
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan sehari–

hari umat manusia. Manusia dapat berkomunikasi satu sama lain baik dalam 

suatu kelompok, negara, atau bahkan antar negara dalam lingkup 

internasional dengan menggunakan bahasa. Indonesia adalah salah satu 

negara yang kaya akan bahasa, Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2010 

mencatat sedikitnya ada 720 bahasa yang saat ini masih digunakan di 

Indonesia (Rohman et al. 2015).  

Salah satu dari bahasa tersebut adalah Bahasa Lampung. Bahasa 

Lampung merupakan salah satu bahasa daerah di wilayah Republik Indonesia 

dan merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional yang di lindungi oleh 

Negara. Jumlah pendatang di Lampung yang menetap maupun sementara 

jumlahnya tidak sedikit, karena Lampung merupakan daerah transmigrasi 

secara tidak langsung masyarakat pendatang harus berkomunikasi dengan 

masyarakat Lampung. 

Teknologi smartphone dengan sistem operasi android menawarkan 

berbagai fitur layanan aplikasi yang sangat banyak di Google Play Store. 

Aplikasi yang terdapat pada play store memungkinkan pengguna untuk 

menginstall berbagai aplikasi yang dibutuhkan pengguna termasuk aplikasi 

penterjemah kalimat (Setiawan, Buana, dan Sukarsa 2014). Penerapan 

metode Binary Search dapat dilakukan jika data sudah dalam keadaan urut. 

Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner 
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tidak dapat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga 

sering menggunakan pencarian biner. Misalnya saat ingin mencari sesuatu 

kata dalam kamus. 

Dalam melakukan proses penerjemahan di aplikasi ini, maka di 

gunakan metode Binary Search. Pencarian biner (Binary Search) adalah 

metode pencarian data pada array yang telah ter-urut. Metode ini lebih 

efisien daripada metode pencarian linier dimana semua elemen di dalam 

array diuji satu persatu sampai ditemukan elemen yang diinginkan. Selain 

dan pencarian biner, terdapat juga pencarian interpolasi (interpolation 

search), pencarian lompat (jump search), yang sama-sama bekerja pada data 

yang terurut (McClellan, Minker, dan Knuth 1974). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirancang sebuah 

aplikasi penerjemah Bahasa Indonesia-Lampung berbasis android dengan 

menerapkan algoritma pencarian binary search. Dengan dikembangkannya 

aplikasi penerjemah Bahasa Indonesia ke Bahasa Lampung diharapkan dapat 

sebagai sarana untuk melestarikan budaya Indonesia khususnya Bahasa 

Lampung, dan memperkenalkan Bahasa daerah khususnya Bahasa Lampung 

ke tingkat nasional. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan 

yang akan diselesaikan adalah: 

1. Apakah algoritma binary search dapat di terapkan pada aplikasi 

penerjemah Indonesia-Lampung? 

2. Seberapa baik aplikasi dalam mencari vocabulary baik dalam bahasa 

Lampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup proyek  sesuai dengan tujuan dan tidak 

menyimpang, maka dibutuhkan beberapa batasan masalah, adapun batasan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  

1. Bahasa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Bahasa 

lampung dialek “Nyou” 

2. Aplikasi hanya menerjemahkan Bahasa Indonesia ke Bahasa Lampung 

3. Kata yang dapat di terjemahkan 5000 kata 

4. Hasil penerjemahan berdasarkan perkata. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang sebuah mesin penerjemah Indonesia - Lampung 

menggunakan algoritma binary search berbasis android 

2. Untuk mencari vocabulary baik dalam bahasa Lampung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penyusun  

Sebagai suatu hasil karya dari ilmu yang didapat selama masa 

perkuliahan dimana karya tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain.  

2. Bagi Masyarakat  

Membantu bagi mereka yang sedang atau ingin belajar bahasa Lampung 

dalam menemukan kosa – kata dalam bahasa Lampung maupun dalam 

bahasa Indonesia.  

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan referensi untuk lebih 

dikembangkan lagi ke depannya. 

 


