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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN APLIKASI KAMUS BAHASA ILMIAH (BINOMIAL 

NOMENKLATUR) BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION ( OCR ) 

 
Design of a Scientific Language Dictionary Application (Binomial Nomenclature) Based 

Android Using Technology Optical Character Recognition ( OCR ) 
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Tata nama binomial (binomial nomenklatur) merupakan sistem pemberian 

nama hewan dan tumbuhan secara sah berdasarkan kode internasional dengan 

menggunakan system tata nama dua kata. Dalam mencari istilah dalam bahasa 

ilmiah, pengguna mengalami kesulitan dalam mencari nama ilmiah karena sumber 

yang terbatas dari buku dan tingkat pengetahuan nama-nama ilmiah hewan dan 

tumbuhan yang kurang. 

Translator merupakan alat bantu penerjemahan suatu bahasa menjadi 

bahasa yang diinginkan. Dengan adanya translator pengguna hanya mencari nama-

nama dengan menggunakan kata kunci yang dicari. Penggunaan teknologi Optical 

Character Recognition yang dapat mendeteksi kata yang ada pada gambar, dapat 

diterapkan dalam aplikasi translator yang fungsinya dapat menerjemahkan kata 

yang ada pada gambar dengan mengambil gambar menggunakan kamera 

smartphone sehingga tidak perlu mengetikkan kata yang ingin dicari. Aplikasi yang 

dirancang berupa aplikasi kamus Bahasa ilmiah (binomial nomenklatur) berbasis 

Android menggunakan teknologi Optical Character Recognition. Penerapan OCR 

pada aplikasi ini menggunakan library tesseract dan mobile vision dan akan dipilih 

library yang bekerja dengan baik pada proses pengenalan kata. 

Didapatkan perbandingan hasil akurasi pada library tesseract dan mobile 

vision yaitu library mobile vision lebih bekerja dengan baik dalam pengenalan kata 

yaitu sebesar 85% dan 100%. Hasil pengujian aplikasi menggunakan pengujian ISO 

9126 yang berfokus pada aspek fungsionality, usability, efficiency, portability. Dari 

aspek pengujian fungsionality aplikasi yang dibangun sudah memenuhi persyaratan 

fungsional. Dari aspek usability persentase yang didapatkan sebesar 88% yang 

menyatakan bahwa aplikasi sangat layak untuk digunakan. Aplikasi dapat berjalan 

pada beberapa operating system yang berbeda dan kapasitas penggunaan memori 

dan cpu yang dikatakan stabil dan aman digunakan. 
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