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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika) saat ini sangat pesat sekali. Perkembangan teknologi tersebut 

telah menciptakan suatu revolusi yang disebut dengan revolusi informasi, 

dunia sekarang terikat menjadi satu oleh sistem elektronik yang 

menyalurkan berita dan data dengan kecepatan cahaya ke seluruh tempat 

di dunia ini. Revolusi informasi yang merupakan gabungan antara ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah merubah sumber kekayaan tidak lagi 

berupa materi seperti pada revolusi industri tetapi berupa informasi, 

pengetahuan yang diterapkan pada pekerjaan untuk menciptakan suatu 

nilai. Siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai dunia. 

Informatika sebagai suatu ilmu dan komputer sebagai suatu alat 

telah memunculkan banyak istilah-istilah baru yang kian hari kian 

bertambah. Salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan 

menelusuri lembar demi lembar halaman buku yang kita miliki untuk 

mencari arti istilah tersebut, namun demikian saya yakin bahwa tidak 

banyak dari kita yang memiliki koleksi buku yang lengkap, selain 

harganya yang relatif mahal, juga biasanya ukuran bukunya cukup besar 

dan tebal, belum lagi proses mencari informasinya cukup lama karena 
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harus memeriksa daftar isi dengan detil. Hal ini tentunya membuat kita 

menjadi malas untuk sekedar membuka buku tersebut. 

Berdasarkan latar belakang adanya permasalahan dalam proses 

pencarian data tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas 

Akhir dengan judul “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN KAMUS 

ISTILAH-ISTILAH ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER BERBASIS 

BORLAND DELPHI 7.0”. 

Kamus Istilah-istilah Elektronika dan Komputer ini diharapkan 

dapat memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada tersebut.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi Kamus Istilah-istilah 

Elektronika dan Komputer? 

2. Bagaimana  menerapkan aplikasi yang terhubung dengan database 

melalui Borland Delphi 7? 

3. Bagaimana mengubah aplikasi yang sudah jadi kedalam bentuk 

executable? 

 

1.3.   Batasan Masalah  

Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan 

yang diharapkan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut : 
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1. Pembuatan fitur untuk mencari istilah, pemasukan istilah, dan 

pengeditan istilah menggunakan Borland Delphi 7. 

2. Bahan dan materi diambil dari buku-buku dan searching internet. 

3. Database penyimpanan istilah dan arti istilah menggunakan 

Microsoft Access 2003. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Merancang dan membuat kamus istilah-istilah elektronika dan 

komputer. 

2. Menerapkan aplikasi yang terkoneksi dengan database. 

3. Memudahkan pencarian arti istilah tanpa harus mencari satu 

persatu dalam buku. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Memudahkan dalam mencari arti istilah-istilah tentang elektronika 

dan komputer. 

2. Tersedianya suatu aplikasi tentang arti istilah-istilah elektronika 

dan komputer dalam bentuk digital. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pada Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada Bab II akan membahas mengenai dasar-dasar teori  

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengenai 

database, Borland Delphi 7.0 dan Microsoft Access 2003. 

BAB III PERANCANGAN PROGRAM 

Pada Bab III akan membahas langkah proses perancangan 

aplikasi Kamus Istilah-istilah Elektronika dan Komputer, 

mulai dari pembuatan database sampai perancangan form 

aplikasi. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada Bab IV akan menunjukkan hasil pengujian dari 

perancangan aplikasi Kamus Istilah-istilah Elektronika dan 

Komputer disertai dengan analisa dari program aplikasi yang 

telah dibuat.  

 

 



 5

 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab V akan menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan 

saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


