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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya teknologi smartphone yang berkembang di 

era moderen seperti sekarang ini memungkinkan seseorang untuk dapat 

langsung mendengarkan sebuah text-to-speech (TTS ) dari smartphone. 

Sehingga pengguna atau user tidak lagi harus bersusah payah untuk 

membuka smartphone mereka untuk mengetahui isi pesan dari Facebook 

yang telah di terimanya. 

Semua kemudahan itu dapat dilakukan karena text-to-speech 

merupakan suatu sistem yang mampu memproduksi sinyal secara otomatis 

dari sebuah text yang diterimanya kemudian merubah text tersebut menjadi 

sinyal bunyi yang dapat langsung di dengar. 

 Dengan adanya aplikasi TTS yang handal berbagai kebutuhan 

informasi dapat terpenuhi dengan mudah seperti misalnya pembacaan 

notifikasi SMS dan notifikasi panggilan masuk. Akan tetapi dalam 

membangun sebuah aplikasi TTS yang handal memiliki beberapa 

permasalahan yang cukup rumit dikarenakan adanya perbedaan berbagai 

bahasa yang ada. Oleh karena itu tingkat keberhasilan suatu program TTS 

dapat diukur dari tingkat kepekaannya dalam mengidentifikasi text dan 

membedakan antara text yang menggunakan bahasa baku dan text yang 

menggunakan bahasa tidak baku serta kejelasan dalam membacakan sebuah 

text yang tidak berbahasa baku. 

Dalam tugas akhir ini, akan dilakukan perancangan suatu sistem yang 

dapat merubah sebuah text menjadi sinyal bunyi dan. Namun text disini 

bukan berasal dari inputan manusia melainkan dari notifikasi yang 

dikirimkan oleh Facebook kepada pangguna aplikasi Facebook for Android. 

Aplikasi TTS ini nantinya akan membacakan setiap pesan text yang 

dikirimkan oleh Facebook pada smartphone Android. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Merancang sebuah aplikasi 

notification text-to-speech Facebook yang diterapkan pada smartphone 

berbasis Android.? 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi ini adalah merancang sebuah 

aplikasi notification text-to-speech Facebook yang diterapkan pada 

smartphone berbasis Android. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalahan pada skripsi ini adalah : 

1. Aplikasi text-to-speech ini dapat berjalan apabila paket data pada mobile 

dihidupkan. 

2. Logat bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. 

3. Notifikasi yang dibacakan hanya berupa pesan text.   

4. Notifikasi pesan yang berupa gambar tidak dibacakan. 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1. Studi Literatur 

Mengumpulkan berbagai informasi dan mempelajari literatur-

literatur baik berupa buku, jurnal dan artikel, maupun website yang 

berhubungan dengan text-to-speech, Facebook serta memperdalam 

pengetahuan tentang Android smartphone. 

1.5.2. Analisa Kebutuhan 

Untuk membangun suatu aplikasi notification text-to-speech 

Facebook pada Android analisa kebutuhan yang digunakan yaitu: 
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1. Mencari pengertian tentang text-to-speech yang digunakan pada 

Android. 

2. Menggunakan mekanisme kerja dari text-to-speech pada Android. 

3. Mencari implementasi pembuatan aplikasi text-to-speech pada 

Android. 

 

1.5.3. Perancangan Aplikasi 

Dari hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya dibuat 

perancangan untuk membuat aplikasi. Rancangan ini terdiri dari 

desain masukan, desain keluaran, dan proses. 

 

1.5.4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi yang dapat 

merubah tulisan menjadi sinyal suara pada smartphone Android. 

Adapun aplikasi-aplikasi pendukung dalam pembuatan tugas akhir ini 

diantaranya: 

1. Eclipse v.3.8.0 sebagai IDE dan platform emulator android. 

2. Aplikasi Facebook for Android. 

3. Android smartphone (Galaxy Ace 2) sebagai device untuk 

pengujian. 

 

1.5.5. Pengujian 

Setelah pembuatan aplikasi, maka akan dilakukan pengujian 

untuk mengetahui kinerja sistem aplikasi sesuai dengan parameter – 

parameter yang sudah ditentukan. 

 

1.5.6. Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis melakukan proses dokumentasi data dan 

segala hal yang terkait dengan pengembangan aplikasi yang nanti 

dokumentasinya dapat dijadikan bahan acuan untuk mempelajari  

aplikasi text to speech ini. 
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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 notification text-to-speech Facebook 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  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara 

membaca buku pemrograman Android, mencari referensi yang 

berhubungan dengan notifikasi Facebook, dan text-to-speech, baik 

dari bahan kuliah, jurnal, maupun referensi secara online, yaitu 

dengan mengunjungi situs – situs website yang menyediakan tutorial 

mengenai pemrograman Android. 

 BAB III  : ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN  

  SISTEM 

Bab ini meliputi analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

dengan membangun struktur program dari aplikasi notification text-to-

speech Facebook. Sedangkan perancangan sistem meliputi pembuatan 

aplikasi notifikasi text-to-speech Facebook. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi sistem aplikasi notification 

text-to-speech Facebook  yang berbasis Android, lalu penjelasan – 

penjelasan dari hasil implementasi yang dilakukan berdasarkan 

parameter – parameter pengujian. 
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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. 

 

 

 


