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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar belakang masalah  

Pada era modern ini teknologi semakin berkembang dengan pesat. 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. Perbedaan sistem TTS dengan talking machine biasa adalah 

keotomatisannya dalam mengucapkan kata-kata baru. Oleh karena itu TTS 

memungkinkan untuk diimplementasikan pada bidang aplikasi yang beragam 

seperti aplikasi sms bicara, buku digital dan pembaca email otomatis.  

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut 

kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang 

ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, 

namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman 

mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan 

sebutan pengikut.(Wikipedia.com). Dengan semakin berkembangnya Text To 

Speech, kita dapat mendengarkan pesan yang diberikan kepada twitter kita tanpa 

harus membuka layar smartphone terlebih dahulu. Text To Speech akan 

mengkonversi text yang ada di pesan twitter menjadi suara  kata natural yang 

dapat kita mengerti. Alasan membutuhkan Text to Speech yaitu agar user tidak 

perlu repot untuk membuka layar smartphone mereka untuk membaca twitter 

sehingga user hanya perlu untuk mendengarkan saja. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi berbagai hal berikut: 

1. Bagaimana mengambil data text dari twitter dan menampilkannya ke 

aplikasi? 

http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroblog
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2. Bagaimana cara mendeteksi karakter text pada twitter dan mengkonversi 

menjadi suara ? 

3. Bagaimana cara menerjemahkan kata slang dalam tweet dan menggantinya 

berdasarkan kamus slang yang telah ditentukan? 

4. Bagaimana cara menampilkan tweet yang masuk ke sistem aplikasi 

twitter? 

 

1.3 Tujuan 

Mengubah tulisan text menjadi fonem pada aplikasi twitter client saat 

menerima pesan twitter sehingga user dengan mudah mendengarkan pesan tanpa 

harus melihat ke layar smartphone. 

 

1.4 Batasan masalah 

Adapun batasan masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini digunakan pada smartphone berbasis android. 

2. Aplikasi ini dipakai hanya untuk membaca mention tweet yang masuk. 

3. Ponsel smartphone harus dalam keadaan aktif dan terkoneksi dengan 

internet. 

4. Kata slang yang digunakan adalah kata slang berbahasa Inggris. 

5. Librari Text To Speech yang digunakan menggunakan Android TTS 

bahasa Inggris. 

 

 

1.5 Metodologi 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

1.5.1 Studi Literatur 

Pada metode ini mengumpulkan literature yang berhubungan dengan 

Text To Speech. 

 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 

Untuk membangun suatu aplikasi TweetAlert TTS  pada android 

analisa kebutuhan yang digunakan yaitu: 
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1. Mencari pengertian tentang dasar teori text-to-speech yang digunakan 

pada android. 

2. Menganalisa kebutuhan sistem text-to-speech pada android. 

3. Mencari implementasi pembuatan dan pengujian aplikasi text-to-

speech pada android. 

 

 

1.5.3 Perancangan Sistem  

Dari hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya dibuat perancangan 

untuk membuat aplikasi. Rancangan ini terdiri dari kebutuhan non-

fungsional,kebutuhan fungsional, usecase, statechart, activity, class diagram 

dan sequence diagram. 

 

1.5.4 Implementasi  

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi Twitter TTS yang 

berisi beberapa potongan source code dan penjelasannya. Beberapa aplikasi 

tambahan atau pendukung sebagai berikut: 

1. Eclipse Indigo sebagai IDE dan platform emulator android. 

2. Android Virtual Device v.2.3.6 (Gingerbread). 

3. Smartphone Android Xperia J (Jelly Bean). 

 

1.5.5. Pengujian 

Setelah pembuatan aplikasi, maka akan dilakukan pengujian untuk 

mengetahui hasil kinerja dari pembuatan program berupa parameter dan 

pendapat melalui quisioner. 

 

1.5.6. Pembuatan Laporan dan Kesimpulan 

Pada tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil dari yang 

diimplementasikan diatas. Serta menyimpulkan hasil yang telah dievaluasi 

selama percobaan dan pengimplementasian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi Twitter 

Textt To Speech pada smartphone android, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi 

dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

BAB II : DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan referensi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan diuji mulai dari jurnal, maupun referensi 

secara online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs website yang 

menyediakan tutorial mengenai pemrograman android. 

 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang meliputi bagaimana 

sistem bekerja, dan UML dari aplikasi yang dibuat. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi sistem aplikasi aplikasi Twitter TTS 

dan penjelasan mengenai program serta pengujian terhadap hasil 

implementasi dari program. 

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa 

dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari pembuat 

aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan 

aplikasi. 

 

 


