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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sangat pesat membuat 

lahan industri semakin berkurang. Salah satu incaran pemerintah provinsi 

Jawa Timur  untuk pengembangan industri adalah pulau Madura. Pulau 

Madura adalah pulau terdekat dengan ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya. 

Di ambilnya pulau Madura sebagai salah satu pilihan sebagai daerah 

pengembangan industri karena di pulau Madura masih banyak lahan 

kosong yang luas. Oleh karena itu dibangunlah jembatan Suramadu 

sebagai akses ke pulau Madura. Dengan adanya jembatan ini banyak 

investor asing yang ingin mengembangkan usahanya terutama di bidang 

industri. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh investor asing 

tersebut salah satunya komunikasi dengan penduduk asli. Komunikasi 

dengan penduduk asli merupakan tantangan yang cukup mengganggu 

dalam pengembangan industri yang akan dibangun. Oleh karena itu untuk 

membantu komunikasi tersebut dibuatlah aplikasi terjemahan bahasa 

Inggris – bahasa Madura Enggi Bunten.  

“Enggi Bunten” merupakan tingkatan tertinggi dalam bahasa 

Madura yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-

hari. Aplikasi Terjamahan Bahasa Inggris – Bahasa Madura Enggi Bunten 

ini mempunyai kelebihan dibandingkan terjemahan pada umumnya. 

Kelebihan dari aplikasi ini adalah dapat mengolah kalimat untuk 
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diterjemahkan, sehingga memudahkan user untuk mempelajari bahasa 

Madura Enggi Bunten dengan baik dan benar. 

Natural Language Processing adalah suatu proses pembuatan 

model komputasi dari bahasa, sehingga dapat terjadi suatu interaksi antara 

manusia dengan computer dengan perantara bahasa alami. Ada dua hal 

penting dalam proses pembuatan aplikasi terjemahan menggunakan 

metode Natural Language Processing, yaitu proses parsing dan proses 

stemming. Tujuan dari proses parsing yaitu untuk memecahkan kalimat 

menjadi bagian terkecil yaitu kata serta mencari pola hubungannya.. 

Proses selanjutnya adalah proses stemming, yaitu mencari kata dasar atau 

menghilangkan imbuhan  yang ada di dalam bahasa Inggris, sehingga 

dapat ditemukan kata dasarnya (root word).  

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu para 

investor asing untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan penduduk 

asli dimana investor asing tersebut menjalankan usahanya, khususnya 

bahasa Madura Enggi Bunten. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan proses parsing dan proses stemming pada 

kalimat berbahasa Inggris 

2. Bagaimana menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Madura 

Enggi Bunten menggunakan metode Natural Language Processing. 
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1.3. Tujuan 

Ada beberapa tujuan dari tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi yang mampu mengaplikasikan proses parsing dan 

proses stemming pada teks berbahasa Inggris 

2. Merancang aplikasi yang mampu menerjemahkan kalimat dalam bahasa 

Inggris ke dalam bahasa Madura Enggi Bunten menggunakan metode 

Natural Language Processing. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah penyelesaian tugas akhir ini hanya mencakup 

pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Masukan dari aplikasi ini berupa satu kalimat yang sesuai dengan 

aturan sistem kala atau tenses dalam bahasa Inggris. 

2. Aplikasi ini sebagai penerjemah bahasa Inggris menjadi bahasa Madura 

Enggi Bunten. 

3. Aplikasi ini menggunakan pemprograman php yang akan 

diimplementasikan pada PC atau desktop. 

4. Output berupa hasil terjemahan bahasa Madura Enggi Bunten. 

 

1.5. Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Tinjauan Pustaka  dan Pengumpulan Data 
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Pada tahap ini mengumpulkan berbagai literature, artikel 

maupun jurnal-jurnal penelitian yang dibutuhkan. Terutama kajian 

tentang metode Natural Language Processing, metode Parsing, metode 

Stemming dengan Algoritma Porter dan bagaimana cara penerapannya 

ke dalam aplikasi ini. 

2. Analisa Masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap masalah yang 

ada, bagaimana cara sistem dapat menerjemahkan kalimat bahasa 

Inggris ke dalam bahasa Madura Enggi Bunten. 

3. Rancang Sistem dan Implementasi 

Adapun hal-hal dalam perancangan sistem dan implementasi 

metode dan algoritma yang ada ke dalam program, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Rancangan sistem aplikasi terjemahan menggunakan metode 

Natural Language Processing sebagai berikut. 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Komponen bahasa alami untuk aplikasi terjemahan 

Dari gambar di atas berikut penjelasan masing-masing komponen. 

 Teks bahasa alami, dalam hal ini teks bahasa alami berupa 

inputan teks dari user. 

Teks Bahasa 

Alami 
Proses Parsing Sistem Representasi 

Pengetahuan 

Output 

Terjemahan 

Kamus 
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 Parsing/parser, berfungsi untuk melakukan pemecahan kalimat 

menjadi komponen terkecil yaitu kata. 

 Sistem representasi pengetahuan, berfungsi untuk menganalisis 

output parser untuk menentukan maknanya, dalam hal ini sistem 

representasi pengetahuan yang dimaksud adalah kamus atau 

lexicon yang berisi kata-kata bahasa alami. 

 Output terjemahan, berfungsi untuk merepresentasikan sistem 

pengetahuan yaitu hasil terjemahan input bahasa alami. 

b. Perancangan Algoritma Porter dalam melakukan proses stemming 

pada teks berbahasa Inggris. 

4. Pengujian dan Analisa Hasil 

Pengujian aplikasi terjemahan ini dengan memasukkan contoh 

kalimat berikut: Simple Present Tenses, Present Contious Tense, 

Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Simple Past 

Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect 

Continuous Tense, Simple Future Tense, Future Perfect Tense, Future 

Perfect Continuous Tense, Past Future Tense, Past Future Continuous 

Tense, Past Future Perfect Tense, Past Future Perfect Continuous 

Tense. 

5. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Penulisan laporan mengacu pada pedoman penulisan ilmiah. 

Dalam hal ini penulisan tugas akhir yang bentuk bakunya telah diatur 

oleh pihak jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya diambil kesimpulan 
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dari hasil implementasi dan pengujian terhadap aplikasi terjemahan 

bahasa Inggris – bahasa Madura Enggi Bunten. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka 

penulisan tugas akhir dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, 

rumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori yang menjadi referensi utama 

pengerjaan tugas akhir  ini.  Teori-teori tersebut adalah 

teori yang berhubungan dengan  tata bahasa Inggris, tata 

bahasa Madura, metode Natural Language Processing, 

metode parsing, metode Stemming, dan Algoritma Potter. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana 

membangun sistem sesuai dengan Software Development 

Life Cycle dan mengimplementasikan metode Natural 

Language Processing. 
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BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja 

sistem setelah terbentuk, kemudian menguji untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dari hasil implementasi dalam tugas akhir ini untuk 

dikembangkan. 
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