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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Terjemahan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007), terjemahan adalah salinan bahasa atau pengalihan bahasa dari 

suatu bahasa ke bahasa lain. Pengalihan bahasa dapat dilakukan pada kata atau 

kumpulan kata agar menjadi bahasa lain.  Terjemahan berasal dari kata dasar 

terjemah dengan tambahan imbuhan –an. Sedangkan penerjemahan berarti proses, 

cara, perbuatan menerjemahkan atau pengalihbahasaan. Orang yang berprofesi 

sebagai pengalih bahasa disebut dengan penerjemah. Seorang penerjemah  

mempunyai penghasilan yang cukup tinggi. Ada yang mengupahinya per hari, per 

jam, bahkan per sekian menut. Contoh terjemahan, yaitu  terjemahan dari Bahasa 

Indonesia ke dalam Bahasa Mandarin dan dari Bahasa Mandarin ke dalam Bahasa 

Indonesia. Aktivitas menerjemahkan dapat dilakukan dengan mengakses kamus 

atau menggunakan jasa penerjemah. Contoh hasil terjemahan yang banyak 

dijumpai sehari-hari, yaitu novel-novel luar negeri yang diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia.  

2.2 Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan Bangsa 

Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini sudah menganut ejaan resmi yang 

pemakaiannya telah digunakan mulai 16 Agustus 1972. Indonesia adalah salah 

satu negara yang memiliki populasi penduduk terpadat di dunia. Karena 

kepadatan penduduknya, penduduk Indonesia berhasil menjadikan Bahasa 
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Indonesia menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan (Sheddon, 

2004). 

Aras kesadaran para pemuda Indonesia yang tergabung dalam 

perkumpulan pergerakan mengangkat Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia. 

Ini yang menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh 

Bangsa Indonesia. Hari dimana Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa 

persatuan diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 

Oktober 1928.  

Bahasa Indonesia mempunyai aturan tersendiri dalam penyusunan pola tata 

bahasa. Adapun setiap kata dalam Bahasa Indonesia dibedakan menjadi beberapa 

jenis yang disebut tata bahasa baku (Alwi, 2003).  Jenis kata menurut tata bahasa 

baku dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 

1. Verba dari segi bentuk terbagi atas verba asal dan verba turunan, sedangkan 

verba dari segi perilaku sintaksisnya terbagi atas verba transitif, verba tak 

transitif, dan verba berpreposisi. 

2. Adjektiva dari segi bentuknya terbagi atas adjektiva dasar dan adjektiva 

turunan, sedangkan adjektiva dari segi prilaku sintaksisnya terdiri atas 

adjektiva atributif, predikatif, dan adverbia atau keterangan. 

3. Adverbia dari segi bentuknya terbagi atas adverbia tunggal dan adverbia 

gabungan. 

4.  Nomina dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi nomina dasar, turunan, 

afiks, dan morfofonemik afiks nomina. 

5. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum, penunjuk 

tempat, dan penanya. 
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6. Numeralia dibagi atas numeralia pokok, tingkat, dan pecahan. 

7. Kata tugas diklasifikasikan menjadi preposisi, konjungtor, interjeksi, artikula 

dan partikel penegas. 

2.3 Bahasa Mandarin 

Bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa (汉语, 华语, atau 中文; hànyǔ, 

huáyǔ, atau zhōngwén) merupakan bahasa asal penduduk asli Cina. Bahasa 

Mandarin merupakan bahasa universal nomor dua setelah Bahasa Inggris. 

Menurut Kane (2006), bahasa ini terdiri dari dua macam karakter, yaitu Simplified 

Chinese Character (简体字; Pinyin: Jiǎntǐzì) dan Traditional Chinese Character 

(繁体字; Pinyin: Fántǐzì)   

Traditional Chinese Character digunakan di Taiwan dan Hongkong, 

sedangkan Simplified Chinese Character lebih banyak digunakan di daratan Cina. 

Pengucapan bahasa ini menggunakan fonologi dengan aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan yang disebut dengan pinyin. Setiap tekanan nada dalam pengucapan 

mengandung sebuah arti. Jika terjadi salah pengucapan tekanan nada, maka 

artinya juga akan berbeda. Sebuah kata yang dideskripsikan dalam pinyin bisa 

memiliki satu atau lebih arti. Perbedaan arti disesuaikan dengan dimana sebuah 

aksara mandarin ditempatkan. Contohnya adalah kata 学 (pinyin: xué). Xué ketika 

berdiri sendiri berarti belajar, tetapi ketika digabungkan dengan 校 (pinyin: xiào) 

dan menjadi  学校 (pinyin: xuéxiào) artinya menjadi sekolah. 
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Misalnya, kata 

menjual dan Mài berarti membeli. Pengetahuan tentang 

agar pesan yang terkandung di dalam kalimat dapat dimengerti dan tidak 

menimbulkan kesalah

arti tersendiri. Karakter

suatu kesatuan baru dan mempunyai arti yang berbeda.

Gambar 2.

Menurut Swoffod (

satu silabel, Bahasa Ma

digunakan setelah suku kata selesai ditulis, bukan per satu silabel. Berikut ini 

adalah jenis aturan yang dimiliki oleh 

1. General 

a. Single meaning

terdiri sampai dua atau t

orang), péngyou

b. Combined meaning 

membentuk makna yang berbeda. Contoh: 

Karakter hǎi (海

arti secara berturut

 

Misalnya, kata 卖 (Pinyin: Mǎi)  dan 买 (Pinyin: Mài). M

rarti membeli. Pengetahuan tentang pelafalan bunyi

agar pesan yang terkandung di dalam kalimat dapat dimengerti dan tidak 

kesalahpahaman. Setiap karakter dalam bahasa Cina mempunyai 

arti tersendiri. Karakter-karakter tersebut juga dapat bergabung dan membentuk 

suatu kesatuan baru dan mempunyai arti yang berbeda. 

Gambar 2.2 Tekanan bunyi dalam pinyin (Hemsida, 2013)

Menurut Swoffod (2010), meskipun karakter Cina direpresentasikan dalam 

Bahasa Mandarin juga mempunyai suatu kesatuan suku kata. Spasi 

digunakan setelah suku kata selesai ditulis, bukan per satu silabel. Berikut ini 

adalah jenis aturan yang dimiliki oleh Bahasa Mandarin. 

Single meaning yaitu setiap karakter yang merupakan sebua

terdiri sampai dua atau tiga karakter ditulis berdampingan. Contoh: 

péngyou (朋友, teman), qiǎokèlì (巧克力, coklat). 

Combined meaning (dua karakter) yaitu gabungan karakter

membentuk makna yang berbeda. Contoh: hǎifēng (海风

海, laut) dan fēng (风, angin) jika berdiri sendiri

arti secara berturut-turut yaitu laut dan angin. 
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Mài). Mǎi berarti 

pelafalan bunyi penting 

agar pesan yang terkandung di dalam kalimat dapat dimengerti dan tidak 

. Setiap karakter dalam bahasa Cina mempunyai 

bergabung dan membentuk 

 

Tekanan bunyi dalam pinyin (Hemsida, 2013) 

meskipun karakter Cina direpresentasikan dalam 

juga mempunyai suatu kesatuan suku kata. Spasi 

digunakan setelah suku kata selesai ditulis, bukan per satu silabel. Berikut ini 

yaitu setiap karakter yang merupakan sebuah set yang 

iga karakter ditulis berdampingan. Contoh: rén (人, 

gabungan karakter-karakter yang 

风, angin laut). 

jika berdiri sendiri mempunyai 
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c. Combined meaning (empat karakter atau lebih) yaitu gabungan karakter-

karakter yang terdiri dari empat karakter atau lebih sehingga mempunyai 

arti yang berbeda dengan ketika karakter-karakter ini berdiri sendiri. 

Contoh: huánjìng bǎohù guīhuà (环境保护 规划, perencanaan perlindungan 

lingkungan). 

2. Duplicated words 

a. Pola AA yaitu duplikasi pada karakter yang ditulis bersama-sama. Contoh: 

rénrén (人人, setiap orang), kànkàn (看看, melihat-lihat), niánnián (年年, 

setiap tahun). 

b. Pola ABAB yaitu dua karakter yang diduplikasi dan ditulis terpisah. 

Contoh: yánjiū (研究研究, belajar, meneliti), xuěbái xuěbái (雪白雪白, 

putri salju). 

c. Pola AABB yaitu gabungan dua karakter dengan bantuan sebuah tanda 

penghubung. Contoh: láilái-wǎngwǎng (来来往往, pergi), qiānqiān-wànwàn 

(千千万万, banyak). 

3. Nouns and names. Kata benda yang merupakan gabungan dari beberapa 

karakter mempunyai aturan untuk ditulis berdampingan. Contoh: 

zhuōzi (桌子, meja). Penggunaan karakter Mandarin untuk nama orang, 

nama tempat, dan panggilan sapaan mengharuskan huruf pertama dari 

pinyin ditulis secara kapital. Contoh: Běijīng Shì (北京市, kota Beijing). 

Untuk penggunaan gelar, huruf pertama dari pinyin tidak ditulis kapital. 

Contoh: Lǐ xiānsheng (Mr. Li), Tián zhǔrèn (direktur Tian). 

 

Optimal Pencarian..., Peggy, FTI UMN, 2014



12 

 

 

  

4. Verbs 

a. Kata kerja dan objek ditulis terpisah. Contoh: kàn xìn (看信, membaca 

surat). 

b. Jika kata kerja dan komplemennya terdiri dari satu silabel, maka 

penulisannya digabung. Contoh: gǎixiě wéi  (menulis ulang skenario). 

5. Adjectives 

Jika ada sebuah kata sifat ditambah dengan kata duplikasikan ditulis seperti 

yang dijelaskan pada contoh. Contoh: liàngtāngtāng (bersinar terang) 

6. Pronouns 

Kata ganti yang menggunakan imbuhan -men ditulis berdampingan. Contoh:  

wǒmen  (我们, kami),  tāmen (他们, mereka). 

7. Numeral and measure words 

a. Kata yang mempunyai arti setiap, dalam konteks jumlah ditulis terpisah 

dengan objek yang dihitung. Contoh: měi nián (每年, setiap tahun). 

b. Angka sampai dengan 100 ditulis tanpa dipisah. Untuk angka lebih dari 100 

ditulis secara terpisah. 

c. Pengurutan angka dilakukan seperti pada contoh. Contoh: dì-yī (第一, 

pertama). 

8. Other function words 

a. Adverbs 

b. Prepotition 

c. Conjunction 

d. Constructive auxiliaries 

e. Modal auxiliaries pada akhir kalimat 
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f. Exclamations dan interjection 

9. Hyphenation 

Penambahan kata penghubung dilakukan pada kondisi di bawah ini. 

1. Sebagai penghubung antar objek dan menyatakan perbedaan. 

2. Penyingkatan kata 

3. Idiom empat suku kata.  Frase tradisional Cina yang sebagian besar terdiri 

dari empat silabel. 

Penelitian ini mempunyai batasan yaitu aplikasi kamus hanya akan 

menggunakan Simplified Chinese Character karena penulisan karakter yang lebih 

sederhana dan karakter jenis ini adalah yang banyak dipelajari saat ini. 

2.4 Levenshtein Distance 

Algoritma Levenshtein Distance atau Edit Distance adalah algoritma 

pencarian jumlah perbedaan string yang ditemukan oleh Vladimir Levenshtein, 

seorang ilmuwan Rusia, pada tahun 1965. Algoritma ini banyak digunakan dalam 

berbagai bidang, misalnya pencarian string, pendeteksi plagiarisme dan speech 

recognition. Algoritma ini merupakan perkembangan dari dynamic programming 

dimana algoritma ini melakukan perbandingan dengan menggunakan matriks 

pembanding dan memberi output jumlah langkah pembeda di antara dua string. 

Algoritma ini menentukan distance berdasarkan jumlah minimum perubahan yang 

terjadi ketika terjadi transformasi dari bentuk string awal ke bentuk string lain 

(Levenshtein, 1965). 

Dalam konteks string matching, objektivitasnya adalah untuk menyocokan 

string pendek dengan teks yang lebih panjang. Hal ini akan menyebabkan banyak 
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timbulnya perbedaan. Perbedaan antar string tersebut dihitung dengan algoritma 

Levenshtein Distance atau yang sering disebut dengan algoritma Edit Distance. 

2.4.1 Prinsip Dasar Levenshtein Distance 

Algoritma Levenshtein Distance mempunyai tiga prinsip dasar untuk 

menghitung banyaknya perbedaan antar string. Prinsip dasar dari algoritma ini 

adalah dilakukannya tiga operasi dasar, yaitu penyisipan, penggantian, dan 

penghapusan. Berikut ini merupakan tiga operasi dasar dari algoritma Levenshtein 

Distance (Adiwidya, 2009) 

1. Penyisipan (Insertion) 

Insertion adalah operasi melakukan penyisipan sebuah karakter ke dalam 

sebuah string tertentu. Misalnya ada dua buah variabel, yaitu  S = “brian” dan T = 

“barisan”. Proses penyisipan dilakukan dengan menambah huruf a dan s pada 

posisi 2 dan 5. 

 

Gambar 2.3 Proses insertion (Adiwidya, 2009) 

2. Penghapusan (Deletion) 

Pada proses penghapusan, misalnya S = “memori” dan T = “Meri”. 

Penghapusan dilakukan untuk karakter m pada lokasi ke-3 dan o pada lokasi ke-4. 

Dua operasi penghapusan tersebut menunjukkan transformasi S ke T . 

 

Gambar 2.4 Proses deletion (Adiwidya, 2009) 
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3. Penggantian (Substitution) 

Dikatakan bahwa S bernilai “perasa” dan T bernilai “pewara”. Kemudian, 

string ditransformasikan S dengan melakukan substitusi pada posisi ke-3 dan  

posisi ke-5. 

 

Gambar 2.5 Protses substitution (Adiwidya, 2009) 

2.4.1 Implementasi Algoritma Levenshtein  

Di dalam algoritma Levenshtein Distance ada langkah-langkah yang 

diperhatikan. Algoritma ini dapat menggunakan dua cara, yaitu rekursif dan 

iterasi. Penelitian ini tidak akan menggunakan rekursif karena proses rekursif 

hanya akan memberatkan sistem.  

Pertama-tama yang dilakukan adalah perhitungan panjang kedua string, 

dengan pemisalan m adalah panjang kata pertama, dan n adalah panjang kata 

kedua. Penyocokan kedua kata tersebut akan dipecah ke bagian-bagian yang lebih 

kecil. Fungsi Levenshtein Distance menggunakan dua buah string dan 

membandingkannya sehingga menghasilkan suatu nilai distance (Adiwidya, 

2009). Contoh kasusnya, yaitu kata “kitten” dan “sitting”. Kedua kata ini 

mempunyai Levenshtein Distance sebesar 3.  

1. Kitten > Sitten, terjadi subsitusi atau penggantian karakter dari “K” 

menjadi “S”. 

2. Sitten > Sittin, terjadi substitusi pada karakter “e” menjadi “i”. 

3. Sittin > Sitting, terjadi penyisipan karakter “g” di belakang kata “sittin”. 
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Pada penerapan Levenshtein Distance,

matriks perkalian sebesar panjang 

kedua ditambah 1. Hasil akhir untuk 

ujung dari matriks yang dihasilkan. Misalnya, untuk 

dan string kedua, yaitu “sitting”.

kata “kitten” dan kata “sitting dengan 

Tabel 2.

 

 Gambar berikut ini merupakan 

Distance yang digunakan pada penelitian ini.

Gambar 2.

 

Pada penerapan Levenshtein Distance, dihasilkan output 

matriks perkalian sebesar panjang string pertama ditambah 1 dikali dengan 

kedua ditambah 1. Hasil akhir untuk distance pada kedua string 

ujung dari matriks yang dihasilkan. Misalnya, untuk string pertama, yaitu “ki

kedua, yaitu “sitting”. Tabel 2.1 merupakan contoh matriks perbanding 

kata “kitten” dan kata “sitting dengan perbedaan antara kedua string 

Tabel 2.1 Tabel perbandingan "kitten" dan "sitting"

  k i t t e n 

 0 1 2 3 4 5 6 

s 1 1 2 3 4 5 6 

i 2 2 1 2 3 4 5 

t 3 3 2 1 2 3 4 

t 4 4 3 2 1 2 3 

I 5 5 4 3 2 2 3 

n 6 6 5 4 3 3 2 

g 7 7 6 5 4 4 3 

berikut ini merupakan pseudocode dari algoritma Levenshtein 

Distance yang digunakan pada penelitian ini. 

Gambar 2.6 Pseudocode algoritma Levenshtein Distance
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output dalam bentuk 

pertama ditambah 1 dikali dengan string 

string terdapat pada 

pertama, yaitu “kitten” 

contoh matriks perbanding 

string sebanyak 3. 

Tabel perbandingan "kitten" dan "sitting" 

dari algoritma Levenshtein 

 

algoritma Levenshtein Distance 
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2.5 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang didesain untuk 

smartphone layar sentuh dan tablet computer. Android merupakan sistem operasi 

yang open-source yang dikembangkan oleh Android Inc., yang kemudian dibeli 

oleh Google. Setiap versi pada Android dinamai dengan nama pencuci mulut 

secara urut menurut alfabet. Versi terakhir sistem operasi Android yang dirilis, 

yaitu versi 4.3 dengan nama Jelly Bean. Pada tanggal 3 September 2013, Android 

telah mengumumkan akan ada versi 4.4 yang diberi nama Kitkat. Android 

merupakan sistem operasi pada smartphone dan tablet yang paling banyak terjual 

menurut sebuah lembaga survey. (Gartner Inc., 2013).  

 

Gambar 2.7 Logo Android (Android, 2013) 

Android terdiri dari kernel yang berdasar pada Linux kernel 2.6 dan Linux 

Kernel 3.x (untuk versi Android 4 ke atas). Android dilengkapi dengan 

middleware, libraries, dan API yang ditulis dalam bahasa C dan application 

software yang berjalan dalam suatu application framework, termasuk library-

library yang kompatibel dengan Java. Android mengeksekusi programnya di atas 

Dalvik virtual machine, yang melakukan kompilasi terhadap Java byte code. 
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2.6 SQLite 

SQLite adalah 

dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat 

dikembangkan oleh D. Richard Hipp.

SQLite mengim

berlaku pada SQL-92,

isolasi, dan durabilitas, 

pengecekan tipe, sehingga data bisa dimasukkan dalam bentuk 

sebuah kolom bertipe data 

secara bersamaan dan mengakses basis data yang sama tanpa mengalami masalah. 

Hal ini disebabkan oleh akses pembacaan data yang dilakukan secara paralel. 

Sementara itu, untuk penulisan ke dalam basis data hanya bisa dilakukan

tidak ada yang sedang menulis ke dalam basis data.

Perancangan basis data untuk 

dengan menggunakan peranti lunak tambahan. Adapun peranti lunak

disediakan ada yang cuma

untuk membayar agar dapat menggunakan fitur

Beberapa peranti lunak yang dapat digunakan 

diantaranya SQLite Mana

 

SQLite adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional yang ditulis 

dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain 

dikembangkan oleh D. Richard Hipp. 

mplementasikan hampir seluruh elemen-elemen standar yang 

92, termasuk transaksi bersifat atomic, konsistensi basis data, 

isolasi, dan durabilitas, trigger, dan query-query yang kompleks. Tidak ada 

sehingga data bisa dimasukkan dalam bentuk 

sebuah kolom bertipe data integer. Beberapa proses atau thread 

secara bersamaan dan mengakses basis data yang sama tanpa mengalami masalah. 

Hal ini disebabkan oleh akses pembacaan data yang dilakukan secara paralel. 

Sementara itu, untuk penulisan ke dalam basis data hanya bisa dilakukan

tidak ada yang sedang menulis ke dalam basis data. 

 

Gambar 2.8 SQLite (SQLite, 2013) 

basis data untuk platform Android dapat dilakukan melalui PC 

dengan menggunakan peranti lunak tambahan. Adapun peranti lunak

ada yang cuma-cuma dan ada juga yang mengharuskan pengguna 

untuk membayar agar dapat menggunakan fitur-fitur peranti lunak secara lengkap. 

Beberapa peranti lunak yang dapat digunakan untuk membuat basis data SQLite, 

diantaranya SQLite Manager, SpatiaLite, SQLite Database Browser, SQLiteMan, 
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sebuah sistem manajemen basis data relasional yang ditulis 

public domain yang 

elemen standar yang 

konsistensi basis data, 

yang kompleks. Tidak ada 

sehingga data bisa dimasukkan dalam bentuk string untuk 

thread dapat berjalan 

secara bersamaan dan mengakses basis data yang sama tanpa mengalami masalah. 

Hal ini disebabkan oleh akses pembacaan data yang dilakukan secara paralel. 

Sementara itu, untuk penulisan ke dalam basis data hanya bisa dilakukan jika 

Android dapat dilakukan melalui PC 

dengan menggunakan peranti lunak tambahan. Adapun peranti lunak yang 

mengharuskan pengguna 

fitur peranti lunak secara lengkap. 

untuk membuat basis data SQLite, 

ger, SpatiaLite, SQLite Database Browser, SQLiteMan, 
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SQLiteStudio, SQLite Administrator, SQLite Expert, dan SQLite Professional. 

Penelitian ini menggunakan basis data SQLite yang dirancang dengan peranti 

lunak SQLite Database Browser . 
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