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BAB I 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan. Teknologi sudah sangat 

berkembang di era zaman sekarang. Bahkan teknologi sudah menjadi kebutuhan 

primer dari manusia di zaman modern. Seperti teknologi gadget yang merupakan 

sarana yang  memudahkan untuk melakukan  hubungan komunikasi. Dengan 

semakin berkembangnya teknologi gadget fungsi utama dari gadget yang awalnya 

untuk berkomunikasi menjadi jauh lebih berkembang. Dengan semakin 

berkembangnya gadget ini maka orang menjadi lebih mudah untuk mendapatkan 

informasi yang di inginkan. Dan semakin jauh berkembang gadget ini maka 

keberadaan gadget menjadi prioritas utama dari penggunanya. Bisa dikatakan 

kalau keberadaan gadget adalah assisten bagi penggunanya. 

Dengan perkembangan gadget ini maka munculah yang dinamakan 

Smartphone. Smartphone (Telepon cerdas) adalah telepon genggam yang 

mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang 

menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon 

yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang 

menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Sistem 

operasi yang dapat ditemukan di telepon pintar adalah Symbian OS, iOS, RIM 

BlackBerry, Windows Mobile, Linux, Palm, WebOS dan Android. Android dan 

WebOS dibuat oleh Linux, dan iOS dibuat oleh BSD dan sistem operasi 

NeXTSTEP berhubungan dengan Unix. 

Aplikasi Note Speech to Text ini merupakan aplikasi pembuat catatan 

yang membutuhkan voice dari pengguna untuk membuat sebuah catatan. Aplikasi 

ini akan berbeda dengan aplikasi Note Speech to Text yang lain karena dalam 

aplikasi ini akan ditambahkan fitur voice control. Sehingga apabila user 

menggunakan aplikasi ini untuk menjalankan semua perintah cukup untuk 

bersuara untuk membuat note, mengedit note, ataupun untuk menghapus note. 

Untuk menjalankan Aplikasi Note Speech to Text ini tentu saja harus ada paket 
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data (Internet) karena semua fungsi menu suara diambil langsung dari server 

Google API. Untuk memberikan Kenyamanan lebih pada pengguna aplikasi ini, 

maka aplikasi ini dilengkapi dengan save data secara online jadi pengguna bisa 

membackup data yang mereka punya di Email. Pada aplikasi yang akan dibuat 

pada penelitian ini berbasis sistem operasi Android. Android adalah sistem 

operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. 

Pada November 2013, Android menguasai pangsa pasar telepon pintar 

global, yang dipimpin oleh produk-produk Samsung, dengan persentase 64% pada 

bulan Maret 2013. Android memungkinkan penggunanya untuk memasang 

aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, 

Amazon Appstore, ataupun dengan mengunduh dan memasang berkas APK dari 

situs pihak ketiga. Aplikasi Android dikembangkan dalam bahasa pemrograman 

Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Android (SDK). 

SDK ini terdiri dari seperangkat perkakas pengembangan. Ada beberapa tingkatan 

atau versi dalam android yaitu Android v 1.1, CupCake (Android 1.5), Donut 

(Android 1.6), Eclair (Android 2.1), Gingerbread (Android 2.3), HoneyComb 

(Android 3.0), Android v4.0 Ice Cream Sandwich, Android v4.1 Jelly Bean, 

Android 4.4 kitkat. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengkonversi rekaman suara(voice) menjadi bentuk teks Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar? 

2. Bagaimana merancang tampilan aplikasi note yang semua fungsi menu 

menggunakan perintah suara? 

3. Bagaimana menerapkan perintah suara dalam menu aplikasi note speech to 

text? 

4. Bagaimana menerapkan fungsi backup data untuk menyimpan data cadangan? 

5. Bagaimana cara menguji kebenaran dari aplikasi note speech to text? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Aplikasi voice note yang mulai banyak digunakan kemudian lebih 

dikembangkan dengan versi yang menggunakan voice menu. 

2. Tujuan dari aplikasi note speech to text ini mengubah fungsi manual aplikasi 

catatan. Aplikasi note dibuat tidak dengan mengetik lagi tetapi user membuat 

catatan dengan voice. 

3. Menambahkan fungsi save data secara online (E-mail) agar user bisa 

membuka file dimana saja dan bisa membackup data yang sudah ada. 

4. Fungsi editing menggunakan voice adalah fitur baru yang merupakan 

pengembangan dari aplikasi note sebelumnya. 

 

1.4 Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak jauh menyimpang dari 

permasalah pada  tujuan antara lain : 

1. Aplikasi berjalan apabila ada koneksi internet karena API langsung diambil 

dari Google Play. 

2. Deteksi kevalidan text tergantung pada kejelasan voice atau pengucapan user. 

3. Speech to text akan berhenti merekam dan mengconvert ke dalam bentuk tulis 

apabila grafik suara tidak stabil(naik turun). 

4. Aplikasi note speech to text akan mengubah bentuk voice ke bentuk text. sama 

persis dengan apa yang diucapkan user tanpa mengubah susunan kalimat 

seperti SPOK(Subjek-Predikat-Objek-Keterangan). 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah- langkah, antara lain yaitu 

mengumpulkan data mengenai aplikasi note android. Mempelajari dari aplikasi 

note yang sudah ada kemudian mulai mencari hal yang bisa dikembangkan. 
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Mempelajari beberapa literatur, referensi dari berbagai sumber seperti artikel, 

jurnal, informasi dari buku maupun internet mengenai aplikasi android. 

Khususnya tentang aplikasi speech to text dan aplikasi note android. Selanjutnya 

yaitu melakukan pendalaman materi yang berhubungan dengan pembangunan 

aplikasi. 

 

2. Analisis  

 Pada tahap ini diawali dengan perbandingan analisa sistem pada aplikasi 

note yang mempunyai konsep yang serupa. Kemudian mulai mengembangkan 

aplikasi sehingga muncul aplikasi note speech to text. Melihat dari analisis 

kebutuhan user dari aplikasi note sebelumnya sehingga kemudian ditambahkan 

beberapa fitur yang sebelumnya belum ada pada aplikasi yang mempunyai konsep 

serupa. 

 

3. Desain 

 Pada tahap desain terdapat beberapa penggambaran desain aplikasi dengan 

flowchart yaitu seperti Use Case diagram dan Activity diagram. Dari Use Case 

model akan dijelaskan dari beberapa menu atau fitur yang bisa dilakukan oleh 

pengguna aplikasi. Sedangkan Activity diagram menjelaskan jalannya aplikasi. 

 

4. Implementasi 

Pada tahap implementasi akan dijelaskan tentang sistem dari aplikasi yang 

akan dibangun. Sistem aplikasi akan di coding menggunakan Eclipse. Peranti 

tengah, perpustakaan perangkat lunak, dan API ditulis dalam C, dan perangkat 

lunak aplikasi berjalan pada kerangka kerja aplikasi. Sistem aplikasi 

menggunakan bahasa pemrograman android java dan HTML yang hasilnya akan 

menjadi aplikasi berekstensi (.APK). 

 

5. Pengujian  

Pada tahap uji coba akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan dengan user mencoba untuk berbicara kemudian aplikasi 

merekam dan mengkonversi menjadi bentuk text.  
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b. Untuk pengujian lain user akan membuat pilihan menu dengan perintah suara 

contohnya untuk membuat note baru,editing note dan menghapus note. 

c. Pengujian editing note dengan cara menyisipkan kata baru atau  menghapus 

beberapa kata dari note yg sudah dibuat. 

d. Untuk mengetahui seberapa penting prioritas note yang sudah dibuat maka 

setiap note akan di uji coba untuk diberikan rating. 

e. Pengujan untuk menyimpan dan mem-backup data dengan cara menyimpan 

online di E-mail. 

 

6. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 

dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil-hasil yang diperoleh selama 

pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu 

sebagai berikut: 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang konsep dari Speech to 

text, teori mengenai voice recognition, UML (Unified Modeling 

Language), Konsep note (catatan), Rating, Konsep Intent, 

menyimpan data dalam bentuk own cloud seperti di gmail. 

BAB 3  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi : analisa kebutuhan aplikasi, analisa proses dari 
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aplikasi dan analisa output dari aplikasi. Sedangkan perancangan 

sistem meliputi : Use Case model dan Activity Diagram . 

BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem aplikasi yang 

dibangun. Kemudian dilakukan pengujian sistem aplikasi untuk 

mengetahui kesesuain aplikasi berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan atau tidak. 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil 

sistem dari aplikasi yang sudah dibangun. Dan berisi tentang kritik 

dan saran dari penulis . 

 

 


