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ABSTRACT 

Nation Indonesia has many diverse tribes, each tribe has its traditions and 
different cultures. So also with the language, each tribe has a language different areas to 
communicate and interact with the community and the surrounding environment. Java 
language is one of the local languages in the territory of the Republic of Indonesia and is 
one of the elements of national culture are protected by the State. Java language has 
slightly different characteristics with the Indonesian language that is the language of 
manners or levels that are not easily understood. The existence of the Java language 
etiquette is now often used in everyday life with the local community. 

Indonesian dictionary application systems - Java - Java-based Krama Android 
using Java programming language is a system that allows users to search the translation 
of a vocabulary of Indonesian to Javanese and Javanese Krama. The system application 
can display a searchable vocabulary translation from Indonesian to Javanese and 
Javanese Krama, the system will also display a warning if the vocabulary is sought was 
not found. 

By using mobile devices based on Android, applications Indonesian dictionary - 
Java - Java-based Android mobile Krama is easy to carry and can be accessed at any 
time. Also this application can be accessed without connecting internet, thus adding 
convenience to the user. 
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1. Pendahuluan 

Bangsa Indonesia memiliki banyak suku yang beragam, setiap suku memiliki adat 

istiadat dan budaya yang berbeda pula. Begitu juga dengan bahasa, masing-masing 

suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda untuk dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Bahasa Jawa merupakan 

salah satu bahasa daerah di wilayah Republik Indonesia dan merupakan salah satu 

unsur kebudayaan nasional yang di lindungi oleh Negara. Jumlah pendatang di Jawa 

yang menetap maupun sementara jumlahnya tidak sedikit, secara tidak langsung harus 

berkomunkasi dengan masayarakat. Bahasa Jawa memiliki karateristik yang sedikit 

berbeda dengan bahasa Indonesia yaitu adanya krama atau tingkatan bahasa yang 

tidak mudah dipahami. Keberadaan bahasa jawa krama sekarang ini sudah sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan masayrakat setempat.  

Android sebagai sistem operasi berbasis linux yang dapat digunakan di berbagai 

perangkat  mobile. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi piranti 

telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan menambah 

pengalaman lebih dibandingkan dengan  platform mobile lainnya. Hingga saat ini 

Android terus berkembang, baik secara sistem maupun aplikasinya. 

2. Landasan Teori 

2.1 Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa mengenal tata bahasa (undhak-undhuk basa) dan menjadi bagian 

integral dalam tata krama masyarakat Jawa dalam berbahasa.Terdapat tiga bentuk 

utama variasi, yaitu ngoko (kasar), madya (biasa), dan krama (halus). Di antara masing-

masing bentuk ini terdapat bentuk penghormatandan perendahan Seseorang dapat 

berubah-ubah registernya pada suatu saat tergantung status yang bersangkutan dan 

lawan bicara. Status bisa ditentukan oleh usia, posisi sosial, atau hal-hal lain. Seorang 

anak yang bercakap-cakap dengan sebayanya akan berbicara dengan varian ngoko, 

namun ketika bercakap dengan orang tuanya akan menggunakan krama andhap dan 

krama inggil. Sistem semacam ini terutama dipakai di Surakarta, Yogyakarta, dan 

Madiun. Dialek lainnya cenderung kurang memegang erat tata-tertib berbahasa 

semacam ini. 

2.2 Aksara Jawa 

Aksara hanacaraka Jawa memiliki 20 huruf dasar, 20 huruf pasangan yang 

berfungsi menutup bunyi vokal, 8 huruf utama (aksara murda, ada yang tidak 

berpasangan), 8 pasangan huruf utama, lima aksara swara (huruf vokal depan), lima 
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aksara rekan dan lima pasangannya, beberapa sandhangan sebagai pengatur vokal, 

beberapa huruf khusus, beberapa tanda baca, dan beberapa tanda pengatur tata 

penulisan. 

2.3 Android 

Android adalah kumpulan perangkat lunak yang ditujukan bagi perangkat bergerak 

mencakup sistem operasi,  middleware, dan aplikasi kunci. Android Standart 

Development Kid  (SDK) menyediakan perlengkapan dan  Application Programming 

Interface (API) yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform  Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java.  

Android dikembangkan oleh Google bersama Open Handset Allience (OHA) yaitu 

aliansi perangkat selular terbuka yang terdiri dari 34 perusahaan Hardware, Software  

dan perusahaan telekomunikasi termasuk Google. HTC, Intel, Motorola, Qualcom, T-

Mobile, dan Nvidia yang bertujuan  untuk mengembangkan standar terbuka bagi 

perangkat selular. 

2.4 SQLite 

SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat 

ACID-compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa 

C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. 

Richard Hipp. 

Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite bukanlah sebuah 

sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan sebagai 

bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi 

utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa 

pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan karena dapat 

mereduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh 

elemen basisdata (definisi data, tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file. 

Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan 

file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai. 

2.5 Unified Modeling Language (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa untuk menetukan, 

visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan artifact (bagian dari informasi yang 

digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artifact 
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dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari system perangkat lunak, 

seperti pada pemodelan bisnis dan system non perangkat lunak lainnya. 

UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam 

memodelkan system yang besar dan kompleks. UML tidak hanya digunakan dalam 

proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang 

membutuhkan pemodelan. 

2.6 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-

independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse: 

1. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, 

Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X. 

2. Mulit-language: Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, akan 

tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman 

lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. 

3. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa 

digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti 

dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. 

Konsep Eclipse adalah IDE yang terbuka (open), mudah diperluas (extensible) untuk 

apa saja, dan tidak untuk sesuatu yang spesifik. Jadi, Eclipse tidak saja untuk 

mengembangkan program Java, akan tetapi dapat digunakan untuk berbagai macam 

keperluan, cukup dengan menginstal plug-in yang dibutuhkan. Apabila ingin 

mengembangkan program C/C++ terdapat plug-in CDT (C/C++ Development Tools). 

Selain itu, pengembangan secara visual bukan hal yang tidak mungkin oleh Eclipse, 

plug-in UML2 tersedia untuk membuat diagram UML. Dengan menggunakan PDE setiap 

orang bisa membuat plug-in sesuai dengan keinginannya. 

3. Analisis 

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis  kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi, 

apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Karena 

kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. 

3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
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Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang 

memadai. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi kamus bahasa 

Indonesia – Jawa – Jawa Krama ini adalah : 

1.  PC ( personal komputer ) 

2. Prosessor Intel Core 2 Quad 2,4 GHz  

3. Ram 2 Gb 

4. HDD 750 Gb 

5. Monitor  

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian 

program aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 64 bit 

2. Eclipse Versi 3.6 (Helios) 

3. Android SDK  

4. Java SE Development Kit Versi 6 

5. Android Development Tool (ADT) 8.0.1 

6. Android Vistual Device (AVD) 

3.1.3 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional (fungsional requirement) adalah jenis kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional dari 

aplikasi kamus bahasa Indonesia – Jawa – Jawa Krama ini antara lain : 

1. Aplikasi dapat menampilkan terjemahan kata dari bahasa indonesia ke bahasa 

jawa dan bahasa jawa krama. 

2. Aplikasi dapat menampilkan mengkonversi terjemahan kata bahasa jawa dan 

bahasa jawa krama ke huruf jawa 

3.1.4 Kebutuhan Non Fungsional 

Dalam kebutuhan Non-Fungsional kendala pada layanan atau fungsi sistem, antara lain :  

1. Operasional 

Dalam aplikasi kamus bahasa Indonesia – Jawa – Jawa Krama ini dikembangkan 

secara terkait mempunyai kebutuhan operasional. Perangkat yang dapat menjalankan 

aplikasi ini dengan sistem operasi minimal android 2.2 Froyo. 
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2. Kinerja 

Aplikasi kamus bahasa Indonesia – Jawa – Jawa Krama ini dapat diases tanpa 

harus terkoneksi ke internet atau offline. Selain menterjemahkan bahasa indonesia ke 

bahasa jawa dan bahasa jawa krama, aplikasi ini juga bisa menampilkan terjemahan ke 

aksara jawa. 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Use Case Diagram 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram 

Diagram  use case aplikasi kamus Indonesia Jawa – Jawa Krama berbasis 

Android menjelaskan interaksi antara use case dan aktor. Dimana aktor dapat berupa 

user aplikasi android. Gambar diatas menjelaskan bahwa Actor User dapat :  

1. Memasukan kata bahasa indonesia 

2. Melihat terjemahan bahasa jawa 

3. Melihat terjemahan bahasa jawa dalam aksara jawa 

4. Melihat terjemahan bahasa jawa krama 

5. Melihat terjemahan bahasa jawa karama dalam aksara jawa, 

6. Keluar dari aplikasi. 
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3.2.2 Activity Diagram 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram 

Dari gambar menjelaskan proses yang terjadi pada use case mengakses aplikasi 

kamus bahasa Indonesia – Jawa – Jawa Krama. Dan layar  handphone akan 

menampilkan sebuah inputan aktif untuk memasukkan kata yang akan dicari, sebuah 

tombol penterjemah, dan sebuah inputan pasif guna menampilkan hasil pencarian kata. 

Didalam aplikasi ini apabila user tidak menemukan kata yang dicari maka akan muncul 

pesan peringatan, user harus memasukkan lagi inputan kata yang baru dan jika 

pencarian telah menemukan kata yang dimaksud maka akan ditampilkan pada inputan 

pasif, aktifitas pencarian pun selesai. 

3.2.3 Pemodelan Basis Data 

Model data konseptual pada sistem aplikasi kamus bahasa Indonesia – Jawa – 

Jawa Krama berbasis Android ini mempresentasikan rancangan basis data konseptual 

pada database, Dan untuk lebih jelasnya lihat pada tabel  

Tabel 3.1 Pemodelan Basis Data 

KATA 

Atribut Tipe Data Panjang Data 

Indonesia Varchar 50 



10 

 

 

 

 

 

 

1.   Entitas Indonesia  

Entitas Indonesia berfungsi untuk menampung kosa kata dari bahasa indonesia. 

Panjang dari entitas indonesia adalah sebesar 50 karakter dengan tipe data variable 

character. 

2.   Entitas Jawa  

Entitas Jawa berfungsi untuk menampung kosa kata dari bahasa jawa. Panjang dari 

entitas jawa adalah sebesar 50 karakter dengan tipe data variable character. 

3.   Entitas Krama  

Entitas Krama berfungsi untuk menampung kosa kata dari bahasa jawa krama. 

Panjang dari entitas krama adalah sebesar 50 karakter dengan tipe data variable 

character. 

4.   Entitas Aksara Jawa  

Entitas Aksara Jawa berfungsi untuk menampung kosa kata dari aksara bahasa 

jawa. karena penulisan aksara berbeda dengan penulisan huruf kapital. Panjang dari 

entitas Aksara Jawa adalah sebesar 50 karakter dengan tipe data variable 

character. 

5.   Entitas Aksara Krama  

Entitas Aksara Krama berfungsi untuk menampung kosa kata dari aksara bahasa 

jawa krama. karena penulisan aksara berbeda dengan penulisan huruf kapital. 

Panjang dari entitas Aksara Krama adalah sebesar 50 karakter dengan tipe data 

variable character. 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Aplikasi kamus bahasa Indonesia - Jawa – Jawa  ini dibuat untuk perangkat 

mobilebersistem operasi Android minimal versi 2.2 yang mempunyai tujuan untuk 

memudahkan pengguna dalam mencari terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Jawa dan bahasa Jawa Krama serta dalam bentuk Aksara Jawa. 

 

 

Jawa Varchar 50 

Krama Varchar 50 

Aksara Jawa Varchar 50 

Aksara Krama Varchar 50 
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4.1 Tampilan Utama 

Tampilan utama plikasi kamus bahasa Indonesia - Jawa – Jawa  adalah tampilan 

dimana user memasukan bahasa indonesia kedalam textbox yang ada dan untuk 

mencari terjemahanya user  bisa menekan tombol terjemahkan, maka hasil terjemahan 

akan muncul di textbox yang ada di bawahnya. Berikut adalah gambar tampilan utama. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Utama 

4.2 Hasil Pengujian 

Berikut adalah hasil pengujian menggunakan Galaxy mini 

  

Gambar 4.2 Hasil Pengujian 

Dari Pengujian menggunakan handphone Samsung Galaxy Mini GT-S5570 dapat 

disimpulkan bahwa semua fitur berjalan lancar penulisan aksara pasangan dan aksara 

tanda baca sudah sesuai dengan yang di inginkan, tetapi untuk melihat semua hasil 

terjemahan harus men-scroll di karenakan resolusi layar  yang hanya 240x320 pixel. 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 
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Dari hasil pengembangan aplikasi kamus bahasa indonesia – jawa – jawa krama 

berbasis Android dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Aplikasi kamus bahasa indonesia – jawa – jawa krama berbasis Android ini dapat di 

jalankan pada handphone berbasikan android dengan sistem operasi minimal 2.2 

atau Froyo. 

2. Aplikasi dapat berjalan sempurna dengan menggunakan handphone yang 

mempunyai resolusi minimal 320x480 pixel. 

3. Jika ingin meng-update database masih menggunakan cara manual yaitu men-

download keseluruhan aplikasi  

4. Penggunaan media mobile sebagai penyimpan data berupa kamus dapat 

mempermudah dalam mencari informasi terjemahan kata. 

5. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat dijalankan dengan 

menginputkan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan sistem akan menampilkan arti 

dalam bahasa Jawa, Jawa Krama beserta Aksara Jawa. 

5.2 Saran 

Setelah pengembangan aplikasi ini, didapatkan saran penting yang perlu 

diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut, diantaranya :   

1. Penambahan jumlah kosa kata. 

2. Aplikasi dapat berjalan sempurna di low device atau resolusi 240x320 pixel. 

3. Metode update data secara langsung yaitu men-download database saja tidak perlu 

download aplikasi semuanya. 

4. Pencarian terjemah dari bahasa jawa ke bahasa indonesia dengan inputan kata 

menggunakan akasara jawa. 

5. Pada setiap arti yang tampil bisa diikuti dengan ejaan suara sesuai dengan arti 

tersebut. 
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