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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa daerah di Indonesia sangatlah beragam, hampir setiap provinsi 

memiliki bahasa daerah masing-masing, contohnya bahasa Jawa dari daerah Jawa 

Tengah dan Timur, Sunda dari Jawa Barat, dan juga Kalimantan, ada bahasa 

Dayak dan Banjar serta bahasa dari daerah lainnya yang masih banyak terdapat di 

Indonesia. 

Bahasa Banjar merupakan bahasa Kalimantan yang diucapkan menurut 

logat atau dialek orang Kalimantan Selatan. Namun dalam perkembangannya 

tidak sedikit masyarakat yang kurang mengerti bahasa daerah yang ada terutama 

masyarakat pendatang seperti siswa pendatang, pedagang dan perantauan dari 

pulau jawa, karena sebagian besar pulau Kalimantan Selatan dipenuhi penduduk 

dari berbagai daerah di Indonesia, terutama penduduk pulau Jawa.  

Sering dalam kehidupan sehari-hari penggunaan jenis kalimat yang tidak 

baku menimbulkan kesalahan dalam memakna dan memahaminya. Didalam suatu 

bahasa sendiri mempunyai aturan yang berlaku seperti  berupa struktur, 

gramatikal, intonasi dan lain-lainya. Sebelum membuat suatu kalimat harus 

diketahui bagian-bagiannya dari kalimat itu sendiri serta dapat membedakan 

antara unsur satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya sintaksis berurusan dengan 

hubungan antar kata di dalam kalimat. Sintaksis adalah studi kebahasaan yang 

membahas struktur kalimat suatu bahasa secara gramatis. Sesuai dengan hakikat 

kalimat sebagai satuan bahasa, strukturnya dibahas berdasarkan bentuk, makna, 
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dan fungsi. Menurut hubungan unsur-unsurnya, unsur gramatis kalimat adalah 

kata.  

Android merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yaitu 

memberikan kebebasan bagi developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi. 

Dengan kelebihan dari sistem operasi android, akan banyak membantu pengguna 

smartphone berbasis android untuk dapat menikmati beragam aplikasi, salah satu 

aplikasi tersebut adalah aplikasi penterjemah bahasa Indonesia ke banjar dan 

sebaliknya. Tujuan utama dari aplikasi penterjemah bahasa banjar ini adalah untuk 

mempelajari bahasa banjar dan sebagai alat komunikasi, serta dalam upaya 

melestarikan bahasa banjar. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menciptakan 

sebuah aplikasi penterjemah bahasa Indonesia ke Banjar dan sebaliknya 

menggunakan metode analisis sintaksis berbasis android? Aplikasi penterjemah 

bahasa Indonesia ke Banjar dan sebaliknya menggunakan metode analisis 

sintaksis berbasis android ini di rancang sebagai alat bantu dalam 

memperkenalkan bahasa banjar kepada masyarakat umum yang ingin mempelajari 

bahasa banjar. 
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1.3  Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Kata yang diterjemahkan berupa kalimat maupun kata, baik dari bahasa 

Indonesia ke Banjar atau sebaliknya. 

2. Sistem akan menampilkan kalimat maupun kata, dan terjemahan sebuah 

kalimat. 

3. Suara yang ditampilkan berupa kata bukan kalimat. 

4. Kalimat yang diterjemahkan berdasarkan struktur sintaksis yang terdiri 

dari susunan subjek (S), dan predikat (P). 

5. Susunan kata subjek yang ditampilkan berupa kata benda yang lazim di 

ucapkan, nama hewan yang lazim di ucapkan, nama panggilan yang lazim 

di ucapkan sebagai pengganti nama orang atau pelaku, sosok. 

6. Susunan kata predikat yang ditampilkan berupa kata kerja, kata sifat, kata 

keterangan, pertanyaan yang lazim di ucapkan. 

7. Kata yang digunakan adalah kata dasar. 

8. Jumlah kata yang dimasukkan sebanyak 1001 kata. 

9. Bahasa banjar yang digunakan yaitu Bahasa Banjar Hulu Sungai (BH)  

10. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi menggunakan 

android studio dan SDK android. 

11. Pengguna aplikasi ini dapat digunakan pada semua merk Smartphone 

Berbasis Android versi 5.1.1 (Lollipop) dan selebihnya. 

12. Aplikasi yang dibuat bersifat offline. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi penterjemah bahasa 

Indonesia ke banjar dan sebaliknya menggunakan metode analisis sintaksis 

berbasis android. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penyusun Sebagai suatu hasil karya dari ilmu yang didapat selama 

masa perkuliahan dimana karya tersebut dapat bermanfaat untuk orang 

lain. 

b. Bagi Masyarakat sebagai alat penterjemah untuk mempelajari bahasa 

Banjar dan sebagai alat komunikasi, serta dalam upaya melestarikan 

bahasa Banjar. 

c. Bagi STMIK Akakom dapat menjadi bahan referensi untuk lebih 

dikembangkan lagi ke depannya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “APLIKASI PENTEJEMAH 

BAHASA INDONESIA KE BANJAR DAN SEBALIKNYA MENGGUNAKAN 

METODE ANALISIS SINTAKSIS BERBASIS ANDROID” disusun guna 

memberi gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB 1 PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang pokok yang menjadi latar belakang permasalahan 

yang diambil, menguraikan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang 

lingkup masalah untuk membatasi aplikasi, menentukan tujuan, manfaat dan 

kegunaan sistem, serta sistematika penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Membahas mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan dasar teori berisi 

konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

digunakan untuk mendukung proses analisis permasalahan. Selain itu memberikan 

gambaran teknologi-teknologi yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang 

akan dilakukan.  

BAB  3 METODE PENELITIAN  

Menganalisis sistem dalam aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-

aspek yang berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, 

terdiri dari kebutuhan masukan, proses, keluaran, perangkat keras, dan perangkat 

lunak, selanjutnya berisi pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, sampai 

berisi desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam 

penggunaan sistem. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadahapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang dirancangan dengan 
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yang sudah ada, serta hasil implementasi yang diinginkan dalam pembuatan 

aplikasi ini.  

BAB 5 PENUTUP  

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadahapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang dirancangan dengan 

yang sudah ada, serta hasil implementasi diikuti pengujian telah mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini. 

 


