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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

sistem yang akan dibuat. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah 

materi tentang sistem android, Speech Recognation, library Pocketsphinx, 

mikrokontroler arduino dan perangkat-perangkat  yang meliputi koneksi antara 

android dan mikrokontroler. Semua materi di butuhkan dalam penunjang 

pembangunan sistem sehingga sistem dapat dibuat dengan sesuai rancangan. 

2.1 Sistem operasi android  

Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencangkup sistem operasi, middlewire, dan aplikasi. Android  

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka sendiri. Mobile phone pertama yang menggunakan sistem operasi android 

versi pertama adalah HTC, sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 5 

november 2007 dan versi SDK (Software Development Kit), dan saat ini android 

berkembang sangat pesat. Sistem operasi ini mengadopsi Linux Kernel, sistem open 

source dipilih agar dapat memberi kebebasan pada operator dan vendor untuk 

mengembangkan system operasi tersebut. 

Saat ini sudah banyak vendor smart phone yang memproduksi berbasis 

android, hal ini terjadi karena android adalah sistem operasi yang open source 

sehingga bebas di distribusikan dan dipakai oleh vendor manapun. Android sendiri 

sudah sangat lengkap baik dari segi sistem operasi, aplikasi dan tools 

pengembanngan, market aplikasi serta dukungan yang sangat tinggi dari komunitas 

open source didunia. 

2.1.1 Arsitektur Andorid 

Meskipun android merupakan sistem operasi yang berbasis Linux, tetapi google 

sebagai pencipta android mengibaratkan android sebagai sebuah tumpukan 

software. Setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang 

mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. andoid juga memiliki 

arsitektur-arsitektur yang secara garis besar arsitektur android dapat dijelaskan 

melalui gambar berikut:  
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Gambar 2.1 Arsitektur Android 

2.1.2 Aplication dan Widgets 

Aplikasi dan widget merupakan lapisan yang paling tampak pada pengguna ketika 

menjalankan program. Pengguna hanya akan melihat program ketika di gunakan 

tanpa mengetahui proses yang terjadi dibalik lapisan aplikasi. Lapisan ini berjalan 

dalam android runtime dengan menggunakan class dan service  yang tersedia pada 

framework aplikasi. Layer aplikasi android juga menggunakan Aplication 

Programming Interface (API). 

2.1.3 Application Framwork  

Android menyediakan class-class yang dapat di gunakan untuk mengembangkan 

aplikasi android. Selain itu, juga menyediakan abstrak genetic untuk mengakses 

perangkat, serta mengatur tampilan user interface dan sumber daya aplikasi. 

Adapun bagian terpenting dalam kerangkan aplikasi android adalah sebagai berikut: 

1. Activity Manager: berfungsi untuk mengontrol jalannya sebuah aplikasi dan 

menjaga keadaan ”backstack“ untuk navigasi penggunaan. 

2. Content Providers: berfungsi untuk merangkum data yang memungkinkan 

digunakan oleh aplikasi lainnya, seperti daftar nama. 

3. Resuource Manager: untuk mengatur sumber daya yang ada dalam program. 

Serta menyediakan akses sumber daya diluar kode program, seperti karakter, 

grafik, dan file layout. 
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4. Location Manager: berfungsi untuk memberikan informasi detail mengenai 

lokasi perangkat android berada. 

5. Notification Manager: mencakup berbagai macam peringatan seperti, pesan 

masuk, janji, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan pada status bar. 

2.1.4 Libraries 

Libraries merupakan kumpulan dari program atau fungsi yang telah ada 

pada compiler, di mana fitur-fitur android berada pada library tersebut. Hal ini 

memudahkan para pengembang aplikasi memanggil fungsi-fungsinya ketika 

menjalankan aplikasi. Android menggunakan beberapa paket pustaka yang terdapat 

pada C/C++ dengan standar Berkeley Software Distribution (BSD). Beberapa 

pustaka seperti: audio, video, surface manager, 2D, 3D, SQLite, SSI, dan WebKit 

untuk browser. 

2.1.5 Android Runtime 

Pada android tertanam paket pustaka inti yang menyediakan sebagian besar 

fungsi android. Runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi android 

menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang telah ada. Layer ini  yang 

membuat android dapat dijalankan dimana dalam prosesnya menggunakan Linux 

untuk implementasi. Dalvik Virtual Machine (DVM) merupakan mesin yang 

membentuk kerangka dasar sistem operasi android. 

2.1.6 Linux Kernel 

Android dibangun di atas kernel Linux 2.6. Namun secara keseluruhan 

android bukanlah linux, karena dalam android tidak terdapat paket standar yang 

dimiliki oleh linux lainnya. Linux merupakan sistem operasi terbuka yang handal 

dalam manajemen memori dan proses. Oleh karenanya pada android hanya terdapat 

beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, manajemen memori, 

manajemen proses, jaringan dan driver. 

2.1.7 Komponen Aplikasi Android  

a. Activity 

Suatu activity yang menyajikan user interface (UI) kepada penggunanya, sehingga 

pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah aplikasi android bisa jadi hanya 

memiliki satu activity. Satu activity biasanya akan dipakai untuk menampilkan 
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aplikasi atau yang bertindak sebagai user interface (UI) saat aplikasi diperlihatkan 

kepada user. Untuk berpindah dari satu activity ke activity lain kita dapat 

melakukannya dengan satu event. 

b. Service 

Service tidak memiliki graphic user interface (GUI), tetapi service berjalan secara 

background, jadi service disini merupakan kebalikan dari activity service tidak 

memiliki tampilan antarmuka, sehingga tidak terlihat oleh pengguna.  

c. Broadcast Receiver 

Broadcast Receiver merupakan komponen yang  berfungsi menerima dan bereaksi 

untuk menyampaikan notifikasi. Contoh broadcast seperti notifikasi zona waktu 

berubah, baterai low, gambar telah selesai diambil oleh kamera, atau pengubahan 

referensi bahasa yang digunakan. Broadcast receiver tidak memiliki user interface 

(UI), tetapi memiliki sebuah activity untuk merespon informasi yang mereka 

terima, atau mungkin menggunakan notification manager untuk memberi tahu 

kepada pengguna, seperti lampu latar atau vibrating perangkat dan lain sebagainya.  

d. Content Provider 

Content provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga bisa 

digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file sistem seperti database 

SQLite. Content provider menyediakan cara untuk mengakses data yang 

dibutuhkan oleh suatu activity, misalnya ketika menggunakan aplikasi yang 

membutuhkan peta, atau aplikasi yang membutuhkan untuk mengakses data kontak 

dan navigasi. 

2.2 Pengenalan Suara Otomatis (Speech Recognition) 

Pengenalan ucapan atau suara (Speech Recognition) adalah suatu teknik yang 

memungkinkan sistem komputer untuk menerima input berupa kata yang di 

ucapkan oleh pengguna. Kata-kata tersebut diubah bentuknya menjadi sinyal digital 

dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka lalu di 

sesuaikan dengan kode-kode tertentu dan di cocokkan dengan suatu pola yang 

tersimpan dalam suatu perangkat. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat 

di tampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi. 

Teknologi pengenalan ucapan merupakan gabungan dari banyak disiplin ilmu 

diantaranya: Pemrosesan sinyal, aljabar linier, probabilitas, linguistic(ilmu bahasa), 
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ilmu komputer, dan masih banyak lagi untuk penunjang yang lainnya. Secara umum 

alur dari pengenalan suara yakni seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.2 Speech Recognation. 

Input merupakan aliran suara yang masuk dan akan diidentifikasi oleh sistem lalu 

masuk ke dalam decorder yang akan mengenali suara yang masuk, dan hasil 

keluaran berupa urutan kata yang diucapkan. 

2.2.1 Language Model 

Model bahasa berfungsi sebagai penentu kata yang akan muncul saat proses 

pengenalan suara otomatis. Terdapat 2 macam model bahasa yakni berdasarkan 

aturan gramatikal/context-free grammar (CFG) dan pendekatan statistic 

2.2.2 Transcription File 

Berupa teks yang akan diucapkan pembicara atau perekam suara yang dalam 

bentuk file atau corpus file. 1 baris transcription file merepresentasikan 1 corpus 

file. Tanda per baris transcription file diawali dengan <s> dan di akhiri dengan 

tanda </s>, diikuti dengan ID corpus file. Transcription file disimpan dengan 

ekstensi *.transcription. Terdapat 2 bentuk file transcription dalam suatu proyek, 

yakni transcription file untuk data training dan transcripton untuk data testing. 

Pembagian data transcription file untuk data training dan testing tergantung pada 

pembuat dan penguji. 

2.2.3 Control File 

Berupa plain teks yang berisi tiap ID corpus file tanpa ekstensi ditulis secara 

vertical/per baris. Dalam suatu proyek terdapat 2 control file yakni untuk training 

dan testing. Jumlah baris dari control file dan baris  pada transcription file yang 

diawali <s> dan diakhiri </s> berjumlah sama untuk tiap file training dan testing  
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2.2.4 Phone File  

Merupakan pelafalan dasar dari seluruh kalimat/sub-kata yang terdapat di 

dictionary file. Umumnya berisi sesuai standar dari yang International Phonetic 

Alphabet (IPA). 

2.3 CMU Sphinx 

Sphinx adalah opensource untuk speech recognition yang di kembangkan oleh 

Carniage Mellon University (CMU). Sphinx telah melahirkan beberapa produk 

berupa kumpulan library untuk keperluan penelitian tentang (ASR). Beberapa 

produk dari Sphinx antara lain seri pengenalan suara (Sphinx 2-4), pengenalan 

suara untuk perangkat tambahan (PocketSphinx), dan model acoustic trainer 

(SphinxTrain). 

 

Gambar 2.3 Arsitektur Sphinx. 

Sumber: Mokhammad Hilman, Fatah Eko Setiawan dan  Budi Darma Setiawan 

Keuntungan pengguna Sphinx disini adalah dapat berjalan disemua 

platform, memiliki dokumentasi yang lengkap, open source, dapat dikembangkan 

dalam bahasa C dan Java, serta memiliki decoder untuk perangkat bergerak. Produk 

dari CMUSphinx antara lain Sphinx-2, Sphinx-3, Sphinx-4, PocketSphinx, 

SphinxTrain, SphinxBase, dan AN4. Sphinx-2 merupakan sistem pengenalan suara 

dengan kosakata yang besar secara tepat, akan tetapi kurang akurat. Fungsi Sphinx-

3 sama dengan Sphinx-2 tetapi lebih lambat pemprosesannya dengan hasil yang 
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lebih akurat. Sphinx-4 merupakan versi Sphinx dalam bahasa Java, dengan 

kelebihan pada kecepatan dan keakuratan pada pemrosesan pengenalan suara.  

2.3.1 SphinxBase  

Sphinxbase menyediakan library yang digunakan dibeberapa proyek CMUsphinx. 

2.3.2 PocketSphinx 

Merupakan pengenalan ucapan versi mobile. Proses pembelajaran unit-unit 

suara di dalam library ini disebut training, sedangkan proses menggunakan 

pengetahuan yang diperoleh untuk menyimpulkan urutan yang paling mungkin dari 

unit dalam sinyal yang diberikan disebut decoding, atau secara sederhana disebut 

pengenalan (recognition). Karena terdapat dua proses tersebut maka diperlukan 

sphinx trainer dan sphinx decoder. PocketSphinx adalah library yang berkorelasi 

dengan library lain yaitu sphinxbase yang menyediakan fungsionalitas umum untuk 

semua tools.yang ada di CMUSphinx project.  

2.3.3 SphinxTrain 

Merupakan alat untuk melakukan training modek akustik. SphinxTrain juga 

sebagai trainer padan Sphinx-3 dan PocketSphinx. Parameter yang diubah selama 

training antara lain senome dan density. Parameter-parameter ini bergantung pada 

jumlah kosakata dan lama waktu training berdasarkan banyak pengucapan dari 

speaker. Rata-rata jumlah senone dan density yang diberikan ditampilkan pada 

Tabel 2.1.  

Table 2.1 Sejarah versi Android  

Jumlah 

Kosakata 

Lama waktu 

training 

Senone Density Keterangan 

20 5 200 8 Tidigits Digits Recognition 

100 20 2000 8 RM1 Command and Control 

5000 80 4000 16 WSJ1 5k Small Dictation 

20000 80 4000 32 WSJ1 20k Big Dictation 

60000 200 6000 16 HUB4 Broadcast News 

60000 2000 12000 64 Fisher Rich Telephone 

Transcription 

Sumber: Dokumentasi CMUSphinx. 
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2.3.4  AN4 

Merupakan basis data alfanumerik yang secara default berisi language 

model,lexion, acoustic model. Folder AN4 terdiri dari etc, feat, logdir, 

model_parameters, model_architecture, dan wav. Folder wav berisi corpus file. 

Folder etc berisi lexicon,phone file, language model, filter file, control file, dan 

transcription file. Folder feat berisi segmentasi corpus file berupa vector fitur 

MFCC. Folder logdir berisi file log yang menampilkan eror selama pembuatan 

acoustic model. Folder model_parameters berisi hasil pembuatan acoustic model. 

2.3.5 Perl 

Adalah singkatan dari Practical Extraxtion and Report Language. Perl 

merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Larry Wall pada tahun 1986 

yang pada awalnya digunakan sebagai perangkat lunak untuk menulis program di 

lingkungan UNIX. Perl menggabungkan kemampuan bahasa C, utilitas sed dan 

awk/grep dab fitur shell . Karasteristik bahasa pemrograman level rendah umumnya 

memliki kesulitan dalam penulisannya, akan tetapi memliliki kecepatan yang baik 

untuk memproses program, dan tidak terbatas. 

Karasteristik bahasa pemrograman level tinggi yakni memproses program 

lebih lambat, dan terbatas, tetapi memiliki kelebihan dan kemudahan dalam 

penulisan program. Perl memiliki karasteristik mudah dipahami, hamper tidak 

terbatas, dan cepat. Perl memiliki kelemahan yakni algoritma dalam program yang 

telah dibuat, tidak dapat dilihat orang lain. Selain itu, orang lain tidak dapat 

mengurus atau mendebug kode yang kita buat. 

2.3.6 SWIG 

Swig Wrapper and Interface Generator (SWIG) merupakan perangkat lunak yang 

menghubungkan antar bahasa pemrograman. SWIG ditulis dengan C dan C++ 

dengan bahasa yang lebih tinggi. SWIG pertama kali dibuat oleh insinyur dari 

laboratoriu nasional Los Alamos. Kelebihan SWIG antara lain memiliki library 

untuk penulisan program, memiliki performa yang baik dan bersifat open source. 
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2.4 Mikrokontroler 

2.4.1 Pengenalan Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 

masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus 

dengan cara khusus. Mikrokontroler dibuat dalam satu chip atau hardware tunggal 

. Pada mikrokontroler terdapat CPU, ROM, RWM, I/O paralel, I/O seri, counter-

timer, dan rangkaian clock mejadi satu bagian di dalam chip. Cara kerja 

mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data, ada beberapa macam 

mikrokontroler dan salah satunya Arduino yang merupakan alat perangkat keras 

yang dapat mengendalikan sebuah alat seperti lampu. 

2.4.2 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro yang single-board yang sifatnya open 

sourcen, di turunkan dari wiring platform yang di rancang untuk memudahkan 

pengguna elektonik dalam berbagai bidang. Arduino memiliki posesor Atmel AVG 

dan software, yang mempunyai bahasa pemrogaman sendiri. Komponen utama 

didalam papan arduino adalah sebuah Atmel Corporation. Berbaga papan arduino 

menggunakan tipe ATmega yang berbeda-beda tergantung dari 

spesifikasinya,sebagai contoh Arduino Uno menggunakan ATmega32 sedangkan 

Arduino Mega 2560 yang lebih canggih menggunakan ATmega2560.Untuk 

memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah 

mikrokontoler, pada dambar berikut di perlihatkan contoh diagram blok sederhana 

dari mikrokontroler ATmega328 yang di pakai pada Arduino Uno. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram blok sederhana dari 

mikrokontroler Atmega328 

UART (antar mula serial) 

2KB RAM 

(memory 

kerja) 

 

32KB RAM flash 

memory (program) 

 
1 KB 

EEPROM CPU 

Pin input/output 
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2.5 Bahasa Pemrograman  

Untuk memrogram arduino  menggunakan software arduino sendiri, 

arduino telah menyediakan link yang bisa di download dengan mudah, dan 

pengguna bisa menggunakan secara langsung. Arduino  akan bekerja sesuai dengan 

perintah yang ada dalam perangkat lunak yang ditanamkan padanya. Bahasa 

Pemrograman Arduino adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk 

membuat program untuk arduino board. Bahasa pemrograman arduino 

menggunakan bahasa pemrograman C sebagai dasarnya. 

2.6 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah arduino board yang menggunakan mikrokontroler 

ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai 

output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, 

sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset. 

Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah 

mikrokontroler. Hanya dengan menhubungkannya ke sebuah komputer melalui 

USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah 

dapat membuanya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang 

diprogram sebagai USB-to-serial converter untuk komunikasi serial ke computer 

melalui port USB. Tampak atas dari arduino uno dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

Adapun data teknis board Arduino UNO R3 adalah sebagai berikut:  

 Mikrokontroler  ATmega328  

 Tegangan Operasi : 5V 

 Tegangan Input (recommended) : 7 - 12 V  

 Tegangan Input (limit) : 6-20 V  

 Pin digital I/O : 14 (6 diantaranya pin PWM)  

 Pin Analog input : 6  

 Arus DC per pin I/O : 40 mA  

 Arus DC untuk pin 3.3 V : 150 mA  

 Flash Memory : 32 KB dengan 0.5 KB digunakan untuk bootloader  

 SRAM : 2 KB  

 EEPROM : 1 KB  
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Gambar 2.5 Arduino Uno [https://www.arduino.cc/en/main/arduinoBoardUno] 

2.6.1 Pin Masukan dan Keluaran Arduino Uno 

Masing-masing dari 14 pin digital arduino uno dapat digunakan sebagai masukan 

atau keluaran menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite() dan digitalRead(). 

Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin mampu menerima atau 

menghasilkan arus maksimum sebasar 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal 

(diputus secara default) sebesar 20-30 KOhm. Sebagai tambahan, beberapa pin 

masukan digital memiliki kegunaan khusus yaitu: 

a. Komunikasi serial: pin 0 (RX) dan pin 1 (TX), digunakan untuk menerima(RX) 

dan mengirim(TX) data secara serial. 

b. External Interrupt: pin 2 dan pin 3, pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu 

sebuah interrupt pada nilai rendah, sisi naik atau turun, atau pada saat terjadi 

perubahan nilai. 

c. Pulse-width modulation (PWM): pin 3,5,6,9,10 dan 11, menyediakan keluaran 

PWM 8-bit dangan menggunakan fungsi analogWrite(). 

d. Serial Peripheral Interface (SPI): pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) dan 13 

(SCK), pin ini mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI library. 

e. LED: pin 13, terdapat built-in LED yang terhubung ke pin digital 13. Ketika pin 

bernilai HIGH maka LED menyala, sebaliknya ketika pin bernilai LOW maka 

LED akan padam. [7] 

Arduino Uno memiliki 6 masukan analog yang diberi label A0 sampai A5, 

setiap pin menyediakan resolusi sebanyak 10 bit (1024 nilai yang berbeda). Secara 

default pin mengukur nilai tegangan dari ground (0V) hingga 5V, walaupun begitu 

dimungkinkan untuk mengganti nilai batas atas dengan menggunakan pin AREF 
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dan fungsi analogReference(). Sebagai tambahan beberapa pin masukan analog 

memiliki fungsi khusus yaitu pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL) yang digunakan 

untuk komunikasi Two Wire Interface (TWI) atau Inter Integrated Circuit (I2C) 

dengan menggunakan Wire library. 

2.7 Access Point 

Access Point dalam jaringan computer adalah sebuah jalur akses nirkabel (Wireless 

Access Point atau AP) adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan 

antar perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, 

bluetooth atau standar terkait. 

Fungsi  

a. Mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server 

b. Mencoba fitur Wired Equivalent Privacy (WEP) dan Wi-Fi Protected 

Access(WPA) 

c. Mengatur akses berdasarkan MAC Address device pengakses 

d. Sebagai Hub/Switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal 

dengan jaringan wireless/nirkabel 

2.8 Ethernet Shield 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke 

jaringan komputer. Ethernet shield berbasiskan cip ethernet Wiznet W5100. 

Ethernet library digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat 

terhubung ke jaringan dengan menggunakan arduino ethernet shield. 

Pada ethernet shield terdapat sebuah slot micro-SD, yang dapat digunakan untuk 

menyimpan file yang dapat diakses melalui jaringan. Onboard micro-SD card 

reader diakses dengan menggunakan SD library. 

Arduino board berkominikasi dengan W5100 dan SD card mengunakan bus 

SPI (Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan 

Ethernet.h. Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada Arduino Uno. Pin 

digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin digital 4 digunakan untuk 

memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan sebelumnya tidak dapat 

digunakan untuk input/output umum ketika kita menggunakan ethernet shield. [7] 
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Gambar 2.6 Ethernet Shield [https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield] 

2.9 Hidden Markov Model (HMM) 

Model Markov Tersembunyi atau lebih dikenal sebagai Hidden Markov 

Model (HMM) adalah sebuah model statistik dari sebuah sistem yang diasumsikan 

sebuah Proses Markov dengan parameter yang tak diketahui, dan tantangannya 

adalah menentukan parameter-parameter tersembunyi (state) dari parameter-

parameter yang dapat diamati (observer). Parameter-parameter yang ditentukan 

kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh, misalnya untuk aplikasi 

Pattern Recognition. Sebuah HMM dapat dianggap sebagai sebuah Bayesian 

Network dinamis yang paling sederhana. 

Pada model Markov umum (Vanilla/Visible Markov Model), state-nya 

langsung dapat diamati, oleh karena itu probabilitas transisi state menjadi satu-

satunya parameter. Di dalam Model Markov yang tersembunyi, state-nya tidak 

dapat diamati secara langsung, akan tetapi yang dapat diamati adalah variabel-

variabel yang terpengaruh oleh state. Setiap state memiliki distribusi probabilitas 

atas token-token output yang mungkin muncul. Oleh karena itu rangkaian token 

yang dihasilkan oleh HMM memberikan sebagian informasi tentang sekuens state-

state. 

2.10 Rumus Menghitung Persen 

Hanya kata-kata tidaklah cukup untuk menjelaskan persoalan matematika. 

Konsep matematika lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan persamaan dan 

rumus.  

Persentase(%)=(bagian/seluruh)x100  

Menggunakan rumus diatas, Anda damat mengubah rasio atau pecahan apapun 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_Markov&action=edit&redlink=1
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menjadi persentase. Pada dasarnya, mengalikan rasio atau pecahan apapun dengan 

100 akan menghasilkan persentase. 

2.11 Switch Magnetik PE-905 

Switch magnetik merupakan saklar yang dapat merespon medan magnet yang 

berada disekitarnya. Magnetik switch ini seperti halnya sensor limit switch yang 

diberikan tambahan plat logam yang dapat merespon adanya magnet. (Heranudin, 

Rancang Bangun Sistem Keamanan Ruangan Menggunakan Radio Frequency 

Identifikasi (RFID) Berbasis Mikrokontroler AT89C51 

 

 

Gambar 2.7 Switch Magnetik [http://www,griyatekno.com] 

Switch magnetik tersebut biasa digunakan untuk pengamanan pada pintu 

dan jendela. Dalam pemasangannya  switch  magnetik ini dapat dipasang 

dengan cara ditanam di bagian pintu atau hanya ditempelkan saja di jendela. 

Pemasangannya pun dapat dilakukan pada pintu atau jendela dengan berbagai 

bahan, dapat di pasang pada pintu atau jendela yang terbuat dari kayu atau dari 

logam, seperti aluminium. Spesifikasi switch magnetik, switch magnetic yang 

digunakan type PE-905, suatu perangkat pengendalian otomatis, sangat cocok 

untuk menggunakan di sirkuit sampai tegangan maksimal 4 Volt  dan arus 

sampai 100mA sampai 500mA. 

 


