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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern komunikasi data menjadi pilihan selain berkomunikasi

dengan bertemu secara langsung, seperti menggunakan aplikasi SMS dan instant

messenger, dikarenakan dengan menggunakan aplikasi SMS dan instant

messenger kita berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang

kita tuju dan juga kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang pada waktu yang

hampir bersamaan dengan tempat yang berbeda. Instant Messenger merupakan

perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman pesan singkat (instant

messaging). Pesan ini merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih

menggunakan teks yang diketik menggunakan keyboard dengan cara

menginputkan huruf yang akan disusun menjadi sebuah kata. Menurut sebuah

media pemberitaan[1], penggunaan aplikasi instant messenger seperti BBM

(BlackBerry Messenger) lebih diminati daripada menggunakan SMS dikarenakan

pengguna lebih leluasa menggunakan aplikasi BBM hal itu disebabkan dengan

dukungan beberapa fitur dari aplikasi BBM dan juga dengan menggunakan

aplikasi instant messenger kita hanya membutuhkan paket data yang disediakan

provider.

Terkadang kita menginginkan bisa menuliskan ke dalam bentuk dokumen

dari apa yang kita bicarakan tetapi kita tidak perlu repot-repot untuk mengetiknya.

Teknologi untuk mengubah suara menjadi teks disebut dengan speech recognition

dimana pengguna cukup mengucapkan isi pesan dan kemudian sistem akan

mengkonversi suara menjadi teks, tak hanya itu pengguna juga bisa menggunakan

suara sebagai perintah. Teknologi ini memanfaatkan suara sebagai inputan yang

akan di proses menjadi perintah atau di konversi menjadi teks. Pemanfaatan

teknologi  ini banyak diterapkan pada aplikasi-aplikasi instant messenger yang

berfungsi sebagai masukan teks dalam penulisan pesan dengan tujuan untuk

mempermudah dan mempercepat proses penulisan teks. Pada penerapnnya dalam

aplikasi instant messenger user masih melakukan proses masukan teks

menggunakan keyboard.
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Penggunaan keyboard dalam penulisan teks tentunya akan memakan

waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan inputan suara

dikarenakan jika menggunakan keyboard masukan yang akan kita ketik harus

diketik dengan huruf per huruf sedangkan jika memanfaatkan teknologi speech

recognition pengguna hanya perlu berbicara seperti biasa kemudian sistem akan

mengkonversi suara tersebut menjadi teks. Teknologi ini sangat membantu untuk

memudahkan serta waktu yang dibutuhkan akan semakin efisien.. Dalam kondisi

tertentu penulisan kalimat dengan menggunakan keyboard juga akan

menghasilkan output yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti dalam

kondisi terburu-buru.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka timbul gagasan untuk

membuat aplikasi tentang “Pemanfaatan Speech Recognition Dalam Penulisan

Text Pada Instant Messenger Berbasis Android” yang memanfaatkan speech

recognition dalam penulisan teks dengan input suara bahasa Indonesia tanpa

menggunakan keyboard. Pada aplikasi ini terdapat fitur voice command yang

memanfaatkan suara sebagai perintah untuk mengirimkan teks pada aplikasi

instant messenger, nantinya aplikasi  akan dikemas dengan desain yang sederhana

dan dengan fitur yang memudahkan pengguna aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan

masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan speech recognition dalam penulisan teks pada

platform Android ?

2. Bagaimana membuat perintah dengan menggunakan suara ?

3. Bagaimana membuat aplikasi yang bisa melakukan share text pada aplikasi

instant messenger ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai

berikut:
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1. Memanfaatkan speech recognition dalam penulisan teks pada platform

Android.

2. Membuat aplikasi yang bisa memanfaatkan suara sebagai perintah.

3. Membuat aplikasi yang bisa melakukan share text pada aplikasi instant

messenger.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi berjalan pada platform android

2. Input suara dilakukan pada tempat yang tidak berisik

3. Input suara harus bahasa Indonesia yang baku

4. Teks dikirimkan sebagai pesan baru (chatting)

5. Jeda dalam input suara sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama

6. Aplikasi menggunakan Google API

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Studi Literatur

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan dengan

proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. Seperti mengumpulkan berbagai

macam jurnal, artikel dan buku-buku penunjang lainnya dengan tujuan

memperoleh dasar teoritis gambaran  dari apa yang akan dilakukan.

1.5.2 Analisa dan perancangan

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang

telah terkumpul dan membuat design rancangan sistem. Analisa design sistem

menggunakan beberapa tabel dan flow chart sebagai acuan bagaimana sistem ini

berjalan. Sehingga dengan adanya tabel yang sudah dijelaskan maka dari situlah

sistem tersebut bisa terbaca.
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1.5.3 Implementasi

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu

implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi sistem lalu

transformasi hasil desain.

1.5.4 Deployment dan Pengujian

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan dan

dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila terjadi error

dan lain sebagainya pada program ini maka akan segera dilakukan perbaikan.

Pada tahap uji coba, aplikasi yang telah selesai dibuat akan dites oleh user.

1.5.5 Pembuatan Laporan

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil penelitian

dan pengerjaan sistem.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan sistem

perangkat lunak aplikasi Pemanfaatan Speech Recognition Dalam Penulisan Teks

Pada Instant Messenger Berbasis Android.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini berisi tentang perancangan sistem, serta perancangan Interface

(Interface Design).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang telah dibuat pada

Bab sebelumnya.
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BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusunan Pemanfaatan

Speech Recognition Dalam Penulisan Teks Pada Instant Messenger Berbasis

Android.


