algoritma Left Corner Parsing.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana membangun suatu perangkat lunak yang dapat 

memeriksa struktur kalimat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa yang diinputkan oleh user menggunakan bahasa 

pemrogaman Java 

b. Bagaimana aplikasi dapat menerjemahkan input yang berupa kata 

maupun kalimat dari user. 

c. Bagaimana mengklasifikasi kata tersebut merupakan kata benda, 

kata sifat, kata kerja, atau kata bilangan. 

d. Bagaimana penerapan algoritma Left Corner Parsing dalam analisis 

kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Jawa 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan tugas akhir ini adalah : 

a. Mengimplementasikan algoritma Left Corner Parsing untuk 

menganalisis struktur kalimat dalam bahasa Indonesia maupun Jawa 

menggunakan bahasa pemrogaman Java. 

b. Merancang perangkat lunak yang dapat memeriksa type dari sebuah 

kata.  
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c. Merancang suatu perangkat lunak yang mampu memeriksa struktur 

kalimat menggunakan algoritma Left Corner Parsing. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan menjadi lebih terarah maka diperlukan batasan-batasan 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini menggunakan pemrogaman Java yang akan 

diimplementasikan pada desktop. 

b. Aplikasi ini sebagai penerjemah 2 arah, yaitu dari bahasa Indonesia – 

Jawa , maupun bahasa Jawa – Indonesia. 

c. Input dari aplikasi ini dapat berupa kata maupun kalimat dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. 

d. Kalimat merupakan kalimat tunggal dan bersifat Aktif.  

e. Output dari aplikasi ini berupa hasil terjemahan dan analisis struktur 

kalimat dari teks yang dimasukkan oleh user. 

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Literatur yang 

digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet serta dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

2. Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan penerapan 

algoritma Left corner parsing dalam menganalisa struktur kalimat 

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Konsep yang telah terkumpul akan 

didesain menggunakan UML. Desain meliputi flow chart, use case 

diagram, sequence diagram, class diagram. 

3. Implementasi Algoritma Left Corner Parsing dalam Merancang 

Perangkat Lunak Penganalisa Struktur Kalimat 
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Tahap implementasi perangkat lunak adalah tahap 

mengimplementasikan algoritma Left Corner Parsing ke dalam sebuah 

perangkat lunak berbasis bahasa pemrogaman java, sehingga perangkat 

lunak tersebut dapat menganalisa struktur kalimat bahasa Indonesia. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi dari aplikasi penganalisa struktur kalimat bahasa 

Indonesia maupun bahasa Jawa yang dibuat sesuai dengan analisa dan 

rancangan, setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug yang 

disempurnakan kemudian. 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi di kemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Memuat hasil pengujian dan pembahasan terhadap sistem yang telah 

dibuat 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran – saran. 


