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SISTEM PEMANFATAN HUBUNGAN ASOSIASI SEBAGAI SISTEM REKOMENDASI 

PENCARIAN ISTILAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER 

 

Abstrak 

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus 

berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan 

maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman dari sebuah istilah. Di zaman 

modern seperti sekarang ini, keberadaan kamus mulai dibuat pada sistem digital dalam 

bentuk aplikasi.. Salah satu aplikasinya yaitu aplikasi kamus istilah teknologi informasi 

dan komputer berbasis web. Kamus istilah teknologi informasi dan komputer berbasis 

web adalah sebuah buku rujukan untuk melakukan pencarian dari makna kata-kata atau 

istilah dalam dunia informasi teknologi yang berbasis digital yang dibuat dalam suatu 

alamat website. Kamus ini dilengkapi dengan kolom istilah-istilah yang sering dicari oleh 

pengguna dengan metode hubungan asosiasi dan juga dilengkapi dengan jumlah 

pencarian dari istilah yang dicari tersebut. Diharapkan dengan adanya kamus informasi 

dan teknologi ini dapat membantu para pengguna dalam mencari istilah-istilah dalam 

dunia IT yang belum mereka ketahui khusunya bagi para pengguna awam teknologi yang 

ingin belajar tentang dunia IT lebih lanjut. 

Kata Kunci:  hubungan asosiasi, istilah, informasi, teknologi, kamus, website 

 Abstract  

Dictionary is the sort of book referral that explains meaning of words. Dictionary works 

to help someone know about review of new words. In addition to explaining the word 

mean, dictionary also may have manual of a term. In the modern era like now, the 

existence dictionary can be create on digital systems in the application form. One of 

application is a dictionary application of the term information technology and web-based 

computer. The dictionary term of information technology and web-based computer is a 

reference book for review of the meaning terms in the world of information technology 

digital based who made in a website address. This dictionary is equipped with a column 

of terms that are often searched by users with methods of the association relationship and 

is also equipped with a number of searches from the search terms . Hopefully, this the 

dictionary information and these technologies can assist users in finding terms in the IT 

world that they do not know especially for the technology layman users who want to 

learn more about the IT world. 

Keywords: association rule, term, information, technology, dictionary, website.  
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1. PENDAHULUAN 

 Teknologi adalah keseluruhan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan 

bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pada zaman sekarang ini hampir dapat 

dikatakan antara manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Setiap gerak-gerik manusia pada 

era sekarang ini tidak terlepas dengan namanya teknologi. Selain teknologi berguna untuk 

membantu pekerjaan manusia, teknologi juga dapat menjadikan manusia itu sendiri lebih aman dan 

nyaman. Salah satu teknologi yang sangat membantu perkerjaan manusia yaitu komputer. 

 Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan 

bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja 

yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian 

pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. 

Dengan menggunakan komputer, manusia tidak hanya terbantu dalam masalah pekerjaan saja, 

tetapi manusia juga terbantu dalam masalah keamanan, yaitu dengan tersimpannya file-file 

dokumen di komputer tersebut dan juga manusia memperoleh kenyamanan, yaitu dengan fitur 

komputer yang simple dan kompleks pada sat ini. Tentunya komputer menjadi salah satu perangkat 

yang sangat membantu perkerjaan manusia, salah satu perangkat ini yaitu menyediakan layanan 

internet. 

  Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar 

sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di 

seluruh dunia. Di dalam internet tersebut terdapat sebuah halaman yang digunakan untuk 

melakukan pencarian atau jelajah data yaitu website. Website dapat diakses oleh pengguna dimana 

saja dan kapan saja selama komputer tersebut terkoneksi dengan jaringan internet. 

 Keterkaitan internet dan website memang tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah satu 

komponen yang membuat pengguna dapat menjelajahi sebuah informasi dan manfaat dari keduanya 

juga sangat besar bagi para pengguna. Banyak dari para pengguna yang sangat memanfaatkan 

keberadaan internet ini. Salah satunya untuk berbagi ilmu dengan pengguna yang lain dengan cara 

membuat aplikasi. Salah satu aplikasi disini yaitu aplikasi kamus istilah teknologi informasi dan 

komputer berbasis web. 

 Kamus istilah teknologi informasi dan komputer berbasis web adalah sebuah buku rujukan 

untuk melakukan pencarian dari makna kata-kata atau istilah dalam dunia informasi teknologi yang 

berbasis digital yang dibuat dalam suatu alamat website. Banyak pengguna khususnya pengguna 

awam yang masih belum mengerti tentang istilah-istilah di dalam dunia IT. Kamus ini dilengkapi 

dengan kolom istilah-istilah yang sering dicari oleh pengguna. Kamus ini juga dilengkapi istilah-
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istilah yang terkait dengan istilah yang saat pengguna cari tersebut dengan menggunakan metode 

asosiasi. Diharapkan dengan adanya kamus informasi dan teknologi ini dapat membantu para 

pengguna dalam mencari istilah-istilah dalam dunia IT yang belum mereka ketahui khusunya bagi 

para pengguna awam teknologi yang ingin belajar tentang dunia IT lebih lanjut. 

Gunawan (2016) dalam penelitian Evaluasi Performa Pemecahan Database dengan Metode 

Klasifikasi pada Data Preprocessing Data Mining menerangkan bahwa salah satu langkah yang bisa 

dilakukan untuk memperoleh nilai lebih dari data adalah dengan menerapkan teknik data mining. 

Li Zeng (2012) dalam penelitiannya Implementation of Apriori Algorithm Based on 

MapReduce menerangkan bahwa mencari pola yang sering muncul di database transaksional 

dianggap sebagai salah satu masalah data mining yang paling penting dan Apriori adalah salah satu 

algoritma khas untuk tugas ini. 

 Priyanto (2014) dalam penelitian Perancangan Aplikasi Kamus Berbasis Android 

menerangkan bahwa kamus IT adalah bentuk suatu kumpulan dari arti, konsep, serta keadaan yang 

berkaitan dengan istilah teknologi informasi dan komunikasi. Karena pada awalnya untuk mencari 

terjemahan istilah teknologi menggunakan fasilitas kamus konvensional dan direktori kamus online 

internet. Menurut survei metode sampling yang dilakukan dengan hasil persentase lebih dari 50% 

responden yang berjumlah 30 orang. Maka perlu dilakukan inovasi pengembangan aplikasi kamus 

untuk mempermudah pencarian dari sebuah istilah.  

Sembiring (2013) dalam penelitian Perancangan Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia – Karo 

Online Berbasis Web Dengan Metode Sequential Search menerangkan bahwa Dalam pembuatan 

Aplikasi Kamus pencarian dibutuhkan algoritma atau metode yang efektif, karena proses pencarian 

merupakan salah satu bagian yang penting dalam pemprosesan data. Algoritma dan metode yang 

diterapkan yaitu Sequential Search. Algoritma Sequential search merupakan algoritma pencarian 

linier, algoritma ini melakukan pencarian lebih cepat karena proses pencarian sudah dalam keadaan 

terurut. 

Soyusiawaty dan Haspiyan (2009) dalam penelitiannya Aplikasi Kamus Bahas Indonesia – 

Bahasa Sasak Berbasis WAP menerangkan bahwa diperlukan kamus praktis untuk menerjemahkan 

kata dan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Sasak. Fasilitas yang dimiliki mobile device salah 

satunya adalah dapat mengakses internet dengan fasilitas WAP (Wireless Application Protocol), 

oleh karena itu sangat bermanfaat jika dibuat program aplikasi kamus yang menerjemahkan bahasa 

Indonesia ke bahasa Sasak dan sebaliknya dengan teknologi WAP. 
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Tania (2015) dalam penelitiannya Perancangan Fitur Autocomplete Pada Kamus Istilah 

Teknologi Informasi Menggunakan Algoritma Boyer-Moore menerangkan bahwa kamus elektronik 

saat ini terbukti lebih efisien dibandingkan penggunaan kamus dalam bentuk buku. Hal tersebut 

dikarenakan pada kamus elektronik penggunaakan menuliskan kata yang mereka inginkan pada 

kolom pencarian dan mesin pencari akan menemukan dan memberikan informasi kata tersebut 

kepada pengguna. Untuk menampilkan informasi tersebut, beberapa kamus elektronik menampilkan 

informasi setelah pengguna selesai mengetikkan satu kata pada mesin pencari. Tetapi ketika 

pengguna selesai mengetikkan kata pada mesin pencari, kata tersebut belum tentu ditemukan, hal 

ini menjadikan kamus elektronik kurang optimal dalam hal pemakaian waktu. Oleh karena itu, fitur 

autocomplete yang dibangun pada aplikasi kamus ini diharapkan dapat mempersingkat waktu 

pengetikan sebuah kata yang dilakukan pengguna, dimana fitur ini akan menampilkan daftar kata 

yang mungkin dimaksudkan pengguna atau yang disebut dengan word suggestion tanpa harus 

mengetikkan kata tersebut secara utuh. 

Subhan, Sulistyo, dan Kusban (2014) dalam penelitiannya Aplikasi Kamus Tiga Bahasa 

Berbasis Android menerangkan bahwa bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi. Di dunia ini 

banyak sekali bahasa, antara lain bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Pengetahuan tentang 

bahasa sangatlah penting karena dalam sebuah percakapan atau pembicaraan memerlukan sebuah 

bahasa. Sarana untuk mempelajari bahasa asing yaitu dengan menggunakan kamus. Ada banyak 

sekali jenis kamus mulai dari kamus berbentuk buku sampai berbentuk aplikasi mobile phone, akan 

tetapi jika ingin mempelajari tiga bahasa sekaligus dapat memakai aplikasi kamus tiga bahasa 

berbasis android yang menyediakan layanan untuk menterjemahkan kosakata kedalam tiga bahasa 

sekaligus.    

2. METODE 

Kamus istilah teknologi informasi dan komputer berbasis web adalah sebuah buku rujukan 

untuk melakukan pencarian dari makna kata-kata atau istilah dalam dunia informasi teknologi yang 

berbasis digital yang dibuat dalam suatu alamat website. Banyak pengguna khususnya pengguna 

awam yng masih belum mengerti tentang istilah-istilah di dalam dunia IT. Dalam kamus ini 

digunakan metode waterfall. Ada beberapa tahapan dalam metode, yaitu analisis kebutuhan 

(requirement), desain sistem (system design), implementasi, penerapan program, dan pemeliharaan. 

Metode waterfall dapat digambarkan seperti pada Gambar 1 di bawah ini : 
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Gambar 1. Tahapan Metode Waterfall 

 Perancangan Use case terbagi menjadi 2 (dua), yaitu use case administrator dan use case 

user (pengguna). Pertama, use case administrator terbagi menjadi 7 akses, yaitu akses log in, akses 

input daftar kata, akses lihat hasil, akses verifikasi saran istilah, akses edit,  akses hapus, akses log 

out. Seperti pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Use Case Administrator 

 

Kedua, use case user terbagi menjadi 5 akses, yaitu akses untuk log in, akses input kata 

(memasukkan daftar istilah kata), akses untuk melihat hasil pencarian, akses untuk menyarankan 

istilah baru, akses log out. Seperti pada Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3. Use Case User (pengguna) 

 

Pada activity diagram, akan digambarkan workflow (aliran kerja) atau aktifitas dari sistem 

aplikasi kamus ini. Berikut adalah gambar diagram activity dari aplikasi ini : 

 Diagram activity pencarian istilah 

 

Gambar 4. Diagram activity pencarian istilah 
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 Diagram activity input data  

 

Gambar 5. Diagram activity input data 

Terdapat 2 (dua) macam diagram activity dalam aplikasi kamus ini, yang pertama diagram 

activity pencarian istilah. Pada diagram activity pencarian istilah dijelaskan sistem kerja untuk 

pengguna (user) dalam melakukan pencarian istilah saat menggunakan aplikasi ini. Untuk pertama 

user harus melakukan log in sebelum menggunakan kamus, setelah berhasil melakukan log in 

kemudian user akan dialihkan ke menu default kamus dan selanjutnya user akan melakukan 

pencarian istilah. Apabila istilah kata yang diinginkan user terdapat dalam kamus, maka istilah 

tersebut akan tampil, sedangkan apabila istilah yang diinginkan user tidak terdapat dalam kamus, 

maka user akan dialihkan pada form saran kata. Pada form saran kata, user disarankan untuk mengisi 

istilah pada tabel isikan kata, mengisi deskripsi istilah pada tabel deskripsi dan juga memilih kategori 

dari istilah tersebut kemudian dikirim ke admin. Kemudian admin akan memverifikasi istilah  yang 

disarankan user dan apabila saran dari user diterima, maka istilah tersebut akan tampil dalam 

pencarian, begitu juga sebaliknya. 

Kedua, yaitu diagram activity input data. Pada diagram activity input data juga dijelaskan sistem 

kerja dari admin dalam menginputkan data. Yang pertama, admin melakukan login dan setelah 

berhasil login admin akan masuk ke halaman admin. Di dalam halaman admin akan tertampil 

beberapa form yang berguna bagi admin untuk menginput daftar istilah kata yang ingin dimasukkan. 

Hubungan Asosiasi atau Association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan 

antaritem dalam suatu data set yang ditentukan. Association rule meliputi dua tahap : 

1. Mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu itemset. 

2. Mendefinisikan Condition dan Result (untuk conditional association rule). 
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Dalam menentukan suatu association rule, terdapat suatu interestingness measure (ukuran 

kepercayaan) yang didapatkan dari hasil pengolahan data dengan perhitungan tertentu. Umumnya 

ada tiga ukuran, yaitu : 

- Support : suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu 

item/itemset dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini akan menentukan apakah suatu 

item/itemset layak untuk dicari confidence-nya (misal, dari seluruh transaksi yang ada, 

seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan bahwa item A dan B dicari bersamaan) 

dapat juga digunakan untuk mencari tingkat dominasi item tunggal. 

Support(A→B) = Probabilitas (A→B) . . . . (2.1) 

- Confidence : suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar 2 item secara conditional 

(misal, seberapa sering item B dicari jika orang mencari item A). 

Confidence(A→B) =  . . . . (2.2) 

- Improvement : suatu ukuran yang menunjukkan besarnya kemungkinan 2 item dapat dibeli 

secara bersamaan. 

Improvement (A→B) =  . . . . (2.4) 

Ketiga ukuran ini nantinya akan berguna dalam menentukan interesting association rules, yaitu 

untuk dibandingkan dengan threshold (batasan) yang ditentukan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Aplikasi 

 Hasil dan pembahasan dari sebuah penelitian ini adalah sebuah aplikasi kamus istilah 

teknologi dan informasi berbasis website. Terdapat beberapa menu dalam aplikasi ini, seperti menu 

login untuk masuk ke dalam aplikasi kamus, menu table masukkan kata untuk memasukkan istilah 

kata, menu deskripsi untuk menampilkan deskripsi istilah yang dicari, menu saran untuk 

menyarankan bagi user kepada admin istilah yang belum ditemukan oleh user, menu kata 

terpopuler untuk menampilkan kepada user istilah kata yang sering di cari dalam kamus ini, menu 

rekomendasi istilah untuk merekomendasikan kepada user istilah kata apa yang biasa dicari oleh 

user tersebut. 

 Pada halaman awal web ini akan tampil sebuah form login yang digunakan user untuk 

masuk ke  akun website kamus ini. Apabila user belum mempunyai akun, maka akan tersedia menu 

daftar yang terletak di bawah form login.  
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Gambar 6. Halaman awal 

 

 Halaman form login terdiri dari 2 (dua) kolom yaitu kolom username dan password. Pada 

kedua kolom tersebut, user harus menginputkan username dan password mereka apabila sudah 

mempunyai akun, dan apabila belum mempunyai akun maka user akan melakukan pendaftaran 

pada menu daftar. 

 

 

Gambar 7. Form Daftar 

 

Pada form pendaftaran ini, terdapat 4 (empat) kolom , yaitu kolom username, kolom nama, kolom 

e-mail, dan kolom password. Pada kolom-kolom tersebut, user harus mengisi untuk melakukan 

pendaftaran agar mempunyai akun yang nantinya digunakan untuk login. 
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Gambar 8. Tampilan Halaman Admin 

 

Pada halaman admin ini terdapat 2 (dua) sub menu, yaitu menu daftar kata dan menu verifikasi kata. 

Dalam menu daftar kata terdapat kolom istilah, kolom arti, dan kolom action. Kolom action berguna 

untuk mengeksekusi istilah kata apakah diterima atau ditolak. Dalam menu verifikasi kata terdapat 

kolom istilah, kolom arti, kolom draft, dan kolom action. Sama seperti menu daftar kata, kolom 

action berfungsi untuk mengeksekusi istilah kata dari saran kata yang dikirim oleh user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Halaman Utama 

 

 Gambar di atas adalah tampilan utama dari aplikasi kamus ini. Terdapat 2 (dua) tabel, yaitu 

tabel input kata (istilah) dan tabel deskripsi. Selain terdapat 2 (dua) kolom tersebut, terdapat juga 

menu kata terpopuler yang berisi kata-kata yang sering dicari dalam kamus ini dan terdapat kata 

terkait yaitu yang berisi kata atau istilah yang di rekomendasikan dari sistem kamus ini setelah user 

melakukan pencarian. Pada istilah-istilah yang belum terdapat dalam kamus, user akan disediakan 

menu saran kata untuk menyarankan kata yang belum terdapat dalam kamus. 
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Gambar 10. Tampilan Halaman Saran 

 

Pada tampilan halaman saran istilah ini akan disedikan 2 (dua) tabel yaitu, tabel input kata dan tabel 

deskripsi. User dapat memasukkan istilah kata tersebut ke dalam tabel masukkan kata dan 

selanjutnya memilih kategori dan kemudian kirim. Istilah yang dikirim user tadi akan dieksekusi 

oleh admin apakah istilah tersebut disetujui atau tidak. 

3.2 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian dilakukan dengan metode pengujian internal (Black Box). Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem. Dimana metode ini untuk menganalisis 

dari sistem web ini sendiri. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut : 

 

Tabel Pengujian Black Box 

 

No Input Fungsi Output Hasil 

1. Tulis file aplikasi 

(Localhost / 

kamus)    

Membuka Aplikasi Menampilkan 

halaman login 

Sesuai 

2.  Menginputkan 

username dan 

password 

Menginputkan data 

akun sebelum masuk 

ke aplikasi 

Menampilkan data 

akun 

Sesuai 

3. Klik login Masuk ke aplikasi Menampilkan 

halaman apikasi 

Sesuai 

4.  Klik daftar Masuk ke form 

pendaftaran 

Menampilkan form 

daftar 

Sesuai 
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5.  Menginput data 

pada form daftar 

Menginputkan data 

untuk melakukan 

pendaftaran 

Mendaftar Sesuai 

.6.  Mengetikkan 

istilah pada tabel 

masukan kata 

Menginputkan istilah 

yang ingin dicari 

Melakukan 

pencarian istilah 

Sesuai 

7.  Klik istilah pada 

kata populer 

Melakukan pencarian 

istilah yang sering 

dicari pengguna 

Menampilkan istilah 

populer di aplikasi 

Sesuai 

 

 

8. Klik istilah pada 

kata terkait 

Melakukan pencarian 

istilah yang 

direkomendasikan 

aplikasi 

Menampilkan istilah 

yang terkait dengan 

pencarian yang 

dilakukan oleh user 

Sesuai 

9.  Klik logout Keluar dari akun 

aplikasi 

Keluar dari akun 

aplikasi 

Sesuai 

 

4.  PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Dari hasil pembuatan aplikasi kamus berbasis web ini maka dapat disimpulkan adalah sebagai 

berikut: 

1) Aplikasi  kamus pencarian istilah informasi dan teknologi ini berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan atau baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pengujian Black Box di 

atas. 
2) Pengoperasian aplikasi bisa menggunakan PC atau laptop, dan smartphone. 

4.2   SARAN  

Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam pengembangan 

aplikasi tersebut untuk kedepannya.  

a. Untuk kedepannya mungkin akan lebih efisien apabila ditambah beberpa fitur seperti fitur 

abjad dan lain-lain. 

b. Pada menu admin dapat dikembangkan lagi dengan menambah menambah tabel khusus 

untuk saran kata dari user. 
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