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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Beraneka ragam bahasa daerah dari berbagai Suku yang 

berada di negara Indonesia. Di wilayah Indonesia bagian timur, 

kabupaten Maluku Tenggara (Langgur) dan kota Tual, bahasa 

yang dituturkan adalah bahasa Kei. Bahasa Kei menjadi ciri khas 

Etnik Kei dan daya tarik tersendiri, terutama jika Seseorang 

ingin pergi dan tinggal di  kabupaten tersebut, Ia harus belajar 

menggunakan bahasa Kei agar dapat berkomunikasi dengan 

masyarakat suku Kei. Dengan berkomunikasi, dapat 

menggunakan alat bantu seperti buku kamus terjemahan. Buku 

kamus terjemahan dalam bahasa Kei, sangat langka dan hanya 

tersedia pada kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara.  

Penggunaan dalam bahasa Kei ini juga telah mengalami 

penurunan dalam komunikasi sehari-hari, terutama bagi 

generasi muda dan masyarakat Kei yang berpenduduk di dalam 

maupun di luar daerah. 
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Dengan memudahkan seseorang dalam mempelajari 

bahasa ini, dibuat sebuah aplikasi berbasis android yang 

digunakan pada Telepon Pintar (Smartphone) dan Computer 

Tablet.  

Pembuatan aplikasi ini berbasis android, karena android 

bersifat terbuka (open source) dan di aplikasikan pada 

smartphone agar lebih mudah digunakan khususnya pada waktu 

komunikasi, dan dapat dipakai sebagai media pembelajaran. 

Perusahaan ahli jaringan (Ericsson), melakukan sebuah 

riset mengenai pengguna Smartphone dan penggunaan mobile 

data. Di tahun 2014, terdapat 2,6 juta pengguna smartphone 

dan di prediksi angka tersebut akan meningkat menjadi 6.1 juta 

pada tahun 2020, artinya 70% populasi dunia akan memiliki 

smartphone. Ericsson menduga bahwa di tahun 2020, 90% 

populasi di dunia akan memiliki mobile data berkecapatan tinggi. 

80% berasal dari Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika. (Sumber 

: Metrotvnews.com ) 
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Grafik untuk menunjukan pertumbuhan pengguna 

smartphone : 

 

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan pengguna smartphone. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi kamus bahasa Indonesia 

Kei berbasis android pada Smartphone dan Computer Tablet. 
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1.3 Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

 

1. Aplikasi ini menterjemahkan arti kata bahasa Indonesia 

ke bahasa Kei maupun sebaliknya. 

2. Aplikasi ini melakukan pencarian kata per karakter. 

3. Aplikasi ini menggunakan basisdata lokal. 

4. Jumlah kosakata minimal 500  

5. Aplikasi ini digunakan pada android versi jelly bean dan 

kitkat. 

 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi kamus bahasa Indonesia 

Kei ini adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah pengguna 

mengetahui arti terjemahan kosakata dalam bahasa Indonesia 

ke bahasa Kei maupun sebaliknya, serta untuk melestarikan 

bahasa ini, agar tidak hilang karena kemajuan zaman. 

 


