
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan. 

Penulis Tahun Obyek Platform Metode Hasil 

Muh.Hafis 

zulkhair 

2016 Aplikasi Kamus Bahasa 

Sasak-Indonesia 

Android  Menampilkan pencarian 

kata yang mirip. 

 

Alfridus 

Dumupa 

2016 Aplikasi Kamus Bahasa 

Indonesia - Moi 

Android  Menterjemahkan arti kata 

Menampilkan 

informasi:marga ,angka, 

sebutan  saudara, dan 

larangan adat Mee.  

Agustinus 

Wawarin 

2015 Aplikasi Kamus Bahasa 

Indonesia - Moi 

Android  Menterjemahkan arti kata 

bahasa Indonesia ke bahasa 

Kei. 

Inocensius 

Harianto 

2017 Aplikasi kamus Bahasa 

Manggarai - Indonesia 

Android  Menterjemahan perkata 

bahasa Manggarai ke 

Indonesia. 

 

Adi Kesuma 

Helmi 

2013 Aplikasi kamus Bahasa 

Indonesia-Lampung  

Android  Menyediakan pilihan 

pencarian dua suku kata, 

dari bahasa Indonesia ke 

Lampung 

Diajukan 2017 Aplikasi Kamus Bahasa 

Indonesia-Moi 

Menggunakan Metode 

Hashing 

Android Hashing Menterjemahkan arti kata 

bahasa Indonesia ke bahasa 

Moi 



 

 

1.2  Dasar Teori 

1.2.1 Bahasa Moi 

Berdasarkan informasi tentang jumlah bahasa di Indonesia oleh Sumber 

Institute of Linguistics (SIL) Internasional Cabang Indonesia, bahasa-bahasa di 

tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat berjumlah 265 bahasa. 

Dari jumlah tersebut, 263 bahasa yang hidup dan dua bahasa tidak berfungsi sebagai 

bahasa ibu. Jumlah tersebut mungkin saja tergeser dalam 10 tahun terakhir. 

Informasi terakhir tentang bahasa-bahasa di Papua masih dibuat oleh Pusat Bahasa, 

Kementrian Pendidikan Nasional dalam penelitian pemetaan bahasa-bahasa di 

Indonesia tahun 2006-2010. Hasilnya masih direfisi namun diperkirakan berjumlah 

272 bahasa.  

Bahasa Moi pada masa lampau selama ratusan tahun telah menempatkan diri 

menjadi bahasa lingua franca (bahasa pengantar) di seluruh jazirah Kepala Burung 

Pulau Papua. Bahasa Moi juga mampu bertahan sampai sekarang sebagai bahasa 

yang masih hidup di tengah pengaruh Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu, serta 

bahasa-bahasa Austronasia selama ratusan tahun, karena interaksi dengan dunia 

luar seperti suku-suku dari bagian barat Pulau Papua dan suku-suku di pesisir utara 

Pulau Papua. Bahasa Moi merupakan bahasa yang berbeda dengan Bahasa Moraid, 

namun masih satu keluarga bahasa Kepala Burung bagian Barat Daya. 

Bahasa Moi, menurut Berry & Berry, dikelompokkan dalam 3 dialek besar 

yakni: 1. Moi Amber/Asli/Besar meliputi penutur bahasa Moi di wilayah Makbon, 

Malaumkarta, Batulubang, Asbakin, Malanu, Klasaman, Aimas, dan Klamono 

dengan jumlah penutur diperkirakan sebanyak 3.000 orang pada tahun 1987. 2. 



 

 

Klasan yang meliputi penutur bahasa Moi di wilayah Megan dan Dela dengan 

penutur 800 orang 3. Kelim yang meliputi penutur bahasa Moi di wilayah, 

Maladofok, dan Klayili sebanyak 4.600 orang. Dengan demikian, pada saat itu 

Bahasa Moi masih digunakansecara luas oleh lebih dari 60% penduduk di daerah 

Moi Asli dan 70% di Klasan, serta 25% di Kelim.  

Contoh beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa Moi, sebagai 

berikut:  

1. Timk : saya 

2. Nan : kamu 

3. Ye : dia 

4. Iteme : mama 

5. Tumun : bapak 

6. Bakwe : kakak 

7. Talkiem : adik 

1.2.2 Android 

Android adalah Sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat 

seluler layar sentuh seperti Telepon Pintar(Smartphone) dan Computer Tablet. 

Android menyediakan Platform terbuka(Open Source) bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang digunakan bermacam piranti 

bergerak.Sistem Operasi Android yang digunakan untuk menjalankan. Aplikasi 

Kamus Bahasa Indonesia Moi Menggunakan Metode Hashing Berbasis Android  

adalah Android versi Jelly bean. 



 

 

1.2.3 Metode Hashing (Hashmap) 

Hashing/Hashmap merupakan metode untuk menyimpan dan mengambil 

catatan dari database. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan penyisipan, 

menghapus, dan mencari catatan berdasarkan nilai kunci pencarian. 

Hashing/Hashmap adalah metode pencari pilihan karena sangat efisien ketika 

diterapkan dengan benar. Bahkan, system.hash yang diprogram dengan benar 

biasanya melihat hanya satu atau dua catatan untuk setiap pencarian, insert, atau 

menghapus operasi.Waktu pencarian data melalui hashing jauh lebih effisien dari 

pada pencarian data biner pada array yang diurutkan dari n catatan dengan waktu O 

(log n), atau pencarian data dengan binary tree yang mana memiliki waktu O(log 

n). Namun pada kenyataannya hashing sulit untuk diterapkan dengan benar 

(Nurhaerty,2008).Hasing/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 pada gambar 2.1. 

  



 

 

Gambar 2. 1 Struktur Hash (Anonim. 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pada  gambar 2.1  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.  

Algoritma pencarian Hashing adalah algoritma pencarian yang lebih efisien 

dari pada algorima Sequential Search. Hal ini dikarenakan algoritma ini tidak perlu 

menjelajahi setiap elemen dari tabel. Kerugiannya adalah algoritma ini hanya bisa 

digunakan pada tabel yang elemennya sudah terurut baik menaik maupun 

menurun.Pada intinya, algoritma ini menggunakan prinsip divide and conquer, 

dimana sebuah masalah atau tujuan diselesaikan dengan cara mempartisi masalah 

menjadi bagian yang lebih kecil. Algoritma ini membagi sebuah tabel menjadi dua 

dan memproses satu bagian dari tabel itu saja. Algoritma ini bekerja dengan cara 



 

 

memilih record dengan indeks tengah dari tabel dan membandingkannya dengan 

record yang hendak dicari. Jika record tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, maka 

tabel tersebut dibagi dua dan bagian tabel yang bersesuaian akan diproses kembali 

secara rekursif. 

Hashing adalah transformasi aritmetika sebuah string dari karakter menjadi 

nilai yang merepresentasikan string aslinya. Menurut bahasanya, hash berarti 

memenggal dan kemudian menggabungkan. Hashing digunakan sebagai metode 

untuk menyimpan data dalam sebuah larik (array) agar penyimpanan data, 

pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan 

cepat. Ide dasarnya adalah menghitung posisi record yang dicari dalam larik, bukan 

membandingkan record dengan isi pada larik. Fungsi yang mengembalikan nilai 

atau kunci disebut fungsi hash dan larik yang digunakan disebut tabel hash. Secara 

teori, kompleksitas waktu (T(n)) dari fungsi hash yang ideal adalah O(1). Untuk 

mencapai itu setiap record membutuhkan suatu kunci yang unik. Fungsi Hash 

(dilambangkan dengan h(k)) bertugas untuk mengubah k (key) menjadi suatu nilai 

dalam interval [0....X], dimana "X" adalah jumlah maksimum dari record-record 

yang dapat ditampung dalam tabel. 

Jumlah maksimum ini bergantung pada ruang memori yang tersedia. Fungsi 

Hash yang ideal adalah mudah dihitung dan bersifat acak, agar dapat menyebarkan 

semua key. Dengan key yang tersebar, berarti data dapat terdistribusi secara seragam 

tabrakan dapat dicegah. Sehingga kompleksitas waktu model Hash dapat mencapai 

O(1), di mana kompleksitas tersebut tidak ditemukan pada struktur model lain.Ada 



 

 

beberapa macam fungsi hash yang relative sederhana yang dapat digunakan dalam 

penyimpanan database salah satunya: 

1. Metode Pembagian Bersisa (Division-Remainder Method) 

Jumlah lokasi memori yang tersedia dihitung, kemudian jumlah tersebut 

digunakan sebagai pembagi untuk membagi nilai yang asli dan menghasilkan sisa. 

Sisa tersebut adalah nilai hashnya. Secara umum, rumusnya : 

h(k)= k mod m>n    ......(Persamaan 2.1) 

dengan : 

k = kunci  

m = suatu bilangan pembagi  

n = jumlah data 

Dalam hal ini m adalah jumlah lokasi memori yang tersedia pada array. 

Fungsi hash tersebut menempatkan record dengan kunci k pada suatu lokasi 

memori yang beralamat h(k). Metode ini sering menghasilkan nilai hash yang sama 

dari dua atau lebih nilai aslinya atau disebut dengan bentrokan. Karena itu, 

dibutuhkan mekanisme khusus untuk menangani bentrokan yang disebut kebijakan 

resolusi bentrokan 

 

 

 

 

 



 

 

2. Resolusi Collision (tabrakan) 

Resolusi linear memanfaatkan nilai H (K) yang sebelumnya untuk mencari 

alamat kosong dengan menghitung nilai hash yang baru (Rehashing). 

H’i(K)=(H’i–1(K)+1)modN .....(Persamaan 2.2) 

 

 

                                    Gambar 2. 2 Resolusi Collision 

    

 Pada Gambar 2.2 terjadi tabrakan Hal ini dilakukan hingga ditemukan tempat 

kosong untuk menampung K atau sampai dilakukan penelusuran 1 kali lintasan 

ukuran tabel dan tidak ditemukan tempat kosong karena tabel telah penuh 

 

 

 

 

 



 

 

3. Double Hashing 

Double Hash mirip dengan Overflow, bedanya ukuran ke-2 tabel adalah 

sama. Ke-2 tabel dapat diberi nama T1 dan T2. 

Penempatan atau pencarian data diprioritaskan pada T1, jika terjadi tabrakan, maka 

cek ke T2. Apabila posisi pada T2 juga terjadi tabrakan, maka dilakukan Linier 

Resolution dengan mengecek alamat pada T1 dan T2 hingga diperoleh tempat 

kosong atau tabel telah penuh. 

 

                   Gambar 2. 3 Double Hashing. 

4. Hashing Statis (Static Hashing) 

Static hashing adalah melakukan pengacakan suatu kunci yang diletakkan 

pada suatu alamat tertentu yang disebut dengan tabel hash (hash table) yang 

memiliki ukuran tertentu, dimana alokasi alamat diletakkan dalam suatu tempat 

yang disebut dengan bucket. Dalam teknik hashing, digunakan suatu formula dalam 

metode pencariannya yang kemudian disebut dengan fungsi hash, yaitu suatu 

perhitungan aritmatika pada nilai kunci untuk menghasilkan satu bilangan 

https://ocopflame.files.wordpress.com/2010/07/7.png


 

 

bulat/integer. Bilangan bulat ini yang nantinya menjadi alamat relative. Jadi jika 

secara teoritis dapat dikatakan.Jika suatu fungsi atau pemetaan F memetakan suatu 

identifier atau kunci K ke alamat A dapat dituliskan sebagai: 

                 F(K) = A                   .........(Persamaan 2.3)                        

Dapat dikatakan bahwa K adalah daerah asal (domain) sedangkan daerah 

hasil (range) adalah A yang diperoleh dari perhitungan fungsi F. Sebagai contoh 

dapat dijelaskan sebagai berikut, 

Contoh: 

Diberikan suatu file sebagai berikut: 

                 Tabel 2.2 Tabel  Pencocokkan Kata Indonesia 

Kode Indonesia 

A01 Makan 

B02 Minum 

B01 Saya 

C03 Kamu 

C02 Minta 

Jika field atau kolom kode bersifat unik dan dijadikan sebagai key, maka 

penentuan alokasi alamat dengan menggunakan fungsi hash dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 



 

 

   

 

 

  

   

 

Secara lengkap hasil pengalamatan lokasi dapat digambarkan: 

 

Gambar 2. 5 Hasil Pencocokkan Kata Moi                       

Nilai alamat dari F(A01), F(B01), F(B02), F(C01), F(C02) ditentukan oleh 

jenis fungsi hash. yang digunakan. Jika penggunaan fungsi hash sebagai penentu 

alamat bucket pada tabel hash, menghasilkan nilai alamat yang sama untuk nilai 

kunci yang berbeda, maka hal seperti ini dinamakan dengan kolisi (collision) atau 

benturan. 

Pada hashing statis, banyaknya bucket adalah tetap (statis). Jika bucket-

bucket sudah terisi penuh, kemudian terdapat kunci baru dipetakan pada tabel hash, 

maka akan terjadi overflow pada proses pengalamatan bucket.Sedangkan faktor 

muat (load factor) ditentukan dengan: 

                  Load Factor        =    Banyak record dalam file 

                                                 Maksimal record dalam file 

Gambar 2. 4 Pencocokan kode hash 



 

 

2.2.4     SQLite 

SQLite adalah Sebuah sistem manajemen basis data  relasional yang bersifat 

ACID-Compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil. SQLite 

sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan, sehingga protokol 

komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara 

langsung dengan Bahasa Pemrograman. 

Sqlite ini digunakan untuk membuat dan menyimpan daftar kata-kata bahasa 

Indonesia dalam bahasa Moi. ( https://id.wikipedia.org/wiki/SQLite) 

 

2.2.5 Unifield Modeling Languange (UML) 

Unifield Modeling Languange (UML) adalah suatu bahasa yang digunakan 

untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan 

sistem informasi yang digunakan dalam proses pembuatan perangkat lunak.  

“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. (Herlawati & 

Widodo.2011) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/SQLite
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