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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

1 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem disini akan membahas yang berkenaan dengan analisa masalah pada sistem 

yang akan dibuat, dan kebutuhan pada sistem. Sedangkan perancangan sistem akan 

membahas tentang pengiriman data pada perangkat yang di gunakan dalam 

pembuatan sistem dan user interface. 

3.1 Analisa Sistem 

Berdasarkan percangan yang telah di bahas pada bab sebelumya, aplikasi 

yang akan dibangun pada penelitian tugas akhir ini menggunakan sistem operasi 

android yang nantinya digunakan untuk mengontrol sebuah pintu . Sistem disini 

memanfaatkan fitur yang sudah tersedia pada sistem operasi android yaitu  voice 

recognition. Pada sistem voice recognition ini membutuhkan library pocketsphinx, 

karena sistem dijalankan secara offline maupun online untuk mengontrol pintu 

tersebut. 

Library pocketsphinx yang berjalan pada platform android banyak 

membutuhkan sebuah komponen pendukung agar voice recognition dapat di 

gunakan di android studio, salah satunya yaitu untuk kompilasi project 

PocketSphinx itu sendiri membutuhkan aplikasi seperti cywgin dan swigg agar 

project pocketsphinx bisa di jalankan di android studio. Selain itu untuk pembuatan 

dataset language model dari library PocketSphinx menggunakan sistem operasi 

Ubuntu. 

Pada aplikasi ini inputan berupa suara yang dan dijalankan secara offline 

maupun online untuk mengontol sebuah pintu rumah. Perintah ini dijalankan dari 

platform android, kemudian  data dari perintah suara tersebut yang nantinya akan 

diterima oleh perangkat keras atau mikrokontroler. Perintah yang di gunakan salah 

satunya mengunci, membuka kunci pintu dan mengetahui status pintu, agar user 

dapat mengetahui pintu sedang terbuka atau tertutup. Untuk pengaksesan aplikasi 

menggunakan jaringan local dn internet yang nantinya android dan perangkat keras 

saling terhubung pada jaringan yang sama. Aplikasi android voice recognition ini 

diakses secara offline maupun online karena pada aplikasi voice recognition yang 
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menggunakan library pocketsphinx memang dibuat khusus dalam bidang voice 

recognition secara offline dan online. 

 

3.2 Analisa Masalah 

Pocketsphinx merupakan library pengenalan dalam bidang ucapan versi 

mobile atau biasa kita sebut (voice recognition). Saat ini untuk aplikasi 

pengembangan android sudah banyak dan bermacam-macam dan juga bisa di 

intregasikan dengan perangkat lain juga seperti mikrokontroler. 

 Namun masih minim sekali pengembangan aplikasi voice recognition pada 

android menggunakan library pocketsphinx dan mikrokrokontroler untuk 

mengontrol sebuah pintu. Sehingga pengguna bisa lebih mudah dan cepat untuk 

mengontrol pintu rumah layaknya smarthome, kelebihan dari dari aplikasi ini  

memakai library pocketsphinx voice command berbahasa Indonesia ,membuat 

language model sesuai keinginan pengguna,mudah diakses serta dapat mengontrol 

pintu  menggunakan jaringan local maupun internet.  

3.3 Deskripsi Produk 

Aplikasi yang akan di bangun merupakan aplikasi voice recognition yang 

mengambil library dari pocketsphinx dan menggunakan mikrokontroler yang 

nantinya bisa  mengontrol sebuah pintu rumah secara offline maupun online. 

Apikasi ini ditanamkan dalam perangkat android. Aplikasi voice recognition 

berfungsi mengontrol pintu yaitu Buka Pintu, Tutup Pintu dan terdapat manajemen 

system aplikasi seperti auto lock dan notifikasi. Desain interface dibuat sesederhana 

mungkin agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah.Sistem ini 

diharapkan dapat bekerja sesuai harapan serta bisa dikembangkan dengan baik. 

3.4 Analisa Kebutuhan Sistem 

Beberapa software dan spesifikasi hardware yang di butuhkan untuk dapat 

membangun sistem yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang telah dirancang, 

diantaranya:  

a. Software 

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
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 Android Studio untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan 

di semua platform dan juga dapat di jalankan pada android 

 Android SDK (Software Development Kit): merupakan tools API (Aplication 

Programming Interface) yang digunakan untuk mulai mengembangkan aplikasi 

pada platform android menggunakan bahasa pemrograman java. 

 Android NDK (Andrid Native Development): adalah alat untuk membuat kode 

native (JNI), dapat dijalankan dengan menggunakan Dalvik Virtula Mechine.  

 SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator): merupakan alat 

penghubung bahasa C dan C++ dengan bahasa pemrograman lain yang lebih 

tinggi 

 Cygwin: adalah sekumpulan tool tool linux yang bisa dipakai di windows. 

cygwin merupakan  “lingkungan virtual” agar perintah perintah yang di console 

Linux bisa berjalan juga di windows. 

 PocketSphinx: Merupakan library pengenalan suara berbasis perangkat lunak 

yang memiliki teknik komputasi HMM dengan cepat dan lisensi gratis. 

 IDE Arduino: Software processing yang digunakan untuk menulis program 

kedalam perangkat keras yaitu Arduino. Prosessing sendiri merupakan 

penggabungan antara bahasa C++ dan Java 

b. Hardware 

Adapun perangkat keras yang dibutuhkan diantaranya: 

 Arduino   

 Ehternet Shield 

 Board 

 Acces Point  

 Servo 360 

 Switch Magnetik PE-905 

 PC atau Laptop 

 Handphone  

 Kabel UTP  

 

 

 

http://kismeoneagains.blogspot.com/2013/01/android-sdk-software-development-kit.html
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c. Usecase Diagram Sistem 

Merupakan pemodelan yang menggambarkan daftar kebutuhan user dengan 

mewakili persyaratan sistem. Hubungan yang di tampilkan antara pengguna dan 

entitas eksternal lain dengan sistem perangkat lunak. Berikut merupakan diagram 

sistem untuk Aplikasi Voice Command untuk mengontrol pintu rumah:  

            

Gambar 3.1 Usecase sistem 

Berdasarkan gambar 3.1 terdapat tiga usecase yakni management Autentikasi,  

management input suara dan management hasil. management autentikasi 

digunakan untuk proses validasi user sebelum menggunakan system agar tidak 

sembarangan orang yang bisa menggunakan aplikasi ini, management input suara 

digunakan untuk user menginputkan perintah yang berupa voice command 

kemudian diproses pada tahap selanjutnya, sedangkan management hasil 

digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diproses. 

3.5 Perancangan Alat 

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana perancangan sistem yang akan 

di lakukan hingga sesuai dengan yang kita inginkan. Perangkat yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

 Arduino Uno 

 Erhernet Shield 

 Acces point 

 Board 

 Servo 360 

 Switch Magnetik PE-905 

 Laptop  

 Smartphone yang digunakan untuk mengontrol lampu. 
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Perangkat alat diatas merupakan perangkat utama yang akan digunakan dalam 

pembuatan sistem android untuk mengontrol pintu secara offline dan online. 

Tahapan yang harus di lakukan dalam pembuatan perancangan sistem dan alat 

pengontrol pintu rumah ini adalah: 

a. Melakukan build dataset pada sistem operasi Ubuntu untuk training suara  

menggunakan pocketsphinx yang  di jalankan oleh Android studio di sistem 

operasi Windows. 

b. Melakukan coding untuk menghubungkan webserver dan android, agar 

webserver dapat menerima data yang berbentuk variable, yang nantinya 

variable tersebut dikirim lagi oleh webserver ke Arduino. 

c. Pemasangan Ethernet Shield pada Arduino, alat ini yang memungkinkan 

Arduino terhubung dengan  jaringan local, sehingga paket data dapat dikirim 

dengan baik ke mikrokontroler sesuai perintah suara. 

d. Melakukan konfigurasi dengan membuat coding IDE arduino agar Ethernet 

Shield dapat terkoneksi dengan arduino. 

e. Konfigurasi pada webserver dan python untuk menyampaikan data yang 

dikirim dari handphone ke Arduino. 

f. Sistem kendali pintu ini memanfaatkan voice control atau speech recognition 

yang pada dasarnya fitur ini sudah terdapat di sistem android, akan tetapi 

perintah yang digunakan memakai pocketsphinx agar bisa dipakai secara 

offline maupun online. 

3.6 Perancangan Sistem Kendali Pintu 

Bagian ini membahas tentang komponen apa saja yang dibutuhkan untuk 

membangun aplikasi voice command berbasis android menggunakan library 

pocketsphinx dan mikrokontroler untuk mengontrol sebuah Pintu Rumah. 

Adapun tahapan-tahapan perancangan alat yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.2 Sistem kendali Pintu  
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Gambar 3.2 merupakan topologi sistem dari penerapan system keamanan kunci 

pintu rumah adalah dimulai dengan Gadget (Android) yang terhubung dengan 

jarigan internet. Keudian mikrokontroler yang sudah terhubung dengan server 

untuk mengunci pintu dengan memberikan perintah ke servo, setelah terhubung 

semua maka untuk mengandalikan system keamanan ini menggunakan perintah 

suara dengan perangkat android, setelah itu android akan mengirim perintah kepada 

mikrokontroler yang sudah terhubung dengan jaringan internet. 

a. Pemasangan Ethernet Shield 

Mikrokontroler arduino tidak menyediakan perangkat keras (hardware) 

bawaan untuk terkoneksi dengan jaringan wireless maupun kabel.  Perangkat 

keras ini merupakan modul yang mempunyai port Ethernet, yang dapat 

membantu arduino terhubung dengan jaringan.  

 

Gambar 3.3 Ethernet Shield  

 

Gambar 3.4  Pemasangan Ethernet Shield pada Arduino 
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b. Setting Arduino Ethernet MAC addresses 

Semua perangkat  Ethernet memerlukan dua alamat identifikasi yang  agar dapat 

beroperasi pada jaringan TCP / IP: alamat IP, dan "MAC" addresses. Dua alamat 

beroperasi pada lapisan jaringan yang berbeda, untuk menggunakan Arduino dan 

Ethernet Shield  mengkonfigurasi alamat IP agar Arduino Uno dapat menerima 

jaringan . Untuk melihat contoh konfigurasi dapat dilihat di Arduino IDE, 

selanjutnya buka menu File  Contoh  Ethernet  WebServer ,  

 

Gambar 3.5 Setting IP Arduino 

c. Mengirim data dari webserver ke Arduino Uno 

Untuk Mengirim data ke arduino membutuhkan library yaitu Ethernet.h. Library 

ini secara default disertakan dalam packet instalasi IDE arduino.  

 

Gambar 3.6 Library Ethernet.h 

d. Melakukan konfigurasi di python  

Kontrol pintu rumah ini membutuhkan bahasa pemrograman python, yang 

berfungsi untuk mengenali dan meneruskan  perintah data dari smartphone 

android. Contoh koneksi python ke Arduino Uno 
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3.7 Arsitektur Sistem PocketSphinx 

Perancangan umum sistem PocketSphinx ini meliputi gambaran keseluruhan sistem 

yang berkenaan dengan kebutuhan library PocketSphinx sendiri  dan pengguna. 

Ilustrasi perancangan umum sistem dan voice commad, selain itu juga membahas 

tentang alur kerja PocketSphinx dan data yang dibutuhkan oleh library ini. Aplikasi 

kendali lampu yang mengunakan library ini, tidak akan bisa di jalankan jika 

komponen yang dibutuhkan oleh PocketSphinx belum tersedia, agar library tersebut 

bisa berjalan di platform Android. 

3.7.1 Dataset Library PocketSphinx 

Sistem pengenalan suara atau biasa disebut voice command secara default 

tersedia dalam bahasa inggris. Untuk mengubah menjadu bahasa lain selain bahasa 

inggris, dilakukan beberapa tahap antara lain tahap pembuatan language model, 

pembuatan acoustic model, dan testing dataset. Pembuatan language model 

berfungsi sebagai pembatas pencarian kata, sehingga dengan kata lain sebagai 

penentu kata yang akan muncul dalam pesan di sistem/perangkat bergerak.  

Pembuatan acoustic model berfungsi sebagai penentu fonem berdasarkan 

sinyal suara yang di terima dari sistem/perangkat bergerak. Selama pembuatan 

acoustic model, harus menyelesaikan pembuatan language model terlebih dahulu 

karena sewaktu pembuatan acoustic model, file language model juga ikut di 

sertakan. Adapun beberapa software dan library penunjang pembuat kumpulan 

kosakata (data mentah) dan language model sampai menjadi acoustic model adalah 

AN4, SphinxBase dan SphinxTrain. 

Pengujian dataset berfungsi sebagai penentu sistem pengenalan suara dapat 

digunakan atau tidak berdasarkan nilai akurasi yang mucul. Pada tahap pengujian 

dataset, suara diterima dari perangkat diubah menjadi pesan yang ditampilkan pada 

perangkat yakni android. Proses pengubahan ini dibuat dari library penunjang. 

Selama dilakukan testing dataset, harus menyelesaikan pembuatan acoustic model. 

Adapun library penunjang selama tahap testing dataset adalah PocketSphinx.  

 

  

 

Gambar  3.7 Diagram blok sistem pengenalan suara. 

Languange Model 

(CMU-CLMTK 

SphinxBase) 

Acoustic Model 

(an4,Sphinxbase,Sphin

xtrain) 

Testing Dataset 

(Pocketsphinx) 
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3.7.2 Languange Model  

Dalam pembuatan language model  langkah awal adalah melakukan 

pengambilan artikel atau atau kamus secara manual sebagai kosakata untuk 

dilakukan proses training language model. Hasil dari tahap training dikonversi 

menjadi sendump file yang dapat dijadikan language model. Adapun ilustrasi 

pembuatan language model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram blok analisis pembuatan language model. 

3.7.3 Testing Dataset 

Tahap testing dataset menjelaskan bahwa sinyal suara yang berasal dari 

perangkat, diekstraksi fitur oleh software PocketSphinx. Selanjutnya, gabungan 

dari language model dan acoustic model dijadikan sumber decoding pada library 

SphinxBase. Hasil dari ekstraksi fitur dan decoding menghasilkan pesan yang 

diteruskan ke perangkat, seperti gambar 3.11.  

 

Gambar 3.9 Diagram blok analisis proses training dan testing. 

Training Languange 

Model 

Convert Senddump Language Model 

Pengambilan kata 

pesan 
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Pada gambar ditas menjelaskan pengguna melakukan  proses perintah suara, 

perintah tersebut menjadi sinyal suara yang diteruskan ke proses ekstraksi 

fitur,ekstraksi fitur merupakan pengambilan ciri suara dari sinyal suara tersebut 

yang hasilnya akan di analisis untuk proses decoding. Setelah suara tersebut 

diekstraksi makan dilakukan pengecekan language model dengan mengambil kosa 

kata yang sudah ada dalam kamus untuk di training. Kemudian melanjutkan proses 

acoustic model model ini menyediakan pemetaan antara unit ucapan atau speech 

dimana nilainya dapat dicocokkan dari pengambilan ciri pada proses ekstraksi. 

Selanjutnya proses Decoding  merupakan bagian inti dari pengenal suara decoding 

melakukan pengecekan kosa kata, ekstraksi fitur, training suara language model 

serta acoustic model  yang sudah diproses sebelumnya satu persatu  sampai keluaran 

output . Setelah proses decoding selesai maka pesan yang telah di input oleh 

pengguna akan keluar sesuai dengan permintaan. 

3.8 Flowchart Autentikasi dan Alur Kerja Sistem 

 

Gambar 3.10 Autentikasi 
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Penjelasan 

Terdapat flowchat autentikasi pada gambar 3.10 menjelaskan tentang proses 

autentikasi atau validasi yang dilakukan pengguna pada saat akan menjalankan 

sebua aplikasi agar tidak digunakan sembarang orang. Pertama pengguna 

menginputkan user name dan  password kemudian system akan mengecek apabila 

benar maka akan dilanjutkan ke input suara yang nantinya akan dikirimkan ke 

server. 

 

  

Gambar 3.11 Alur Kerja Sistem  

Penjelasan  

Terdapat flowchat alur kerja sistem pada gambar 3.11 menjelaskan alur sistem 

aplikasi voice command untuk mengontrol sebuah pintu rumah menggunakan 

mikrokontroler, pertama pengguna memerintah berupa suara untuk lampu, 

kemudian hasil inputan pengguna akan di konversi menjadi sebuah variable , 

dilanjutkan variable dikirim ke webserver dan di teruskan ke mikrokontroler yang 

akan memberikan hasil output sesuai perintah 
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3.9 Perancangan Antar Muka 

Desain user interface merupakan tampilan yang akan dilihat dan digunakan 

ketika menjalankan aplikasi. User interface atau antarmuka ini perlu dirancang 

sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh pengguna dengan nyaman dan mudah. 

Yaitu rancangan yang berfungsi untuk mengontrol sebuah pintu berupa voice 

command. 

                                                       

Gambar 3.12 Interface voice command 

Pada gambar diatas terlihat gambar menu login untuk pengguna agar dapat 

mengakses aplikasi, setelah login akan menampilkan beberapa menu seperti voice 

online, voice offline, status pintu, dan logout. voice online dan voice offline 

digunakan untuk menginputkan suara , suara akan terekam ketika tombol tersebut 

ditekan dan akan ditampilkan berupa teks, kemudian terdapat status apabila pintu 

kita sedang terbuka atau tertutup, selain itu pengguna dapat mengatur system auto 

lock agar pintu bisa terkunci secara otomatis setelah pintu tertutup selama 30 detik. 


