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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam menghadapi tuntutan era globalisasi, kelancaran 

komunikasi sangat diperlukan. Tentu saja faktor utama 

dalam komunikasi adalah bahasa. Di berbagai Negara dan 

wilayah terdapat berbagai bahasa juga, salah satunya adalah 

bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa internasional. 

Dengan kata lain bahasa Inggris adalah standar bahasa di 

dunia yang harus kita tahu. 

Kita biasanya menggunakan kamus sebagai alat bantu 

atau pegangan untuk mengatasi masalah bahasa tersebut. 

Namun ada beberapa kendala seperti tebal dan ukuran yang 

menjadikan kamus biasa tidak efektif dan efisien. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka diciptakan kamus saku 

yang berukuran lebih kecil dan mudah dibawa – bawa. 

Seperti teknologi mobile yang saat ini sangat maju 

terutama teknologi handphone (telepon seluler) karena 

sangat mudah dibawa dan digunakan dimana saja serta 

kapan saja kita butuhkan, alangkah lebih baiknya kamus juga 

dapat digunakan seperti kita menggunakan handphone. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu 

aplikasi berupa kamus dalam kemasan mobile (misalnya 

aplikasi untuk telepon seluler) untuk menggantikan kamus 

saku, yang praktis, yang dapat dibawa dan digunakan kapan 

saja dan dimana saja serta mudah penggunaannya. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah di atas, untuk 

memudahkan user dalam mengatasi masalah komunikasi 

yaitu perbedaan bahasa, maka dibutuhkan sebuah aplikasi 

berupa kamus yang dapat digunakan dengan mudah kapan 

saja dan dimana saja. Dengan kata lain sebuah aplikasi 

kamus yang mobile yang dapat dibawa kemana pun sesuka 

user, yang dapat juga disebut sebagai kamus saku 

elektronik. 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

Supaya dalam penelitian ini tidak terjadi hal – hal yang 

membingungkan maka perlu adanya ruang lingkup yang 

jelas. Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a) Aplikasi ini dibuat menggunakan Mobility Pack pada 

NetBeans IDE 6.1. 
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b) Aplikasi ini dibuat dengan spesifikasi MIDP 2.0 dan 

CLDC 1.0 yang artinya aplikasi ini akan berjalan pada 

telepon seluler yang support Java dengan MIDP 2.0 

dan CLDC 1.0. 

c) Aplikasi akan menampilkan hasil (terjemahan) dari 

kata (teks) yang dicari oleh user. 

d) Aplikasi kamus ini bersifat install pada ponsel dan 

koneksi untuk mengirim aplikasi berupa file JAR 

(Java Archive) menggunakan kabel data dan 

bluetooth. 

 

1.4 TUJUAN 

Yang menjadi tujuan dari penulis membuat aplikasi 

kamus pada perangkat mobile ini adalah untuk membantu 

user mengatasi masalah pencarian bahasa baik dari bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia maupun dari bahasa Indonesia 

ke bahasa Inggris dengan mudah, cepat, tepat, dapat 

digunakan kapan saja dan dimana saja saat dibutuhkan 

tanpa harus repot – repot membawa kamus berukuran tebal 

dan dengan bobot yang tidak ringan seperti kamus – kamus 

biasanya. 

 


