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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

2.1  Tinjauan Pustaka 

Pertama, penelitian tentang aplikasi kamus bahasa Tetun-Indonesia-Portugis 

ini pernah dikerjakan oleh Jelson Sousa da Silva (2015) mahasiswa STMIK 

AKAKOM Yogyakarta yang membangun sebuah “Aplikasi Kamus Bahasa Tetun-

Indonesia-Portugis Berbasis Android” yang digunakan pengguna secara mobile 

tanpa harus selalu terhubung ke jaringan internet. 

Kedua, “Aplikasi Kamus Istilah Ilmu Kedokteran Berbasis Android 

Menggunakan Metode HashMap” yang dilakukan oleh Imran Djafar(2017) dari 

STMIK Dipanegara Makasar yang membuat proses pembelajaran dari kamus 

istilah-istilah dalam ilmu kedokteran. 

Ketiga, “Pembuatan Aplikasi Kamus 3 Bahasa Pada Smartphone Android” 

yang dilakukan oleh Mohamad Nur Fadzri Lamusu (2014) mahasiswa Universitas 

Negeri Gorontalo yang menerapan Metode Hashing/Hashmap pada Aplikasi 

Kamus 3 Bahasa, Bahasa Indonesia, Inggris, Gorontalo. 

Keempat, “Aplikasi Kamus Tiga Bahasa Berbasis Android” yang dibuat oleh 

Arif Subhan  (2014) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

merancang Aplikasi Kamus Tiga Bahasa Berbasis  Android  yang tidak hanya 

mencari arti kosakata melainkan  user  dapat menambahkan data yang belum ada 

dan  user  dapat mengedit atau menghapus data yang sudah ada apabila ada 

kesalahan. 
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Kelima, aplikasi yang dibuat oleh Viska Mutiawani (2014) mahasiswa 

Universitas Syiah Kuala yang membangun “Hashtable Sebagai Alternatif Dari 

Algoritma Pencarian Biner Pada Aplikasi E-Acesia” yang menguji dengan 

menggunakan file teks  dummy hingga 14000 kata untuk menguji kemampuan 

maksimal penyimpanan data oleh struktur data array pada pencarian biner dan 

struktur data Hashtable. 

 Pada penelitian ini menggunakan metode hashmap untuk mengambil kata 

dari database dengan pencarian  Auto Complete TextView sehingga kata yang dicari 

akan lebih efisien. Penelitian ini juga menambahkan tipe kata pada setiap kata 

bahasa Tetun dan bahasa Portugis sehingga pengguna bisa memahami serta tata 

bahasa penggunaan bahasa Tetun ke bahasa Portugis dan bahasa Indonesia. 

Tabel 2.1 Perbandingan dan tinjauan pustaka 

           Parameter 
 

penulis 
Objek Metode 

Bahasa 
Pemrograman 

Interface 

Jelson Sousa da Silva 
(2015) 

Bahasa Tetun ArrayList Java, XML dan 
SQLite 

GUI 

Imran Djafar (2017) Istilah 
Kedokteran 

HashMap PHP dan 
MySQL 

GUI 

Mohamad Nur Fadzri 
Lamusu (2014) 

bahasa 
Gorontalo 

 HashMap Java, XML dan 
SQLite 

GUI 

Arif Subhan  (2014) Bahasa 
Indonesia 

SDLC Java, XML dan 
SQLite 

GUI 

Viska Mutiawani (2014) pencarian 
biner 

Hashtable Java ME GUI 
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 Pada tabel 2.1 merupakan perbandingan dari tinjauan pustaka yang terdiri 

dari nama penulis dan parameter-parameter yang dimiliki oleh setiap pustaka. Yang 

membedakan pustaka diatas dengan penelitian ini adalah aplikasi ini 

menterjemahkan bahasa Tetun ke bahasa Portugis dan bahasa Indonesia, dari 

bahasa Portugis ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Tetun dan 

bahasa Portugis yang dilengkapi dengan tipe kata, tata bahasa serta contoh kalimat 

dari setiap kata hasil terjemahan yang menggunakan metode Hashmap dan Auto 

Complete TextView untuk pencariannya yang lebih cepat dan mudah. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Kamus 

Kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya 

disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus disusun sesuai dengan abjad dari A-Z 

dengan tujuan untuk memudahkan pengguna kamus dalam mencari istilah yang 

diinginkannya dengan cepat dan mudah. Selain menerangkan maksud kata, kamus 

juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul (etimologi) sesuatu 

perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. 

2.2.2 Bahasa  

Bahasa adalah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk memperoleh 

dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, dan sebuah bahasa adalah 

contoh spesifik dari sistem tersebut. Kajian ilmiah terhadap bahasa disebut dengan 

linguistik. 
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 Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tapi setiap bahasa dapat 

disandikan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil, 

sebagai contohnya, dalam tulisan grafis, braille, atau siulan. Hal ini karena bahasa 

manusia adalah modalitas-independen. Bila digunakan sebagai konsep umum, 

“bahasa” bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat belajar dan 

menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan 

sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan 

yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. 

2.2.3 Tata Bahasa 

Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah - 

kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistik 

(ilmu yang mempelajari bahasa).  

Secara umum tata bahasa bersifat normatif (umum) yaitu tata bahasa 

tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala bahasa yang umum dipakai dalam suatu 

masyarakat. Suatu tata bahasa normatif memberikan uraian atas struktur umum dari 

suatu bahasa. Tetapi mengingat bahwa bahasa selalu berkembang setiap saat, maka 

selalu ada perubahan yang terjadi atas struktur Bahasa, oleh karena itu tata bahasa 

normatif harus tetap mengikuti perkembangan itu. Dengan kata lain Tatabahasa 

Normatif harus tetap bersifat deskriptif. 

Pada bahasa yang sudah tidak dipakai lagi (sudah mati) dalam komunikasi 

sehari-hari, tata bahasa normatif dari bahasa-bahasa tersebut selalu bersifat 

preskiptif yaitu menentukan atau mengatur kaidah-kaidah itu harus diikuti 
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secermat-cermatnya, dan tidak boleh dirubah lagi. Misalnya tata bahasa dari 

bahasa-bahasa Latin, Yunani, Sansekerta yang bersifat preskiptif. 

2.2.4 Bahasa Tetun 

Bahasa Tetun merupakan anak cabang dari bahasa Austronesia, dengan 

penutur utama di wilayah Timor. Di Timor-Leste, bahasa Tetun merupakan bahasa 

resmi, selain bahasa Portugis. Di bawah konstitusi negara, bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris merupakan bahasa-bahasa kerja dan bahasa sehari-hari. Bagi 

masyarakat Timor-Leste, bahasa Tetun merupakan bahasa pemersatu antar suku 

seperti layaknya bahasa Indonesia. Tetun ditulis dalam abjad latin, tetapi huruf-

huruf seperti c, q, dan y tidak digunakan.  

 

Gambar 2.1 : Peta Timor Leste 

2.2.5 Bahasa Portugis  

Bahasa Portugis (Português) adalah sebuah bahasa Roman yang banyak 

dituturkan di Portugal, Brazil, Angola, Mozambik, Tanjung Verde dan Timor-

Leste. Banyak ahli bahasa yang menganggap bahasa Galisia, bahasa daerah di 

Galisia, Spanyol, sebenarnya adalah sejenis Portugis yang telah dipengaruhi dengan 

kuat oleh bahasa Spanyol. Dengan lebih dari 200 juta penutur asli, Portugis adalah 
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salah satu bahasa yang dituturkan secara luas di dunia dan merupakan bahasa yang 

paling banyak dituturkan kelima atau keenam di dunia. Bahasa Portugis menjadi 

bahasa yang paling banyak digunakan di Amerika Selatan karena Brazil, dengan 

184 juta penduduknya, membentuk sekitar 51% dari seluruh populasi Amerika 

Selatan.  

 

2.2.6 Alfabet Bahasa Tetun dan bahasa Portugis 

Tabel 2.2 Perbandingan  alfabet bahasa Tetun dan bahasa Portugis 

Alfabet 
Bahasa 
Tetun 

Ucapan 
alfabet 

Bahasa Tetun 

Alfabet Bahasa  
Portugis 

Contoh 

A A A, Á, Ã Kuda, Menanam 

Á Á  
Formuláriu (Form isian), 

Gramátika (tata bahasa) 

B Be B Bola, kembang 

  C, Ç  

D De D Dari, dendam   

E E E, É, Ê Sehat, celana  

É É  Indonézia (Indonesia) 

F Efi F Filsafat, aktif 

G Jige G Garis, dengan 

H Aga H Hanya, bahasa,  

I I I, Í Itu, lain  

Í Í  
Lejítimu (haram, zina), 

medíokre (sedang-sedang) 

J Jota J Jaga, menjadi 

K Ke K Kembali, Lakukan 

L Eli L Lain, Sekali  
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M Emi M Makan, Seniman 

N Eni N Negara, pintu 

Ñ enni Ñ Punya,  bunyi 

O O O, Ó, Õ Bola, sensor 

Ó Ó  
Ilójiku (tidak logis), 

imperadór (kaisar) 

P Pe P Pariwisata, kompas 

R Eri R Rangkum, merek 

S Esi S Saya, absolut 

T Te T Tanggal, abstrak 

U U U, Ú Untuk, abakus 

Ú Ú  
Indú (Hindu), injúria 

(luka-luka) 

V Ve V Video, aktivis 

X Sis X Xenokrasi 

W we  waktu 

  Y  

Z Zet Z Zebra, azal 

 

Pada tabel 2.2 terdapat perbandingan alfabet bahasa Tetun dan bahasa Portugis 

dimana alfabet bahasa Tetun mengadopsi beberapa alfabet bahasa Portugis seperti 

huruf Á, É, Í, Ó yang diucapkan dengan nada yang tinggi dan dan huruf Ñ 

diucapkan seperti dalam bahasa Indonesia “ny”. Pada alfabet bahasa Portugis 

terdapat huruf Á, Ã, Ç, É, Ê, Í, Ó, Õ, Ô dan Ú. Seperti Á diucapkan dengan nada 

yang tinggi, Ã dibaca an, Ç dibaca se dan Ê diucapkan dengan nada yang agak 

tinggi.  
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2.2.7 Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi 

Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia 

diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 

sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi.  

2.2.8 Metode Hashing/Hashmap 

Hashing/Hashmap  merupakan metode untuk menyimpan dan mengambil 

catatan dari basis data. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan penyisipan, 

menghapus, dan mencari catatan berdasarkan nilai kunci pencarian.  

Waktu pencarian data melalui hashing jauh lebih efisien dari pada pencarian 

data biner pada array yang diurutkan dari n catatan dengan waktu 0 (log n), atau 

pencarian data dengan binary tree yang mana memiliki waktu 0(log n). Namun pada 

kenyataannya hashing sulit untuk diterapkan dengan benar (Nurhaerty,2008). 

Hashing/Hashmap adalah teknik untuk melakukan penambahan, 

penghapusan, dan pencarian dengan rata – rata waktu konstan. Dalam tabel hash 

yang digunakan pada Java, setiap lokasi array sebetulnya adalah suatu list berantai 

yang berisi pasangan kunci/nilai (atau mungkin juga list kosong). Jika dua item 

memiliki kode hash yang sama, maka kedua item tersebut akan ada pada list yang 

sama. Strukturnya bisa digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 : Struktur Hash (Anonim. 2012) 

Pada gambar 2.2, hanya ada satu item dengan kode hash 0, tidak ada item 

dengan kode hash 1, dua item dengan kode hash 2, dan seterusnya. Pada tabel hash 

yang dirancang dengan benar, hampir semua list berantai berisi nol atau satu elemen 

saja, dengan rata-rata panjang list kurang dari 1. Meskipun kode hash dari suatu 

kunci mungkin tidak membawa kita langsung pada kunci yang kita mau, akan tetapi 

tidak akan lebih dari satu atau dua item yang harus kita cari sebelum kita sampai 

pada item yang kita inginkan. 

2.2.9 Auto Complete Textview 

Auto Complete TextView adalah merupakan TextView dengan fungsi auto-

complete. Ketika pengguna menyentuh(mengetik) huruf yang dicari, maka akan 

muncul pilihan kata yang dapat dipilih. 


