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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem aplikasi Text to

Speech Berbasis Android Untuk Panggilan Darurat Bagi Tunawicara. Pada prinsipnya,

perancangan dengan sistematika yang baik akan memberikan kemudahan dalam pembuatan

tugas akhir ini. Secara garis besar perancangan sistem dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem

Sistem aplikasi Text to Speech Berbasis Android Untuk Panggilan Darurat Bagi

Tunawicara ini dibuat untuk membantu  para penyandang disabilitas khususnya

tunawicara dalam melakukan panggilan darurat. Aplikasi ini dirancang agar dapat

memudahkan para penyandang disabilitas khususnya tunawicara untuk melaporkan

keadaan darurat pada nomor darurat yang akan dituju dengan hanya menginputkan teks

pada aplikasi yang ada pada smartphone android. Sistem akan merubah teks inputan

user ke ucapan berupa suara pada nomor darurat yang dituju. Sistem ini dirancang

dengan menggunakan pemrograman Android Studio dan digunakan sebagai aplikasi

Android pada smartphone.

3.2 Perancangan Sistem

Sistem aplikasi Text to Speech Berbasis Android Untuk Panggilan Darurat Bagi

Tunawicara ini dirancang menggunakan pemrograman Android Studio dengan

menggunakan platform Android juga library MBROLA untuk bahasa Indonesia yang

nantinya akan di aplikasikan pada smartphone. Ada pun beberapa kebutuhan dalam

perancangan sistem ini diantaranya :

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Analisis Kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan sistem yang harus

disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku

sistem pada situasi tertentu. Sedangkan kebutuhan fungsional user merupakan

pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem tetapi kebutuhan

fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail dan analisa kebutuhan

fungsional juga digunakan untuk mengetahui apa saja yang akan ada dalam aplikasi

yang akan dibangun.
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3.2.2 Kebutuhan User

Berdasarkan referensi-referensi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi

didapatkan beberapa analisa kebutuhan user. Kebutuhan user yang dibutuhkan pada

Aplikasi Text to Speech Berbasis Android Untuk Panggilan Darurat Bagi Tunawicara,

meliputi :

1. Registrasi : Pada fitur ini user melakuan registrasi dengan mendaftarkan diri dengan

mengisikan identitas diri secara lengkap pada aplikasi

2. Input text atau kalimat : pada fitur ini user melakukan input text kedalam text field

yang ada pada aplikasi

3. Kirim text atau kalimat : pada fitur ini user dapat mengirimkan text yang telah di

inputkan kedalam aplikasi untuk dikirim ke nomor darurat yang dituju.

3.2.3 Use Case Diagram

Menggambarkan tentang aktifitas yang akan dilakukan user. User bertindak

sebagai objek yang akan melakukan aktifitas, aktifitas yang dapat dilakukan adalah

menginputkan teks atau kalimat bahasa Indonesia kedalam text field pada aplikasi

kemudian user dapat mengirimkan inputan teks atau kalimat pada aplikasi kepada

nomor darurat yang ditujukan kemudian user akan melakukan beberapa tahap untuk

mendapatkan hasil dari proses yaitu berupa keluaran ucapan dari teks yang dibuat.

Gambar 3.1 Usecase Diagram
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3.2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis Kebutuhan non – fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang

ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi

dll. Kebutuhan non-fungsional lebih kritis daripada kebutuhan fungsional. Jika tidak

dapat bertemu, sistem menjadi tidak berguna.Pada analisis kebutuhan non-fungsional

ini dijelaskan analisis mengenai analisisa kebutuhan perangkat keras (hardware), dan

perangkat lunak (software).

a. Analisa kebutuhan perangkat keras (hardware)

Agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan perangkat

keras sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Spesifikasi Komputer Smartphone

Processor 2.40 Ghz 800Mhz

Resolusi layar 1440 x 900 720 x 1280

Memori 2GB 2GB

Media penyimpanan 500GB 8GB

Table 3.1 Kebutuhan perangkat keras

b. Analisa kebutuhan perangkat lunak (softrware)

Sedangkan untuk perangkat lunak (software) kebutuhannya adalah

seperti pada tabel berikut :

Spesifikasi Komputer Smartphone

Sistem Operasi Windows XP, 7 atau 8 Marsmellow

Bahasa Pemrograman Java

Table 3.2 Kebutuhan perangkat lunak
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3.2.5 Flowchart

Gambar dibawah ini merupakan diagram alur sistem teks to speech. Pertama

user memasukkan teks atau kalimat pada apliksasi kemudian sistem melakukan

penggabungan teks ke fonem kemudian teks akan dikonversi menjadi suara oleh

MBROLA speech engine kemudian user mengirimkan inputan teks atau kalimat ke

nomor tujuan yang outputnya berupa suara

Gambar 3.2 Flowchart

3.2.6 Class Diagram

Mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam

hubungan statis yang terjadi. Class diagram menunjukan properti dan operasi

sebuah Class dan batasan yang terdapat pada hubungan dengan objek. Class

diagram membantu pengembang mendapatkan struktur sistem dan

menghasilkan rancangan sistem yang baik.
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Gambar 3.3 C lass Diagram

Pada gambar 3.3 class search akan digunakan,  method Search_file(),

Ubah_text_ke_fonem(), send(), exit() untuk merubah text menjadi suara

3.2.7 Sequence Diagram

Urutan proses yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan dari Use Case,

interaksi antar class dan urutan proses yang terlibat .

Gambar 3.4 Sequence Diagram

Pada gambar 3.4 ini dijelaskan mengenai urutan kerja proses perubahan text ke

suara. Sesuai pada gambar, urutan dimulai dari user yang melakukan pencarian nomor

darurat yang akan dituju kemudian user menginputkan text. Lalu dilakukan proses

perubahan text ke fonem. Kemudian fonem yang sudah didapatkan akan diubah

menjadi suara oleh converter fonem to speech
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3.2.8 Activity Diagram

sebuah diagram yang menggambarkan proses bisnis dan urutan aktifitas dalam

sebuah proses. Dipakai pada business modelling untuk memperlihatkan urutan aktifitas

proses bisnis. Manfaat dari activity diagram adalah membantu memahami proses secara

keseluruhan dan activity dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use

case diagram

Gambar 3.5 Activity Diagram

Pada gambar 3.5 activity diagram akan menjelaskan mengenai proses

perubahan pada aplikasi panggilan darurat dari bentuk teks menjadi suara. Pertama user

akan memilih nomor darurat yang dituju kemudian user menginputkan teks atau

kalimat, kemudian sistem akan melakukan konversi teks ke suara, kemudian user pilih

tombol kirim dan teks terkirim pada nomor tujuan dengan output berupa suara.

3.3 Perancangan Antarmuka Aplikasi

Salah satu bagian penting pada pembuatan aplikasi adalah rancangan tampilan

dalam aplikasi. Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

aplikasi yang akan dibangun, sehingga akan mempermudah dalam

mengimplementasikan aplikasi serta akan memudahkan pembuatan aplikasi. Berikut

perancangan antarmuka yang akan menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi tugas akhir

ini.
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Gambar 3.6 Tampilan Antarmuka Aplikasi

3.3.1 Perancangan Antarmuka TTS_darurat

Gambar 3.7 Tampilan Antarmuka TTS_Darurat

Pada Gambar 3.7 ini berfungsi untuk menggambarkan image atau gambar yang

muncul pada saat sebuah aplikasi Text to Speech panggilan daruat ketika baru dibuka.

Dalam TTS_Darurat ini terdiri beberapa pilihan dan menu.

TTS_Darurat
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3.3.2 Perancangan Antarmuka Menu Daftar

Gambar 3.8 Tampilan Antarmuka Menu Daftar

Pada gambar 3.8 ini berfungsi untuk melakukan fitur registrasi pada aplikasi

TTS panggilan darurat supaya dapat digunakan pada menu selanjutnya
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3.3.3 Perancangan Antarmuka Menu Utama

Gambar 3.9 Tampilan Antarmuka Menu Utama

Pada gambar 3.9 ini berfungsi untuk menampilkan pilihan nomor darurat yang

akan dituju.User dapat melakukan panggilan darurat pada nomor darurat yang akan

dituju,user juga dapat melukukan panggilan pada nomor selain nomor darurat.
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3.3.4 Perancangan Antarmuka Menu Pesan Suara

Gambar 3.10 Tampilan Antarmuka Menu Pesan Suara

Pada gamabar 3.10  berfungsi untuk menginputkan teks. User dapat melaporkan

keadaan darurat yang dialami dengan menginputkan teks pada aplikasi, kemudian user

dapat mencoba suara dari teks yang diinputkan pada saat tekan tombol play dan setelah

itu user dapat mengirim teks pesan suara pada nomor yang dituju.
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3.3.5 Perancangan Antarmuka Menu History Panggilan

Gambar 3.11 Tampilan Antarmuka Menu History

Pada gambar 3.11 berfungsi untuk melihat history panggilan,user dapat
melihat panggilan keluar pada  nomor mana saja yang ada dalam aplikasi dan berapa
kali nomor tersebut dihubungi.

3.4 Perancangan Database
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan database yang terdapat

didalam sistem. Pada sistem ini perancangan database terbagi menjadi beberapa
bagian, yaitu:

3.4.1 Database User

Pada tabel user terdapat database yang nantinya akan digunakan sebagai

kebutuhan data sistem. Database-database ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3.12 Database User

Gambar 3.12 merupakan database user yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi
tentang nama dan nomor identitas user yang didaftarkan pada aplikasi.

TTS_Darurat

Panggilan keluar

Panggilan keluar

Panggilan keluar
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3.4.2 Database nomor darurat
Pada table nomor darurat terdapat database yang nantinya akan digunakan

sebagai kebutuhan data sistem. Database-database ini dapat dilihat pada table berikut :

Gambar 3.13 Database nomor darurat

Gambar 3.13 merupakan database nomor darurat yang berfungsi sebagai penyimpanan
informasi tentang semua nomor darurat yang ada pada aplikasi.

3.4.3 Database Diphone Bahasa Indonesia
Database diphone bahasa Indonesia (ID1) dibuat tahun 2000 oleh Dr. Arry

Akhmad Arman dari Intitute Teknologi Bandung, memiliki 30 fonem termasuk spasi.

FONEM SAMPA CONTOH KATA

p p Panas, apa, siap

b b baca, sebab

t t tanam, atap, penat

D d datang, tadi

K k Kami, akan, tidak

G g Gula, agar, reog

c tS Cari, rencana

j dZ Jadi, bejana

f f Faktor, kafan, alif

s S Saran, kasar, beras

z z Zebra,azimuth

h h Hitam,sehat,sah

m m musim, aman, hitam

n n Nusa, anda, hutan

ng N Angka, siang
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r r Robot, armada, sonar

l l Lima, alamat, kesal

w w Waktu, bawa

y j Yakin, bahaya

ny nY Nyaris, kenyang

a V Akhir, bagus, nira

e @ Enggan, petang

e e Esa, medan,

i I Ikal, bila, bali

o Q Orang, mohon, joko

u U Usaha, bukan, biru

ai aI Santai, landau

oi Oi amboi

au aU Lampau, pul

Spasi - -

Table 3.3 Tabel Fonem Database Diphone


