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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Speech generating device, juga dikenal sebagai alat bantu komunikasi 

output suara, merupakan suatu system bantu komunikasi alternatif dan tambahan 

yang digunakan sebagai alat komunikasi lisan bagi orang yang memiliki gangguan 

bicara sehingga mereka dapat berkomunikasi melalui suara seperti pada umumnya. 

Speech generating device merupakan alat yang penting bagi mereka yang 

memiliki keterbatasan dalam kemampuan berbicara karena dengan ini, mereka 

dapat berkomunikasi dengan aktif. Ada tiga metode pengaksesan pesan pada 

speech generating device ini yaitu secara langsung, secara tidak langsung, dan 

pengaksesan khusus dengan bantuan alat. Metode akses langsung melibatkan 

kontak secara fisik langsung pada suatu alat seperti menggunakan keyboard atau 

touch screen. Metode akses tidak langsung merupakan suatu metode pengguna 

yang menggunakan alat dengan bantuan alat lain seperti joystick, head mouse, 

optical head pointer, light pointer, infrared pointer, atau switch access scanner 

(Taylor, Paul 2009). Metode akses dengan bantuan alat khusus merupakan suatu 

metode yang tergantung pada kemampuan fisik pengguna. Pengguna dapat 

menggunakan bagian tubuh tertentu untuk menggunakan alat seperti pointer, 

adapter mouse, joystick atau switch access scanner. Untuk metode ini biasanya 
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dikhususkan bagi pengguna yang memiliki fisik yang terbatas seperti penderita 

kelainan neuron. Dari metode-metode ini, hanya metode secara langsung yang 

akan menjadi fokus utama tugas akhir ini karena perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini lebih berkaitan dengan tablet berbasis Android dan iOS.  

Mutism atau kebisuan adalah salah satu speech disorder yang merupakan 

suatu ketidakmampuan untuk berbicara total. Kebisuan dapat disebabkan oleh 

ketiadaan fungsi suatu bagian tubuh yang diperlukan untuk berbicara seperti 

tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, dan lidah. Orang yang terlahir tuna 

rungu atau tidak memiliki kemampuan untuk mendengar suara dengan baik dapat 

menjadi bisu yang lebih disebabkan oleh ketiadaan pembelajaran untuk berbicara 

dalam hidup mereka. Orang yang tergolong tuna rungu umumnya tidak pernah 

menggunakan organ pita suara mereka sehingga mengalami penurunan fungsi pita 

suara yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan berbicara mereka. Ada 

sekitar 600.000 orang lebih di Indonesia tergolong tuna rungu yang bisu. 

Penggunaan speech synthesizer dalam golongan masyarakat ini masih jarang 

karena speech synthesizer biasanya berupa hardware yang kurang praktis untuk 

dibawa dan memiliki harga berada di luar jangkauan bagi sebagian besar 

golongan ini serta lebih berorientasi pada penggunaan bahasa asing sebagai 

bahasa pengantar. Karena itu, penelitian yang menjadi perhatian utama dalam 

tugas akhir ini adalah mencari suatu solusi bagi perancangan dan pembuatan 

aplikasi yang memiliki fungsi sebagai speech synthesizer yang memiliki fitur-fitur 

agar dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah dan berbiaya rendah serta 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa standar. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Aplikasi Talk Assitive System merupakan suatu aplikasi yang berbasis 

Android dan iOS yang dapat digunakan baik oleh tablet maupun smartphone yang 

dirancang untuk membantu pengguna yang memiliki gangguan bicara sehingga 

pengguna tersebut dapat berkomunikasi secara lisan dengan lawan komunikasinya 

seperti komunikasi pada umumnya. Seorang pengguna yang bisu akan 

menggunakan aplikasi ini dengan cara memilih suatu kata dan merangkainya 

menjadi satu kalimat untuk diutarakan pada lawan bicaranya dan aplikasi ini akan 

menganalisis teks dan mengkonversikan teks tersebut menjadi suara untuk 

dikeluarkan dari device yang digunakan sehingga seorang pengguna tersebut 

dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya seperti orang berbicara umumnya. 

Aplikasi ini bukanlah merupakan aplikasi yang baru karena aplikasi serupa sudah 

ada dan bahkan telah digunakan oleh pengguna smartphone atau tablet berbasis 

Android dan iOS untuk membantu mereka berkomunikasi dengan lawan 

komunikasi mereka. 

Masalah yang dihadapi dalam kasus ini adalah bagaimana cara 

membangun sebuah aplikasi sistem Talk Assistive System pada Android dan iOS 

serta membuat tampilan user interface yang tepat agar orang bisu dapat 

menggunakannya dengan nyaman dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Mengkonversikan kalimat menjadi lisan merupakan masalah utama. Saat aplikasi 

ini digunakan oleh pengguna yaitu orang bisu, dia akan memilih kata-kata 

berdasarkan kategori yang tersedia pada menu yang telah disediakan dan menekan 

tombol speak atau tombol untuk mengkonversikan teks yang dipilih menjadi suara. 
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Setelah tombol ditekan, aplikasi tersebut dengan prinsip natural language 

processing text-to-speech akan menganalisis teks dengan menganalisa setiap kata 

untuk dicocokkan dengan kata-kata yang ada di dalam aplikasi tersebut. Setelah 

pencocokan, aplikasi tersebut akan memilih kata-kata yang sudah dicocokkan 

dengan kata-kata yang diketik dan mengeluarkan kata-kata tersebut dalam bentuk 

suara melalui devices seperti iPad atau tablet. Prinsip kerja ini disebut tokenisasi. 

Namun, ada masalah dalam proses text-to-speech ini yaitu analisis pelafalan teks 

yang benar khususnya pelafalan teks bahasa asing. Karena aplikasi ini didesain 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, maka aplikasi ini harus 

mampu menganalisis teks bahasa Indonesia dengan benar agar dapat 

mengeluarkan kalimat dalam bentuk suara dan bahasa Indonesia. Text-to-speech 

yang digunakan dalam aplikasi ini harus menggunakan analisa kata-kata dalam 

bentuk bahasa Indonesia. Kata yang diinput harus menggunakan bahasa Indonesia 

untuk kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan suara yang sesuai dengan kata 

yang diinput. Tentu saja suara yang akan dicocokkan diambil dari suara-suara 

yang telah disimpan dalam storage pada aplikasi ini dan berbunyi dalam bahasa 

Indonesia. Selain itu, permasalahan juga terletak pada struktur kalimat yang akan 

digunakan. Struktur kalimat yang digunakan menggunakan struktur kalimat 

bahasa Indonesia. Karena itu, aplikasi harus memiliki fitur yang dapat menuntun 

pengguna menginput kalimat dengan struktur kalimat yang benar dan logis agar 

aplikasi dapat bekerja dengan baik dan menerima input berupa kalimat serta 

mengeluarkan output berupa suara dengan struktur kalimat yang benar dan 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan aplikasi sistem Talk Assistive System ini adalah: 

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi Talk Assistive 

System berbasis Android dan iOS menggunakan Adobe Flash CS 5 dan 

Action Script 3.0 bagi para orang bisu. 

2. Merancang dan mengimplementasikan struktur kalimat pada sebuah 

aplikasi Talk Assistive System. 

3. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan orang bisu dapat 

berkomunikasi dengan orang lain menggunakan smartphone atau tablet 

yang dimilikinya sehingga dapat memberikan kepraktisan kepada 

pengguna tersebut dalam hal komunikasi. Seorang pengguna yang bisu 

hanya perlu memilih teks kalimat yang tersedia pada menu yang berisi 

sejumlah daftar kalimat pada aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut akan 

menganalisis dan mengkonversikan teks tersebut untuk dikeluarkan oleh 

aplikasi melalui smartphone atau tablet dalam bentuk suara sehingga 

pengguna tersebut dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya seperti 

orang berbicara pada umumnya. 
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1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki beberapa 

batasan di antaranya sebagai berikut: 

 Perancangan dan pembuatan aplikasi sistem Talk Assistive  dikerjakan 

menggunakan Adobe Flash CS5.5 menggunakan bahasa pemrograman 

ActionScript 3.0 yang merupakan bahasa pemrograman yang umum 

dipakai dalam perancangan dan pembuatan aplikasi berbasis flash. 

 Aplikasi sistem ini hanya bisa digunakan pada sistem operasi Android 

dan iOS yang berarti hanya telepon pintar berbasis Android dan iOS 

saja yang bisa menggunakannya 

 Aplikasi sistem ini hanya menggunakan kata-kata dasar dalam bahasa 

yang digunakan sehari-hari. 

 Aplikasi sistem ini hanya menggunakan suara yang telah disediakan 

oleh aplikasi itu sendiri. 

 Aplikasi sistem ini lebih ditujukan pada pengguna tablet atau iPad 

karena alasan kenyamanan yang berkaitan dengan ukuran yang tidak 

terlalu besar maupun kecil namun nyaman untuk dibawa. 

 Aplikasi ini menyediakan sejumlah daftar kata yang dibagi menjadi 

beberapa kategori yang disesuaikan dengan jenis struktur kalimat 

tersebut 
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 Aplikasi ini menyediakan kata-kata dasar yang biasa digunakan dalam 

percakapan sehari-sehari. 

 Aplikasi menerima input dalam bentuk teks satu kalimat lengkap dan 

mengeluarkan output dalam bentuk suara. 

 Aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

 Tinjauan pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari 

buku-buku, karya ilmiah, koleksi perpustakaan, dan sumber dari 

internet yang berkaitan erat dengan materi bahasan dalam penelitian 

ini. 

 Design, yang meliputi perancangan arsitektur sistem, proses, user 

interface, dan interaksi sistem dengan pengguna. 

 Implementasi, yaitu penerapan ke dalam kode program yang telah 

ditentukan dengan berpedoman pada teori-teori dan data-data yang 

berkenaan dengan pemrograman aplikasi. 

 Pengujian, yang merupakan tahap lanjutan untuk melihat dan 

mengetahui apakah sistem berjalan sesuai dengan seharusnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran-

gambaran umum pada penelitian yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini.  

Sistematika penulisan dijelaskan dalam bentuk lima bab seperti di bawah ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

batasan-batasan masalah mengenai perancangan aplikasi Talk Assistive System ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan-landasan teori yang digunakan dalam perancangan 

aplikasi Talk Assistive System ini. 

BAB III PERANCANGAN DAN PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan-rancangan aplikasi dan fitur-fitur yang digunakan 

dalam aplikasi Talk Assistive System. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan proses implementasi dan pengujian aplikasi Talk Assistive 

System serta hasil yang diperoleh dari proses tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang telah didapat dari keseluruhan pembuatan 

tugas akhir ini termasuk laporan dan aplikasi Talk Assistive Sistem. 




