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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Kamus 

Kata kamus merupakan kata Indonesia yang telah mengalami proses 

penyerapan dari bahasa arab yang memiliki bentuk jamak qawamis. Yang dimana 

kata qawamis tersebut diambil dari bahasa Yunani yang berarti lautan. Dari arti kata 

tersebut kita dapat mengetahui makna dasar yang terkandung didalam sebuah kata 

kamus yaitu sebagai wadah pengetahuan tentang bahasa yang tak akan ada habisnya 

[2]. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus memiliki 

pengertian sebagai pedoman atau buku acuan yang mengandung kata dan 

ungkapan, tersusun secara alfabetik serta memuat keterangan tentang makna, 

pemakaian, dan terjemahannya. Kamus juga merupakan media yang memudahkan 

penggunanya untuk melakukan pencarian istilah atau arti dari sebuah kata yang 

belum dipahami. Kamus memiliki beberapa jenis yang dibedakan bersdasarkan 

penggunaan bahasa, ukuran, dan isinya. Berdasarkan penggunaan bahasa, kamus 

dibedakan menjadi kamus ekabahasa, kamus dwibahasa, dan multibahasa. 

Berdasarkan ukurannya, ada kamus besar dan kamus terbatas. Berdasarkan isinya 

kamus dibedakan menjadi kamus umum dan kamus khusus. 

2.2 Pencocokan String 

Menurut kamus algoritma dan struktur data, pencocokan string dapat 

didefenisikan sebagai sebuah metode dari suatu permasalahan yang bertujuan  

untuk menemukan suatu susunan ataupun pola dari sebuah karakter baik itu berupa 

angka ataupun huruf yang terdapat didalam string lainya maupun yang menjadi 

bagian dari sebuah text. Jika diklasifikasikan secara garis besarnya, Pencocokan 

string dapat dikelompokkan menjadi Exact String Matching dan Inexact String 

Matching [7]. 

Exact String Matching melakukan pencocokan kata secara tepat berdasarkan 

dari jumlah, urutan, serta susunan dari karakter kata. Sehingga dalam proses 
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mencari kata, sistem hanya akan menunjukkan kata yang memiliki kecocokan dari 

sisi jumlah, urutan, serta susunan dari karakter kata yang dicari oleh pengguna. 

Inexact String Matching sedikit berbeda dengan Exact String Matching yang 

dimana Inexact String Matching melakukan pencocokan kata secara samar, dimana 

kata yang dicari tidak harus memiliki jumlah, urutan, serta susunan karakter kata 

yang sama. Akan tetapi kata yang dicari memiliki kesamaan dari sisi penulisan 

(approximate String Matching) ataupun dari sisi kesamaan pengucapan (Phonetic 

String Matching). Phonetic String Matching merupakan teknik dalam 

mencocokkan kata yang dimana kata yang akan dicocokkan tersebut akan 

dibandingkan dengan kata yang lainnya berdasarakan kode fonetis dari masing-

masing kata [8]. Soundex, metaphone, dan caverphone merupakan beberapa 

algoritma dari Inexact String Matching. 

2.3 Algoritma Metaphone 

Algoritma Metaphone merupakan salah satu algoritma dari beberapa 

algoritma Inexact String Matching yang diterapkan pada phonetic string matching. 

Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence Philips pada tahun 1990 

dalam artikelnya yang berjudul “Hanging on the Metaphone”. Algoritma 

Metaphone mengubah kata menjadi sebuah kode fonetik yang dimana kode fonetik 

tersebut memiliki panjang karakter yang berbeda-beda untuk setiap kata [9].  

Algoritma Metaphone memiliki kelebihan dalam menangani fonem kata 

secara khusus. Sehingga Algoritma Metaphone dapat diimplementasikan dalam 

berbagai bahasa yang ada didunia untuk pencarian data tertentu. [10]. Untuk 

mencari atau mengelompokkan kata yang memiliki kemiripan bunyi baik itu kata 

untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dapat menggunakan algoritma 

Metaphone. Cara kerja dari algoritma metaphone dalam mencari atau 

mengelompokkan kata yaitu dengan mengubah kata menjadi kode fonetik, 

kemudian kata yang memiliki kode fonetik yang sama akan ditampilkan [11]. 

Dalam algoritma metaphone memiliki aturan-aturan tertentu untuk 

mengelompokkan sebuah kata, aturan tersebut dapat disesuaikan dengan 

karakteristik bahasa yang ingin dikelompokkan. Pada aturan standar algoritma 
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metaphone untuk bahasa ingris, semua huruf vocal diabaikan atau dihapus kecuali 

jika huruf vocal tersebut berada diawal kata. Dan dalam aturannya tersebut hanya 

menggunakan enam belas huruf konsonan diantaranya B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, 

P, R, S, T, W, X, Y, dan 0. Bunyi ‘sh’ diwakilkan oleh huruf ‘X’ dan angka nol 

mewakilkan bunyi ‘th’ [8]. Berikut adalah aturan untuk algoritma metaphone [9]. 

1. Hapus Huruf yang memiliki duplikat, kecuali C. 

2. Jika kata dimulai dengan KN, GN, PN, WR, hapus huruf yang pertama. 

3. Hilangkan B jika setelah M diakhir kata. 

4. Ubah C menjadi X jika diikuti oleh IA atau H. 

5. Ubah C menjadi S jika diikuti oleh I, E, atau Y. 

6. Ubah C menjadi K. 

7. Ubah D menjadi J jika diikuti oleh GE, GY, atau GI 

8. Ubah D menjadi T. 

9. Hilangkan G jika diikuti oleh H dan H tidak berada diakhir atau sebelum vocal. 

10. Hilangkan G jika diikuti oleh N atau NED dan berada diakhir kata. 

11. Ubah G menjadi J jika sebelumnya huruf I, E, atau Y dan tidak dalam GG. 

12. Ubah G menjadi K. 

13. Hilangkan H jika setelah vocal dan bukan sebelum vocal. 

14. Ubah CK menjadi K. 

15. Ubah PH menjadi F. 

16. Ubah Q menjadi K. 

17. Ubah S menjadi X jika diikuti oleh oleh H, IO, atau IA. 

18. Ubah T menjadi X jika diikuti oleh IA atau IO. 

19. Ubah TH menjadi 0. 

20. Hilangkan T jika diikuti oleh CH. 

21. Ubah V menjadi F. 

22. Ubah WH menjadi W jika diawal kata 

23. Hilangkan W jika diikuti oleh huruf vocal. 

24. Ubah X menjadi S jika diawal kata, jika tidak ubah X menjadi KS. 

25. Hilangkan Y jika tidak diikutu oleh huruf vocal. 

26. Ubah Z menjadi S. 

27. Hilangkan semua huruf vocal kecuali jika berada pada awal kata. 
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2.4 Bahasa Sumbawa 

Bahasa Sumbawa merupakan bahasa yang digunakan di wilayah bagian barat 

pulau Sumbawa, Indonesia. Bahasa Sumbawa masuk dalam anggota kelompok 

bahasa Melayu-Polinesia Barat, dalam keluarga Austronesia [4]. Berdasarkan 

wilayah penyebarannya, bahasa Sumbawa dikelompokkan menjadi beberapa dialek 

atau variasi diataranya dialek Samawa, Taliwang, Jereweh, dan Tongo [5]. 

Ciri-ciri linguistik (kebahasaan) yang terpenting dalam menandai keempat 

dialek bahasa Sumbawa adalah realisasi vokal tinggi pada huruf vocal kedua 

terakhir dati suatu kata (silabe awal dari belakang) yang berakhir dengan konsonan 

dorsovelar: /s, t, dan n/ [5]. 

2.5 Sistem Operasi Android 

Sistem operasi android berbasis kernel linux merupakan sistem operasi yang 

dirancang khusus oleh perusahaan Android Inc untuk perangkat mobile seperti 

smartphone dan tablet. Sistem operasi android ini pada awalnya dikembangkan oleh 

perusahaan Android Inc. yang seluruh sahamnya kemudian dibeli oleh Google Inc. 

pada tahun 2005. Dua tahun setelah pembelian saham tersebut, tepatnya tahun 

2007, sistem operasi android ini resmi dirilis bersamaan dengan terbentuknya 

organisasi Open Handset Alliancce yang merupakan hasil penggabungan dari 

perusahaan besar seperti Samsung, LG, Sony Ericson, Motorola, Toshiba, dan Intel 

[3]. 

Sistem operasi Android ini bersifat open source sehingga para developer bisa 

dengan mudah mengembangkannya dan menerapkan pada perangkat elektronik 

lainya seperti laptop, notebook, smart TV, dan kamera. Adroid telah melakukan 

beberapa pembaharuan atau update dalam rangka untuk meningkatkan performa 

dari sistem operasi android dengan cara melakukan penambahan fitur-fitur baru dan 

memperbaiki bug pada versi-versi android yang sebelumnya sejak tahun 2008. 

Penamaan untuk setiap versi android yang dirilis kepasaran terbilang unik, karena 

setiap versi android dinamakan bersadarkan nama-nama hidangan penutup yang 

diurutkan secara alfabetis. Nama dan versi android ditunjukkan oleh Tabel 2.1 [3]. 
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Tabel 2.1 Versi sistem operasi Android 

Versi Nama Tanggal Rilis API Level 

1.1 Bananabread 9 Februari 2009 2 

1.5 Cupcake 30 April 2009 3 

1.6 Donut 15 Setember 2009 4 

2.0 / 2.1 Eclair 26 Oktober 2009 7 

2.2 Froyo 20 Meu 2010 8 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 6 Desember 2010 10 

4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 18 Oktober 2011 15 

4.1 Jelly Bean 9 Juli 2012 16 

4.2 Jelly Bean 29 Oktober 2012 17 

4.3 Jelly Bean 23 Juli 2013 18 

4.4 KitKat 3 September 2013 19 

5.0 Lollipop 17 Oktober 2014 21 

6.0 Marshmallow 5 Oktober 2015 23 

7.0 Nougat 22 Agustus 2016 24 

 

Arsitektur android terdiri dari enam komponen seperti pada gambar 2.2. Jika 

diurutkan dari atas ke bawah maka susunannya yaitu aplikasi sistem, framework 

API, libraris, android runtime (ART), hardware abstraction, dan kernel linux [3]. 

Kernel linux inti dari sistem operasi android yang bertugas meyediakan layanan 

dasar seperti keamanan, pengelolaan proses, file, dan sumber daya memeori. 

Hardware abstraction bertugas mengeluarkan kemampuan hardware ke tingkat 

lebih tinggi dari Java Api Framework yang terdiri dari modul kamera, bluetooth, 

dan audio. Libraries digunakan untuk semua komponen pada sistem android. 

Libraries merupakan layer berbagai fitur-fitur android berada. Android runtime 

bertugas untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada perangkat dengan 

mengeksekusi file DEX, sebuah format bytecode yang dirancang khusus untuk 

android dengan momori yang minimal. Framework mencakup program untuk 

mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone serta merupakan tool dasar bagi 

developer untuk membangun aplikasi. Aplikasi merupakan layer yang berhubungan 
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dengan aplikasi, menyediakan fasilitas siap pakai pada android dan aplikasi yang 

baru terpasang. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Android 

Sumber: https://developer.android.com 

 

https://developer.android.com/
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2.6 Information Retrieval 

Information retrieval adalah sebuah proses dalam memenukan kembali suatu 

informasi yang dibutuhkan dari sebuah sistem penyimpanan dalam melakukan 

penelurusan informasi. Untuk menemukan informasi dalam sistem temu kembali 

informasi harus memenuhi syarat seperti adanya kebutuhan informasi yang ingin 

dicari oleh pengguna, adanya dokumen atau data yang berisi informasi yang telah 

terorganisir dalam sebuah sistem sehingga memudahkan untuk temu kembali 

informasi yang dibutuhkan, dan strategi penelusuran yang tepat agar dokumen yang 

dibutuhkan dapat ditemukan kembali [12].  

Sistem temu kembali infomasi memiliki tiga komponen utama yaitu, 

masukan (input), pemroses (prosessor), dan keluaran (output). Menurut Satya 

(2009), information retrieval (IR) merupakan kemampuan suatu sistem dalam 

mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna didalam sebuah 

kumpulan data yang relevan dengan queri yang diberikan oleh pengguna. 

Untuk pengujian dalam sistem temu kembali dilakukan dengan dua parameter 

yaitu recal dan precision. Recall merupakan kemampuan dari suatu sistem untuk 

menmpilkan dokumen yang relevan, sedangkan precision merupakan kemampuan 

dari suatu sistem untuk tidak menampilkan dokumen yang tidak relevan. 

 

Recall  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒
 

Precision = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛
 

 




