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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini merupakan gabungan antara ilmu Bahasa Sasak dan 

perkembangan teknologi informasi guna mendapatkan inovasi berupa kamus 

elektronik berbasis Android. Penelitian mengenai kamus berbasis elektronik dan 

smartphone menggunakan program-program komputer telah banyak dilakukan. 

Beberapa pustaka relevan akan digunakan sebagai bahan kajian, di antaranya 

adalah penelitian oleh Andri Purwanto (2013), Muh. Hafiz Zulkhair(2016), dan 

Nuring Dyah Rahmadani (2015). 

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka 

Parameter 

Penulis 

Objek Metode 

Bahasa 

Pemrograman 

Interface 

Andri Purwanto 

(2013) 

Kamus Bahasa 

Tidak 

Dituliskan 

 

Java 

 

GUI 

Muh. Hafiz 

Zulkhair(2016) 

Kamus Bahasa 

Tidak 

Dituliskan 

 

Java 

 

GUI 

Nuring Dyah 

Rahmadani (2015) 

Kamus Bahasa 

Tidak 

Dituliskan 

 

Java 

 

GUI 
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Muhammad 

Fadlullah (2012) 

Kamus Bahasa 

Tidak 

Dituliskan 

 

Java 

 

GUI 

Penelitian Andri Purwanto (2013) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu pemanfaatan 

teknologi informasi sebagai penunjang pendidikan. Hal lain yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini yaitu desain penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini 

ditinjau dari tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kamus 

Bahasa Sasak - Indonesia, Indonesia - Sasak, Sasak - Inggris dan Inggris - Sasak. 

Pada penelitian Muh. Hafiz Zulkhair (2016) memiliki persamaan dengan 

penelitian ini yaitu kosa kata bahasa yang digunakan, tujuan penelitian, kebutuhan 

data, dan kebutuhan proses. Perbedaan yang membedakan dengan penelitian ini 

adalah dari jumlah kosa kata yang ada pada kamus, pemodelan penelitian dan adanya 

penambahan jenis bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris dan tambahan menu 

wisata yang ada di Lombok, serta suara yang mendukung pengucapan bahasa Sasak 

lombok. 

Pada penelitian Nuring Dyah Rahmadani (2015) memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian yang 

mampu memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa dengan mudah dan 

metode Audiolingual yang dipakai dalam membuat aplikasi, dan perbedaan penelitian 

ini ditinjau dari tujuan  dan bahasa yang digunakan.  
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Pada penelitian Muhammad Fadlullah (2012) memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian yang 

mampu memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa dengan, dan perbedaan 

penelitian ini ditinjau dari tujuan  dan bahasa yang digunakan.  

2.2. Dasar  Teori 

2.2.1. Bahasa Sasak 

Pulau Lombok merupakan kampung halaman Suku Sasak, Pulau Lombok 

secara administratif terdiri dari lima Kabupaten dan Kota yakni Kabupaten Lombok 

Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok 

Tengah, dan Kota Mataram. Lombok (Lomboq) dari bahasa kawi yang dapat 

diartikan sebagai jujur atau lurus; mirah diartikan sebagai permata dan adi bermakna 

baik. Bahasa Sasak, terutama yang berkenaan dengan sistem aksaranya, memiliki 

kedekatan dengan sistem aksara Jawa-Bali, sama-sama menggunakan aksara Ha-Na-

Ca-Ra-Ka. Kendati demikian, secara pelafalan, bahasa Sasak ternyata lebih memiliki 

kedekatan dengan bahasa Bali. Menurut penelitian para etnolog yang mengumpulkan 

hampir semua bahasa di dunia, menggolongkan bahasa Sasak kedalam rumbun 

bahasa Austronesia Malayu-Polinesian, Juga ada kesamaan ciri dengan rumpun 

bahasa Sunda-Sulawesi, dan Bali-Sasak. Bahasa Sasak yang digunakan di Lombok 

secara dialek dan lingkup kosa katanya dapat digolongkan kedalam beberapa bahasa 

sesuai dengan wilayah penuturnya; Meriak-Meriku (Lombok Selatan), Meno-Mene 

(Lombok Tengah) dan Ngeno-Ngene (Lombok Timur), Ngeto-Ngete (Lombok 

Barat), dan Kuto-Kute (Lombok Utara). 
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2.2.2. Hakikat Kamus 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari kamus adalah buku 

acuan yang memuat kata dan ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad berikut 

keterangan tentang maknanya, pemakaiannya dan terjemahannya. Kamus dapat juga 

digunakan sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata yang berfungsi 

untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud 

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

sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk 

memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus Terdapat banyak 

kamus yang populer di Indonesia, seperti : kamus bahasa Inggris, bahasa Jerman, 

bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan lain sebagainya. 

2.2.3. Android Studio 

Android Studio adalah suatu IDE yang sudah terkenal saat ini. Android Studio 

sendiri baru saja di rilis oleh Google, dan sudah menjadi IDE resmi untuk pembuatan 

aplikasi berbasis Android. Android Studio adalah editor asli yang dibuat oleh android 

atau Google. Namun setelah di coba, Editor ini membutuhkan spek yang tinggi untuk 

menjalankan emulator yaitu prosesor harus support dengan accelerator. Selain itu, 

saat pembuatan new project harus mendownload gradle yang membutuhkan waktu 

yang lama untuk membuat program karena harus menunggu. Karena Android Studio 

ini adalah hasil pengembangan dari Eclipse, maka tentunya memiliki banyak fitur-

fitur yang baru dibanding Eclipse. Android Studio memakai Gradle untuk build 

environmentnya. Berikut fitur-fitur yang ada di Android Studio: 
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1. Memakai Gradle-based build sistem yang fleksibel. 

2. Dapat mem-build multiple APK . 

3. Tersedianya template support untuk Google Services serta untuk tipe-tipe 

perangkat lainnya. 

4. Tampilan editor yang lebih baik dan bagus. 

5. Google Cloud Platform built-in support, maka akan memudah untuk 

diintegrasikan dengan Google. 

6. Cloud Messaging dan App Engine, Dari sisi build memang lebih unggul 

apabila dibandingkan dengan Eclipse, ini disebabkan Android Studio 

memakai Gradle, dan tidak diperlukan lagi dependencies package. Serta 

memiliki keunggulan dalam tampilan xml editor yang secara visual jauh 

lebih baik dibanding Eclipse. 

2.2.4. My SQL 

MySQL (My Strukture Query Language) atau yang biasa dibaca “mai-sekuel” 

adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya siapa 

saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal. Selain itu, MySQL juga merupakan 

program pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk 

aplikasi Multi User (Banyak Pengguna). 

Kelebihan lain dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa Query standar 

yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah suatu bahasa 

permintaan yang tersrutktur yang telah distandarkan untuk semua programpengakses 

database seperti Oracle, Posgres SQL, SQL Server, dan lain-lain. MySQL dapat 
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didukung oleh hamper semua program aplikasi baik yang open source sperti PHP 

maupun yang tidak, yang ada pada platform Windows seperti Visual Basic, Delphi, 

dan lainnya. 

2.2.5. UML (Unified Modeling Language) 

Menurut Widodo (2011:10), “Beberapa literature menyebutkan bahwa UML 

menyediakan sembilan jenis diagram, yang lain menyebutkan delapan karena ada 

beberapa diagram yang digabung, misanya diagram komunikasi, diagram urutan dan 

diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi”. Namun demikian model-

model itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu statis atau dinamis. Jenis 

diagram itu antara lain: 

1. Diagram kelas (Class Diagram). Diagram ini memperlihatkan himpunan 

kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-

relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi 

objek. Meskipun bersifat statis, sering pula diagram kelas memuat kelas-

kelas aktif. 

2. Diagram paket (Package Diagram). Diagram ini memperlihatkan 

kumpulan kelas-kelas, merupakan bagian dari diagram komponen. 

3. Diagram use case (Use Case Diagram). Diagram ini memperlihatkan 

himpunan use-case dan aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). 

Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan 

memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan 

pengguna. 
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4. Diagram interaksi dan sequence (Sequence Diagram). Diagram urutan 

adalah iterasiksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu 

waktu tertentu. 

5. Diagram komunikasi (Communication Diagram). Diagram sebagai 

pengganti diagram kolaborasi UML yang menekankan organisasi 

struktural dari objek-objek yang menerima serta mengirim pesan. 

6. Diagram statechart (Statechart Diagram). Diagram status memperlihatkan 

keadaan-keadaan pada sistem, memuat status (state), transisi, kejadian 

serta aktivitas. 

7. Diagram aktivitas (Activity Diagram). Diagram aktivitas adalah tipe 

khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu suatu 

aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama 

penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan 

pada aliran kendali antar objek. 

8. Diagram komponen (Component Diagram). Diagram komponen ini 

memperlihatkan organisasi serta kebergantungan sistem/perangkat lunak 

pada komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. 

9. Diagram deployment (Deployment Diagram). Bersifat statis. Diagram 

inimemperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time). 

Memuat simpul-simpul beserta komponen-komponen yang di dalamnya. 

Kesembilan diagram ini tidak mutlak harus digunakan dalam 

pengembangan perangkat lunak, semuanya dibuat sesuai kebutuhan. Pada 
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UML dimungkinkan kita menggunakan diagram-diagram lainnya 

misalnya data flow diagram, entity relationship diagram, dan sebagainya. 

2.2.6. String Matching Brute Force 

String matching adalah pencarian sebuah pattern pada sebuah teks atau 

dengan kata lain sebuah pencarian pola string yang lebih pendek didalam string yang 

lebih panjang. String matching atau pencocokan merupakan bagian penting dari 

sebuah proses pencarian. Pencarian kata merupakan cara untuk mempermudah 

pengguna dalam mencari kata. 

Algoritma brute force adalah algoritma yang digunakan untuk mencocokan 

pattern dengan semua teks antara 0 dan n-m untuk menemukan keberadaan Pattern 

teks. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, 

dan jelas. Algortima brute-force merupakan suatu teknik yang biasa digunakan bila si 

penyusun algoritma lebih mempertimbangkan memperoleh solusi dari masalah secara 

langsung apa adanya (Sarno, 2012). Secara rinci langkah-langkah yang digunakan 

algoritma brute force untuk mencocokkan string adalah, sebagai berikut: 

1. Algoritma brute force mulai mencocokan pattern dari awal teks. 

2. Dari kiri ke kanan, algoritma brute force akan mencocokan karakter per 

karakter pattern dengan karakter pada teks yang bersesuaian, sampai salah 

satu kondisi berikut terpenuhi : 

a. Karakter di pattern yang dibandingkan cocok maka pencarian selesai. 

b. Apabila dijumpai ketidak cocokan antara pattern dengan teks, maka 

pencarian tidak cocok dan belum berhasil. 



14 
 

3. Kemudian algoritma brute force terus menggeser pattern sebesar satu ke 

kanan, dan mengulangi langkah ke-2 sampai pattern berada di ujung teks. 

Seperti halnya dengan algoritma lainnya, algoritma brute force juga 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan brute force adalah : 

a. Algoritma brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir dari 

sebagian masalah. 

b. Algoritma brute force sederhana dan mudah dimengerti.  

Sedangkan kelemahan dari algoritma brute force adalah, sebagai berikut: 

a. Tidak sekontruktif teknik pemecahan masalah lainnya. 

Berikut adalah Pseudocode algoritma brute force ini:  

procedure BruteForceSearch( 

        input m, n : integer, 

        input P : array[0..n-1] of char, 

        input T : array[0..m-1] of char, 

        output ketemu : array[0..m-1] of boolean 

       ) 

Deklarasi: 

       i, j: integer  

Algoritme: 

        for (i:=0 to  m-n) do 

               j:=0 

               while (j < n and T[i+j] = P[j]) do     

                        j:=j+1 

               endwhile 

               if(j >= n) then 

                         ketemu[i]:=true; 

               endif  

        endfor 

 


