
1

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini banyak sekali penelitian yang mengupas tentang permasalahan yang dihadapi

oleh penyadang disabilitas. Permasalahan yang sering kali dihadapi oleh penyandang

disabilitas khusunya tunawicara ialah komunikasi. Pada jaman modern ini, banyak alat-alat

telekomunikasi vital yang bekerja menggunakan masukan suara seperti telepon, pesawat

HT, internet dan yang lainnya. Meskipun saat ini juga ada alat telekomunikasi yang input

dan outputnya berupa teks, jadi para penyandang disabilitas khususnya tunawicara dapt

dengan mudah menggunakannya.

Namun dalam keadaan darurat, misalkan untuk melakukan panggilan darurat pada pos

polisi (110), rumah sakit atau ambulans (118), pos pemadam kebakaran (113), badan search

and rescue nasional (115), posko bencana alam (129), pembangkit listrik nasional (123),

nomor darurat seluler dan satelit (112), keracunan (021) 4250767, pencegah bunuh diri

(021) 7256526 dan konseling masalah kejiwaan direktorat bina pelayanan kesehatan jiwa

kemenkes RI (500-454). Para penyandang disabilitas tunawicara tidak dapat mengaksesnya

karena nomor atau kontak tersebut tidak dapat dihubungi dengan alat telekomunikasi yang

berupa teks saja. Hal ini jelas membuktikan bahwa teknologi telekomunikasi belum

menjangkau sepenuhnya bagi kalangan khusus seperti mereka.[1]

Alat bantu telekomunikasi seperti ini memang sudah ada tapi masih terbatas seperti

telepon TTY. Telepon tersebut masih mnegandalkan kabel PTSN sebagai saluran data dan

belum beroperasi pada jaringan GSM maupun CDMA sehingga hanya dapat digunakan di

tempat tertentu seperti dirumah atau kantor. Selain itu, harga dari telepon tersebut masih

terbilang mahal yaitu $339.17, terlebih, perangkat ini belum ada di Indonesia, sehingga

perlu biaya tambahan untuk mendatangkan dari luar negeri.[2]

Sebagai alternatif ada alat yang dibuat oleh Akhmad Hendriawan,(2013). Tentang Text

To Speech Yang memiliki fungsi yang sama dengan alat telekomunikasi tersebut, tapi alat

ini masih beroperasi dengan menggunakan dua alat yaitu perangkat mikrokontroller dan hp

generasi pertama. Alat ini sudah membantu dengan baik dan biayanya juga lebih rendah,

namun masih ada kekurangan dari alat ini yaitu dari segi kepraktisannya masih kurang akan

lebih baik jika jumlah alat hanya satu saja. Text to speech adalah suatu sistem

penkonversian teks menjadi suara atau ucapan manusia. Akan tetapi pada teknologi teks to

speech ada kendala yang harus diatasi  untuk  bias meningkatkan kualitas suara yang



2

dihasilkan salah satunya adalah dengan penambahan kosakata yang dapat dikenali oleh

sistem serta kalimat atau teks yang diucapkan bias memiliki intonasi[3]. Dengan adanya

teknologi android yang ada saat ini dirasa mampu untuk membuat aplikasi yang mirip

dengan biaya yang lebih murah dan praktis dengan menggunakan MBROLA sebagai

speech engine pada aplikasi yang akan dibuat. Untuk mampertegas definisi dari Text To

Speech dalam hal ini, berikut ini akan ditijau beberapa Text To Speech dari beberapa

literature.

Berdasarkan salah satu pernyataan seorang ahli matamatika dan engginer terkenal

bermana Leonard Euler pada tahun 1761 menyatakan “it would be a considerable invention

indeed, that of a machine able to mimic speech, with its sound and articulations. I think is

not imposible”. Dan dalam buku yang dibuat oleh Dutoit “An introduction to Text To

Speech synthesis” mendeskripsikan text to speech sebagai. “production by machine, by

way of the automatic phontization of the sentences to offer”[4]. Serta buku karangan Pelton

“Voice Processing” menyatakan bahwa “the task of the text to speech system is to convert

plain text into speech”[5].

MBROLA merupakan salah satu sistem pembangkit ucapan yang berbasis pada

penyambungan diphone metode diphone pada MBROLA terdiri dari dua tahap yaitu

konversi teks ke fonem dan konversi fonem ke ucapan. MBROLA speech engine menerima

inputan parameter berupa fonem dan informasi intonasi dengan format khusus yang bias

dibaca oleh MBROLA. Diphone database merupakan komponen penting pada MBROLA,

database MBROLA telah tersedia untuk bahasa portugis, inggris, belanda, jerman,

perancis, dan juga Indonesia.[6]

Pada penelitian sebelumya yang dilakukan  oleh Nurika Prahesti tentang MBROLA

speech engine adalah sebagai pembuatan aplikasi wisuda menggunakan text to speech

bahasa Indonesia  dengan MBROLA speech engine berbasis desktop, serta pada penelitian

yang dilakukan oleh Novega Prihabsari tentang pengembangan rancangan dan

implementasi text to speech sebagai aplikasi pelatihan komunikasi penderita tunawicara

mneggunakan metode N-gram.[7]

Maka penulis akan menggunakan MBROLA speech engine sebagai konverter teks ke

ucapan pada pembuatan Aplikasi Text To Speech Berbasis Android Untuk Panggilan

Darurat Bagi Tunawicara. Aplikasi pada gadget mobile mudah digunakan karena sudah

berbasis android yang umumnya ada pada smartphone saat ini. Aplikasi ini dapat

membantu penyandang disabilitas khususnya tunawicara untuk melakukan panggilan

darurat.
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana menganalisa kebutuhan aplikasi text to speech untuk panggilan darurat pada

tunawicara?

b.Bagaimana mendesain aplikasi text to speech untuk tunawicara ?

c. Bagaimana mengimplementasikan text to speech dengan pengucapan bahasa indonesia?

1.3 TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:

a. Tersedianya aplikasi text to speech bahasa Indonesia di platform android untuk

tunawicara

b. User dapat menghubungi nomor telepon darurat dengan hanya menginputkan teks pada

aplikasi

1.4 BATASAN MASALAH

Pada pembuatan tugas akhir ini punyusun membuat batasan masalah dalam aplikasi

text to speech bahasa Indonesia untuk panggilan darurat pada tunawicara, antara lain:

a. Aplikasi ini dapat mengubah teks menjadi suara dari database yang telah dibuat

b. Aplikasi hanya dapat menjalankan program text to speech dan bukan speech to text

c. Aplikasi dapat memanggil nomor telepon darurat polisi (110), ambulans atua RS (118),

BASARNAS (115), posko bencana alam (129), PLN (123), DAMKAR (113), nomor

darurat hp seluler dan satelit (112), keracunan (021)4250767, penceghan bunuh diri

(021)7256526, konseling masalah kejiwaan direktorat bina pelayanan kesehatan jiwa

kemenkes RI(500524)

1.5 METODOLOGI

Adapun metode yang akan di gunakan dalam pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi

beberapa bagian sebagai berikut:

a. Studi Pustaka
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Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti paper, jurnal

dan artikel yang menunjang penelitian tentang system text to speech. Dan pada

penelitian sebelumnya aplikasi yang dibuat tidak praktis karena alat yang dibuat masih

berupa hardware.

b. Perancangan Sistem

Memberikan gambaran umum sistem yang akan diterapkan dalam pembuatan aplikasi

tersebut. Gambaran umum alat ini ditampilkan berupa rancangan sistem dan alur kerja

program.

c. Implementasi

Tahap implementasi hasil perancangan sistem ke dalam kode – kode program dengan

menggunakan bahasa pemrograman yang di jalankan di android.

d. Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Blackbox Test. Pengujian ini dilakukan apakah

aplikasi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi
menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan,
batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang dalam kaitan dengan
topik aplikasi pada mobile phone berbasis android.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan fungsional, analisis
kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari perangkat lunak yang akan
dibangun.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi perangkat lunak,
pengujian perangkat lunak secara fungsional beserta kesimpulan dari hasil pengujian perangkat
lunak yang dibangun.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatarbelakangi masalah
pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi pengembang perangkat lunak ini ke
depannya.


