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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Pada saat ini kamus telah memiliki berbagai bentuk mulai dari kamus dalam 

bentuk buku serta dalam bentuk elektronik. kamus dalam bentuk buku memiliki 

kelebihan dalam jumlah kosa kata yang banyak, tetapi juga memiliki kelemahan 

dalam pencarian kosa kata yang membutuhkan waktu yang lama. Media kamus 

dalam bentuk elektronik (mobile kamus) mengatasi masalah dalam pencarian kata-

kata yang cepat. Pencarian kosa kata menjadi lebih cepat dan praktis, dan juga 

digunakan kapan saja dan dimana saja. 

Kata-kata pada Bahasa Indonesia kaya akan imbuhan. Imbuhan-imbuhan ini 

berupa prefiks (awalan), sufiks (akhiran) dan konfiks (gabungan) maupun infiks 

(sisipan). Satu hal yang unik dari Bahasa Indonesia adalah kecenderungan 

pemakaian imbuhan secara bebas dan lebih kompleks. Kekompleksan ini dapat 

dilihat dari berbagai variasi imbuhan-imbuhan yang ada dan juga berbagai macam 

kombinasi antar imbuhan tersebut. 

Di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dikatakan mudah dilakukan 

oleh manusia, karena manusia sudah mempunyai database memori linguistik yang 

komplit untuk melakukan parsing komponen-komponen penyusun (ejaan : 

imbuhan dan kata dasar) dari suatu kata. Namun pada penerapannya, bahwa tidak 

semua orang yang dapat melakukannya dengan benar. Ini disebabkan pada kata 

berimbuhan terdapat perubahan bentuk kata yang dinamakan Morfofonemis. 

Morfofonemis ini menjadi sebuah masalah ketika melakukan parsing kata untuk 

menentukan kata dasar yang baku, tentunya itu sangat menyulitkan atau 

membingungkan. 

Permasalahan di atas dapat lebih diperkuat lagi kebenarannya dengan hasil 

angket (questionaire) yang telah dilakukan kepada 40 respoden berstatus siswa 

aktif SMP dan SMA. Hasil dari questionaire ini menunjukan bahwa responden 

pernah mempelajari kata berimbuhan dan mengetahui apa itu kata dasar. Kemudian 

responden menjawab kalau menentukan kata dasar dari sebuah kata berimbuhan ini 
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sangatlah mudah dan cepat. Namun buktinya mereka tidak bisa menerapkannya. 

Dilihat dari hasil uji coba soal berbentuk kata berimbuhan lalu responden diminta 

untuk menuliskan kata dasar dari kata imbuhan tersebut, banyak sekali kesalahan 

dan kekeliruan dalam menjawabnya. 

Stemming merupakan bagian dari preprocesing yang dimana fungsinya agar 

menemukan kata dasar dari sebuah kata dengan menghilangkan semua imbuhan. 

Salah satu algoritma yang digunakan pada stemming Bahasa Indonesia ini adalah 

gabungan dari ECS (Enhanced Confix Stripping) dan Porter Stemmer. ECS adalah 

stemming yang mampu melakukan pemenggalan imbuhan secara optimal  

dan Porter Stemmer merupakan metode stemming cepat dan mudah namun tidak 

mempunyai banyak kemungkinan dalam pemenggalan imbuhan seperti ECS. 

Dengan demikian sangat dibutuhkan suatu media aplikasi yang dapat 

mendukung untuk membantu belajar dalam menentukan kata dasar secara optimal. 

Sehingga penulis hendak menyajikan bahan penelitian ini dengan judul “Aplikasi 

Stemming Kata Berimbuhan Bahasa Indonesia Menggunakan Algoritma ECSP 

(Enhanced Confix Stripping Porter) Stemmer Berbasis Android”. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan pernyataan penelitiannya adalah “Bagaimana membangun aplikasi 

kamus stemming yang dapat menyelesaikan dalam melakukan pemenggalan kata 

yang berimbuhan sehingga menjadi kata dasarnya dengan tepat dan benar” 

 

I.3  Batasan Penelitian 

Hal – hal yang akan dilakukan pada penulisan ini membatasi permasalahan 

sebatas lingkup penelitian sebagai berikut: 

a. Melakukan proses stemming hanya satu kata saja bukan kalimat. 

b. Data yang dapat di proses hanya berupa kata yang berimbuhan. 

c. Tidak melakukan stemming kata berimbuhan serapan asing. 

d. Tidak melakukan stemming kata berulang. 

e. Tidak melakukan stemming berimbuhan sisipan. 
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I.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu dapat 

menjadi solusi yang praktis untuk membantu masyarakat menentukan kata dasar 

dari kata berimbuhannya dengan mudah serta memberikan pembelajaran 

bagaimana melakukan pemenggalan imbuhan yang benar sebagai pembelajaran 

ilmu pengetahuan Bahasa Indonesia  

 

I.5  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk membuat suatu 

aplikasi kamus yang praktis sehingga dapat membantu dalam mempermudah 

mengetahui kata dasar dari suatu kata yang berimbuhan. Dan mengenalkan ilmu 

stemming dalam melakukan parsing komponen-komponen penyusun dari suatu kata 

dengan aturan yang benar dan hasil yang optimal. 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini ditulis untuk memberikan kemudahan informasi 

bagi pembaca dalam mempelajar dan memahami isi tentang Aplikasi Stemming 

Kata Berimbuhan Bahasa Indonesia Menggunakan Algoritma ECSP (Enhanced 

Confix Stripping Porter) Stemmer Berbasis Android, berikut adalah sistematika 

penulisan : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori – teori dasar yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

yaitu Aplikasi Stemming Kata Berimbuhan Bahasa Indonesia Menggunakan 

Algoritma ECSP (Enhanced Confix Stripping Porter) Stemmer Berbasis 

Android dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pikir dari penelitian yang dilakukan, tahap 

metodologi penelitian, teknik analisa data, alat yang digunakan dan jadwal 

kegiatan penelitian. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini, melakukan analisis dengan mendefinisikan gambaran umum 

proses algoritma gabungan ECSP pada aplikasi stemming yang diusulkan, 

rancangan aplikasi stemming ini berupa UML, implementasi hasil rangcangan 

dan uji coba fitur-fitur yang telah dirancang. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian yang sudah 

dipaparkan. Dan juga saran bagi penelitian yang dapat dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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