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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan sarana 

untuk menyampaikan sesuatu pesan yang diinginkan kepada manusia lain. Sarana 

yang diperlukan adalah bahasa. Kridalaksana menyatakan bahwa “bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh masyarakat untuk 

berhubungan, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri” 

(Kridalaksana, 1993: 21). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bahasa merupakan suatu alat yang sangat penting dalam proses komunikasi antar 

manusia dalam kehidupan sosial.  

PT. MBDC Media atau situs Malesbanget.com telah menghasilkan sebuah 

aplikasi berbasis web yang diberi nama Kamusslang.com 

(http://kamusslang.com/), yang menjadi konsep dasar yaitu menterjemahkan kata 

dari bahasa slang atau bahasa gaul ke dalam bahasa Indonesia (Luqman Marzuki, 

2015).  

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja dan anak muda, 

terkadang sering kali mendengar suatu percakapan yang tidak diketahui arti dari 

percakapan tersebut, akan tetapi diucapkan dengan begitu kentalnya dalam suatu 

perbincangan. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa slang atau kebanyakan orang 

menyebut sebagai bahasa prokem (Ismiyati, 2011). Berkaitan dengan bahasa 

tersebut, Chaer berpendapat bahwa “slang adalah variasi sosial yang bersifat 

khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang
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sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu” 

(Chaer, 1995: 87-88). Menurut Annisa Ariyanti dari penelitian yang telah 

dilakukannya menyatakan bahwa banyaknya kaula muda atau mahasiswa yang 

sering sekali menggunakan bahasa slang sebagai media untuk berkomunikasi 

sehari-hari dengan teman-temannya maupun setiap lawan bicaranya. Bahasa slang 

juga sangat populer pada kaula muda yang dapat membangun pengungkapan diri 

dan tanggung jawab. Bahasa slang juga dapat membentuk hubungan pada 

penggunanya  (Ariyanti, 2013). Nur Inayah Yushar, yang melakukan penelitian 

terhadap siswa siswi disalah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 61% 

siswa siswi yang positif terpengaruh menggunakan bahasa slang (Yushar, 2014). 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa slang marak digunakan 

di masyrakat. Berdasarkan besarnya penggunaan bahasa slang pada masyarakat, 

dibutuhkanlah suatu media yang dapat membantu pengunaannya. 

 Kamus merupakan buku rujukan yang berisi penjelasan terkait dengan 

makna kata-kata. Secara fisik kamus memiliki dua jenis, yaitu kamus yang 

berbentuk buku dan kamus elektronik. Kedua kamus ini mempunyai fungsi yang 

sama hanya saja dari segi efisiensi kamus ini sangat berbeda. Bentuk kamus yang 

besar dan cenderung tebal, menjadikan kamus tidak fleksibel, serta pengunaan 

kamus buku yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mencari kata yang 

diinginkan, dikarenakan kamus terdiri dari puluhan bahkan ratusan lembar kata-

kata didalamnya (Nurhapipah, 2011). 

 Pada era telekomunikasi ini kebutuhan masyarakat akan kamus sangat 

dibutuhkan untuk berhubungan dengan rekan maupun sanak saudara (Utari, 

2011), kamus dengan berbagai objek, mulai dari kamus bahasa khusus, sepeti 
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kamus hukum, kamus psikologi, serta kamus bahasa internasional, bahasa lokal 

ataupun bahasa daerah. Dimas Amilihur dengan penelitiannya yang berjudul 

Aplikasi Kamus Eka Bahasa Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBI) 

Berbasis Android, menyatakan bahwa aktivitas pembelajaran pemahaman 

mengenai makna kata menjadi lebih mudah dan praktis dengan menggunakan 

aplikasi kamus (Amilihur, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Kartika 

Yudha Pratama dinyatakan bahwa aplikasi kamus yang telah dibangun sangat 

layak untuk digunakan ditinjau dari aspek fungsi, materi, dan kepuasan 

penggunanya. (Yudha, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Peggy 

menyimpulkan bahwa aplikasi penerjemah yang telah dibuatnya berguna untuk 

mempersingkat waktu pencarian terjemahan kata dan memberikan kata-kata 

alternatif (Peggy, 2014). 

Proses translasi dalam bahasa slang dalam bahasa Indonesia yang terdapat 

di dalam aplikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan algoritma pencarian string 

Boyer Moore untuk membangun fitur pencarian kata yang terdapat pada basis 

data. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prasetiyowati & Sagita (2013), yaitu 

pembandingan terhadap implementasi algoritma Boyer Moore, Turbo Boyer 

Moore, dan Tuned Boyer Moore dalam pencarian string, algoritma Boyer Moore 

memiliki waktu pencarian tercepat dari ketiga varian Boyer Moore tersebut 

(Prasetiyowati, 2013). Penelitian lain yang menggunakan algoritma Boyer Moore 

yaitu oleh Kartawidjaja & Vandika (2009), yang pada penelitian ini dilakukan 

proses pencarian kata secara paralel dengan menggunakan algoritma Boyer Moore 

untuk menganggap DNA sebagai rangkaian string, sehingga pencocokan DNA 

tersebut merupakan pencocokan string (Angela, 2009). Proses yang dilakukan 
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pencarian string dimulai dari posisi kanan hingga akhirnya sampai pada posisi 

paling kiri. Algoritma Boyer Moore menerapkan prinsip good suffix dimana 

karakter yang dicari disejajarkan dengan karakter yang menyerupainya, serta 

prinsip bad character dimana jika karakter tidak memiliki kemiripan akan 

langsung dieliminasi. Dari dua prinsip tersebut informasi string yang dicari dalam 

proses pencarian akan semakin banyak, sehingga keluaran yang dihasilkan akan 

menjadi lebih baik (Ramadhansyah, 2013). Adapun peneltian yang dilakukan oleh 

Vina Sagita menyimpulkan bahwa algoritma Boyer Moore adalah algoritma yang 

paling cepat dalam pencarian string (Sagita, 2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi mobile Kamusslang berbasis 

Android yang memudahkan pengguna untuk mencari arti dan contoh 

pemakaian dari bahasa slang. 

2. Bagaimana menerapkan algoritma pencarian string Boyer Moore ke dalam 

aplikasi mobile Kamusslang. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini menggunakan algoritma Boyer Moore, karena paling cocok dan 

efisien untuk melakukan pencarian string dalam basis data. 

2. Aplikasi ini tidak dapat mempunyai fungsi untuk menambahkan kata-kata 

slang baru serta definisi dan contoh penggunaannya ke dalam basis data yang 

dimiliki oleh Kamusslang.com karena tidak memiliki akses. 
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3. Aplikasi mempunyai basis data yang mengacu kepada Kamusslang.com web 

version dengan jumlah kosa kata sebanyak 7774 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh 

puluh empat). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Merancang dan membangun sebuah aplikasi kamus mobile bahasa gaul atau 

slang dengan pengujian usability. 

2. Mengimplementasikan algortima pencarian string Boyer Moore dalam 

aplikasi Kamusslang untuk pencarian kata slang dalam aplikasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melalui penelitian ini, PT. MBDC Media memberikan suatu media hiburan 

informatif yang dapat digunakan oleh masyarakat yang menggunakan 

perangkat smartphone yang berbasis Android secara cuma-cuma. 

2. Menyediakan aplikasi mobile berbasis sistem operasi Android yang dapat 

digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai arti bahasa gaul atau 

bahasa slang yang banyak beredar di masyarakat. 

3. Menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan algoritma Boyer Moore 

untuk pencarian string pada aplikasi berjenis kamus digital, pada perangkat 

bersistem operasi Android. 
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Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut. 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini mengenai latar belakang permasalahan yang ingin diselesaikan dengan 

algoritma Boyer Moore, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang melandasi penyusunan dan 

perancangan dalam pengembangan aplikasi ini. 

Bab 3 Metode dan Perancangan Aplikasi 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian, perancangan aplikasi, struktur tabel 

serta desain antar muka. 

Bab 4 Implementasi Sistem dan Uji Coba 

Bab ini berisi mengenai spesifikasi sistem yang digunakan untuk menjalankan 

aplikasi, implementasi aplikasi yang dibuat, serta hasil dari uji coba terhadap 

aplikasi tersebut. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi mengenai simpulan yang didapat sesuai dengan hasil pengujian dari 

aplikasi yang dibuat, dan juga saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
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