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BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah
Bahasa Jerman walaupun bukan sebagai bahasa Internasional sangatlah perlu dipahami dan dipelajari untuk dapat bersaing di era globalisasi dan teknologi informasi saat ini. Bahsa Jerman yang ditemukan komplek dan mempunyai makna yang sulit di terjemahkan, hal ini menyebabkan banyaknya orang yang membawa kamus saku sebagai penerjemah bahasa asing tersebut. Dengan adanya kamus saku sebagai penerjemah bahasa Jerman ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Jerman timbul permasalahan ketika kamus tersebut mempunyai ketebalan dan berat yang sulit dibawa.
Telpon seluler atau yang sering disingkat ponsel saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang. Alat komunikasi ini penting untuk memudahkan dalam berkomuniksi. Perkembangan ponsel yang sangatlah pesat dan persaingan antara vendor ponsel menyebabkan banyak fasilitas yang ditawarkan kepada pengguna ponsel. Fasilitas seperti ponsel yang mendukung teknologi Java khususnya J2ME (Java 2 Micro Edition) sebagai aplikasi pendukungnya kian diminati saat ini.
Ini merupakan tantangan dan peluang tersendiri untuk menggabungkan kebutuhan bahasa jerman sebagai bahasa komunikasi internasional dan kebutuhan akan ponsel sebagai alat komunikasi yang dapat dibawa kemana saja.

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
Dengan banyaknya aspek dalam membangun aplikasi berbasis J2ME (Java 2 Micro Edition) maka diperlukan ruang lingkup yang jelas Supaya dalam penelitian ini tidak terjadi hal – hal yang membingungkan. Ruang lingkup penelitian ini adalah :
	Aplikasi ini dibuat menggunakan Mobility Pack pada NetBeans IDE 6.1.

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.
Aplikasi akan menampilkan hasil (terjemahan) dari kata (teks) yang dicari oleh user.
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
Untuk membangun sebuah aplikasi Kamus Saku Bahasa Jerman Menggunakan Teknologi J2ME yang dapat menterjemahkan bahasa Jerman ke bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia ke bahasa Jerman.


