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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Berawal dari sebuah disiplin ilmu informatika yang mempelajari transformasi 

bantalan fakta bahwa data dan informasi tentang komputasi berbasis mesin. Disiplin 

ini mencakup beberapa jenis bidang, termasuk: sistem informasi, ilmu komputer, 

ilmu informasi, teknik komputer dan aplikasi informasi dalam sistem informasi 

manajemen [1]. Didalam informatika banyak sekali menggunakan kosa kata atau 

bahasa yang kurang familiar atau asing yang jarang dipakai sebagai bahasa sehari-

hari. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses belajar-mengajar selama masa 

perkuliahan. Kebutuhan mahasiswa dan masyarakat secara umum adalah 

tersedianya suatu alat yang dapat membantu mempermudah mereka untuk 

memahami bahasa dan kosa kata yang tidak pernah mereka tahu sebelumnya.  

Dalam penelitian [2] telah dirancang sebuah aplikasi kamus istilah biologi 

berbasis android, yang digunakan untuk mengetahui istilah - istilah yang ada pada 

biologi, dan dapat melakukan pencarian dengan menggunakan algoritma soundex 

untuk mengatasi masalah pengetikan huruf yang dapat mengkoordinir kebutuhan 

setiap pengguna.  

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan alat yang dapat mempermudah 

mahasiswa maupun masyarakat umum untuk menemukan kosa kata atau bahasa 

yang tidak dimengerti dengan menggunakan kamus informatika. Kamus 

Informatika merupakan salah satu kamus yang diperlukan oleh pelajar maupun 

mahasiswa, sedangkan kamus istilah merupakan salah satu kamus yang masih 

beredar dalam bentuk buku, namun banyak pengguna yang merasa kesulitan dalam 

mencari arti dan istilah secara manual, oleh karena itu dibutuhkan sebuah kamus 

istilah informatika yang dapat mempermudah pekerjaan dalam mencari arti kata 

informatika dengan mudah dan cepat.  

Maka dengan memanfaatkan Smartphone yang merupakan salah satu 

perangkat mobile phone yang paling pesat perkembangannya, dan menggunakan 

sistem operasi Android yang merupakan sistem operasi berbasis Linux untuk 

telepon seluler maupun komputer tablet yang menyediakan platform terbuka bagi 
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para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak [3]. Dengan menggunakan smartphone yang berbasis 

android dianggap penulis paling tepat untuk diterapkan sebagai jawaban dari 

permasalahan diatas.  

Dalam kesalahan rata-rata kamus pada umumnya terdapat banyak kata – kata 

asing yang bisa dituliskan dengan salah, baik dalam pengucapan maupun penulisan. 

Kesalahan penulisan sering terjadi disebabkan beberapa hal yang diantaranya 

ketidaktahuan penulis akan kata yang di cari atau tidak terbiasa menggunakan 

pronounciation (pengucapan) dengan benar, kesalahan lainnya adalah kurang 

telitinya seseorang dalam penulisan [4]. Kata kunci / kata inputan pada pencarian 

informasi digunakan sebagai kriteria pencarian yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan. Sebagai contoh kata kunci adalah “hirarki” padahal ejaan yang benar 

adalah “hierarki”.  Tentu saja pengguna tidak ingin gagal dalam memperoleh 

informasi yang dimaksudkan ataupun informasi yang kurang lengkap [3]. Tetapi 

dalam hal penulisan kesalahan ejaan dapat diminimalisir dengan menggunakan 

metode pencarian yang bagus. 

Metode pencocokan string adalah metode yang dapat mengkoreksi ejaan 

yang salah. Salah satu algoritma pencocokan string berdasarkan kemiripan dan 

mencari jarak terdekat adalah  algoritma soundex dan algoritma levenstrein. 

Efektifitas algoritma levenstrein tergantung dari jumlah sumber kata yang 

tersimpan di database, apabila sumber kata tidak sebanyak kamus maka tingkat 

efektifitas algoritma levenstein juga semakin rendah. Sedangkan algoritma soundex 

sangat tergantung dari kesamaan bunyi dari kata kunci dan kata sumber, huruf awal 

pada kode yang dihasilkan soundex sangat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas 

algoritma soundex [4]. 

Dari permasalahan diatas, penulis ingin mengembangkan sebuah aplikasi 

kamus istilah informatika didalam smartphone yang berbasis android yang sudah 

ada dalam penelitian sebelumnya, dengan menambahkan metode pencocokan string 

agar mempermudah pencarian baik pengguna yang berlatar belakang informatika 

maupun non informatika.  

Maka hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil 

judul rancang bangun aplikasi kamus istilah informatika berbasis android. Penulis 
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ingin mengembangkan aplikasi kamus yang sudah ada dengan. Dengan harapan 

dibuatnya aplikasi ini dapat menjadi media yang bermanfaat dan sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara merancang sebuah aplikasi kamus istilah informatika dengan 

menggunakan algoritma soundex dan damerau levenshtein berbasis android. 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan pada smartphone dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan serta dapat digunakan untuk mencari istilah – istilah 

informatika. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan adalah untuk merancang dan membangun suatu aplikasi 

kamus digital berbasis android yang dapat digunakan untuk mempermudah 

pencarian kata istilah informatika dengan menggunakan metode algoritma soundex 

dan damerau-levenstrein. 

1.4  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dimilki oleh penulis dalam laporan tugas akhir 

adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi kamus ini hanya mengartikan kata – kata istilah yang ada di 

informatika. 

2. Kamus yang dibuat tidak menterjemahkan untuk kalimat. 

3. Aplikasi kamus mengunakan dua metode yaitu algoritma soundex dan 

levenstein. 

4. Aplikasi kamus ini hanya dijalankan pada smartphone berbasis android. 

5. Aplikasi kamus berjalan dalam kondisi offline

1.5  Metodologi 

Metodologi penelitan dapat diartikan sebagai suatu langkah dalam meneliti 

suatu objeck. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitan: 

1. Studi pustaka merupakan tahapan memahami konsep dari pengembangan 

sistem yaitu mengenai algoritma soundex dan damerau levenshtein. 
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Pemahaman konsep tersebut didapakan dari berbagai jurnal, karya tulis 

ilmiah, dan buku yang berhubungan dengan aplikasi kamus istilah 

informatika menggunakan algoritma soundex dan damerau levenshtein 

berbasis android. 

2. Pengumpulan Data : Pada tahap pengumpulan data yang akan digunakan 

untuk melakukan proses pencarian kamus istilah informatika. Data yang 

digunakan pada aplikasi kamus istilah informatika adalah dengan 

menggunakan buku kamus istilah informatika oleh Masaleno Andino. 2011. 

Kamus Istilah Komputer dan Informatika. Jogjakarta: FlashBooks. 

3. Analisa Sistem : Pada tahap ini akan dilakukan analisa masalah yang dikaji 

dan mendefinisikan batasan – batasan terhadap masalah tersebut serta 

melakukan analisa terhadap kebutuhan perangkat yang akan di gunakan. 

4. Perancangan sistem :Dalam tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi 

kamus istilah Informatika sesuai dengan analisa yang telah dilakukan. 

5. Implementasi Sistem :Dalam tahap implementasi akan dilakukan proses 

pengkodean program untuk aplikasi kamus istilah informatika dengan 

menggunakan tools android studio dan menggunakan bahasa pemrograman 

java dan menambahkan algoritma soudex dan damerau levenshtein pada 

sistem pencarian. 

6. Testing : Dalam tahap ini akan di lakukan testing. Testing merupakan suatu 

proses program untuk menemukan kesalahan sebelum digunakan oleh 

pengguna akhir (end-user). Salah satu metode pengujian perangkat lunak 

adalah black – box testing. Black box testing merupakan pengujian yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program. 
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1.6  Sistematika Penulis 

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah 

suatu sistematika penulis yang berisi tentang materi yang dibahas di setiap bab. 

Berikut adalah sistematika penulisan laporan ini:  

1. BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang pemilihan judul skripsi rancangan 

bangun tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Kamus Istilah 

Informatika menggunakan Algoritma Soundex dan Damerau Levenstein 

berbasis Android” rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mencakup tentang teori – teori yang berkaitan dengan rancang 

bangun kamus istilah informatika menggunakan algoritma soundex dan 

damerau Levenstein berbasis Android dan teori pendukung lainnya.  

3. BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem rancang 

bangun menggunakan algoritma berbasis android. Analisis akan membahas 

analisa sistem dan komponen sistem. Rancang bangun akan membahas 

rancangan database dan perancangan yang akan di implementasikan. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas implementasi pengujian pada aplikasi yang telah 

di rancang ke dalam bahasa pemrograman dan pengujian aplikasi yang telah 

di bangun. 

5. BAB V PENUTUP  

Pada bab ini akan membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan bab 

serta saran – saran yang diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat dan berguna 

bagi pengguna aplikas.
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