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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bahasa Gaul 

Bahasa gaul merupakan bahasa anak-anak remaja yang biasa digunakan 

sebagai bahasa penyamaran. Bahasa ini mulai dikenal dan digunakan sekitar tahun 

1970. Pada awalnya dikenal sebagai “bahasa anak jalanan / bahasa preman” 

karena biasanya digunakan oleh para prokem (sebutan untuk para preman), 

sebagai kata samaran yang hanya dimengerti oleh kelompok mereka sendiri. 

Dewasa ini menjadi populer dan banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. 

Selain karena sering digunakan oleh para remaja untuk menyampaikan suatu hal 

secara rahasia, banyak juga media yang menggunakan kata-kata tersebut, sehingga 

bahasa gaul menjadi sangat populer (http://koranbaru.com/-bahasa-gaul/). 

Penggunaan bahasa gaul semakin berkembang pesat seiring dengan kreatifitas 

para remaja. Remaja yang notaben masih belum memiliki kematangan secara 

emosional, selalu mempunyai variasi yang baru dan berbeda dengan kalangan 

yang lebih tua. 

Menurut Kridalaksana, bahasa gaul adalah ragam nonstandar dari bahasa 

Indonesia yang lazim di Jakarta pada tahun 1980-an hingga abad ke-21 ini yang 

menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim pada tahun-tahun sebelumnya. 

Ragam ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambilnya dari 

kelompok waria dan masyarakat terpinggir lainnya. Sintaksis dan morfologi 

ragam ini memanfaatkan sintaksis dan morfologi bahasa Indonesia dan dialek 

Betawi.

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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Dari pengertian bahasa gaul menurut Kridalaksana tersebut, memberikan 

penjelasan bahwa bahasa gaul merupakan ragam bahasa yang biasanya digunakan 

oleh generasi muda. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa yang menggantikan 

ragam bahasa prokem. Kridalaksana juga memberikan pengertian mengenai 

bahasa prokem. Menurut Kridalaksana, bahasa prokem adalah ragam nonstandar 

bahasa Indonesia yang lazim di Jakarta pada tahun 1970-an, kemudian digantikan 

oleh ragam yang disebut bahasa gaul. Ragam prokem ditandai dengan kata-kata 

Indonesia atau kata dialek Betawi yang dipotong dua fonemnya paling akhir 

kemudian disisipi bunyi [ok] di depan fonem terakhir yang tersisa, misal kata 

bapak dipotong menjadi bap, kemudian disisipi [ok], jadilah kata prokem bokap. 

Konon ragam ini berasal dari bahasa khusus yang digunakan oleh para 

narapidana. Seperti bahasa gaul, sintaksis dan morfologi ragam ini memanfaatkan 

sintaksis dan morfologi bahasa Indonesia atau dialek Betawi (Kridalaksana, 2008 : 

28-29). 

2.2 Bahasa Prokem 

Remaja adalah salah satu bagian dari masyarakat yang juga menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa yang dipakai remaja dalam 

berkomunikasi pun bermacam-macam ragamnya, bahasa yang digunakan itu 

merupakan bahasa yang biasa dipergunakan sehari-hari atau campuran antara 

bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa asing. Dari bahasa-bahasa gaul yang 

digunakan tersebut, terdapat sejumlah kosakata yang dapat dipahami, tetapi ada 

juga yang tidak dapat dipahami. Bahasa prokem ini sejenis ragam bahasa khas 

yang boleh disebut sebagai jenis bahasa rahasia yang hanya digunakan kelompok 

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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tertentu saja untuk berkomikasi dengan warga masyarakat yang bukan anggota 

kelompok mereka (Salliyanti, 2003).  

Menurut Eka Zul, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang dipakai dan 

hanya dipahami kalangan remaja. Bahasa ini konon berasal dari kalangan preman. 

Kata prokem berasal dari kata “preman” yang mendapat sisipan kata “ok”. 

Awalan pr-, disisipi –ok-, dilanjutkan dengan –em, dan –an dihilangkan, sehingga 

menjadi pr(ok)em[an]=prokem (Zul, 2009). 

2.3 Kamus Digital 

Kamus digital lebih mengutamakan pada fasilitas pengolah kata 

elektronik, yaitu sebuah fasilitas yang memungkinkan aplikasi pengolah kata 

memeriksa ejaan dari masukan yang diketikan. Hal ini dapat meminimalisir 

kemungkinan kesalahan ejaan atau typo. Pada negara maju, pengguna fasilitas 

pengolah kata elektronik sangat umum, sehingga menjadi salah satu indikator 

pemilihan terhadap pengolah kata yang hendak digunakan. Kamus merupakan 

basis pemeriksaan, basis pengetahuan, dan basis penyelidikan. (Rinasizky, 2007). 

2.4 Kamusslang.com 

Kamusslang.com merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. 

MBDC Media dengan situsnya yang bernama Malesbanget.com atau dapat 

disingkat MBDC. Kamusslang.com itu sendiri juga merupakan situs kamus online 

yang dapat mentranslasikan kata dari kosakata slang Indonesia ke dalam bahasa 

Indonesia sehari-hari. Kamusslang.com juga mempunyai 7774 kumpulan kosakata 

dalam basis datanya. Pada kamusslang.com juga dapat menerjemahkan kalimat 

menjadi bahasa “alay”, bahasa “banci”, dan bahasa “internet”.  

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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Kamusslang.com juga mempunyai fitur untuk menambahkan kosakatanya 

dapat ditambahkan oleh pengguna dari situs kamusslang.com itu sendiri. Dan juga 

terdapat penampil kata hari ini, dimana menampilkan kata yang paling banyak 

digunakan pada hari ini. 

2.5 Algoritma Boyer Moore 

Algoritma Boyer Moore merupakan salah satu algoritma pencarian string 

yang dipublikasikan oleh Robert S. Boyer dan J. Strother Moore pada tahun 1997. 

Anany Levitin (2007: 259-262) menentukan banyaknya pergeseran algoritma 

Boyer Moore dengan mempertimbangkan 2 (dua) parameter, Bad Character Shift 

dan Good Suffix Shift. 

2.5.1 Bad Character Shift 

Parameter pertama ditentukan oleh karakter teks c yang menyebabkan 

ketidakcocokan pada pattern yang disebut dengan Bad Character Shift atau 

disebut juga Occurence Heuristic (OH). Jika c tidak terdapat pada pattern, maka 

akan digeser melewati c pada text. Banyaknya pergeseran dapat ditentukan 

dengan. 

 d = t1(c) – k ...Rumus 2.1 

dimana t1(c) merupakan hasil yang didapat dari tabel Bad Character Shift dan k 

merupakan banyaknya karakter yang cocok antara teks dan pattern. 

Tabel 2.1 Bad Symbol Shift Untuk BARBER 

(Anany Levitin, 2007) 

c A B C D E F ... R ... Z _ 

t1(c)  4 2 6 6 1 6 6 3 6 6 6 

 

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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 Sebagai contoh pencarian pattern BARBER pada teks memiliki kecocokan 

pada 2 (dua) huruf terakhir dan terjadi ketidakcocokan pada huruf „S‟, dapat 

dilakukan pergeseran pattern sebanyak t1(S)-2 = 6-2 = 4 huruf, seperti pada 

contoh dibawah ini. 

         SER 

BARBER 

                      BARBER 

Rumus 2.1 dapat digunakan pula saat terjadi ketidakcocokan antara teks dan 

pattern jika t1(c)-k > 0. Jika t1(c)-k <= 0, tidak mungkin terjadi pergeseran 

sebanyak 0 atau bahkan posisi negatif (bergeser kearah kiri). Oleh sebab itu dapat 

dilakukan pergeseran pattern sebanyak 1 (satu) huruf ke kanan. Dapat 

disimpulkan untuk mencari Bad Character Shift d1 sebagai 

 d1 = max{t1(c)-k, 1} ...Rumus 2.2 

2.5.2  Good Character Shift 

Parameter kedua ditentukan dari pencocokan yang berhasil dari k > 0 

antara pattern dan teks, dengan menggunakan bagian akhir pattern atau suffix 

berukuran k dinyatakan dengan suff(k). Pergeseran ini disebut dengan Good Suffix 

Shift atau disebut juga dengan Match Heuristic (MH). 

 Terdapat kasus dimana suff(k) berulang dalam pattern, tetapi tidak 

didahului karakter yang sama seperti sebelumnya. Dalam kasus ini dapat 

dilakukan penggeseran pattern sebanyak d2 diantara kejadian kedua yang paling 

kanan dari suff(k) dan kejadian paling kanan. Contoh, untuk pattern ABCBAB, 

pergeseran d2 untuk k = 1 dan 2 adalah 2 dan 4. 
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Tabel 2.2 Susunan d2 Untuk Pattern ABCBAB 

(Anany Levitin, 2007) 

k Pattern d2 

1 ABCBAB 2 

2 ABCBAB 2 

 

Jika tidak ada nilai suff(k) yang didahului karakter yang sama dengan 

kejadian sebelumnya, dapat dilakukan pergeseran pattern sebanyak panjang 

pattern m. Sebagai contoh, untuk pattern DBCBAB dengan k = 3, dapat 

dilakukan pergeseran sebanyak panjang pattern yaitu 6 karakter. Pergeseran dapat 

dilihat pada contoh 

cBAB 

             DBCBAB 

     DBCBAB 

 Pergeseran sebanyak 6 (enam) karakter benar untuk pattern DBCBAB, 

namun tidak untuk ABCBAB, karena pattern ABCBAB memiliki substring AB 

sebagai prefix (awalan pattern). Untuk menghindari kesalahan pergeseran 

berdasar suffix berukuran k, dimana tidak ada kejadian lain di pattern yang tidak 

diawali oleh karakter yang sama, dapat dicari prefix terpanjang L yang sama 

dengan suffix dengan panjang yang sama. Jika prefix tersebut ada, pergeseran d2 

dihitung berdasarkan jarak diantara prefix dan suffix yang bersangkutan. Jika tidak 

ada, d2 ditetapkan sebanyak pattern m. Berikut ini merupakan contoh daftar 

lengkap nilai d2 Good Suffix Shift algoritma Boyer Moore, untuk pattern 

ABCBAB. 
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Tabel 2.3 Susunan d2 Lengkap Untuk Pattern ABCBAB 

(Anany Levitin, 2007) 

K Pattern d2 

1 ABCBAB 2 

2 ABCBAB 4 

3 ABCBAB 4 

4 ABCBAB 4 

5 ABCBAB 4 

 

Anany Levitin (2007: 262) merumuskan cara kerja algortima Boyer Moore 

sebagai : 

a. Untuk huruf yang digunakan pada pattern dan teks, buat tabel Bad 

Character Shift 

b. Dari pattern, buat tabel Good Suffix Shift 

c. Sejajarkan pattern dengan awalan teks 

d. Ulangi langkah berikut sehingga ditemukan substring yang cocok atau 

pattern melebihi karakter terakhir teks. 

Dimulai dari karakter terakhir pattern, dibandingkan antara karakter pattern dan 

teks hingga seluruh pasangan m karakter cocok, kemudian berhenti atau terjadi 

ketidakcocokan setelah k >= 0. Geser pattern ke kanan sebanyak d = d1 jika k = 

0. Atau d = max{d1, d2} jika k >= 0, dimana d1 = max{t1(c)-k, 1}. 

Contoh: Cari BAOBAB dari BESS KNEW ABOUT BAOBAB 

Membuat tabel Bad Character Shift 
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Tabel 2.4 Bad Symbol Antara BAOBAB Dan Teks 

(Anany Levitin, 2007) 

c A B C D ... O ... Z _ 

t1(c) 1 2 6 6 6 3 6 6 6 

 

Membuat tabel Good Suffix Shift 

Tabel 2.5 Good Suffix Shift Dari Pattern BAOBAB 

(Anany Levitin, 2007) 

K Pattern d2 

1 BAOBAB 2 

2 BAOBAB 5 

3 BAOBAB 5 

4 BAOBAB 5 

5 BAOBAB 5 

 

Sejajarkan dan bandingkan pattern dengan teks 

Tabel 2.6 Pencocokan Pattern BAOBAB Dengan Teks 

(Anany Levitin, 2007) 

B E S S _ K N E W _ A B O U T _ B A O B A B S 

B A O B A B                  

d1 = t1(k)-0 = 6 B A O B A B            

      d1 = t1(_)-2 = 4 B A O B A B       

      d2 = 5 d1 = t1(_)-1 = 5        

      d = max{4, 5} = 

5  

d2 = 2        

           d = max{5, 2} 

= 5  

       

                B A O B A B  

 

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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Procedure preBmBc 

  ( 

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

   input n : integer, 

   input/output bmbc : array[0..n-1] of integer 

  ) 

  Deklarasi: 

   I : integer 

  Algoritma: 

   for (i := 0 to ASIZE-1) 

    bmbc[i] := m; 

   endfor 

   for (i := 0 to m-2) 

    bmbc[P[i]] := m-i-1; 

   endfor 
 

 B tidak cocok dengan K, t1(k) = 6 didapat dari tabel Bad Character Shift, 

dan dilakukan pergeseran pattern sebanyak d1 = max{t1(k)-0, 1} = 6 ke kanan. 

Berikutnya didapat 2 (dua) pasang huruf yang cocok. Pada karakter ketiga 

(spasi/_) terjadi ketidakcocokan, sehingga t1(_) = 6 dari tabel Bad Character Shift 

dan d2 = 5 dari tabel Good Suffix Shift. Oleh karena itu dilakukan pergeseran 

sebanyak max{d1, d2} = max{6-1, 2} = 5. 

 Pencocokan berikutnya hanya didapat 1 (satu) karakter B yang cocok. 

t1(_) = 6, d2 = 2. Pergeseran berikutnya dilakukan sebanyak max{d1, d2} = 

max{6-1, 2} = 5. Setelah bergeser sebanyak 5 (lima) didapat kecocokan antara 

seluruh huruf pada pattern dengan teks. 

Demikian merupakan pseudocode penghitungan tabel bad character (Kumara, 

2009) 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Perhitungan Tabel Bad Character 
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Procedure preSuffixes 

  ( 

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

   Input n : integer, 

   Input/output suff : array[0..n-1] of integer 

  ) 

  Deklarasi: 

   f, g, i : integer 

   

  Algoritma: 

   Suff[n-1] := n; 

   g := n-1; 

   For (i := n-2 downto 0) 

   { 

    If (i > g and (suff[i + n - 1 – f] < i - g)) 

     Suff[i] := suff[i + n - 1 – f]; 

    Else if (i < g) 

     g := i; 

    End if 

    f := i; 

    While (g >= 0 and P[g] = P[g + n - 1 - f]) 

     --g; 

    End while 

    Suff[i] = f – g; 

    End if 

    End for 
 

Demikian merupakan pseudocode penghitungan suffix (Kumara, 2009) 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Perhitungan Suffix 
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Procedure preBmGs 

  ( 

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

   Input n : integer, 

   Input/ouput bmBc : array [0..n-1] of integer 

  ) 

  Deklarasi: 

   i, j : integer 

   suff : array [0..RuangAlpabet] of integer 

    

   presuffixes(x, n, suff); 

    

   For (i := 0 to m-1) 

    bmGs[i] := n 

   Endfor 

   j := 0 

   For (i := n – 1 downto 0) 

    If (suff[i] = i + 1) 

     For (j := j to n – 2 - i) 

      If (bmGs[j] = n) 

       bmGs[j] := n - 1 – i 

      Endif 

     Endfor 

    Endif 

   Endfor 

   For (i = 0 to n - 2) 

    bmGs[n - 1 – suff[i]] := n - 1 – i; 

   Endfor 
 

Demikian merupakan pseudocode penghitungan tabel good suffix (Kumara, 2009) 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 menunjukan proses perhitungan dari tabel good-suffix shift, dimana 

tabel tersebut memiliki sejumlah nilai pergeseran yang digunakan pada saat 

terjadinya ketidakcocokan diantara karakter pada pola dan karakter pada teks. 

Tetapi sebelumnya diperlukan tabel suffix untuk mengetahui pengulangan akhiran. 

 

Gambar 2.3 Perhitungan Tabel Good Suffix 
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2.5.3  Langkah-langkah Algoritma Boyer Moore 

Dalam penggunaan algoritma Boyer Moore terdapat langkah yang harus 

dilakukan yaitu (Chiquita, 2012): 

1. Pembuatan tabel pergeseran string yang dicari (S) dengan pendekatan Match 

Heuristic (MH) dan Occurence Heuristic (OH), untuk menentukan jumlah 

pergeseran yang akan dilakukan jika terdapat karakter tidak cocok pada 

proses pencocokan dengan string (T). 

2. Jika dalam proses pembandingan terjadi ketidakcocokan antara pasangan 

karakter pada (S) dan karakter pada (T), pergeseran dilakukan dengan 

memilih salah satu nilai pergeseran dari dua tabel analisa string yang 

memiliki nilai pergeseran paling besar. 

3. Dua kemungkinan dalam penyelesaian melakukan pergeseran (S), jika 

sebelumnya belum terdapat karakter yang cocok adalah dengan melihat nilai 

pergeseran hanya pada tabel Occurence Heuristic (OH), jika karakter yang 

tidak cocok tidak ada pada (S), maka pergeseran adalah sebanyak jumlah 

karakter pada (S). Dan jika karakter yang tidak cocok ada pada (S), maka 

banyaknya pergeseran bergantung dari nilai pada tabel. 

4. Jika pada karakter teks yang dibandingkan cocok dengan karakter pada (S), 

maka posisi karakter (S) dan (T) diturunkan sebanyak satu posisi, kemudian 

dilanjutkan dengan pencocokan pada posisi tersebut dan seterusnya. Jika 

selanjutnya terjadi ketidakcocokan pada (S) dan (T), maka dipilih nilai 

pergeseran terbesar dari dua tabel analisa pola, yaitu nilai dari tabel Match 

Heuristic (MH) dan nilai tabel Occurence Heuristic (OH) dikurangi dengan 

jumlah karakter yang telah cocok. 

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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5. Jika semua karakter telah cocok, artinya (S) telah ditemukan pada (T), 

selanjutnya melakukan penggeseran pola sebesar satu karakter. 

6. Lanjutkan sampai akhir dari string (T). 

2.6 Sistem Operasi Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang didesain secara 

khusus untuk alat komunikasi mobile yang touchscreen seperti smartphone dan 

tablet computers. Android dikembangkan oleh Google yang bekerja sama dengan 

Open Handset Alliance. Sistem operasi Android adalah sebuah sistem operasi 

yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi (Safaat, 2011). 

Adapun beberapa kelebihan dari sistem operasi Android adalah sebagai 

berikut (Safaat, 2011): 

1. Complete Platform 

Sistem operasi Android adalah sistem operasi yang menyediakan tools yang 

berguna untuk membangun aplikasi yang kemudian aplikasi tersebut dapat 

lebih dikembangkan oleh para developer. 

2. Open Source Platform 

Platform Android yang bersifat open source menjadikan sistem operasi ini 

mudah dikembangkan oleh para developer karena bersifat terbuka. 

3. Free Platform 

Developer dengan bebas dapat mengembangkan, serta mendistribusikan dan 

memperdagangkan sistem operasi Android tanpa harus membayar royalti 

untuk mendapakan lisensi. 
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 Sistem operasi Android mempunyai bentuk arsitektur jika dilihat secara 

garis besar adalah sebagai berikut (Safaat, 2011): 

1. Applications dan Widgets 

Layer yang berhubungan dengan aplikasi yang ada, dimana aplikasi tersebut 

diunduh, dipasang, serta dijalankan. Sebagai contoh adalah aplikasi SMS 

(Short Message Sevice), kalender, galeri foto, email, contacts, browser dan 

lain sebagainya. 

2. Applications Frameworks 

Layer dimana para developer melakukan pengembangan atau pembuatan 

aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi Android, karena pada layer 

inilah aplikasi dapat dirancang dan dibuat. Adapun komponen yang terdapat 

pada layer applications frameworks sebagai berikut: 

a. Views 

b. Content provider 

c. Resource manager 

d. Notification manager 

e. Activity manager 

3. Libraries  

Layer yang menyediakan berbagai macam fitur-fitur dalam sistem operasi 

Android berada, umumnya developer aplikasi mengakses libraries untuk 

menjalankan aplikasinya. 

4. Android Run Times 

Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana dalam 

prosesnya menggunakan implementasi Linux. 
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2.7 SQL Lite 

SQLite adalah salah satu sofware yang embedded yang sangat popular, 

kombinasi SQL interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan 

kecepatan yang sangat cepat. SQLite di Android termasuk dalam Android  

runtime, sehingga setiap versi dari Android dapat membuat database SQLite. 

(Safaat, 2012 : 173). 

Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite 

bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah 

program, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program secara 

keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui 

pemanggilan API (Application Programming Interface) secara langsung melalui 

bahasa pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan 

karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih 

sederhana. Seluruh elemen basis data (definisi data, tabel, indeks, dan data) 

disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih 

dengan cara mengunci keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi 

dimulai. (Richard, 2010). 

2.8 Flowchart Diagram 

Krismiaji (2005), flowchart atau bagan alir merupakan teknik analitis yang 

digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara tepat, jelas dan 

logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan 

prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus 

menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. 

Rancang bangun..., Tonan Jihano, FTI UMN, 2016
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 Krismiaji (2005) membedakan jenis bagan alir yang biasa digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagan alir sistem (System Flowchart) 

Bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan secara 

keseluruhan dari sebuah sistem. Bagan ini juga menjelaskan urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada didalam sistem serta menunjukan apa yang 

dikerjakan didalam sistem. 

2. Bagan alir dokumen (Document Flowchart) 

Bagan alir dokumen disebut juga bagan alir formulir. Bagan alir ini 

menunjukan alur dari laporan dan formulir, termasuk tembusannya. 

Menggunakan simbol yang sama dengan bagan alir sistem 

3. Bagan alir skematik (Schematic Flowchart) 

Bagan alir ini menggambarkan prosedur dari sistem. Bagan ini menggunakan 

simbol yang sama dengan bagan alir sistem dan ditambah dengan gambar-

gambar komputer serta peralatan lain yang mendukungnya. 

4. Bagan alir program (Program Flowchart) 

Terdiri dari 2 (dua), yaitu bagan alir logika program yang digunakan untuk 

menggambarkan langkah didalam program komputer secara logika, dan 

bagan alir program komputer terinci. Bagan alir logika program dipersiapkan 

oleh analis sistem. 

5. Bagan alir proses (Process Flowchart) 

Bagan alir yang menggunakan analis sistem untuk menggambarkan proses 

dalam suatu prosedur. 
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2.9 Unified Modeling Language 

Unified Modeling Language atau sering disingkat UML adalah bentuk 

bahasa pemodelan untuk suatu sistem atau perangkat lunak yang berparadigma 

berorientasi objek (Nugroho, 2010). UML berfungsi untuk membantu para 

developer untuk menggambarkan alur dari sebuat sistem yang akan dibangun, 

gambaran mengenai alur sistem tersebut akan terwakili oleh simbol-simbol yang 

ada didalam diagram-diagram. 

2.9.1  Use Case Diagram 

Use Case Diagram pada dasarnya merupakan unit fungsionalitas koheren 

yang dapat diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara aktor dan 

sistem (Nugroho, 2008). Kegunaan dari use case adalah untuk menjelaskan suatu 

bagian perilaku sistem yang bersifat koheren tanpa perlu menyingkap struktur 

internal sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Berikut adalah 

beberapa simbol di dalam use case diagram: 
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Tabel 2.7 Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Actor Orang atau pengguna 

yang berada diluar 

sistem 

 Use case Digunakan untuk 

fungsionalitas dari 

sistem 

 Connectivity Untuk menunjukan 

hubungan atau arah 

informasi mengalir 

 System Boundary Batas penggambaran 

sistem dalam sebuah 

kasus 

2.9.2  Activity Diagram 

Activity diagram sesungguhnya merupakan bentuk khusus dari state machine 

yang bertujuan memodelkan komputasi-komputasi dan aliran-aliran kerja yang 

terjadi dalam system atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan (Nugroho, 

2008). Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan 

proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Tabel 2.8 adalah 

beberapa simbol di dalam activity diagram : 

System 
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Tabel 2.8 Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Start Point Start state dengan tegas 

menunjukan dimulainya 

suatu workflow pada 

sebuah activity diagram. 

 End Point End state menggambarkan 

akhir atau terminal dari 

pada sebuah activity 

diagram. 

 Activities Activity menggambarkan 

sebuah pekerjaan atau 

tugas dalam workflow. 

 Fork Penunjukan objek mana 

yang bertanggung jawab 

disuatu aktivitas. 

 Joint 

2.9.3  Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menunjukkan interaksi antar kelas dalam sistem 

(Sholiq, 2006). Diagram kelas mengandung informasi dan tingkah-laku segala 

sesuatu yang berkaitan dengan informasi tersebut. Adapun kegunaan dari class 

diagram adalah sebagai berikut (Hariyanto, 2004):  

1. Mengelompokkan obyek–obyek menjadi kelas berarti mengabstraksikan 

masalah yang sedang dihadapi.  

2. Definisi–definisi common (seperti nama kelas dan atribut) cukup disimpan 

sekali per instan kelas (obyek). 
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 Tabel 2.9 Class Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Package Merupakan sebuah 

bungkusan dari satu 

atau lebih kelas 

 Class Kelas pada struktur 

sistem 

 Dependency Relasi antar kelas 

dengan makna 

kebergantungan 

antar kelas 

 Note Menambahkan 

catatan pada diagram 

 

2.10 Skala Likert 

Menurut Risnita (2012), skala Likert merupakan tipe skala psikometri 

yang menggunakan angket dan skala yang lebih luas dalam penelitian survei. 

Metode Likert merupakan metode pengukuran pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 

Pengukuran pada metode Likert didasari oleh dua asumsi, seperti: 

1. Setiap pernyataan sikap yang telah ditulis dapat disepakati sebagai termasuk 

pernyataan yang difavoritkan ataupun pernyataan yang tidak difavoritkan. 
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2. Untuk pernyataan positif, jawaban yang diberikan oleh individu yang 

memiliki sikap positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari 

jawaban yang diberikan oleh responden yang mempunyai sikap negatif. 

Demikian sebaliknya untuk pernyataan negatif, jawaban yang diberikan oleh 

individu yang memiliki sikap negatif harus diberi bobot atau nilai yang lebih 

tinggi dari jawaban yang diberikan oleh responden yang memiliki sikap 

positif. 

Skala Likert merupakan metode skala bipolar, yang menentukan positif 

atau negatif respons pada sebuah pertanyaan. Pada umumnya skala Likert terbagi 

menjadi lima kategori, tetapi beberapa pakar psikometri menggunakan tujuh 

sampai sembilan kategori. 

 

2.11 Cronbach Alpha 

Berdasarkan hasil penelitian Kirk Allen (2006, 20-21), Cronbach Alpha 

merupakan pengukuran reliabilitas yang dirumuskan oleh Kuder dan Richardson 

(1937) untuk penggunaan data dikotomi (0 atau 1). Wahyu Setyawan merumuskan 

uji reliabilitas dengan rumus Cronbach Alpha seperti pada rumus 2.3 

    *
 

   
+ *  

∑  
 

  
 +  ...Rumus 2.3 

Dimana: 

Rxx= koefisian reabilitas. 

j = jumlah pertanyaan. 

∑  
  = jumlah varian item. 

  
  = varian total. 
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Menurut George dan Mallery (2003), hasil koefisien reabilitas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jika hasil koefisian reabilitas di atas 0.9, dinyatakan hasil survei sangat bagus. 

2. Jika hasil koefisian reabilitas di atas 0.8 dan di bawah 0.9, dinyatakan hasil 

survei bagus. 

3. Jika hasil koefisian reabilitas di atas 0.7 dan di bawah 0.8, dinyatakan hasil 

survei cukup bagus. 

4. Jika hasil koefisian reabilitas di atas 0.6 dan di bawah 0.7, dinyatakan hasil 

survei kurang bagus. 

5. Jika hasil koefisian reabilitas di atas 0.5 dan di bawah 0.6, dinyatakan hasil 

survei buruk. 

6. Jika hasil koefisian reabilitas di atas 0.8 dan di bawah 0.9, dinyatakan hasil survei 

gagal. 

2.12 Penelitian Terkait 

Demikian merupakan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai kamus digital atau kamus elektronik. 

Berdasarkan pada penelitian yang sudah ada menurut Nur Afifah, Tri Budi 

Santoso, Mike Yuliana berjudul Pembuatan Kamus Elektronik Kalimat Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Jawa untuk Aplikasi Mobile Menggunakan Interpolation 

Search berdasarkan hasil kuisioner dari penelitian ini 96.67% dari 100% 

responden lebih menyukai kamus elektronik dibanding kamus manual. Dan dari 

30 (tiga puluh) responden menunjukan bahwa aplikasi kamus elektronik tersebut 

secara praktis membantu masyarakat dalam menenjemahkan bahasa (Mike 

Yuliana, 2010). 
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Penelitian lain yang dilakukan Anugrah Body Yordan yang berjudul  

Aplikasi Kamus Swedia Pada Android Versi 4.0 Ice Cream Sandwich, 

menyatakan bahwa aplikasi kamus elektronik berguna membantu menambah 

wawasan bahasa (Anugrah Body Yordan, 2012). 

Fajar Pradoto juga melakukan penelitian dengan judul Pembuatan Aplikasi 

Kamus Bahasa Indonesia Berbasis Android, menyatakan bahwa banyak sekali 

buku kamus yang beredar, akan tetapi buku tersebut menyulitkan, karena 

pengguna harus mencari arti dari suatu kata secara manual, membuka perlembar 

dari kamus buku tersebut. Juga faktor ukuran yang relatif besar menggangu 

mobilitas pengguna, maka dibuatlah kamus yang lebih praktis (Fajar Pradoto, 

2013) 

 

2.13 Kajian Usability 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

membuat pesatnya perkembangan dari perangkat keras (hardware), yang 

mempunyai efek pada semakin berkembang pula perangkat lunak (software), hal 

ini dinyatakan dengan semakin marak bermunculan teknologi informasi baik 

dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Kajian usability 

merupakan bagian dari bidang ilmu multi disiplin Human Computer Interaction 

(HCI) (Dedi Rianto Rahadi, 2014). Human Computer Interaction merupakan 

bidang ilmu yang berkembang sejak tahun 1970 yang mempelajari bagaimana 

mendesain tampilan layar komputer dalam suatu aplikasi sistem informasi agar 

nyaman dipergunakan oleh pengguna (Nugroho, 2009: 2). Usability berasal dari 

kata usable yang berarti dapat digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan 
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berguna dengan baik jika kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau 

diminimalkan serta memberi manfaat dan kepuasan pada penggunanya (Rubin, 

2008) dalam (Joana, 2010) 

 Berikut merupakan hal penting untuk mempertimbangkan terdapat 3 (tiga) 

aspek dari usability untuk semua tipe dari perangkat lunak menurut Fatih Nayebi, 

Jean-Marc Desharnais, Alain Abran, dengan penelitiannya yang berjudul The 

State Of The Art Of Mobile Application Usability Evaluation (Nayebi, 2012): 

1. More efficient to use: takes less time to complete a particular task. 

2. Easier to learn: operation can be learned by observing the object. 

3. More user satisfaction: meets user expectations. 

 ISO 9241 mendefinisikan usability sebagai “the extent to which a product 

can be used by specified users to achieve goals with effectiveness, efficiency, and 

satisfaction in a specified context of use”. ISO 25010 mendefinisikan penggunaan 

kepuasan sebagai : 

1. Likeability: satisfaction of pragmatic goals. 

2. Pleasure: satisfaction of hedonic goals. 

3. Comfort: physical satisfaction. 

4. Trust: satisfaction with security. 

 Terdapat 3 (tiga) tipe dari metode evaluasi yang dipakai dalam 

pembelajaran mobile usability menurut Fatih Nayebi, Jean-Marc Desharnais, 

Alain Abran dalam penelitiannya yang berjudul The State Of The Art Of Mobile 

Application Usability Evaluation (Nayebi, 2012): 

1. Eksperimen laboratorium, dimana diperlukannya partisipasi dari manusia 

untuk melakukan tugas menggunakan aplikasi mobile didalam laboratorium. 
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2.  Studi lapangan, dimana pengguna secara langsung menggunakan aplikasi 

mobile dan lalu menanyakan tentang pengalaman pada saat menggunakannya. 

3. Pengukuran secara langsung, dengan mendefinisikan aspek-aspek yang ada 

pada aplikasi mobile yang telah diukur secara langsung untuk mengevaluasi 

usability. 

2.14    Pengukuran Usability Dengan USE Questionnaire 

Menurut Dedi, Kuisioner yang dapat digunakan untuk mengukur usability 

adalah USE (Usefulness, Satisfaction, Ease of use) yang merupakan paket 

kuisioner non komersil yang dapat digunakan untuk penelitian usability sistem 

(Dedi Rianto Rahadi, 2014). Dari pengamatan yang dilakukan Dedi  menunjukan 

adanya korelasi dan saling mempengaruhi antara parameter ease of use dan 

usefulness (Dedi Rianto Rahadi, 2014). Dari beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan menunjukan bahwa kebanyakan evaluasi produk mengacu pada tiga 

dimensi. Kuisioner dibuat dalam bentuk skor 7 (lima) point dengan model skala 

Likert, pada pengukuran tingkat kesetujuan dari pengguna terhadap pernyataan 

hasil pengukuran, kemudian dilakukan pengolahan dengan metode statistik 

deskriptif.  Gay dan Diehl (1992) menjelaskan, untuk peneletian statistik 

deskriptif sampel sebesar 10% dari populasi, penelitian korelasional paling sedikit 

sebanyak 30 elemen populasi, penelitian dengan perbandingan kasual sebanyak 30 

elemen perkelompok, dan untuk penelitian eksperimen sebanyak 15 elemen 

perkelompok. Variabel-variabel yang dapat diamati dalam uji coba adalah 

learnability, efficiency, memorability, error, satisfaction (Dedi Rianto Rahadi, 

2014) 
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