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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi non-verbal biasanya banyak dilakukan oleh mereka 

yang memiliki kekurangan dalam kemampuan berbicara (tuna wicara). 

Cara berkomunikasi yang dilakukan oleh para penyandang tuna wicara 

selama ini adalah menggunakan bahasa isyarat (menggunakan gerakan-

gerakan organ tubuh khususnya menggunakan jari). Namun bahasa 

isyarat yang digunakan oleh para penyandang tuna wicara sulit untuk 

dimengerti oleh orang-orang yang memiliki kemampuan bicara normal. 

Sehingga jika terjadi komunikasi diantara keduanya maka maksud dari 

pembicaraan mereka tidak akan tercapai. Oleh karena itu diperlukan 

sarana yang bisa digunakan oleh penderita tuna wicara agar mampu 

berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara normal melalui sebuah alat bantu yang merubah 

text menjadi suara. 

Sistem konversi Text-to-Speech (TTS) adalah suatu sistem yang 

mampu mengubah inputan yang awalnya berupa tulisan menjadi output 

yang berupa suara. Salah satu teknik yang digunakan pada Text-to-

Speech (TTS) adalah teknik penyambungan diphone. Diphone 

merupakan gabungan dari dua buah fonem. Teknik ini digunakan agar 

dapat menghasilkan tingkat kenaturalan keluaran suara yang tinggi[1]. 

N-gram adalah salah satu teknik dalam perhitungan kesamaan 

suatu string yang sudah diterapkan dalam beberapa domain bahasa. N-

gram merupakan sebuah metode yang diaplikasikan untuk pembangkitan 

suatu kata atau karakter. Metode N-gram digunakan untuk mengambil 

potongan-potongan karakter dari suatu huruf sejumlah n dari sebuah kata 

yang secara urut dibaca dari awal sampai akhir suatu kalimat. Untuk 

membantu pengambilan potongan-potongan kata yang berupa huruf 

tersebut, maka dilakukan padding dan blank diawal dan diakhir suatu 

kalimat [2]. 
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Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tugas 

akhir oleh Ali Mahdi (2011) dengan judul “ Aplikasi Pengolahan Kata 

dengan Text To Speech ( Studi Kasus SMPLB Negeri Malang )“[3]. 

Namun belum ada kesimpulan tentang kebenaran kategori text dan hasil 

keluaran dari aplikasi hanya berupa teknik pengucapannya saja dan 

pengolahan kata belum terlalu diperhatikan pengolahan kata sudah benar 

atau belum. Sedangkan dalam tugas akhir ini dilakukan penambahan 

suatu metode untuk pengolahan kata yang di inputkan oleh user, untuk 

membantu pengguna aplikasi (penderita tuna wicara) dalam pemahaman 

suatu text bahasa indonesia. Dalam model ini terdapat berbagai jenis 

metode untuk pengelompokan kata. Dalam tugas akhir ini menggunakan 

salah satu metode pengelompokan kata yaitu metode n-gram. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Text-to-Speech (TTS) pada aplikasi pelatihan 

komunikasi penderita tuna wicara?  

2. Bagaimana mengintegrasikan metode N-Gram sebagai pendukung 

Text-to-Speech pada aplikasi pelatihan komunikasi penderita tuna 

wicara? 

3. Bagaimana menerapkan metode N-gram dalam pemilahan kata? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai solusi dari 

permasalahan diatas  adalah : 

1. Merancang Text-to-Speech pada aplikasi pelatihan komunikasi 

penderita tuna wicara. 

2. Mengintegrasikan N-Gram sebagai pendukung Text-to-Speech pada 

aplikasi pelatihan komunikasi penderita tuna wicara. 

3. Menerapkan metode N-gram dalam pemilahan kata. 

 



3 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam 

tugas akhir ini antara lain: 

1. Obyek aplikasi ini ditujukan bagi penderita tuna wicara saja. 

2. Pengelompokan kata menggunakan metode N-gram. 

3. Text yang di inputkan berupa text bahasa indonesia saja. 

4. Yang diinputkan hanya berupa text tidak termasuk angka. 

5. Perancangan aplikasi hanya sebatas menjembatani antara user 

dengan komputer melalui inputan text dan aplikasi yang mampu 

mengeluarkan suara. 

6. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman java yang 

diimplementasikan pada komputer serta MBROLA speech engine 

sebagai pensintesa ucapan. 

7. Tidak memperhatikan teknik pengucapan kalimat. 

8. Tugas akhir ini tidak mengarah pada pembuatan alat bantu 

komunikasi untuk penderita wicara. 

9. Perancangan aplikasi ini tidak memperhatikan dialek pengucapan 

kalimat. 

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

Didalam menyusun skripsi ini, penulis berusaha mendapatkan 

serta mengumpulkan data yang lengkap guna menyusun skripsi ini. 

Adapun metode yang penulis gunakan dalam mendapatkan data-data 

adalah sebagai berikut : 

a. Kajian Pustaka  

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literature dari buku, 

artikel maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan aplikasi 

text to speech dengan menggunakan metode n-gram, mencari 

informasi tentang bagaimana cara merepresentasikan suatu text 

menjadi suara, mengumpulkan sumber pembelajaran tentang metode 

n-gram sebagai pembagi karakter pada suatu kalimat. 
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b. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi 

masalah yang akan diteliti, menganalisa kebutuhan yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi, memahami proses kerja aplikasi yang akan 

dibuat, memahami bagaimana proses kerja dari metode n-gram dan 

pengkonversian dari text menjadi outputan suara, dan menganalisa 

cara kerja program yang dibuat. 

c. Pembuatan Aplikasi 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah 

mengimplementasikan semua desaign yang sudah ditentukan dengan 

bahasa pemrograman yang sudah di pilih yang mana bahasa 

pemrograman yang dipilih adalah bahasa Java.  

d. Pengujian 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah melakukan test 

kepada semua modul atau komponen yang sudah diimplementasi. 

Serta menganalisa hasil yang telah dicapai apakah sudah sesuai 

dengan tujuan atau belum. 

e. Penulisan Laporan 

Pada penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan 

Tugas Akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4. Sistematika penulisan 

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sedemikian 

rupa dengan materi pembahasan yang saling berhubungan dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan    

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi 

pengerjaan, sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan teori  
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Bab II berisi mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip yang akan 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

Bab III : Analisa dan perancangan sistem  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana merancang, 

mendesain perangkat lunak yang akan dibuat pada tugas akhir ini. 

Bab IV : Implementasi dan pengujian  

Membahas mengenai implementasi fitur yang ada pada aplikasi 

dan pengujian kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat ini bekerja baik atau tidak. 

Bab V : Penutup 

Pada bab terakhir ini disajikan Kesimpulan dan Saran-saran yang 

penulis angkat berdasarkan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya. 

 

 


