
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil. Oleh karena 

itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak ragam suku dan 

kebudayaan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman bahasa dan aksara. 

Keragaman bahasa dan aksara ini menjadi suatu kebanggaan sekaligus sebagai 

tantangan untuk mempertahankan dan mewariskannya kepada generasi-genarasi 

selanjutnya. Salah satu di antara sekian banyak bahasa dan aksara yang ada di 

Indonesia yaitu bahasa dan aksara Lampung. 

Bahasa dan aksara Lampung merupakan bahasa/tulisan yang digunakan oleh 

penduduk asli Lampung untuk berkomunikasi antara sesama yang termasuk 

rumpun bahasa Austronesia (Junaiyah, 2001). Bahasa dan aksara Lampung 

memegang peranan penting sebagai salah satu identitas diri bagi provinsi 

Lampung. Sebagai identitas diri, maka penggunaan bahasa dan aksara Lampung 

tidak boleh hilang dan harus terus dilestarikan.  

Saat ini Provinsi Lampung tidak lagi didominasi oleh masyarakat bersuku 

Lampung, justru pendatang. Sehingga secara tidak langsung hal ini membuat 

bahasa dan aksara Lampung tidak lagi menjadi pilihan. Apabila hal ini terus 

menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun yang akan 

datang kita tidak bisa mendengar bahasa Lampung lagi. Saat ini saja, banyak 
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masyarakat asli Lampung yang tidak mengerti bahasa dan aksara Lampung 

dikarenakan tidak terbiasa menggunakannya. Oleh karena itu diperlukan upaya-

upaya agar bahasa dan aksara Lampung tetap terjaga kelestariannya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa dan aksara 

Lampung yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang sedang populer di 

masyarakat. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan komputer tablet. Kita 

mengetahui bahwa perangkat tersebut sudah sangat banyak digunakan oleh 

masyarakat dengan berbagai macam kelebihannya. Salah satu kelebihan yang 

dimiliki adalah karena menggunakan teknologi layar sentuh sebagai perangkat 

masukan utama yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi langsung 

tersebut tanpa memerlukan perangkat tambahan.  

Penelitian ini nantinya akan menggunakan jaringan syaraf tiruan di mana 

memerlukan data sampel untuk melatih jaringan tersebut. Jaringan syaraf tiruan 

(JST) adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karaktertik yang mirip 

dengan jaringan syaraf biologi (JJ Siang, 2009). Pada penelitian sebelumnya 

(Ariyanto, 2010) pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan kertas. 

Penggunaan kertas ini menjadi tidak efisien ketika data sampel yang dibutuhkan 

sangat banyak sedangkan persediaan kertas terbatas.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis bermaksud untuk membuat aplikasi 

komputer yang dapat mengenali tulisan tangan aksara Lampung di mana aplikasi 

tersebut akan menggunakan metode masukan dan pengambilan data dengan 

memanfaatkan layar sentuh pada komputer tablet. 
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Dengan cara seperti itu, diharapkan agar kelestarian bahasa dan aksara Lampung 

dapat terjaga seiring dengan kemajuan teknologi. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Rekam jejak dari penelitian yang berkaitan dapat dilihat 

pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rekam jejak penelitian 

No Nama (NPM) Tahun Judul Penelitian 

1 
Ariyanto 

(0515031007) 
2010 

Rancang Bangun Sistem Pengenalan Tulisan Tangan 
dan Penerjemah Kosakata Bahasa Lampung 
Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan 

2 
M. Arif 

Proklamasi 
(0715031054) 

2012 

Rancang Bangun Sistem Pengenalan dan Penerjemah 
Tulisan Tangan Aksara Lampung dengan metode 
Histogram Citra Menggunakan Jaringan Syaraf 
Tiruan 

3 
Hendri Setiawan 

(0915031044) 
2014 

Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Tulisan 
Tangan Aksara Lampung Dengan Dengan Masukan 
Layar Sentuh Menggunakan Jaringan Syarat Tiruan 
Backpropagation 

 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi komputer (software) yang 

dapat mengenali pola tulisan tangan aksara Lampung dan menerjemahkannya ke 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan masukan layar sentuh sehingga 

penggunaan kertas dapat dikurangi. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Membantu mengenali serta menerjemahkan aksara dan bahasa Lampung ke 

dalam bahasa Indonesia. 
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2. Membantu melestarikan penggunaan bahasa dan aksara Lampung dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya dapat diaplikasikan sebagai media 

pembelajaran di sekolah-sekolah. 

3. Menghemat penggunaan kertas karena pada penelitian ini data sampel 

diambil menggunakan layar sentuh yang memungkinkan untuk menulis 

langsung pada komputer tablet tanpa menggunakan kertas. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat mengenali pola tulisan 

tangan aksara Lampung, menerjemahkannya serta mengelompokkannya ke 

dalam dialek “A” atau “O”. 

2. Bagaimana merancang aplikasi penerjemah tersebut agar dapat bekerja pada 

teknologi layar sentuh. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas, 

yaitu: 

1. Dalam penelitian ini tidak membuat perangkat keras. Perangkat keras berupa 

komputer tablet digunakan sebagai media untuk pengambilan sampel dan 

pengujian aplikasi. 

2. Aplikasi hanya dapat menerjemahkan kosakata sebanyak 200 buah yang 

terdiri dari 150 kosakata berdialek “A” dan 50 kosakata berdialek “O”. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Hasil pelatihan dengan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation 

menunjukkan tingkat kesalahan pengenalan karakter kurang dari 10%. 

2. Hasil pengujian perangkat aplikasi menunjukkan tingkat kesalahan 

penerjemahan kata sekitar 10%. 

3. Pengguna dapat menuliskan kata dalam aksara Lampung secara langsung pada 

perangkat aplikasi. 


