
 

 

GLOSARIUM 

 

A   

Abyssal 深海棲艦
しんかいせいかん

 Musuh utama dalam 

permainan Kantai 

Collection 

 

Aircraft Carrier 航空母艦
こうくうぼかん

 

 

Kapal perang yang 

dikhususkan untuk 

menyimpan dan 

meluncurkan pesawat 

tempur 

 

Android アンドロイド 

 

Sistem operasi untuk 

smartphone 

 

Anime アニメ 

 

Animasi buatan Jepang 

 

Antropomorfisme 擬人化
ぎ じ ん か

 

 

Fenomena pemberian 

atribut, emosi serta niat 

layaknya manusia kepada 

sebuah kejadian atau benda 

non-manusia 

 

Arcade アーケード 

 

Mesin permainan hiburan 

yang dioperasikan dengan 

koin yang terpasang di 

tempat bisnis umum 



 

 

Axis Powers 枢軸国
すうじくこく

 Negara-negara yang 

berperang dalam Perang 

Dunia Kedua melawan 

pasukan Sekutu 

 

B   

Background Music 

 
背景音楽
はいけいおんがく

 

 

Musik latar belakang 

Battleship 

 
戦艦
せんかん

  

 

Kapal perang besar 

berzirah dengan baterai 

utama yang terdiri atas 

meriam berkaliber besar. 

Kapal tempur lebih besar, 

dengan persenjataan dan 

pelindung 

 

Battle of Southwest Area 

 

 Salah satu lokasi Perang 

Dunia II di kawasan 

Pasifik, antara tahun 1942-

1945 

 

Battle of W Island  

 
ウェーク島

とう

の戦
たたか

い 

 

Pertempuran yang dimulai 

dengan Serangan Pearl 

Harbor dan berakhir pada 

23 Desember 1941, dengan 

menyerahnya tentara 

Amerika Serikat kepada 

Jepang. 



 

 

Bauksit  

 

ボーキサイト 

 

Biji utama aluminium 

 

Blu-ray Disc  

 

ブルーレイディスク 

 

Sebuah format cakram 

optik untuk penyimpanan 

media digital termasuk 

video definisi tinggi. 

 

Browser Game ブラウザゲーム Sebuah permainan 

komputer yang dimainkan 

di Internet memakai 

penjelajah web 

 

C   

Computer games パソコンゲーム Permainan video yang 

dimainkan pada komputer 

pribadi  

 

Cosplay 

 

コスプレ Hobi mengenakan pakaian 

beserta aksesori dan rias 

wajah seperti yang 

dikenakan tokoh-tokoh 

dalam anime, manga, 

dongeng, permainan video, 

penyanyi dan musisi idola, 

dan film kartun  

 

 

 



 

 

D   

Destroyer 駆逐艦
くちくかん

 Kapal perang yang mampu 

bergerak cepat serta lincah 

dalam bermanuver. 

 

DMM.com DMM.com Perusahaan perdagangan 

elektronik berbasis Jepang 

dan perusahaan internet 

dengan kelompok usaha 

terdiversifikasi dan 

mencakup belanja online 

 

Doujin 同人
どうじん

 Digunakan untuk 

menyebut karya yang 

diterbitkan secara kecil-

kecilan 

 

E   

Elder sister complex シスターコンプレック

ス 

Rasa sayang berlebihan 

kepada kakak perempuan 

yang berujung pada obsesi 

 

F   

Fashion 

 

ファッション 

 

Gaya berpakaian yang 

populer dalam suatu 

budaya. 

 



 

 

Flagship 

 
旗艦
き か ん

 Kapal yang dijadikan ketua 

dalam 1 kelompok 

 

Free-to-play 

 

 Permainan yang 

memberikan para pemain 

akses untuk bagian 

signifikan dari konten 

mereka tanpa membayar 

 

G   

Gijinka 擬人化
ぎ じ ん か

 

 

Fenomena pemberian 

atribut, emosi serta niat 

layaknya manusia kepada 

sebuah kejadian atau benda 

non-manusia 

 

H   

Handheld game console 

 
携帯型
けいたいがた

ゲーム 

 

Mesin permainan 

elektronik yang ringan dan 

mudah dibawa 

Heavy Cruiser 重巡洋艦
じゅうじゅんようかん

 Kapal penjelajah dalam 

angkatan laut kapal perang 

yang dirancang untuk jarak 

jauh dan kecepatan tinggi 

 

I   

iOS アイオーエス Sistem operasi untuk 

smartphone 



 

 

J   

Japanese Pop ジェイポップ Istilah yang digunakan 

untuk musik populer 

Jepang yang memasuki 

arus utama musik Jepang 

pada tahun 1990-an 

 

K   

Kanmusu 

 
艦娘
かんむす

 Singkatan dari kantai 

musume yaitu istilah yang 

digunakan untuk 

memanggil para kapal di 

Kantai Collection 

 

Kantai Collection 

 

艦隊
かんたい

これくしょん 

 

Permainan sosial online 

berbasis web di Jepang 

yang dibuat oleh 

Kadokawa Games 

 

Kantai Collection Arcade 

 

艦隊
かんたい

これくしょんアー

ケード 

 

Seri Kantai Collection 

pada mesin arcade 

 

Kantai Collection Kai 

 

艦隊
かんたい

これくしょん改 

 

Seri Kantai Collection 

pada Playstation Vita 

 

Kriegsmarine ドイツ海軍 Nama resmi dari angkatan 

laut Nazi. 

 



 

 

M   

Manga 漫画
ま ん が

 Komik yang dibuat di 

Jepang 

 

Mobile phone game 

 
携帯電話
けいたいでんわ

ゲーム Permainan yang bisa 

dimainkan di handphone 

dan smartphone 

 

Moe 

 
萌
も

え 

 

Minat kuat terhadap 

karakter tertentu terutama 

yang bersifat imut 

 

Moe Gijinka 

 
萌
も

え擬人化
ぎ じ ん か

 

 

Pemberian unsur moe pada 

karakter gijinka 

 

Multi Player 

 

 Mode dari permainan 

video dimana lebih dari 

satu pemain bisa bermain 

dalam suatu lingkungan 

permainan di waktu yang 

sama 

 

O   

Official 

 
職員
しょくいん

 

 

Bersifat resmi 

 

Operasi FS 

 
FS作戦

さくせん

 

 

Nama rencana Imperial 

Jepang untuk menyerang 



 

 

dan menempati Fiji, 

Samoa, dan Kaledonia 

Baru di Pasifik Selatan 

selama konflik Pasifik 

pada Perang Dunia II 

 

Operasi MO 

 

 Nama rencana Jepang 

untuk mengambil kendali 

Teritorial Nugini Australia 

pada Perang Dunia II 

 

R   

Random ランダム Bersifat acak 

 

Re-supply 俸給
ほうきゅう

 Kegiatan mengisi ulang 

 

S   

Searchlight サーチライト Lampu di kapal yang 

digunakan untuk 

membantu pengeliatan 

pada malam hari   

 

Sci-fi サイエンス・フィクシ

ョン 

Sebuah genre yang 

menggabungkan sains dan 

fiksi 

 

Server サーバ Sistem komputer yang 

menyediakan jenis layanan 



 

 

tertentu dalam sebuah 

jaringan komputer 

 

Smartphone スマートフォン Telepon genggam yang 

mempunyai kemampuan 

dengan pengunaan dan 

fungsi yang menyerupai 

komputer 

 

U   

Upgrade アップグレード Peningkatan kualitas 

 

V   

Video game ビデオゲーム Permainan yang 

menggunakan interaksi 

dengan antarmuka 

pengguna melalui gambar 

yang dihasilkan oleh 

perangkat video 

 

Video game console ゲーム機
き

 Perangkat elektronik, 

digital atau komputer yang 

mengeluarkan gambar 

video yang dimainkan oleh 

1 atau lebih pemain 

 

Visual novel 

 

ビジュアルノベル 

 

Sebuah jenis video game 

interaksi yang 



 

 

menampilkan cerita novel 

dalam bentuk gambar-

gambar 

 

VPN 

 

バーチャル プライベー

ト ネットワーク 

 

Kumpulan komputer yang 

terhubung secara fisik dan 

dapat berkomunikasi 

antara satu dengan yang 

lainnya dengan 

menggunakan aturan 

(protocol) tertentu 

 

W   

Web browser 

 

ブラウザ 

 

Perangkat lunak yang 

berfungsi untuk menerima 

dan menyajikan sumber 

informasi di Internet 

 

Website ウェブサイト Suatu halaman web yang 

saling berhubungan yang 

umumnya berada pada 

peladen yang sama 

berisikan kumpulan 

informasi yang disediakan 

secara perorangan, 

kelompok, atau organisasi 

 

 


