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BAB I 

PENDAHULUAN 

              Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan 

sistematika pengerjaan yang berhubungan dengan tugas akhir yang di angkat. 

1.1       Latar Belakang 

  Dari berbagai macam cabang olah raga di Indonesia, bulutangkis 

merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup mendapat perhatian dan 

prioritas, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Bulutangkis atau badminton 

adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau 

dua pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan. Bulu tangkis bertujuan 

memukul bola permainan ("kok" atau "shuttlecock") melewati jaring agar jatuh di 

bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan 

melakukan hal yang sama. Disamping pemain bulutangkis, wasit merupakan salah 

satu peran penting dalam permainan tersebut. Keberadaan wasit dalam suatu 

pertandingan atau kejuaraan sangat penting, wasit merupakan ujung tombak untuk 

mensukseskan kejuaraan tersebut. Untuk itu wasit harus dibekali pengetahuan 

tentang peraturan permainan yang berlaku, sikap duduk yang baik, penampilan 

(perfomance) yang berwibawa dan mempunyai suara yang jelas. Kenyataan di 

lapangan seringkali berbeda, walaupun wasit sudah memiliki kriteria – kriteria di 

atas ternyata pada saat memimpin seringkali mengalami beberapa kendala salah 

satunya suara yang tidak jelas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran 

tugas seorang wasit dalam memimpin sebuah pertandingan.  Karena alasan 

tersebut maka ingin membuat sebuah aplikasi teks to speech yang nantinya dapat 

mempermudah wasit dalam mengerjakan tugasnya.  

Sistem konversi text-to-speech (TTS) merupakan suatu sistem yang 

mampu memproduksi sinyal ucapan secara otomatis melalui transkripsi grafem-

ke-fonem untuk kalimat yang diucapkan atau lebih mudahnya sistem yang dapat 

merubah teks menjadi suara. Perbedaan sistem TTS dengan talking machine biasa 

adalah keotomatisannya dalam mengucapkan kata-kata baru. Luasnya aplikasi 

yang ditawarkan oleh sistem TTS ini, dan berkembangnya beberapa perangkat/ 
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platform, seperti Handphone dan PDA, telah mendorong diimplementasikannya 

sistem TTS pada berbagai platform untuk berbagai keperluan. Dukungan 

hardware dan software yang memadai memungkinkan sistem TTS untuk 

diimplementasikan pada perangkat tersebut.  Oleh karena itu TTS memungkinkan 

untuk diimplementasikan pada bidang aplikasi yang beragam.  

 

1.2 Rumusan Masalah   

Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal sebaga 

berikut: 

1) Bagaimana membangun aplikasi mobile dengan menggunakan teknologi 

Text To Speech pada platform android? 

2) Bagaimana menerapkan metode Text To Speech pada wasit permainan 

bulutangkis? 

3) Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menggantikan tugas wasit 

permainan bulutangkis? 

4) Bagaimana merancang sebuah aplikasi TTS pada wasit permainan 

bulutangkis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian: 

           Tujuan yang ingin di capai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1) Merancang sebuah aplikasi Text To Speech pada wasit permainan 

bulutangkis berbasis android. 

2) Melakukan penerapan metode Text To Speech pada sebuah aplikasi bagi 

wasit bulutangkis. 

3) Merancang sebuah aplikasi dengan menggunakan metode TTS  yang 

nantinya mudah untuk di mengerti dan di pahami. 

4)      Memanfaatkan teknologi mobile yang sedang trend saat ini. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1) Program ini merupakan sebuah aplikasi dan bukan merupakan sebuah game. 
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2) Aplikasi ini di khususkan bagi wasit permainan bulutangkis 

3) Menggunakan library yang telah di sediakan oleh android yaitu library 

TextToSpeech 

4) Aplikasi yang di hasilkan hanya dapat berjalan pada mobile android. 

5)  Data panduan dan lokasi yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu 

data  yang di ambil melalui berbagai sumber seperti seperti majalah, internet, 

jurnal. 

 

1.5    Metodologi Pengerjaan 

1)       Studi literatur          

Tahap ini bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca                 

beberapa buku atau referensi yang berhubungan dengan topik 

permasalahan yang di ambil. Dengan cara mempelajari literatur-literatur 

berupa buku, jurnal dan artikel olahraga, ataupun website yang 

berhubungan dengan bulutangkis. Serta memperdalam pemahaman 

tentang sistem operasi mobile yang di gunakan. 

2)       Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

studi lapangan permainan bulutangkis ke gedung olahraga yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi masalah. Dengan melakukan identifikasi masalah 

maka kita nantinya bisa menentukan latar belakang masalah yang 

menjelaskan situasi dan hal-hal  yang menyangkut bidang yang akan di 

teliti. Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang akan di teliti secara 

tepat. Kemudian melakukan pengumpulan data tersebut. 

3)       Perancangan sistem   

 

 

 

 

Gambar 1.1 Arsitektur Aplikasi 
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Gambar 1.1 (Arsitektur Aplikasi) di atas menjelaskan bagaimana 

sistem yang di bangun bekerja. Di mulai dengan pengguna yang 

mengakses perangkat mobile (Android) untuk menjalankan aplikasi 

tersebut dan kemudian pengguna bisa melakukan pilihan menu Text To 

Speech atau panduan bulutangkis. Di dalamnya juga terdapat konfigurasi 

berupa pilihan suara yang di inginkan oleh user yaitu berupa suara wanita 

atau suara pria yang nantinya digunakan pada pilihan menu Text To 

Speech.  

4) Implementasi Sistem 

Sistem yang akan dibangun pada sistem ini adalah aplikasi berbasis mobile 

yang menggunakan teknolosi Text To Speech, dimana sistem ini mampu 

mengkonversikan tulisan menjadi suara yang berguna untuk membantu 

tugas dari seorang wasit bulutangkis.    

5) Pengujian Sistem 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah di implementasi dengan 

melakukan pencarian kekurangan atau error pada aplikasi untuk 

selanjutnya di lakukan perbaikan pada aplikasi. Pengujian ini meliputi 

reliabilitas, efektifitas, efisiensi, serta user friendly dari aplikasi tersebut.  

 

1.6    Sistematika Penulisan 

BAB  I      :     PENDAHULUAN  

Berisi tentang ulasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi pengerjaan, sistematika penulisan. 

BAB  II     :     LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang menyangkut pembuatan sistem. 

Sistem yang di bahas meliputi operating sistem android yang di 

guvnakan serta penggunaan library TextToSpeech pada metode 

Text To Speech yang di angkat.                   

BAB  III    :     ANALISA DAN PERANCANGAN SISITEM  

Analisa berisikan tentang cara kerja sistem yang dibuat beserta 

analisis dari sistem yang di buat sesuai dengan teori-teori dasar 

yang sudah ada  beserta  pembuatan UML (Unified Modeling 
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language). Perancangan sistem berisikan tentang bagaimana cara 

kerja, dan sistem yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi 

ini. 

BAB  IV    :     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Implementasi berisi tentang pembuatan program yang nantinya 

akan diimplementasikan pada device. Pengujian berisi tentang cara 

pengoperasian, serta menguji sistem tersebut pada device atau 

sistem operasi yang di angkat.                   

BAB  V     :     PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari sistem yang telah di buat dan di uji, 

serta analisa tentang kesesuaian dengan rumusan masalah dan 

tujuan yang di ungkap di atas, dan selanjutnya memberikan saran-

saran mengenai penggunaan serta pengembangan sistem di masa 

datang. 

 

 


