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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Tinjauan pustaka 

  

 Banyak aplikasi kamus yang telah dibuat. Salah 

satunya adalah aplikasi kamus Budaya Australia Inggris 

Online ( Kwary, 2013). Berbeda dengan aplikasi kamus 

pada umumnya, aplikasi ini menerjemahkan istilah – 

istilah budaya di Australia ke dalam bahasa Inggris. 

Istilah – istilah budaya ini harus diterjemahkan 

sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh pembaca 

lain dari berbagai kebudayaan. Tentunya dengan versi 

online, sangat membantu pengguna kamus ini dari 

berbagai macam daerah dan kebudayaan. Apalagi desain 

dan konten yang menarik. 

   

 Salah satu aplikasi kamus yang pernah dibuat untuk 

tugas akhir adalah Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia-

Jerman (Barkah,2013).  Perbedaannya adalah pada 

aplikasi kamus yang dibuat menggunakan bahasa yang 

bukan bahasa daerah dari Indonesia yaitu bahasa Jerman, 

aplikasi ini berjalan di desktop dan penyimpanan data 

menggunakan SQLite dengan bahasa pemrograman Java 

(J2SE). 

 

 Penelitian pada jurnal dengan judul “A 

Comprehensive Indonesian-English Dictionary” 

(Hanson,2005). Perbedaan utama penelitian AKDAIIA 

dengan penelitian pada jurnal di atas adalah pada 

penggunaan bahasa. AKDAIIA menggunakan bahasa Indonesia 
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dan bahasa daerah yaitu bahasa Ansus sedangkan  jurnal 

di atas menggunakan bahasa internasional dan bahasa 

nasional. Selain itu, penelitian pada jurnal “A 

Comprehensive Indonesian-English Dictionary” lebih 

membahas pada penjelasan dari arti suatu kata secara 

komprehensif, sedangkan penelitian pada AKDAIIA 

membahas pada penjelasan dari arti suatu per kata. 

 

Penelitian lainnya pada jurnal dengan judul “The 

Development Of E-Dictionary For The Use With Maharah 

Al-Qiraah Textbook At A Matriculation Centre In A 

University In Malaysia” (Majid,2011) membahas tentang 

kamus elektronik untuk pengembangan pengembangan 

Matrikulasi. Dimana pengembangannya nanti akan 

digunakan untuk membantu mahasiswa dalam hal 

perhitungan matrikulasi. Untuk penyimpanan data 

menggunakan Microsoft Access. Perbedaan utama dengan 

penelitian ini adalah pada metode penyimpanan data. 

Dimana AKDAIIA menggunakan aplikasi, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid, metode yang 

digunakan masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

mengetik langsung pada Microsoft Access. 

 

Berikut adalah tabel gambaran umum tentang 

perbedaan penelitian AKDAIIA dengan penelitian yang 

lain. 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

Tabel 2. 1 Tabel Perbedaan Penelitian AKDAIIA dengan 

Penelitian yang Lain. 

NO Perbedaan 
Penelitian 

Kwary 

Penelitian 

Hanson 

Penelitian 

AKDAIIA 

1 Bahasa  
Australia-

Inggris  

Inggris-

Indonesia 

Ansus-

Indonesia 

2 Metode 
Manual / 

Konvensional 

Menggunakan 

advance 

aplication   

Menggunakan 

advance 

aplication 

3 Dinamis Tidak Tidak Ya 

       

 

 

       

 

 

  


