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BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diterangkan teori-teori mendasar dari penelitian yang akan di lakukan

penulis, meliputi Text to Speech, Android , dan beberapa hal yang dibutuhkan untuk pengerjaan

sistem dari tugas akhir yang akan di kerjakan.

2.1 Definisi Tunawicara

Tunawicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk

mengkomunikasikan gagasannya kepada pendengar (orang lain) dengan menggunakan

organ bicaranya. Hal ini disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir

sumbing, tunarungu.(8)

Selama ini kita mungkin menyamakan istilah tunawicara dengan bisu atau tidak

dapat berbicara sama sekali. Namun menurut para ahli, pengertian tunawicara memiliki

makna yang lebih luas yaitu gangguan atau hambatan dalam melakukan komunikasi

verbal (berbicara) yang meliputi gangguan atau kelainan dalam pengucapan atau

artikulasi, gangguan suara, dan ketidaklancaran berbicara sehinngga sulit melakukan

komunikasi dengan orang lain.

Ciri ciri tunawicara antara lain sebagai berikut, bicaranya keras namum tidak

jelas, cadel, suaranya sengau, banyak melakukan gerak tubuh, bibir sumbing. Faktor

penyebab tunawicara dibedakan menjadi tiga yaitu,ketika masih dalam kandungan (pre

natal), ketika dilahirkan (neo natal) dan setelah lahir (pos natal).

2.2 Definisi Text To Speech

Pada prinsipnya, sistem TTS (Text to Speech ) adalah suatu sistem yang dapat

melakukan konversi dari teks ke ucapan. Saat ini terdapat beberapa sistem yang

melakukan fungsi seperti itu, missal sistem IVR (interactive voice response) yang

banyak digunakan untuk layanan informasi otomatis melalui telepon call center. Sistem

IVR biasanya menggunakan rekaman kata atau kalimat yang direkam secara utuh. Untuk

mempertegas definisi TTS, berikut akan ditinjau beberapa definisi TTS dari beberapa

literature.
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Dutoit dalam buku “ An introduction to Te.t to Speech synthesis ”[4]

mendefinisikan Text to Speech sebagai “ production of speech by machine, by way of the

automatic phonetization of the sentences of utter ”.

Pelton dalam buku “ Voice Processing ”[5] menyatakan bahwa “ The task of Text

to speech system is to convert plain te.t to speech…”. Dalam bagian lainnya Pelton

menyatakan pula “ A very acttractive of text to speech is that any text can be read,

vocabulary is not restricted to utterances that have been decide upon beforehand ”

Berdasarkan beberapa sumber tersebut, suatu sistem TTS dapat didefinisikan

sebagai “sistem yang dapat mengubah suatu teks menjadi ucapan secara otomatis

denggan cara fonetisasi (penyusunan fonem fonem untuk membentuk ucapan)”. Sebuah

sistem TTS dapat mengucapkan kata apapun dan kosakatanya tidak terbatas. TTS

merupakan suara buatan yang dibuat dari suara manusia sebagai speech engine agar dapat

berkata seperti manusia untuk berbagai macam aplikasi dan supaya dapat memberikan

informasi dari aplikasi ke manusia berupa suara.

2.2.1 Cara kerja Text to Speech

Terdapat  2 proses atau cara kerja text to speech yaitu converter text ke fonem

(text to phoneme) dan converter fonem ke ucapan (phoneme to speech).

1. Konverter teks ke fonem (text to phoneme)

Bagian konverter teks ke fonem berfungsi untuk mengubah kalimat

masukan dalam suatu bahasa tertentu yang berbentuk teks menjadi rangkaian

kode bunyi yang biasannya direpresentasikan dengan kode fonem, durasi serta

pitchnya.

Konversi dari teks ke fonem sangat dipengaruhi oleh aturan yang

berlaku dalam suatu bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan cara pembacaan dan

cara pengucapan teks yang sangat spesifik.

Pada proses konversi teks ke fonem terdiri dari beberapa tahap yaitu

normalisasi teks, konversi setiap fonem menjadi kode fonem, dan penetapan

durasi dan pitch untuk setiap fonem. Normalisasi teks merupakan suatu proses

yang mempresentasikan teks tertulis menjadi teks yang sesuai dengan

pengucapan oleh manusia. Setiap teks hasil normalisasi dikonversi ke fonem,
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dan tidak semua huruf sama dengan kode fonemnya. Sebagai contoh konversi

teks ke fonem dapat dilihat pada table dibawah ini.

A V Acara /V/ ,/c/ ,/V/ ,/r/ ,/V/

I I Inspirasi /I/ ,/n/ ,/s/ ,/p/ ,/I/ ,/r/ ,/V/ ,/s/ ,/I/

U U Gugur /g/ ,/U/ ,/g/ ,/U/ ,/r/

E E Bebek /b/ ,/E/ ,/b/ ,/E/ ,/k/

NY nY Bunyi /b/ ,/U/ ,/nY/ ,/I/

Y J Yummy /J/ ,/U/ ,/m/ ,/m/ ,/y/

Q K Qiyash /K/ ,/I/ ,/y/ ,/V/ ,/s/ ,/h

NG N Datang /d/, /V/, /t/, /V/, /N/

2. Konverter fonem ke Ucapan (Phoneme to Speech)

Bagian konverter teks ke ucapan akan menerima masukan berupa kode

fonem serta pitch dan durasi yang dihasilkan oleh bagian sebelumnya.

Berdasarkan kode tersebut, bagian konverter fonem ke ucapan akan

menghsilkan bunyi atau sinyal ucapan yang sesuai dengan kalimat yang ingin

diucapkan. Ada beberapa alternatif teknik yang dapat digunakan untuk

implementasi bagian ini. Dua teknik yang banyak digunakan adalah formant

synthesizer dan diphone concatenation.

Konverter fonem ke ucapan berfungsi untuk membangkitkan sinyal

ucapan berdasarkan kode fonem yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Pada

sistem yang menggunakan teknik diphone concatenation, sistem harus

didukung oleh suatu diphone database. Ucapan dalam suatu bahasa dibentuk

dari satu set bunyi yang mungkin berbeda untuk setiap bahasa, oleh karena itu

setiap bahasa harus dilengkapi dengan diphone database yang berbeda.

Gambar 2.1 Urutan proses konversi Teks menjadi ucapan secara umum [2]
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2.3        Diphone Database

Diphone merupakan unit ucapan  yang paling sering digunakan sebagai unit

database. Diphone diberikan untuk memperluas titik tengah pada kondisi tetap suatu

bagian bunyi dengan titik tengah bunyi yang mengikutinya. Ini dimaksudkan agar pada

perangkaian selalu diupayakan untuk berada pada kondisi yang tetap   (steady state),

yang mengurangi distorsi pada titik perangkaian. Keuntungan lainnya, diphone tidak

terlalu banyak membutuhkan formulasi pengaruh co-artikulasi sebagai suatu aturan.

Secara prinsip, jumlah diphone  adalah kuadrat dari jumlah fonem beserta alofon-nya,

tetapi tidak semua kombinasi fonem dibutuhkan.

Teknik diphone  concatenation bekerja dengan cara [3] menggabungkan

segmen-segmen bunyi yang telah direkam sebelumnya. Setiap segmen berupa diphone

(gabungan dua buah fonem). Synthesizer jenis ini dapat menghasilkan bunyi ucapan

dengan tingkat kealamian (naturalness) yang tinggi.

Struktur system seperti diatas pada prinsipnya merupakan konfigurasi tipikal

yang digunakan pada berbagai system Text to Speech berbagai bahasa. Namun

demikian, pada setiap sub system terdapat proses yang sangat spesifik dan sangat

tergantung pada bahasanya.

Sebagai contoh, saat pembentukan kata “berlari” yang disusun dari diphone-

diphone  /_b/,/be/,/er/,/rl/,/la/,/ar/,/ri/,/r_/. Supaya pensistesa ucapan dapat

mengucapkan semua kemungkinan kata atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa,

sehingga system tersebut harus didukung oleh diphone database yang terdiri dari semua

kombinasi diphone yang ada dalam bahasa tersebut.

Diphone concatenation engine atau unit pemroses diphone akan menerima

masukan berupa daftar fonem yang ingin diucapkan, masing-masing disertai oleh

durasi pengucapannya, serta pitch atau frekuensinya. Berdasarkan daftar fonem yang

diterima unit ini akan menentukan susunan diphone yang sesuai. Selanjutnya unit ini

akan melakukan smoothing sambungan antar diphone dan melakukan manipulasi durasi

pengucapan serta manipulasi pitch.

Untuk mendapatkan ucapan yang lebih alami, ucapan yang dihasilkan harus

memiliki intonasi (prosody). Secara kuantisasi, prosodi adalah perubahan nilai pitch

(frekuensi dasar) selama pengucapan kalimat dilakukan. Pada prakteknya, informasi

pembentuk prosodi berupa data-data pitch serta durasi pengucapannya untuk setiap
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fonem yang dibangkitkan. Nilai- nilai yang dihasilkan diperoleh dari suatu model

prosodi. Prosodi bersifat sangat spesifik untuk setiap bahasa, sehinggga model yang

diperlukan untuk membangkitkan data-data prosodi menjadi sangat spesifik juga untuk

suatu bahasa. Beberapa model umum prosodi pernah dikembangkan, tetapi untuk

digunakan pada suatu bahasa masih perlu banyak penyesuaian yang harus dilakukan.

2.4 MBROLA Speech Engine

Tujuan dari proyek MBROLA[6], diprakarsai oleh lab TCTS dari faculte

polytechnique de mons (Belgia), adalah untuk mendapatkan satu set alat bicara dengan

bahasa sebanyak mungkin, dan memberikan kebebasan untuk digunakan pada aplikasi

non-komersial. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penelitian akademis

tentang sintesis ucapan, dan terutama pada generasi prosodi, yang dikenal sebagai salah

satu tantangan terbesar yang diambil oleh synthesizer Text-to-Speech untuk tahun yang

akan datang.

Pusat proyek MBROLA adalah MBROLA speech synthesizer berdasarkan

rangkaian diphone. Dibutuhkan daftar fonem sebagai input, bersama dengan informasi

prosodi (durasi fonem dan deskripsi linear piecewise pitch), dan menghasilkan contoh

ucapan pada 16 bit (linier), pada frekuensi sampling dari database diphone yang

digunakan (karena itu bukan Text-to-Speech synthesizer, karena tidak menerima teks

baku sebagai input). Synthesizer ini disediakan secara gratis untuk komersial.

2.4.1 Cara kerja MBROLA Speech Engine

Alur aplikasi Text-to-Speech yaitu menginputkan teks mengenai informasi

keadaan darurat ke dalam database aplikasi yang dibuat kemudian program akan

mengeksekusi teks dan merubahnya dalam bentuk suara, kemudian format teks akan

diproses menggunakan MBROLA Speech Engine sebagai pembangkit ucapan dengan

database diphone bahasa Indonesia. Metode diphone terdiri dari 2 tahap yaitu teks ke

fonem dan fonem ke ucapan

1. Text ke Fonem

Proses yang terjadi pada teks ke fonem adalah mengubah kalimat atau teks yang

dimasukkan dalam suatu bahasa tertentu yang berbentuk teks menjadi kode-kode bunyi
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yang biasanya diartikan sebagai kode fonem. Sedangkan kode fonem sendiri terdiri dari

kode sampa, nilai durasi, dan nilai pitch (frekuensi dasar). Pada prinsipnya proses ini

melakukan konversi dari simbol-simbol tekstual menjadi simbol-simbol fonetik yang

mempresentasikan unit bunyi terkecil dalam bahasa, sedangkan setiap bahasa memiliki

aturan cara pembacaannya, karena setiap bahasa memiliki jumla fonem yang berbeda

sehingga memopunyai kode sampa yang berbeda pula. Maka dibutuhkan diphone

database yang berbeda untuk setiap bahasa.

2. Fonem ke Ucapan

MBROLA adalah Speech Synthesizer yang menggunakan teknik pengucapan

segmen bunyi berdasarakan pangkalan diphone (diphone concatenation), merupakan

salah satu converter yag dibuat oleh TCTS  Lab  (TTS Research Team, Belgia), yang

dapat beroperasi pada system operasi windows maupun yang lain, dan dapat

menggunakan bahasa pemrograman delphi, java, visual basic dan bahasa pemrograman

yang lain. Software ini digunakan untuk mengubah kode-kode fonem menjadi suara/

ucapan

Gambar 2.2 Indo TTS Conviguration [2]

Engine MBROLA hanya dapat membaca kode-kode fonem dalam file

berextension “.pho”. Diphone database harus kita masukkan untuk mendefinisikan

jenis suara berprosodi seperti apa yang dikeluarkan. Diphone adalah gabungan dari dua

buah fonem, dan menggunakan teknik diphone concatenation yang bekerja dengan

menggabungkan segmen-segmen bunyi yang telah direkam sebelumnya. Dan setiap
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segmen gabungan dari dua buah fonem (diphone). Teknik ini digunakan agar dapat

menghasilkan tingkat kenaturalan yang tinggi.

Pada bagian teks ke fonem, teks dijabarkan dalam bentuk kode fonem yang

kemudian akan dikonversi menjadi kode sampa yang akan dimengerti oleh synthesizer

MBROLA. Dalam synthesizer MBROLA yang akan terjadi adalah, kode sampa yang

telah berisikan pitch dan durasi akan disuarakan pastinya sesuai teks yang diinputkan.

2.5 Android

Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang

meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi ini yang dirilis oleh Google.

Sedangkan Android SDK (Software Development Kit) menyediakan Tools dan API

yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform android dengan

menggunakan bahasa pemrograman Java . Dikembangkan bersama antara Google,

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, Nvidia yang tergabung dalam OHA

(Open Handset Alliance) dengan tujuan membuat sebuah standar terbuka untuk

perangkat bergerak (mobile device).

2.5.1. Features

Features yang tersedia pada platform Android saat ini antara lain:

a. Aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan reusable.

b. Framework Mesin Virtual Dalvik berjalan di atas Linux kernel yang dioptimalkan

untuk perangkat mobile.

c. Integrated browser berdasarkan open source engine WebKit.

d. Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh library grafis 2D yang

terkustomisasi,grafis 3D berdasarkan spesifikasi openGL ES 1.0 (Opsional

Akselerasi Hardware).

e. SQLite digunakan untuk penyimpanan data.

f. Media support yang mendukung audio,video,dan gambar

(MPEG4,H.264,MP3,AAC,AMR,JPG,PNG,GIF).
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g. GSM Telephoning (tergantung hardware).

h. Bluetooth,EDGE,3G,dan WiFi (tergantung hardware).

i. Dukungan perangkat tambahan, android dapat memanfaatkan kamera, layar sentuh,

accelerometers, magnetometers, GPS, akselerasi 2D (dengan perangkat orientasi,

scalling, konversi format piksel), dan akselerasi grafis 3D.

j. Multi-touch, kemampuan layaknya handset modern yang dapat menggunakan dua

jari atau lebih buruk berinteraksi dengan perangkat.

k. Lingkungan Development yang lengkap dan kaya termasuk perangkat emulator,

tools, untuk debugging, profil dan kinerja memori, dan plugin untuk Eclipse IDE.

l. Market, seperti kebanyakan Handphone yang memiliki tempat pejualan aplikasi,

Market pada android merupakan katalog aplikasi yang dapat di download dan di

install pada Handphone melalui internet

2.6 Android Studio

Android studio adalah lingkungan pengembangan terpadu (IDE) resmi untuk

pengembangan platform pada android, hal ini disampaikan pada tanggal 16 mei 2013

google I/O, android studio sudah tersedia secara bebas dibawah lisensi Apache 2.0.

Android studio pada awal tahap preview  versi 0.1 yang dipakai pada tanggal 1 mei

2103 dan memasuki tahap beta pada bulan juni 2014 dan mulai stabil dirilis pada

desember 2014 dengan versi 1.0, berdasarkan jetBrains “IDEA Intellij Software”,

Android Studio di rancang khusus untuk pengembangan android yang tersedia untuk

Windows, Mac Os X dan linux sebagai pengganti eclipse.

2.7 SQLite

SQLite adalah sebuah embedded database yang sangat terkenal karena

menggabungkan interface SQL dengan memori yang sangat kecil dan kecepatan yang

baik (Murphy,2010,h.225).

SQLite adalah sebuah open source database yang telah ada cukup lama cukup

stabil dan sangat terkenal pada  perangkat kecil, termasuk android. Android

menyediakan database relasional yang ringan untuk setiap aplikasi menggunakan
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SQLite. Aplikasi dapat mengambil keuntungan dari itu untuk mengatur relational

database engine untuk menyimpan data secara aman dan efisien.[12]

Untuk Android, SQLite dijadikan satu pada android runtime, sehingga setiap

aplikasi android dapat membuat database SQLite. Karena SQLite menggunakan

interface SQL  maka cukup mudah untuk digunakan.

Terdapat beberapa alasan mengapa SQLite sangat cocok untuk pengembangan

apliasi android, yaitu:

1. Database dengan konfigurasi nol,  Artinya tidak ada konfigurasi database

untuk para developer, hal ini membuatnya relative mudah digunakan

2. Tidak memiliki server, pada dasarnya satu set libraries menyediakan

fungsionalitas database

3. Single-file database, hal ini membuat keamanan database secara langsung

4. Open-source , hal ini membuat developer mudah dalam melakukan

pengembangan aplikasi.


