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Abstrak 

Kamus Aceh-Indonesia dapat digunakan untuk membantu pembelajaran bahasa Aceh. Kamus 
yang umumnya berbentuk buku sulit untuk dibawa kemanapun karena tebal dan berat. Namun 
dengan berkembangnya teknologi Java, berbagai macam aplikasi dapat dibuat dan digunakan 
pada telepon genggam. Aplikasi kamus e-Acesia merupakan aplikasi kamus Aceh-Indonesia 
pada telepon genggam yang dibangunkan dengan menggunakan profil MIDP pada Java Edisi 
Mikro. Proses paling utama pada aplikasi kamus e-Acesia adalah proses pencarian. Algoritma 
pencarian biner diterapkan pada pencarian kata di dalam aplikasi ini karena algoritma ini 
diperuntukkan untuk data yang telah terurut. Pada pengujian yang dilakukan terhadap 2 
tempat yaitu emulator telepon genggam pada komputer dan telepon genggam, memberikan 
hasil yang memuaskan. Waktu yang dibutuhkan untuk pencarian kata dari total 4000 kata 
memerlukan waktu kurang dari 0.2 milidetik pada telepon genggam. Ukuran milidetik yang 
sangat kecil tidak terdeteksi oleh pengguna aplikasi ini di telepon genggam. Jumlah kata 
berpengaruh terhadap besarnya file jar dimana semakin banyak kata maka file jar akan 
menjadi lebih besar. Namun penambahan ukuran file jar masih sangat kecil dibandingkan 
dengan rata-rata ukuran memori telepon genggam. Pengujian yang dilakukan menunjukkan 
algoritma pencarian biner sangat cepat dan tidak memakai sumber daya yang berlebihan pada 
telepon genggam. Kata yang tidak berhasil ditemukan akan dicari padanannya menggunakan 
algoritma approximate string matching yang minimal akan menghasilkan satu buah padanan 
kata.  
 
Kata kunci : kamus, bahasa Aceh, telepon genggam, pencarian biner, approximate string 
matching 
 

Abstract 

Acehnese-Indonesian dictionary is helpful for people who learn Acehnese. Dictionary is 
usually in the book form which is pretty thick and heavy to be brought anywhere. However 
with the help of Java technology, many kinds of application can be developed for mobile 
phone. E-Acesia application is the Acehnese-Indonesian dictionary application for mobile 
phone which is developed by MIDP profile of Java Micro Edition. A dictionary is a sorted list 
of word definitions so we use binary searching algorithm for searching. We use 2 different 



places for searching, emulator on computer and mobile phone. The searching time for 4000 
words needs less than 0.2 milliseconds on mobile phone. The millisecond measurement is still 
pretty fast and not detected by mobile phone. The amount of words affect the size of jar file. 
However the jar file size is still quite small compare to mobile phone’s memory. The testing 
shows binary search algorithm works good and uses less resource on mobile phone. If the 
searching can’t find any result, e-Acesia will display other matching words with the use of 
approximate string matching algorithm.  
 
Kata kunci : dictionary, Acehnese, mobile phone, binary searching, approximate string 
matching 
 
 
 
 
Pendahuluan  

 

Bahasa Aceh merupakan bahasa daerah bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di 

wilayah Aceh. Bahasa Aceh telah memiliki sejarah yang cukup lama namun sedikit demi 

sedikit mulai jarang digunakan bahkan oleh orang Aceh sendiri, terutama orang Aceh yang 

berdomisili di kota-kota besar pada provinsi Aceh seperti yang diteliti oleh Razi (2007).  

Menurut Al-Gayoni (2010), keberadaan bahasa Aceh yang mulai pudar penggunaannya 

dapat sedikit dicegah dengan memperluas penggunaannya terutama di ranah informal. 

Demikian juga penggunaannya dalam proses pembelajaran bahasa Aceh di sekolah. Demi 

menambah dan memperkuat kosa kata bahasa Aceh, kamus standar Aceh-Indonesia sangatlah 

diperlukan. Kamus ini telah ada dalam bentuk buku seperti kamus Aceh Indonesia yang 

dirangkum oleh Bakar (1985). Sedangkan kamus Indonesia-Aceh telah dirangkum oleh Basry 

(1994). Kamus berbentuk buku ini akan sulit dibawa kemana-mana karena tebal dan berat. 

Namun dengan berkembangnya teknologi Java pada telepon genggam, kamus ini dapat 

diubah menjadi bentuk digital yang dapat lebih mudah digunakan oleh pengguna telepon 

genggam. 

Kamus merupakan sumber rujukan yang memuat kosakata dan penjelasan maknanya. 

Kamus bertujuan untuk menyediakan makna yang tepat bagi kata yang dicari oleh pengguna. 

Sesuai dengan tujuannya, proses yang paling penting pada kamus adalah proses pencarian. 

Algoritma pencarian yang digunakan pada aplikasi kamus telepon genggam ini menggunakan 

algoritma pencarian biner. Algoritma ini dimasukkan dalam kode program aplikasi yang 

menggunakan profil MIDP pada Java Edisi Mikro (Java Micro Edition/Java ME).  

 

 



Materi dan Metode Penelitian 

 

1. Alat dan Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan berupa software Java Micro Edition, data bahasa Aceh dan 

terjemahannya dalam kamus Aceh-Indonesia, data bahasa Indonesia dan terjemahannya 

dalam kamus Indonesia-Aceh, software emulator telepon genggam. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Tahapan pekerjaan dalam membuat aplikasi kamus E-Acesia menggunakan teknik Rapid 

Application Development (RAD) dengan tahap-tahap pekerjaan antara lain: perencanaan, 

analisa, desain, implementasi dan pengujian. 

 

1) Perencanaan 

Tahapan perencanaan merumuskan rancangan alokasi waktu, sumber daya, serta 

tujuan dan manfaat pembuatan aplikasi kamus. 

 

2) Analisa kebutuhan sistem 

Tahapan ini berupa analisa kebutuhan dari aplikasi kamus, yaitu: 

• Software Java Micro Edition. 

Software Java Micro Edition dapat didownload gratis dari website Java 

(www.java.com/en/download/). Software Java Micro Edition mempunyai 

beberapa emulator default yang dapat dipakai untuk menjalankan aplikasi Java 

MIDP.  

• Software emulator telepon genggam. 

Software emulator telepon genggam dapat didownload gratis dari website 

developer telepon genggam seperti Motorola, Sony-Ericsson, LG, Samsung, 

Nokia. Software ini digunakan untuk mengecek kompatibilitas dengan telepon 

genggam sesuai merk tersebut. 

• Buku kamus Aceh-Indonesia dan Indonesia-Aceh sebagai sumber data. 

Buku kamus ini telah dibeli. Dan juga ada kamus hasil scan yang didownload 

dari pustaka National Library of Australia (http://catalogue.nla.gov.au/). 



• Algoritma pencarian dan algoritma pemadanan kata 

Algoritma pencarian yang digunakan adalah algoritma pencarian perduaan 

(binary search algorithm). Sedangkan algoritma pemadanan kata yang 

digunakan adalah algoritma Approximate String Matching dari Wagner (1974). 

Pencarian biner (Binary Search) adalah metode pencarian data pada array 

yang telah terurut. Metode ini lebih efisien daripada metode pencarian linier 

dimana semua elemen di dalam array diuji satu per satu sampai ditemukan 

elemen yang diinginkan. Kekompleksan waktu untuk pencarian biner adalah O 

(log n) seperti yang dikemukakan dalam Knuth (1998). 

Kesalahan penulisan pada teks dapat diperbaiki dengan menggunakan 

suatu metode yang dinamakan Approximate String Matching (Perkiraan 

Pemadanan String). Approximate String Matching merupakan suatu metode 

pencarian teks bertipe string yang diperkirakan cocok dengan teks sebenarnya. 

Salah satu algoritma Approximate String Matching diperkenalkan oleh Wagner 

(1974) yang mengukur jarak antara dua string berdasarkan perkiraan minimum 

dalam operasi mengubah satu string ke string yang lain. Operasi mengubah 

string ini bisa berupa mengubah satu huruf ke huruf yang lain, menghapus satu 

huruf dari string, atau memasukkan satu huruf ke dalam string. Algoritma ini 

dapat digunakan untuk mengoreksi ejaan secara otomatis dan hal ini sesuai 

digunakan dalam kamus E-Acesia ini. 

 

3) Desain/perancangan 

Tahapan ini merancang antar muka aplikasi, tempat penyimpanan bagi data kamus, 

dan merancang tampilan output. Rancangan antar muka aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan Antar Muka Aplikasi 

Input Kata 

Terjemahkan ke: 
• Aceh 
• Indonesia 
 
Terjemahannya: 



Pada rancangan antar muka gambar 1, output hasil pencarian akan ditampilkan pada 

halaman yang sama. Namun jika kata tidak ketemu akan muncul pilihan kata lain 

yang mirip yang dapat dipilih dan dicari maknanya. 

 

4) Implementasi dan pengujian 

Tahapan ini berupa pembuatan program aplikasi berdasarkan rancangan yang telah 

dibuat serta mengimplementasikan algoritma yang dipilih. Aplikasi kamus diberi 

nama e-Acesia. Contoh tampilan kamus yang dijalankan pada emulator dapat dilihat 

pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Contoh Tampilan Kamus e-Acesia 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

1. Hasil Penelitian 

 

Prototipe aplikasi kamus e-Acesia diuji dengan menjalankannya di dua tempat yaitu: 

emulator telepon genggam pada komputer  dan telepon genggam sebenarnya. Tujuan 

pengujian ialah untuk melihat keberhasilan algoritma pencarian biner untuk mencari data dan 

kecepatannya dalam pencarian. 

Algoritma pencarian biner pada prototipe e-Acesia berjalan dengan baik. Contoh 

pencarian yang dilakukan pada emulator dapat dilihat pada gambar 3. Jika kata yang dicari 

ada di dalam kamus, maka terjemahannya akan ditampilkan seperti pada gambar 3. Andaikan 

kata yang dimasukkan salah seperti pada gambar 4, maka akan muncul pilihan kata-kata lain 

yang sesuai seperti pada gambar 5. Pilihan kata ini merupakan hasil dari implementasi 

algoritma approximate string matching.  



Prototipe e-Acesia juga diuji pada telepon genggam sebenarnya. Aplikasi berjalan dengan 

lancar sama seperti layaknya pada emulator. 

 
Gambar 3. Contoh Tampilan Hasil Pencarian Biner 

 

 
Gambar 4. Contoh Kata yang Dimasukkan Salah 

 

 
Gambar 5. Contoh Tampilan Hasil Approximate String Matching 

 

 

 



2. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Kecepatan algoritma pencarian biner didapat dengan menghitung selisih waktu antara 

sebelum dan sesudah proses pencarian. Data pengujian adalah 5 buah kata yang dipilih secara 

acak pada masing-masing jumlah kata yang berbeda. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbadingan Kecepatan Pencarian Biner 

Jumlah 
Kata 

Ukuran file jar Waktu pada emulator 
komputer (milidetik) 

Waktu pada telepon 
genggam (milidetik) 

1000 12 KB 0.0 0.0 
2000 20 KB 0.0 0.0 
3000 28 KB 0.0 0.0 
4000 35 KB 0.0 0.2 

 

Hasil dari pencarian biner merupakan kata yang terdapat di dalam data kamus. Namun 

jika data tidak ditemukan maka akan muncul pilihan kata-kata lain. Pilihan ini muncul dari 

hasil implementasi algoritma Approximate String Matching dari Wagner (1974). Algoritma 

Wagner akan menghitung beratnya perbedaan antara kata yang diinput dan kata-kata pada 

kamus, yang kemudian akan dijumlahkan. Hasil yang paling minimum dari data penjumlahan 

merupakan padanan kata (string) yang diperkirakan paling sepadan dengan kata yang diinput 

oleh pengguna. Banyaknya padanan kata juga bergantung pada jumlah kata yang diinput oleh 

pengguna. Misalnya pengguna memasukkan kata dengan jumlah 2 huruf, maka hasil padanan 

kata akan lebih banyak berbanding dengan kata dengan jumlah 3 huruf atau lebih. Hasil 

padanan kata paling minimal adalah satu kata.  

Jumlah kata yang disimpan dalam kamus berpengaruh terhadap ukuran file jar karena 

kata-kata ini tersimpan di dalam kode program. File jar merupakan file yang akan dimasukkan 

ke dalam telepon genggam agar aplikasi dapat dijalankan. Semakin banyak data dalam kamus 

maka ukuran file jar menjadi semakin besar. Namun ukuran file ini masih sangat kecil 

dibandingkan dengan ukuran memori telepon genggam yang bisa mencapai 1GB untuk 

memori internal dan 16GB untuk memori eksternal. 

Jumlah kata tidak terlalu berpengaruh terhadap kecepatan pencarian biner pada emulator 

komputer karena komputer memiliki kecepatan prosesor yang sangat cepat. Namun pada 

telepon genggam yang memiliki spesifikasi yang jauh lebih sederhana dibanding komputer, 

jumlah kata sedikit berpengaruh terhadap kecepatan pencarian. Walaupun demikian, 

perbedaan kecepatan yang terhasil sangat kecil. Pada pengujian terhadap jumlah kata 1000 

sampai 3000 kata, waktu pencarian adalah 0 milidetik. Waktu pencarian bertambah menjadi 



0.2 milidetik pada jumlah  kata  4000 kata. Perbedaan ukuran 0.2 milidetik tidak terlalu 

signifikan, karena milidetik adalah ukuran yang sangat kecil dan tidak terdeteksi ketika 

digunakan pada telepon genggam. 

 

 

Simpulan dan Saran 

 

Proses pencarian pada aplikasi kamus e-Acesia yang menggunakan algoritma pencarian 

biner berhasil berjalan dengan baik baik pada emulator maupun pada telepon genggam. 

Algoritma pencarian biner berhasil menemukan setiap kata yang dicari jika kata tersebut 

tersedia dalam data kamus. Sedangkan jika kata tidak ditemukan maka akan muncul pilihan 

kata-kata yang dianggap sepadan. Waktu pencarian pada pengujian di emulator komputer 

adalah 0 milidetik. Sedangkan waktu pengujian pada telepon genggam untuk jumlah kata 

1000 sampai dengan 3000 adalah 0 milidetik, dan untuk jumlah kata 4000 naik sedikit 

menjadi 0.2 milidetik. Namun perbedaan ini tidak terdeteksi secara langsung karena ukuran 

milidetik yang sangat kecil. Jumlah kata juga berpengaruh terhadap besarnya file jar dimana 

semakin banyak kata maka file jar akan menjadi lebih besar. Namun ukuran file jar masih 

sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata ukuran memori telepon genggam, sehingga 

aplikasi ini tidak memerlukan sumber daya yang banyak. 
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