
iii 

 

SPEECH RECOGNITION DENGAN QUERY 

BARBAHASA INDONESIA UNTUK PENGIRIMAN 

SMS 

 

 

 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan 

Untuk menyelesaikan program Strata-1 

Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik  

Universitas Hasanuddin 

Makassar 

 

Disusun Oleh 

AYU DHIYA MUFIDAH 

D42113007 

 

 

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

MAKASSAR 

2017 



iii 

 

 

 



iiii 

 

 

Short Message Service (SMS) merupakan fitur yang penting dan sering digunakan pada 

smartphone. Namun, pengiriman SMS masih terbatas pada pengoperasian perangkatnya. Membuat 

SMS masih secara manual yaitu dengan memasukkan satu persatu kata melalui papan ketik dan 

harus memasukkan kontak penerima SMS dengan mencari pada daftar kontak telepon. Cara ini 

dianggap masih belum efektif apalagi dilakukan saat sedang berkendara. Mengirim SMS saat 

berkendara dapat mengakibatkan konsentrasi menjadi terganggu yang memungkinkan dapat 

menimbulkan terjadinya kecelakaan, maka dari itu dibutuhkan sistem Speech Recognition agar 

dalam mengemudi aktivitas pengiriman SMS tidak lagi mengetik namun cukup dengan perintah 

suara. Dalam Tugas Akhir ini diimplementasikan sistem Speech Recognition yang mampu 

mengkonversi ucapan sebagai query berbahasa Indonesia yang dapat membuat pesan, 

memasukkan kontak tanpa melakukan pencarian pada daftar telepon, dan mengirim SMS. 

Penerapan metode yang digunakan dalam merancang sebuah aplikasi pengiriman SMS dengan 

menggunakan teknik pengenalan suara ke teks menggunakan Application Programming Interface 

(API) Speech Recognition Google yang terdapat dalam smartphone Android. Pembuatan sistem 

menggunakan bahasa pemograman Java. Editor Android Studio. Keberhasilan sistem untuk 

membuat pesan dan memasukkan nama kontak menggunakan data uji suara latih sebesar 100%  

dan data uji random sebesar 98,37%.  Hasil pengujian keseluruhan sistem dalam memasukkan 

kontak dengan benar sebesar 100%. Tingkat keberhasilan aplikasi Speech Recognition untuk 

pengiriman SMS dengan query berbahasa Indonesia mencapai 99%.  

Kata Kunci : Short Message Servise (SMS), Speech Recognition, buat pesan, masukkan kontak, 

pengiriman SMS, Google Speech API 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Sebagai mahluk sosial, kebutuhan manusia akan komunikasi sangat 

tinggi. Dengan adanya teknologi pesan singkat sangat membantu terwujudnya 

hubungan komunikasi, terutama komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh 

sangat marak digunakan dalam berbagai urusan. Salah satunya dengan 

menggunakan teknologi pengiriman pesan singkat atau Short Message Service 

(SMS).  

Short Message Service (SMS) merupakan fitur yang penting dan sering 

digunakan pada smartphone. Namun, pengiriman SMS ini masih terbatas pada 

pengoperasian perangkatnya. Membuat SMS masih secara manual yaitu dengan 

memasukkan satu persatu kata melalui papan ketik dan harus memasukkan kontak 

penerima SMS dengan mencari pada daftar kontak telepon. Cara ini dianggap 

masih belum efektif apalagi dilakukan saat sedang berkendara, karena saat 

mengetik pesan dan mencari kontak dibutuhkan tingkat perhatian yang tinggi 

sehingga konsentrasi menjadi terganggu. Ber-SMS pada saat mengemudi enam 

kali lebih memungkinkan menyebabkan kecelakaan dibandingkan berkendara saat 

mabuk, hampir 23% kecelakaan disebabkan oleh penggunaan ponsel akibat 

sedang ber-SMS saat berkendara dan dimana sekitar 23.780 pengemudi 

diperkirakan tewas dalam kurun 2007 hingga 2013 karena membuat dan mengirim 

SMS sembari mengemudi (Dinas Kominfo, 2014).  Sebuah survei yang telah 
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dilakukan dari 120 responden, sebanyak 80,25% mengatakan bahwa mengetik 

pesan dan mencari nama kontak telepon sambil berkendara menyulitkan mereka 

mengirim SMS (Mufidah, 2017). 

Kesulitan tersebut, terutama dalam membuat pesan dan memasukkan kontak 

tanpa mencari didaftar telepon untuk melakukan pengiriman SMS saat berkendara 

dapat diatasi dengan memberikan kemudahan yaitu dengan mengimplementasikan 

Speech Recognition yang menjadikan input suara sebagai query.  

Speech Recognition adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengenali 

perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data 

yang dimengerti oleh mesin. Keuntungan dari Speech Recognition ini terdapat 

pada kecepatan dan kemudahan dalam penggunaannya. Kata-kata tersebut diubah 

bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara 

menjadi sekumpulan angka lalu disesuaikan dengan kode-kode tertentu dan 

dicocokkan dengan suatu pola yang tersimpan. Parameter yang dibandingkan 

ialah tingkat penekanan suara yang kemudian akan dicocokkan dengan template 

database yang tersedia (Herdianto, 2012). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Agung Sulistio dan Novrianus, terkait 

aplikasi Speech Recognition menggunakan Java API dengan tingkat keberhasilan 

dari seluruh kinerja sistem untuk mengenali suara dengan benar sebesar 90%. 

Dengan melihat persentase tingkat keberhasilan kinerja sistem tersebut belum 

dapat dikatakan optimal dimana sistem sifatnya tidak realtime (Sulistyo & 

Novrianus, 2014). 
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Maka melalui penelitian ini, diusulkan sistem Speech Recognition  yang 

bersifat realtime, menjadikan input suara sebagai query untuk membuat pesan dan 

memasukkan nama kontak tanpa mencari pada daftar telepon untuk pengiriman 

SMS. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Google Speech API dengan bahasa 

pemograman Java. Platform yang digunakan adalah Android Studio. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pada penelitian ini dirancang sebuah 

sistem “Speech Recognition Dengan Query Berbahasa Indonesia Untuk 

Pengiriman SMS”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka untuk mempermudah pengambilan analisis 

permasalahan pokok khususnya dalam pengiriman SMS dengan memanfaatkan 

teknologi Speech Recognition dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana membuat suatu sistem Speech Recognition pada Android dalam 

membuat pesan dan memasukkan nama kontak telepon untuk pengiriman 

SMS sehingga dapat mengenali suara ke teks dengan benar?  

2. Bagaimana performansi sistem Speech Recognition untuk pengiriman SMS 

sehingga menghasilkan suatu sistem Speech Recognition pada Android yang 

efisien dan akurat?  

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk membuat suatu sistem Speech Recognition pada Android dalam 

membuat pesan dan memasukkan nama kontak telepon untuk pengiriman 

SMS sehingga dapat mengenali suara ke teks dengan benar. 

2. Untuk mengukur performansi sistem Speech Recognition untuk pengiriman 

SMS sehingga menghasilkan suatu sistem Speech Recognition pada Android 

yang efisien dan akurat. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu: 

1. Bagi pengguna, sistem ini dapat digunakan untuk membantu pengguna 

smartphone Android khususnya pengemudi agar dapat memudahkan dalam 

membuat pesan dan memasukkan nama kontak telepon untuk pengiriman 

SMS. 

2. Bagi peneliti, dapat membantu penelitian lebih lanjut mengenai sistem 

Speech Recognition berbahasa Indonesia yang hingga saat ini masih terus 

dikembangkan. 

I.5 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pola bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang dibuat dari 

bentuk suara ke bentuk teks. 

2. Perancangan sistem Speech Recognition diakses melalui mobile smartphone 

Android dengan spesifikasi sistem operasi Android versi 5.1 (Loollipop) 

karena sudah mendukung teknologi Speech To Text. 



5 

 

3. Setting bahasa pada smartphone menggunakan bahasa Indonesia. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. 

5. Menggunakan fitur on-click untuk memulai record pesan, memasukan 

kontak dan update kontak.  

6. Jarak antara microphone dari mulut user saat merekam suara maksimal 40 

cm. 

7. Pengucapan harus menggunakan intonasi dan artikulasi yang jelas. Ketika 

merekam suara, suara yang diucapkan harus dalam tempo normal (tempo 

yang biasa diucapkan pada percakapan sehari-hari). 

8. Pada tempat yang memiliki banyak noise, suara harus lebih keras dan dekat 

dengan microphone. 

9. Hanya dapat membaca nama kontak berdasarkan database kontak yang ada 

dalam smartphone. 

10. Data sampel suara diambil adalah suara pria dewasa dan wanita dewasa, 

karena pola suara yang lebih konstan dibandingkan suara anak-anak. 

I.6 Metodologi Penulisan 

Ada dua metode yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan 

aplikasi Speech Recognition, yaitu: 

1. Metode penelitian 

Pada metode penelitian dilakukan studi pustaka, seperti membaca dari 

berbagai sumber di internet, buku-buku, dan jurnal-jurnal tentang definisi Speech 

Recognition untuk menunjang pembuatan aplikasi Speech Recognition ini. Ada 

beberapa hal yang dilakukan, yaitu: 
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a. Mempelajari bagaimana proses kerja Speech Recognition sehingga 

bisa menangkap suara dan merubahnya ke dalam bentuk teks. 

b. Mempelajari bagaimana pengenalan Android, arsitektur Android, 

versi Android yang diperlukan untuk mendukung program Speech 

Recognition pada Android. 

c. Mengenali bahasa pemrograman Java. 

d. Mencoba dan menghubungkan aplikasi dengan mobile sehingga 

aplikasi bisa diterima oleh mesin smartphone Android. 

2. Metode Perancangan 

Untuk perancangan sistem dari aplikasi Speech Recognition ini, penulis 

menggunakan teori Waterfall. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam metode 

Waterfall antara lain : 

a. Komunikasi 

Pada tahap ini diawali dengan menentukan spesifikasi sistem yang 

dibutuhkan dari keseluruhan sistem untuk mengaplikasikan program 

Speech Recognition ini. 

b. Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan peningkatan data-data 

yang berhubungan pada sistem dan berfokus pada karakteristik sistem 

yang akan dibuat. 

c. Desain 
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Pada tahap ini dilakukan pembuatan model atau desain dari sistem. 

Pembuatan model ini meliputi aliran data pada sistem sehingga sistem 

dapat menghasilkan output yang sesuai dengan input yang diberikan. 

d. Pengujian 

Pada tahap ini program Speech Recognation dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak dengan Java. Setelah itu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui letak error atau kesalahan yang ada. 

e. Penyebaran 

Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan, pengembangan, dan 

penyebaran sistem kepada para user agar setiap sistem dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai hasil yang lebih maksimal bagi para user saat 

menggunakan aplikasi ini. Pengambilan kesimpulan setelah tahap 

pengujian dan analisi peformansi dari sistem yang telah dibuat, langkah 

selanjutnya adalah menyimpulakan hasil akhir yang diperoleh dari 

penelitian. 

I.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan secara 

keseluruhan, maka akan diuraikan beberapa tahapan dari penulisan secara 

sistematis, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas latar belakang penelitian yang menjelaskan 

bagaimana latar belakang pembuatan aplikasi ini akan dibuat, ruang 

lingkup yang menjelaskan batasan-batasan penelitian dalam 
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pembuatan aplikasi Speech Recognition, tujuan dan manfaat dari 

pembuatan aplikasi ini bagi para pengguna, metodologi penelitian, 

tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori dasar dan metode-metode 

yang digunakan antara lain pengertian Speech Recognition, sistem 

Speech Recognition, skema utama speech recognition, jenis-jenis 

pengenalan ucapan, Short Service Message (SMS), bahasa 

pemrograman Java, Arsitektur Android, versi Android, Android SDK, 

SQLite, Google Speech API, dan Hidden Markov Model (HMM).  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang perancangan dan pengumpulan data  

dimana kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam 

perancangan dan pembuatan sistem Speech Recognition. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data hasil perancangan, 

proses-proses yang dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh 

dan pembahasan atau evaluasi hasil implementasi sistem secara 

keseluruhan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat, serta 

saran-saran untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem 

pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Speech Recognition 

Speech Recognition adalah proses otomatis mengenali kata-kata yang 

diucapkan kemudian mengubahnya ke dalam bentuk teks. Dengan kata lain 

Speech Recognition merupakan suatu proses yang memungkinkan untuk 

mengenali apa yang diucapkan oleh seseorang lalu mengubahnya ke bentuk 

tulisan. Input data yang diterima berupa suara atau ucapan manusia, kemudian 

sistem akan mengidentifikasi kata atau kalimat yang diucapkan dan menghasilkan 

keluaran atau output berupa teks yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Input 

yang berupa kata-kata tersebut diubah menjadi sinyal digital dengan cara 

mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka lalu disesuaikan dengan 

kode-kode tertentu dan dicocokan dengan suatu pola yang tersimpan dalam suatu 

perangkat. Untuk setiap ucapan yang berbeda akan dihasilkan pola ciri yang 

berbeda (Jurafsky, D., & Martin, J. H, 2009). 

Penganalisis sintaks akan melakukan transformasi sinyal ucapan dari 

domain waktu ke domain frekuensi. Pada domain frekuensi, untuk kurun waktu 

yang singkat, setiap sinyal dapat terlihat memiliki ciri-ciri yang unik. Namun 

demikian, pengucapan suatu unit bunyi ucapan atau fonem seringkali bervariasi 

antar orang yang berbeda, juga terpengaruh oleh berbagai faktor, seperti: fonem-

fonem disekitarnya, kondisi emosi, noise, dan faktor-faktor lainnya. Sistem 

Speech Recognition akan melakukan pengenalan untuk setiap unit bunyi 
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pembentuk ucapan atau fonem, selanjutnya mencoba mencari kemungkinan 

kombinasi hasil ucapan yang paling dapat diterima. Bentuk sistem Speech 

Recognition yang sederhana adalah sistem yang hanya dapat mengenal sejumlah 

kata yang jumlahnya terbatas. Sistem ini biasanya lebih akurat dan lebih mudah 

dilatih, tetapi tidak dapat mengenal kata yang berada di luar kosa kata yang 

pernah diajarkan. Ukuran kosakata (vocabulary) dari sistem pengenalan suara 

mempengaruhi kompleksitas, parameter pelatihan dan akurasi sistem. Beberapa 

aplikasi pengenalan suara hanya memerlukan beberapa kata, sedangkan yang 

lainnya memerlukan kamus yang sangat besar (misalnya mesin pendiktean). 

Terdapat 4 jenis ukuran kosakata, yaitu: 

a. Kosakata ukuran kecil (small vocabulary) yang terdiri dari puluhan kata. 

b. Kosakata ukuran sedang (medium vocabulary) yang terdiri dari ratusan 

kata. 

c. Kosakata ukuran besar (large vocabulary) yang terdiri dari ribuan kata. 

d. Kosakata ukuran sangat besar (very large vocabulary) yang terdiri dari 

puluhan ribu kata. 

2.1.1 Sistem Speech Recognition  

 Terdapat dua macam mode pada sistem pengenalan pembicaraan yaitu 

(Jurafsky, D., & Martin, J. H, 2009): 

a. Mode Diktasi 

Pada mode ini pengguna komputer dapat mengucapkan kata/kalimat yang 

selanjutnya akan dikenali oleh mesin dan diubah menjadi data teks. Kemungkinan 

jumlah kata yang dapat dikenali dibatasi oleh jumlah kata yang telah terdapat 
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dalam database. Pengenalan mode ini bergantung pada pola suara dan aksen 

pembicara serta yang telah dilakukan. 

b. Mode Command dan Control 

Pada mode ini pengguna mengucapkan kata/kalimat yang sudah terdefinisi 

terlebih dahulu pada database dan selanjutnya akan digunakan untuk menjalankan 

perintah tertentu pada aplikasi komputer. Jumlah perintah yang dapat dikenali 

tergantung dari aplikasi yang telah mendefinisikan terlebih dahulu pada database 

jenis-jenis perintah yang dapat dieksekusi. Mode ini merupakan speaker 

independent karena jumlah kata yang dikenali biasanya terbatas sekali dan ada 

kemungkinan pembicara tidak perlu melakukan pelatihan pada sistem 

sebelumnya.  

Terdapat tiga proses utama pada sistem pengenalan pembicaraan. Baik 

pada mode diktasi ataupun command and control yaitu: 

a. Pemisahan Kata 

Pemisahan kata adalah proses untuk memisahan suara yang di ucapkan 

oleh pengguna menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian bisa berupa 

kalimat ataupun hanya sebuah kata. 

b. Pencocokan Kata 

Pencocokan kata adalah proses untuk mencocokkan kata ucapan yang 

berhasil diidentifikasi dengan basis data yang dipunyai oleh sistem. Terdapat dua 

metode yang dapat dipakai pada proses pencocokan kata ini, yaitu: whole word 

matching dan phonema matching. 
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Pada whole-word matching, sistem akan mencari di basis data kata yang 

sama persis dengan kata hasil ucapan pengguna. Sedangkan pada phoneme 

matching, sistem mempunyai kamus fonem. Fonem ialah bagian terkecil dan unit 

dari suara yang membentuk sebuah kata. 

c. Pembendaharaan Kata 

Pembendaharaan kata ialah bagian terakhir dalam sebuah sistem 

pengenalan pembicaraan. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada 

perbendaharaan kata, yaitu ukuran dan keakuratan. Jika perbendaharaan kata, 

yaitu berjumlah banyak maka sebuah sistem akan mudah dalam melakukan 

pencocokan kata, tetapi dengan makin meningkatnya jumlah perbendaharaan kata, 

maka jumlah kata yang mempunyai ucapan hampir sama juga meningkat, dimana 

hal ini menurunkan keakuratan pengenalan. 

Dan sebaiknya jika sebuah sistem mempunyai perbendaharaan kata 

sedikit, maka keakuratan pengenalan akan tinggi karena sedikitnya kata yang 

hampir sama, tetapi akan semakin banyak kata yang tidak terkenali. Untuk sistem 

pengenalan pembicaraan dengan metode command and control, akan lebih baik 

jika menggunakan jumlah perbendaharaan kata sedikit (kurang dari 100 kata), 

tetapi untuk mode diktasi akan membutuhkan jumlah perbendaharaan kata yang 

banyak.  

2.1.2 Skema Utama Speech Recognition 

Terdapat 4 langkah utama dalam sistem pengenalan ucapan (Arman & 

Arry Akhmad, 2008): 

a. Penerimaan data input suara. 
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Suara dihasilkan oleh saluran vokal manusia berupa serangkaian 

gelombang yang mampu didengar oleh telinga pendengar. Adapun 

langkah awal penangkapan suara ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Langkah Awal Penangkapan Suara (Arman & Arry 

Akhmad, 2008) 

Sinyal suara yang masuk berupa sinyal analog. Sampling dilakukan untuk 

mencuplik sinyal analog menjadi bit-bit sinyal analog diskrit yang nantinya 

memudahkan dalam pemrosesan dan hasilnya berupa sampel-sampel bilangan 

biner (sinyal digital) yang merupakan informasi dari sinyal asli. 

Secara umum, Speech Recognizer memproses sinyal suara yang masuk 

dan menyimpannya dalam bentuk digital. Hasil proses digitalisasi tersebut 

kemudian dikonversi dalam bentuk spektrum suara yang akan dianalisa dengan 

membandingkannya dengan template suara pada database sistem. Ilustrasi 

spektrum suara ditunjukkan pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Spektrum Suara 

Sebelumnya, data suara masukan dipilah-pilah dan diproses satu per satu 

berdasarkan urutannya. Pemilahan ini dilakukan agar proses analisis dapat 

dilakukan secara paralel. Proses yang pertama kali dilakukan ialah memproses 

gelombang kontinu spektrum suara ke dalam bentuk diskrit. Langkah berikutnya 

ialah proses kalkulasi yang dibagi menjadi dua bagian: 

 Transformasi gelombang diskrit menjadi array data. 

 Untuk masing-masing elemen pada array data, hitung 

"ketinggian" gelombang (frekuensi). 

Objek permasalahan yang akan dibagi adalah masukan berukuran n, 

berupa data diskrit gelombang suara. Ketika mengkonversi gelombang suara ke 

dalam bentuk diskrit, gelombang diperlebar dengan cara memperinci berdasarkan 

waktu. Hal ini dilakukan agar proses algoritma selanjutnya (pencocokan) lebih 

mudah dilakukan. Namun, efek buruknya ialah array of array data yang terbentuk 

akan lebih banyak. Dari tiap elemen array data tersebut, dikonversi ke dalam 

bentuk bilangan biner. Data biner tersebut yang nantinya dibandingkan dengan 

template data suara. 

b. Preprocessing 
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Tahapan ini merupakan tahap awal pemrosesan sinyal suara yang terdiri 

dari tahapan pre-emphasized, kemudian proses overlapping, dilanjutkan dengan 

proses windowing serta terakhir proses silent removal. Adapun diagram blok 

untuk proses pre-processing ditunjukkan pada gambar 2.3: 

 

Gambar 2.3 Activity Diagram Pre-Processing (Arman & Arry Akhmad, 2008) 

 

 Pre-emphasized  

Pre-emphasized adalah suatu teknik yang untuk penekanan kepada 

objek tertentu. Penekanan pada sinyal suara dilakukan pada frekuensinya, 

dimana sinyal suara yang direkam menggunakan perangkat lunak tidak 

terlepas dari pencampuran antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. 

Teknik pre-emphasized akan memberikan penekanan pada frekuensi tinggi 

dan menghilangkan frekuensi rendah yang lemah. Hasil keluaran berupa 

suara yang terdengar lebih kecil seperti sengau tapi lebih baik dan jelas 

dibandingkan sinyal suara aslinya. Untuk teknik pre-emphasized 

digunakan filter FIR (Finite Impluse Respons). 

 Normalisasi  
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Pada proses normalisasi akan dilakukan perkalian amplitudo dari 

suatu sinyal suara dengan nilai amplitudo maksimum (yang diabsolut) dari 

sinyal suara tersebut. Proses ini dilakukan agar pada pemrosesan sinyal 

selanjutnya tidak dipengaruhi oleh amplitudo sinyal yang terlalu kecil atau 

amplitudo yang terlalu besar. Sehingga output dari proses normalisasi 

adalah sinyal yang memiliki rentang amplitudo antara -1 sampai +1.  

 Silence Removal  

Proses silence removal dilakukan untuk menghilangkan daerah 

silence dari sinyal suara untuk meningkatkan akurasi sistem. Proses ini 

dilakukan dengan mencari nilai standar deviasi dari sinyal suara. Nilai 

sinyal yang lebih kecil dari nilai standar deviasi sinyal suara akan 

dianggap sebagai daerah silent. Setelah didapatkan daerah silent, dicari 

indeks maksimum dan minimum dari daerah silence tersebut dengan 

tujuan memotong daerah silent dari indeks minimum sampai daerah 

maksimum tersebut, dengan demikian daerah silent yang dipotong adalah 

daerah awal dan akhir dari sinyal suara. Daerah silent yang berada 

ditengah-tengah sinyal suara tidak akan dianggap sebagai daerah silent. 

c. Ekstraksi ciri (feature extraction). 

Dalam pengenalan suara terdapat ekstraksi fitur. Ekstraksi ciri/fitur 

merupakan suatu pengambilan ciri dari suatu sinyal informasi yang nantinya nilai 

yang didapatkan akan dianalisis untuk proses selanjutnya. Setiap informasi 

memiliki ciri yang berbeda (unik). Ekstraksi fitur meliputi vektor-vektor diskrit 

pada ruang yang sama dalam karakteristik suara. Fitur vektor dari database yang 
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ditraining digunakan untuk mengestimasi parameter model akustik. Model akustik 

menggambarkan sifat dari unsur-unsur dasar yang dapat dikenali. Elemen dasar 

dapat menjadi sebuah fonem untuk berbicara terus-menerus atau untuk 

pengenalan kata-kata yang terpisah (Arman & Arry Akhmad, 2008). Dalam 

ekstraksi fitur ini suara bising akan dibersihkan yang tidak dibutuhkan (silence 

frame) secara otomatis, dan kemudian membedakan ciri-ciri suara dengan 

memisahkan setiap frame-frame suara yang dibutuhkan agar mudah dikenali oleh 

sistem dengan proses komputasi berdasarkan karakteristiknya. Prinsip kerja 

ekstraksi ciri adalah dengan mengkonversi sinyal suara ke dalam beberapa 

parameter, dimana ada sebagian informasi tidak berguna yang dibuang tanpa 

menghilangkan arti sesungguhnya dari sinyal suara tersebut. Hasil keluaran dari 

ekstraksi ciri ini menjadi masukan pada proses pengenalan pola. 

d. Pencocokan pola (pattern matching). 

Merupakan proses akhir pada Speech Recognition yaitu tahap pencocokan 

data baru dengan data suara (pencocokan tata bahasa) pada template. Pencocokan 

pola merupakan pencocokan jenis suara melalui alat speech recognizer yang 

diidentifikasi berasarkan ucapan yang dimasukkan pengguna dengan cara 

mengubah gelombang suara ke deretan angka-angka yang kemudian akan 

dicocokan dengan data yang ada. Pencocokan pola digitalisasi suara dapat 

dicocokan menggunakan sebuah algoritma yang kemudian dicocokan dengan 

template suara yang sudah ada dalam database server. Hasil dari ekstraksi ciri 

menjadi masukan pada proses pengenalan pola ini. Metode yang digunakan dalam 

pengenalan pola adalah metode Hidden Markov Model (HMM). Pola yang didapat 
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akan dicocokan dengan berbagai macam model. Ada 3 jenis model yang umum 

digunakan pada Speech Recognition yaitu: 

a. Signal processign frontend digunakan untuk mengkonversi sinyal suara 

kedalam bentuk sequence feature vector yang akan digunakan pada saat 

klasifikasi. 

b. Accoustic modelling digunakan untuk memodelkan secara statistik hasil 

training yang telah dilakukan kedalam sebuah template. 

c. Language modelling digunakan untuk memodelkan bentuk kata baik 

berupa kata, fonem, ataupun kalimat. 

Adapun skema utama sistem pengenalan ucapan ditunjukkan pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Skema Speech Recognition (Chelba, D., M., P.Nguyen, & S., 2012) 

2.2 Jenis-Jenis Pengenalan Ucapan 

Berdasarkan kemampuan dalam mengenal kata yang diucapkan, terdapat 5 

jenis pengenalan kata, yaitu (Jurafsky, D., & Martin, J. H, 2009): 
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a. Kata-kata yang terisolasi: Proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat 

mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu 

pengucapan antar kata. 

b. Kata-kata yang berhubungan: Proses pengidentifikasian kata yang mirip 

dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan 

antar kata yang lebih singkat. 

c. Kata-kata yang berkelanjutan:  Proses pengidentifikasian kata yang sudah 

lebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara 

berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit atau tanpa jeda 

waktu. Proses pengenalan suara ini sangat rumit karena membutuhkan 

metode khusus untuk membedakan kata-kata yang diucapkan tanpa jeda 

waktu. Pengguna perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara 

natural. 

d. Kata-kata spontan: Proses pengidentifikasian kata yang dapat mengenal 

kata-kata yang diucapkan secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. 

e. Verifikasi atau identifikasi suara: Proses pengidentifikasian kata yang 

tidak hanya mampu mengenal kata, namun juga mengidentifikasi siapa 

yang berbicara. Adapun faktor penyebab kesalahan proses verifikasi dan 

identifikasi adalah sebagai berikut: 

 Kesalahan dalam pengucapan (misspoken) dan pembacaan 

(misread) frasa. 

 Keadaan emosional yang ekstrim (misalnya stres). 

 Pergantian penempatan microphone. 
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 Kekurangan atau ketidak-konsistenan akustik dari ruangan 

(misalnya multipath dan noise). 

 Channel mismatch (misalnya penggunaan microphone yang 

berbeda channel dalam perekaman dan verifikasi). 

 Sakit (misalnya flu yang dapat merubah vocal tract). 

 Aging (model vocal tract dapat berubah berdasarkan usia). 

2.3 Short Service Message (SMS) 

Short Message Service (SMS) atau layanan pesan singkat adalah suatu 

fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui 

perangkat nirkabel yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini 

perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular. Pada awalnya, ide 

adanya SMS berasal dari mesin faks yang dapat berfungsi untuk pertukaran teks. 

Sebelum digunakan oleh banyak orang di dunia, SMS mengalami pengoptimalan 

fungsinya sebagai pertukaran pesan selama lebih dari satu dasawarsa. SMS 

berkembang pesat setelah diuji coba ke pasaran pada tahun 1993 dan masyarakat 

lebih memilih layanan SMS sebagai sarana untuk berkomunikasi serta jauh lebih 

mudah digunakan. Dari tahun ke tahun, pengiriman pesan SMS terus meningkat 

dan semua orang mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua 

tidak dapat jauh-jauh dari SMS (Novia, 2011).  

Salah satu kelebihan dari SMS adalah biaya yang murah. Selain itu 

SMS merupakan metode store dan forward sehingga didapat keuntungan untuk 

pengiriman pesan singkat melalui jaringan nirkabel dan tanpa batas singkat 

melalui jaringan nirkabel dan tanpa batas jangkauan jarak, artinya pengguna dapat 
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melakukan pengiriman pesan di luar jangkauan service area yaitu adalah denah 

jaringan nirkabel.  

Prinsip kerja SMS adalah setiap pertama kali pengiriman pesan SMS 

dilakukan akan menuju ke pusat SMS yang bertugas untuk menyimpan pesan dan 

mencoba mengirimkan beberapa kali ke tujuan sampai waktu yang ditentukan 

pada pusat pesan telepon selular SMS bekerja menggunakan sinyal yang terbatas 

pada telepon selular. Oleh karena itu, SMS memiliki keterbatasan karakter dalam 

pengetikkan teks. Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata 

lain sebuah pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 

karakter 16-bit untuk Bahasa Jepang, Bahasa Korea dan Bahasa Mandarin yang 

memakai Hanzi (Aksara Kanji/Hanja). Adapula beberapa metode untuk mengirim 

pesan yang lebih dari 140 bytes, tetapi seorang pengguna harus membayar lebih 

dari sekali. Misalnya pesan yang dikirimkan terdiri dari 167 karakter, maka pesan 

ini akan dipecah menjadi 2 buah SMS (1 buah SMS dengan 160 karakter dan 1 

SMS dengan 7 karakter). Kedua SMS ini akan dikirimkan sebagai 2 SMS terpisah 

dan di sisi penerima akan digabungkan menjadi satu SMS lagi (Rahmawati, 

2011). 

2.4 BAHASA PEMROGRAMAN JAVA 

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang 

dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystem yang sekarang menjadi 

bagian dari Oracle Corporation. Sebagai bahasa pemrograman yang dinamis, Java 

dapat dijalankan di berbagai jenis platform. Hal ini dikarenakan kode Java 

(bytecode) dijalankan pada Java Virtual Machine (JVM) yang membuat Java 
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menjadi platform independent. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat 

dengan bahasa pemrograman Java, setiap komputer memerlukan JVM untuk 

menjalankannya Java dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu (Syaputra, 2017): 

1. Java Standard Edition (Java SE) merupakan teknologi yang digunakan 

untuk mengembangkan client-side stand alone application seperti aplikasi 

desktop. 

2. Java Enterprise Edition (Java EE) merupakan teknologi Java yang 

diterapkan untuk komputer server seperti Java servlet, dan Java Server 

Page. 

3. Java Micro Edition (Java ME) merupakan teknologi yang digunakan untuk 

menerapkan Java pada mobile phone, smartphone ataupun PDA. 

2.5 ANDROID 

Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis 

Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Beberapa 

pengertian lain dari Android merupakan platform terbuka atau biasa disebut open 

source bagi para pengembang (Programmer) untuk membuat aplikasi. Bukan 

bahasa pemrograman, akan tetapi hanya menyediakan lingkungan hidup atau run 

time environment yang disebut DVM (Dalvik Virtual Machine) yang telah 

dioptimasi untuk device atau alat dengan sistem memori yang kecil (Syaputra, 

2017). 

Android awalnya dikembangkan oleh sebuah perusahaan pengembang 

yang namanya sama, Android, Inc. pada tahun 2005. Sebagai bagian strateginya 

dalam memasuki pasar mobile, Google membeli Android dan mengambil alih 



23 

 

pengembanganya sampai sekarang. Google ingin Android terbuka dan bebas, oleh 

karena itu sebagian besar kode Android dilepas di bawah lisensi open source 

Apache, yang berarti bahwa siapapun yang ingin menggunakan Android dapat 

mendownload sumber kode Android secara penuh. Terlebih lagi bagi vendor 

(biasanya pabrikan hardware) dapat menambahkan ekstensi properti pada 

Android dan menyesuaikan Android untuk membedakan produk Android mereka 

dengan lainya. Model pengembangan yang sederhana ini membuat Android 

sangat menarik dan telah mengusik ketertarikan banyak vendor.  

Keuntungan utama mengadopsi Android adalah Android menawarkan 

pendekatan terpadu pada pengembangan aplikasi. Android bersifat open source 

dan bebas tersedia bagi pabrikan untuk penyesuaian, sehingga tidak ada 

konfigurasi hardware dan software yang tetap. Akan tetapi Android sendiri 

mendukung fitur-fitur berikut:  

1. Storage, menggunakan SQLite sebuah database relasional 

yang ringan.  

2. Conectivity, mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, 

UMTS, Bluetooth, Wifi, LTE dan WiMAX.  

3. Messaging, mendukung SMS dan MMS.  

4. Web Browser, berdasarkan open source WebKit. 

5. Media Support, mendukung berbagai tipe media, MPEG, MP4, 

3GP, JPEG, PNG dan lain-lain.  

6. Hardware support, accelerometer sensor, camera, digital 

compas, proximity sensor, dan GPS. 
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7. Multi touch, multi tasking, mendukung flash dan tethering, 

sharing koneksi internet. 

Android merupakan platform mobile yang memiliki tiga hal sebagai 

berikut (Safaat, 2012): 

- Lengkap (complete platform), karena Android menyediakan banyak 

tools dalam membangun perangkat lunak dan memiliki peluang untuk 

mengembangkan aplikasi. 

- Terbuka (open source platform), karena pengembang secara bebas 

dapat mengembangkan aplikasi dan platform Android yang disediakan 

melalui lisensi open source. 

- Bebas (free platform), karena Android merupakan platform yang bebas 

untuk dikembangkan dan tidak ada royalti untuk pengembangan pada 

platform Android. 

2.5.1  Arsitektur Android 

Secara garis besar arsitektur Android terdiri atas (Syaputra, 2017): 

- Applications dan Widgets merupakan layer (lapis) yang hanya 

dapat berhubungan dengan aplikasi saja. 

- Applications Frameworks merupakan Open Development Platform 

yang ditawarkan Android untuk dapat dikembangkan guna 

membangun aplikasi. Pengembang memiliki akses penuh menuju 

API Frameworks seperti yang dilakukan oleh aplikasi kategori inti. 

Komponen-komponen yang termasuk di dalam Applications 
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Frameworks adalah sebagai berikut: Views, Content Provider, 

Resource Manager, Notification Manager, dan Activity Manager. 

- Libraries merupakan layer, dimana fitur-fitur Android berada. 

- Android Run Time merupakan layer yang membuat aplikasi 

Android dapat dijalankan, dimana dalam prosesnya menggunakan 

implementasi Linux. 

- Linux Kernel merupakan layer inti dari sistem operasi Android 

berada.  

Adapun gambaran arsitektur Android dapat dilihat pada gambar 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 2.5 Arsitektur Android (Android Developers, 2015) 

2.5.2      Versi Android 

Banyak smartphone dan PC Tablet yang menggunakan sistem operasi 

Android dengan versi yang berbeda. Semakin tinggi versi, fiturnya semakin 
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canggih dan banyak. Berikut adalah versi Android yang telah diciptakan 

(Android Developers, 2015): 

1. Android versi 1.1 Dirilis oleh Google pada 2009. Versi ini memiliki fitur-

fitur umum seperti: 

a. Jam.  

b. Alarm. 

c. Voice search. 

d. Pengiriman pesan dengan Gmail.  

e. Pemberitahuan email. 

2. Android versi 1.5 (Cupcake) Fitur-fitur yang dimiliki: 

a. Merekam dan menonton video dengan mode kamera. 

b. Upload video ke YouTube dan gambar ke Picasa langsung. 

c. Dukungan Bluetooth.  

d. Kemampuan terhubung secara otomatis atau langsung ke headset 

bluetooth dengan jarak tertentu. 

e. Transisi animasi layar dan keyboard pada layar yang disesuaikan 

dengan sistem.  

3. Android versi 1.6 (Donut) Android versi ini dibangun pada Linux Kernel 

2.6.29. Dengan fitur-fitur baru yang dimiliki:  

a. Penggunaan baterai indikator dan kontrol applet VPN.  

b. Galeri memilih foto yang akan dihapus, kamera, dan camcorder.  

c. Teknologi yang mendukung CDMA/EVDO, 802.1x, VPN, Text-to-

Speech engine, dan Dial Contact.  
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d. Support layar dengan resolusi WVGA. 

4. Android versi 2.0 / 2.1 (Eclair) Versi Eclair ini memiliki fitur-fitur seperti 

:  

a. Pengoptimalan hardware dari versi sebelumnya.  

b. Peningkatan (Update) Google Maps. 

c. Perubahan user interface dengan browser baru dan dukungan 

HTML5.  

d. Daftar kontak yang baru.  

e. Dukungan flash untuk kamera.  

f. Digital zoom.  

g. Update Bluetooth. 

5. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) Fitur-fitur yang dimiliki:  

a. Kerangka aplikasi yang memungkinkan user untuk dapat 

menghapus komponen.  

b. Dalvik Virtual Machine (DVM) yang dioptimalkan. 

c. Adanya grafik dalam bentuk 2D dan 3D. 

d. Mendukung media audio dan video dalam berbagai format. 

e. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, WiFi, Camera, Global Positioning 

(GPS), Kompas, dan Accelerometer (tergantung hardwaredevice). 

6. Android versi 2.3 (Gingerbread) Fitur-fitur yang dimiliki:  

a. SIP-based VoIP.  

b. Near Field Communications (NFC).  

c. Gyroscope dan sensor.  
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d. Multiple Cameras Support. 

e.  Mixable Audio Effects.  

f. Download Manager. 

7. Android versi 3.0 / 3.1 (Honeycomb). Versi ini dirilis khusus untuk PC 

Tablet, dengan memiliki fitur-fitur seperti:  

a. Aksesoris API terbuka. 

b. USB host API. 

c. Keyboard external dan perangkat penunjuk. 

d. Joystick dan Gamepads. 

e. Layar home widget resizeable. 

8. Android versi 4.0 (Ice Cream Sandwich). Fitur-fitur yang dimiliki:  

a. Membuka kunci dengan pengenalan wajah atau biasa disebut face 

recognition. 

b.  Jaringan data pemantuan pengguna dan kontrol. 

c. Terpadu kontak jaringan sosial. 

d. Perangkat tambahan fotografi. 

e. Mencari email secara offline dan berbagi informasi menggunakan 

NFC. 9.  

1. Android versi 4.1 (Jelly Bean). Fitur-fitur yang dimiliki:  

a. Tampilan user inteface yang semakin menarik.  

b. Update Voice Search. 

c. Ukuran widget otomatis menyesuaikan ukuran dengan space yang 

tersisa pada layar.  
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10. Android versi 4.4 (KitKat). Fitur-fitur yang dimiliki:  

a. Tidak membutuhkan RAM yang tinggi.  

b. Menyimpan pesan anda ke memory internal ataupun external. 

c. Proteksi yang cukup bagus.  

d. Mendukung resolusi yang berkualitas yakni resolusi 4 K. 

e. Built-in power saving mode untuk ketahanan baterai. 

11. Android versi 5.0 (Lollipop). Fitur-Fitur yang dimiliki: 

a. Desain antarmuka (tampilan) yang dinamakan "Material Design". 

b. 64-bit ART compiler. 

c. Project volta, yang berguna untuk meningkatkan daya hidup 

baterai 30% lebih tahan lama. 

d. Update Voice Search. 

2.5.3 ANDROID STUDIO 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development yang 

diperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio merupakan 

pengembangkan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu 

IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan 

aplikasi Android (Syaputra, 2017). 

Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak 

fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang 

menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build 

environment. Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut: 

 Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 
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 Bisa mem-build multiple APK. 

 Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe 

perangkat. 

 Layout editor yang lebih bagus. 

 Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah 

untuk integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

 Import library langsung dari Maven repository.  

2.5.4  ANDROID SDK 

Android SDK (Software Development Kit) adalah tools Application 

Programming Interface (API) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan 

aplikasi pada platform Android. Android merupakan subset perangkat lunak untuk 

ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci yang di 

release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK sebagai alat bantu dan API 

untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java (Safaat, 2012). 

2.6 SQLite 

SQLite itu merupakan sebuah database yang bersifat ACID-compliant dan 

memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa C. SQLite 

merupakan proyek yang bersifat publik domain yang dikerjakan oleh D. Richard 

Hipp. 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 SQLite. Aplikasi dapat mengambil keuntungan dari itu untuk 

https://developers.google.com/cloud/mobile
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mengatur relational database engine untuk menyimpan data secara aman dan 

efiesien. Untuk Android, SQLite dijadikan satu di dalam Android runtime, 

sehingga setiap aplikasi Android dapat membuat basis data SQLite. Karena 

SQLite menggunakan antarmuka SQL, cukup mudah untuk digunakan orang - 

orang dengan pengalaman lain yang berbasis database.  

Adapun tool yang cukup populer adalah SQLiteOpenHelper adalah sebuah 

program yang sangat membantu programmer dalam mengelola database SQLite 

seperti membuat tabel, index dan menjalankan perintah-perintah SQL (Djuandi, 

2011). 

2.7 Google Speech API  

Penggunaan Google Speech Recognition API memungkinkan developer 

untuk mengkonversi ucapan kedalam teks. Layanan ini dapat di proses secara 

offline dan online. Namun pada pemrosesan secara offline, bahasa yang didukung 

terbatas pada bahasa yang terdapat pada masing-masing device/smartphone, selain 

itu dibeberapa versi Android fitur ini tidak dapat dioperasikan. Berbeda dengan 

pemrosesan secara online yang memungkinkan dukungan bahasa yang lengkap 

dan dapat dioperasikan hampir di semua versi Android. Namun dalam 

penggunaannya layanan ini memerlukan koneksi internet karena Speech 

Recognition terjadi di server Google. Gambar 2.6 menunjukkan alur Speech 

Recognition di server google. 
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Gambar 2.6  Speech Recognition Pada Server Google (B.R.Reddy & 

E.Mahender, 2013) 

Pada level application ada komponen utama yang tersedia untuk developer 

yaitu recognizer. Pada level speech kit ada beberapa proses yang terkoordinasi, 

yaitu:  

1. Library sepenuhnya mengelola sistem audio untuk recording, 

2. Komponen networking mengelola koneksi ke server, 

3. End detection menentukan bila pengguna telah berhenti berbicara dan 

secara otomatis menghentikan rekaman. 

Google Speech API diluncrukan pada tahun 2008 di Amerika Serikat 

untuk beberapa tipe smartphone. Google Speech API adalah sebuah framework 

yang dikembangkan oleh Google untuk mengenali suara, mengubahnya menjadi 

string (teks) dan memasukkanya ke dalam halaman pencarian Google sehingga 

akan tampil hasil pencarian berdasarkan input suara. Pengenalan suara dilakukan 

pada server Google menggunakan algoritma Hidden Markov Model (HMM). 

Google mengembangkan Speech Recognition menggunakan model bahasa large 

n-gram. Dengan model ini, mereka dapat mengurangi jumlah kata error atau word 
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error rate (WER) hingga relatif 6% sampai 10% (Chelba, D., M., P.Nguyen, & 

S., 2012). 

Dengan kata lain input suara yang diterima oleh perangkat Android 

(smartphone) akan dikirimkan ke sever Google, yang selanjutnya server Google 

melakukan pengenalan dan mengubahnya menjadi teks menggunakan algoritma 

HMM. Hasil konversi suara menjadi teks kemudian dimasukkan dalam halaman 

pencarian Google kemudian server Google akan mengirimkan hasil pencarianya 

tersebut ke perangkat Android (B.R.Reddy & E.Mahender, 2013). Alur Speech 

Recognition yang diproses server Google Speech API ditunjukkan pada gambar 

2.7. 

 

Gambar 2.7 Model Arsitektur Suara Ke Database Server Speech Recognition 

Google (B.R.Reddy & E.Mahender, 2013) 

Sistem Speech Recognition dapat dibagi menjadi beberapa blok, yaitu 

feature extraction, acoustic model database yang dibangun berdasarkan data 

training, dictionary, language model dan algoritma pengenalan suara. Sinyal 

suara analog dianalisa bahkan dalam interval. Periode ini biasanya 20 ms karena 
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sinyal ini dianggap statis. Ekstraksi fitur suara melibatkan pembentukan vektor 

diskrit spasi sama dari karakteristik suara. Vector fitur dari database pelatihan 

digunakan untuk memperkirakan parameter model akustik. Model akustik 

menjelaskan properti elemen dasar yang dapat dikenali. Elemen dasar ini dapat 

berupa fonem untuk suara ynag terus menerus dan kata untuk pengenalan kata 

terisolasi.  

Dictionary digunakan untuk menghubungkan model akustik dengan 

vocabulari kata. Model bahasa mengurangi jumlah kombinasi kata yang disetujui 

berdasarkan aturan bahasa dan informasi statistik dari teks yang berbeda. Speech 

Recognition sistem berdasarkan Hidden Markov Model saat ini digunakan luas 

pada teknologi modern. Sistem ini menggunakan fonem atau kata untuk 

pemodelan. Model output merupakan fungsi kondisi propabilitas tersembunyi dan 

tidak dapat ditentukan secara spesifik. Speech Recognition sistem pada umumnya 

mengasumsikan bahwa sinyal suara adalah realisasi dari beberapa pesan yang 

tersandikan sebagai urutan satu atau lebih simbol (B.R.Reddy & E.Mahender, 

2013). 

2.8 Hidden Markov Model (HMM) 

 Riset mengenai pengenalan pola berkembang begitu pesat. Lahirnya 

Metode Hidden Markov menjadi salah satu pemicu pembaruan teknik pengolahan 

speech (ucapan/suara) yang dapat menghasilkan tingkat kesalahan seminimal 

mungkin dan meningkatkan ketangguhan pengklasifikasian pola pada berbagai 

kondisi yang kurang baik. 
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Hidden Markov Model (HMM) adalah suatu model statistik dari sebuah 

sistem yang diasumsikan sebuah proses Markov dengan parameter yang tak 

diketahui. Kita harus menentukan parameter-parameter tersembunyi (state) dari 

parameter parameter yang dapat diamati. Parameter-parameter yang ditentukan 

kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh, misalnya untuk aplikasi 

Pattern Recognition. 

Dalam HMM, state tidak dapat diamati secara langsung akan tetapi yang 

dapat diamati adalah variabel-variabel yang terpengaruh oleh state. Setiap state 

memiliki distribusi probabilitas atas token-token output yang mungkin muncul. 

Oleh karena itu rangkaian token yang dihasilkan oleh HMM memberikan 

sebagian informasi tentang sekuens state-state. 

Pengenalan suara dilakukan pada server Google menggunakan algoritma 

Hidden Markov Model (HMM). Pengenalan suara berbasis HMM menggunakan 

konsep bahwa ucapan terdiri dari urutan suara dasar. Kata apapun di dalam kamus 

terdiri dari urutan suara dasar. Masing-masing suara dasar ini mempunyai model 

statistik. Oleh karena itu sebuah kata dapat diekspresikan sebagai urutan model 

statistik. Suara dijadikan sampel oleh sistem pengenalan suara untuk membentuk 

sebuah urutan vektor fitur suara (parameter numerik). Urutan vektor fitur suara ini 

adalah urutan observasi. Kemudian pengenal menentukan secara probabilistik 

model yang mana yang kemungkinan besar menghasilkan vektor suara. 

Mengidentifikasi urutan model menghasilkan identifikasi kata yang diucapkan 

(Chandra, 2007). Ilustrasi Algoritma Hidden Markov Model ditunjukkan pada 

gambar 2.8.  
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Gambar 2.8 Algoritma Hidden Markov Model (Chandra, 2007) 

Keterangan:  

- X= kondisi  

- Y= observasi yang mungkin  

- A= kemungkinan keadaan transisi  

- B= kemungkinan output 

Algoritma ini akan menghasilkan sebuah urutan dari vector real-

valued dengan n-dimensi. Vector ini akan memiliki koefisien cepstral 

(adalah hasil dari bentuk Inverse Fourier transform pada logaritma yang 

mencari spectrum dari sebuah signal), yang didapat dari sebuah 

transformasi fourier dengan waktu yang pendek dari perkataan dan 

memotong-motong spectrum tersebut dengan transformasi cosine dan 

mengambil koefisien yang terbesar. Algoritma ini akan memiliki setiap 

bentuk sebuah statistic distribusi yang merupakan campuran dari Diagonal 

Covariance Gaussian, sehingga akan memberikan kemungkinan untuk 

setiap vector yang teramati. Setiap kata atau kalimat akan menghasilkan 
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distribusi statistic Hidden Markov Model, sehingga dapat digunakan untuk 

memperkirakan kalimat yang diucapkan oleh pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Kerangka Pikir   
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Gambar 2.9  Kerangka Pikir 

Kesimpulan

Dengan demikian sistem Speech Recognition dapat membuat  dan 
memasukkan kontak untuk pengiriman SMS dengan query berbahasa 
Indonesia yang dapat menghasilkan akurasi teks yang dengan benar.

Saran

Maka dari itu akan dilakukan pengembangan pada sebuah sistem Speech 
Recognition dengan query berbahasa Indonesia untuk pengiriman SMS 

berbasis Android yang mampu membuat pesan, memasukkan nomor 
kontak, dan mengirim SMS menggunakan perintah suara. 

Solusi

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini dapat 
memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keterbatasan 
dalam mengoperasikan perangkatnya dalam membuat dan memasukkan 

nomor untuk mengirim SMS seperti dalam kondisi mengemudi dapat 
terbantu dengan adanya teknologi Speech Recognition. Dalam sistem 

tersebut dibutuhkan tingkat akurasi yang tinggi dalam pengenalan suara 
agar dapat mengasilkan teks dengan benar. 

Masalah

Pengiriman SMS masih terbatas pada pengoperasian perangkatnya. 
Membuat SMS masih secara manual yaitu dengan memasukkan satu 

persatu kata melalui papan ketik dan harus memasukkan kontak 
penerima SMS dengan mencari pada daftar kontak telepon. Mengirim 

SMS saat berkendara dapat mengakibatnya konsentrasi menjadi 
terganggu yang memungkinkan dapat menimbulkan terjadinya 

kecelakaan. Hampir 23% kecelakaan terjadi disebabkan sedang ber-SMS 
saat berkendara dan sekitar 23.780 pengemudi diperkirakan tewas dalam 
kurun 2007 hingga 2013 karena membuat dan mengirim SMS sembari 

mengemudi (Dinas Kominfo, 2014).
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

.   

3.1 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitan pada diagram alir yang digunakan untuk 

membuat aplikasi Speech Recognition dengan query berbahasa Indonesia untuk 

pengiriman SMS sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1  Diagram Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian secara garis besar pada penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Studi literatur terkait. Pada studi literatur, pencarian penelitian dilakukan 

terkait dengan permasalahan mengenai sistem Speech Recognation. 

Identifikasi kebutuhan penelitian. Pada tahapan ini kebutuhan penelitian 

disiapkan untuk menunjang penelitian dalam pembuatan aplikasi. 

b. Perancangan sistem untuk Speech Recognition menggunakan bahasa 

pemrograman Java Editor Android Studio. Pada tahapan ini dilakukan 

perancangan antara lain rancangan proses dan rancangan basis data. 

Perancangan sistem akan akan dijelaskan di sub bab 3.4. 

c. Implementasi sistem. Pada tahapan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 

proses kerja pada sistem yang sudah dibuat. 

d. Uji coba sistem dan analisa. Dari sistem yang dihasilkan di setiap tahapan 

perancangan akan di uji dan di analisa untuk mengetahui kelemahan sebagai 

acuan perbaikannya. 

e. Pembuatan laporan. Setelah melewati semua tahapan, proses akhir adalah 

menuliskan laporan penelitian menyeluruh sebagai bahan publikasi maupun 

untuk acuan penelitian selanjutnya.  

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2017 sampai bulan 

September 2017. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Kecerdasan Buatan 

Departemen Teknik Informatika UNHAS.  

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.3.1 Perangkat Keras  
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Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang untuk 

menjalankan aplikasi Speech Recognation antara lain: 

1. Smartphone  

Spesifikasi smartphone yang digunakan antara lain: 

 OPPO A37f, 

 Android versi 5.1.1 (Lollipop), 

 RAM 2 GB, Internal 16  GB, 

 Processor Qualcomm MSM8916. 

2. Desktop 

Spesifikasi desktop yang digunakan antara lain: 

 Laptop Sony Vaio, 

 Processor Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80 GHz, 

 RAM 6 GB, 

 Harddisk 500 GB, 

 VGA AMD Radeon HD 7550M. 

3.3.2 Perangkat Lunak  

Agar aplikasi Speech Recognition dapat berjalan dengan baik, diperlukan 

perangkat lunak lain untuk pembuatan sistem yang akan dibuat antara lain: 

 Android Studio versi 2.3.3. 

 Android SDK (Software Development Kit) Manager. 

 Java (jdk-8u121-windows-x64). 

3.4 Perancangan Sistem 
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 Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran perancangan 

sistem yang akan dibangun dan dikembangkan, serta untuk memahami alur proses 

dalam sistem. Rancangan yang dilakukan pada sistem meliputi: 

3.4.1 Rancangan Proses 

 Tahap rancangan proses untuk mempresentasikan setiap proses aliran data 

di dalam suatu sistem akan ditunjukkan pada Gambar 3.2 berikut: 

 

Gambar 3.2  Flowchart Sistem Secara Umum  
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Berdasarkan Gambar 3.2 Flowchart sistem secara umum dijelaskan 

sebagai berikut:  

 

a. Voice 

Data yang digunakan pada sistem ini terdiri atas 2 jenis data suara yaitu 

data uji latih dan uji random.  

 Data latih. Data yang telah dilatih sebelumnya, apakah sistem 

dapat mengenali dengan benar, tidak mengenali dengan benar atau 

tidak mengenali sama sekali.  

Data yang digunakan pada sistem Speech To Text pesan  sebanyak  

20 sampel data suara untuk 10 sampel suara pria yang berbeda dan 

10 sampel suara wanita yang berbeda yang mengucapkan 7 kata-

kata pesan yang sama. Maka total sampel data suara yang 

digunakan sebanyak 70 sampel suara.  

Adapun kata-kata yang digunakan sebagai berikut: 

1. Halo apa kabar. 

2. Lagi dimana. 

3. Selamat siang. 

4. Kapan kita ketemu.  

5. Assalamualaikum. 

6. Saya lagi di jalan menuju kampus. 

7. Terimakasih. 
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Data yang digunakan pada sistem Speech To Add kontak sebanyak  

20 sampel data suara untuk 10 sampel suara pria yang berbeda dan 

10 sampel suara wanita yang berbeda yang mengucapkan nama 

kontak. Maka total sampel data suara yang digunakan sebanyak 20 

sampel suara. Adapun nama kontak yang digunakan sebagai 

berikut: 

1.   Januar                 6.   Indri 

2.   Aldian                                           7.   Yunis 

3.   Taha               8.   Indah 

4.   Perdana               9.   Siti 

5.   Anshar             10.   Reski 

 Data uji random adalah data yang belum diujikan ke sistem 

sehingga diharapkan sistem dapat mengenali dengan baik ucapan 

yang di masukan. Data yang digunakan pada sistem uji suara ini 

sebanyak 10 sampel data suara untuk 5 sampel suara pria yang 

berbeda dan 5 sampel suara wanita yang berbeda.  

Adapun kata-kata yang digunakan sebagai berikut: 

1. Nama saya Arya Surya Prayoga saya mahasiswa Universitas 

Hasanuddin teknik informatika yang sedang mengerjakan 

tugas akhir. 

2. Wira Ayo ke Tanjung Bunga pergi berenang bersama. 

3. Dimana bro Saya mau ke situ jalankan program karena error 

laptopku. 
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4. Arfan tolong bawa teplon besok karena saya mau masak telur 

dadar. 

5. Ahwan Kamu dicari sama Pak Bayu. 

6. Hari ini ujian sidang skripsi saya mengharapkan 

kedatanganmu. 

7. Sekarang pukul satu siang sebentar lagi saya pulang. 

8. Nama saya ayu saya mahasiswi Universitas Hasanuddin 

Fakultas Teknik Departemen Informatika. 

9. Zulhar jam berapa kita ketemu di studio. 

10. Assalamualaikum ibu saya sudah sampai rumah. 

b. Speech To Text Pesan 

Untuk membuat Short Message Service (SMS) dengan menggunakan 

teknik suara ke teks berbasis Android dalam pembuatan aplikasi SMS ini telah 

dirancang sebuah model arsitektur melalui koneksi internet ke database Speech 

Recognition Google server melalui Application Programming Interface (API) 

Speech Recognition yang terdapat di dalam smartphone Android. Google 

memiliki program Speech Recognition. Data yang dimiliki Google berasal dari 

sejumlah besar rekaman suara dan pencarian query tertulis untuk memprediksi 

kata-kata yang mungkin diucapkan oleh orang-orang. Google menggunakan dua 

buah koneksi HTTP. Koneksi pertama adalah permintaan untuk mengunduh 

sinyal suara ke server Google dan kedua adalah untuk mengakses hasil rekognisi 

tersebut. Kemudian, pusat data Google akan menggunakan pemodelan statistik 

tertentu untuk menentukan isi perkataan yang diucapkan.  
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Google Speech API dipanggil menggunakan framework 

ACTION_RECOGNIZE_SPEECH. Framework ini diimplementasikan 

menggunakan metode onActivityResult(). Selanjutnya library ini akan 

menangkap ucapan melalui mic pada smartphone.   

Adapun proses pengenalan suara ke teks dalam membuat pesan SMS 

menggunakan Google Speech API sebagai berikut: 

1. Dalam database server Speech Recognition Google dimulai dari 

user mengetuk/menahan tombol icon mic untuk mulai merekam 

kemudian memasukan suara dalam bahasa Indonesia ke dalam 

perangkat smartphone Android dalam layanan SMS yang sudah 

mendukung Application Programming Interface (API) Speech 

Recognition, kemudian proses sinyal suara akan diteruskan ke 

server Speech Recognition. Sinyal suara pengguna akan diproses 

melalui beberapa tahapan proses pengenalan suara ke teks dari 

smartphone pengguna sampai koneksi ke database Speech 

Recognition Google server. Proses pengenalan suara dilakukan 

pada server Google menggunakan algoritma Hidden Markov 

Model (HMM). 

2. Database Speech Recognition server Google akan mengirimkan 

hasil output berupa teks bahasa kepada pengguna melalui media 

transmisi. Setelah hasil ditemukan oleh sistem database server 

Speech Recognition Google, maka jenis teks berdasarkan suara 

bahasa Indonesia yang dimasukan pengguna sebelumnya akan 
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dikirimkan kembali ke pengguna berupa hasil output dengan teks 

bahasa Indonesia yang diinginkan oleh pengguna dalam perangkat 

smartphone Android, jika hasil output teks tidak sesuai dengan 

hasil yang diinginkan maka pengguna dapat melakukan proses 

pengenalan suara pada perangkat smartphone Android seperti 

langkah sebelumnya. 

Adapun flowchart dan diagram activity untuk proses Speech To Add 

kontak ditunjukkan pada gambar 3.3 dan gambar 3.4. 

 Flowchart 

 
Gambar 3.3 Flowchart Speech To Text Pesan 
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 Activity Diagram 

Activity Diagram, menggambarkan aliran kerja (workflow) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

Berikut ini adalah Activity Diagram dari sistem Speech To Text pesan yang 

dirancang ditunjukkan pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Speech To Text Membuat Pesan  
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c. Pemanggilan Server Google Speech API  

Sistem server bertanggung jawab untuk sebagian besar pekerjaan dalam 

siklus pemrosesan suara (speech processing). Proses pengenalan ucapan 

(recognition) dilakukan pada server. Google mampu menerjemahkan kata dalam 

ratusan bahasa termasuk bahasa Indonesia. Agar bisa menterjemahkan kata dalam 

bahasa Indonesia dengan baik sebelumnya smartphone diatur ke dalam bahasa 

Indonesia. Pengaturan dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh library 

EXTRA_LANGUAGE_MODEL. 

Dalam pemrosesannya untuk dapat mengkonversi suara ke dalam bentuk 

teks terdapat beberapa tahapan, diantaranya:  

1. Suara pengguna berupa sinyal analog dikonversi oleh device kedalam 

bentuk diskrit yang kemuadian di ubah bentuk kedalam bentuk biner 

dan secara realtime dikirim ke server untuk dilakukan proses konversi. 

2. Setelah pengguna berhenti berbicara (stop recording or end detect) / 

server menerima seluruh data percakapan dalam bentuk digital/biner, 

kemudian server akan melakukan proses konversi. Dalam proses 

konversi terdapat beberapa tahapan, diantaranya:  

 Data biner yang diterima oleh server akan dibandingkan 

dengan template data suara. Adapun ilustrasi data biner dengan 

template suara yang terjadi pada server Google Speech 

Recognition API ditunjukkan pada ganbar 3.5. 
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                      Gambar 3.5  Ilustrasi Perbandingan Data Biner Dengan Template 

 Tiap data biner yang telah dibandingkan dengan template 

suara, kemudian disatukan kembali dan dianalisis secara 

keseluruhan, kemudian akan dicocokan dari segi tata bahasa 

dan apakah data yang diucapkan sesuai dengan kata yang 

tersedia pada template data pada server. 

3. Setelah proses konversi selesai, server akan mengirim hasil konversi 

berupa teks (string) ke device. 

Untuk dapat menggunakan fitur Google Speech Recognition API pada 

program diperlukan beberapa langkah, diantaranya mengimpor class 

android.speech.RecognizerIntent. 

Pada dasarnya inisialisasi Intent dari class RecognizerIntent berfungsi 

menampilkan kotak dialog “Speak now/Coba Ucapkan Sesuatu” untuk mengenali 

suara masukan. Selanjutnya dengan memanggil method startActivityForResult ( 

REQUEST_OK), sistem akan mengirimkan secara realtime hasil capture suara 

dan menunggu respon dari server. Termasuk di dalamnya pada method ini 

terdapat proses ADC (Analog To Digital Converter). Jika respon 
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“REQUEST_OK” sistem akan menjalankan method getStringArrayListExtra() 

untuk mendapatkan hasil konversi berupa string dalam bentuk ArrayList. 

Pada saat inisialisasi Intent dari class RecognizerIntent terdapat nilai extra 

yang dibutuhkan yaitu EXTRA_LANGUAGE_MODEL. Constant Value yang 

dapat digunakan LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM yaitu model bahasa yang 

digunakan berdasarkan pengenalan suara-bentuk bebas. 

Pada aplikasi yang akan dibangun nilai extra yang digunakan adalah 

LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM, sedangkan nilai extra opsional yang 

digunakan pada parameter EXTRA_PROMPT dan EXTRA_LANGUAGE 

didapat dari pemilihan bahasa asal. Nilai parameter EXTRA_PROMPT yang 

digunakan adalah string dari Indonesia dan nilai parameter 

EXTRA_LANGUAGE adalah id. Ketika inisialisasi Intent pada class maka 

sistem akan melakukan pengenalan suara dalam bahasa Indonesia. Adapun 

parameter ekstra dialog Speech Input dalam bahasa Indonesia ditunjukkan pada 

gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Parameter Ekstra Dialog Speech Input dalam bahasa Indonesia 

d. Speech to Add Kontak 
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Pada tahap ini untuk memasukkan nomor kontak penerima SMS alur kerja 

sistem  dimana pengguna memasukkan nama kontak menggunakan tombol 

Speech To Add kontak  dengan menyebutkan nama kontak sesuai nama 

yang tersimpan pada smartphone. Jika sistem berhasil mencari nama kontak yang 

diinginan user, maka nama beserta nomor akan tampil sesuai nama yang terdaftar 

didalam kontak smartphone pengguna, kemudian pilih nama kontak maka secara 

otomatis nomor akan masuk kedalam kolom nomor. Untuk dapat membaca 

kontak telepon pada file AndroidManifest.xml perlu ditambahkan permission, 

yaitu android.permission. READ_CONTACTS dan menggunakan framework 

CONTACT_PICKER_RESULT untuk menghasilkan nomor kontak smartphone. 

Adapun flowchart dan activity diagram untuk proses Speech To Add 

kontak ditunjukkan pada gambar 3.7 dan gambar 3.8. 

 Flowchart 
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Gambar 3.7 Flowchart Speech To Add Kontak 

 

 Activity Diagram 

Berikut ini adalah Activity Diagram dari sistem speech to add kontak 

pesan yang dirancang ditunjukkan pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Speech To Add Kontak 

e. Rancangan Basis Data 

Rancangan basis data pada sistem ini digunakan untuk mendukung 

fasilitas pengolahan data. Tools yang dipakai dalam perancangan database adalah 

SQLiteOpenHelper.  

SQLiteOpenHelper adalah sebuah program yang sangat membantu 

programmer dalam mengelola database SQLite seperti membuat tabel, index dan 
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menjalankan perintah-perintah SQL. Adapun tabel yang dibutuhkan dalam 

perancangan sistem ini yaitu: 

 Database Kontak 

Nama : tts_indo 

Fungsi  : Untuk membantu dalam pencarian kontak  

Tabel 3.1 Rancangan Basis Data 

Field Type Keterangan 

COLUMN _ID INTEGER INTEGER PRIMARY 

KEY 

AUTOINCREMENT 

COLUMN_NAMA VARCHAR - 

COLUMN_NOTELP VARCHAR - 

 

f. Mengirim Pesan 

Pada tahap ini mengirim pesan SMS dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan menggunakan Speech Command dan menggunakan button kirim. 

Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan perintah suara user, dengan 

mengucapkan query “kirim” maka sistem secara otomatis mengirim pesan. Proses 

ini bekerja dengan mengaktifkan Recognition Service. Recognition Service adalah 

komponen aplikasi yang berjalan dibelakang aplikasi, service berjalan di thread 

utama dari aplikasi.  
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Pada button kirim menggunakan Sms Manager, yaitu sebuah class khusus 

yang ada di OS Android yang dikhususkan untuk mengakses fitur-fitur SMS di 

Android. Kita bisa menggunakan kelas tersebut untuk mengirim sebuah SMS ke 

nomor yang dituju. Ketika menggunakan Sms Manger, SMS akan langsung 

dikirim dari dalam aplikasi tanpa membutuhkan aplikasi lain. Hanya perlu 

memanggil satu method sendTextMessage() dan kemudian memberikan parameter 

berupa nomor telepon tujuan, nomor telepon pengirim, isi SMS, intent yang akan 

dieksekusi apabila SMS berhasil terkirim/gagal, dan intent yang akan dieksekusi 

apabila SMS telah diterima. Mengirim pesan SMS memerlukan akses ke fitur 

dengan mendeklarasikan permission SEND_SMS pada androidManifest. 

3.5 Pengujian Performansi Sistem 

Pada proses pengujian ini digunakan suara uji untuk suara yang sudah 

dilatih dan suara uji data random. Setiap suara diuji untuk mengetahui apakah 

suara teridentifikasi dengan benar ke dalam klasifikasi yang sebenarnya atau 

tidak. Keakurasian akan dihitung dalam skala persentase.  

3.5.1  Persentase Keberhasilan Sistem/Grade Success Sistem (GSS) 

 Grade Success Sistem (GSS) adalah Presentase keberhasilan sistem. 

Dengan GSS dapat diketahui tingkat keberhasilan sistem yang telah dibuat, hasil 

tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan 1. 

2

RRDRTD
GSS


       (1) 
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3.5.2 Result Training Data (RTD) 

Result Trainning Data (RTD) adalah hasil dari uji data yang telah di latih 

sebelumnya, apakah sistem tersebut dapat mengenali dengan benar, tidak 

mengenali dengan benar, atau tidak mengenali sama sekali. Dari sistem tersebut 

dapat dirumuskan dengan persamaan 2.      

%100
dataJumlah

Sukses
RTD          (2) 

3.5.3 Result Random Data (RRD) 

Result Random Data adalah hasil dari uji data yang sama sekali belum 

dikenali oleh sistem sehingga sistem diharapkan dapat mengenali dengan baik 

data yang di masukan walaupun sebelumnya belum pernah dilakukan 

pembelajaran tentang pola data masukan. Dari sistem tersebut dapat dirumuskan 

dengan persamaan 3.   

%100
dataJumlah

Sukses
RRD                                                    (3) 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 

4.1 Implementasi Sistem 

 Tahap ini merupakan tahap menjelaskan tentang implementasi sistem yang 

dilakukan untuk menguji dan menerapkan hasil rancangan sistem pada bab 

sebelumnya. Implementasi sistem meliputi tatacara atau aturan penggunaan 

perangkat.  

4.1.1 Tampilan Halaman Utama 

Pada halaman utama user akan diarahkan untuk membuat, memasukkan 

kontak dan mengirim pesan dengan pengisian yang telah tersedia dalam menu 

berupa form pengisian pesan dan form nomor kontak yang dapat diakses dari data 

perangkat dengan media suara. Terdapat tiga tombol utama yaitu dua tombol mic 

untuk input suara dan tombol kirim. Tombol mic pertama berfungsi untuk 

membuat pesan dan tombol mic kedua berfungsi untuk menambahkan kontak 

penerima SMS. Untuk mengirim SMS terdapat dua cara yang dapat digunakan 

yaitu cukup dengan mengucapkan query “kirim” atau dengan menekan tombol 

kirim. Pada halaman utama juga terdapat tombol update kontak yang digunakan 

jika terdapat kontak baru yang dimasukkan user. Adapun tampilan halaman utama 

untuk aplikasi SMS Speech Recognition ditunjukkan pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama  

4.1.2 Tampilan Halaman Mulai Merekam Suara 

 Untuk memulai merekam suara dimulai dengan menekan tombol icon mic 

maka akan muncul pop up yang berisi instruction “Coba ucapkan sesuatu”. 

Adapun tampilan mulai merekam suara ditunjukkan pada gambar 4.2. 
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           Gambar 4.2 Tampilan Halaman Mulai Merekam Suara 

4.1.3 Tampilan Halaman Speech To Text Pesan 

 Pada tampilan membuat pesan terdapat form yang berisi instruction untuk 

user “Tekan Mic Ucapkan Pesan” dan tombol mic, tombol mic berfungsi untuk 

merekam input suara, kemudian user mengatakan isi pesan dalam bahasa 

Indonesia. Isi pesan yang diucapkan harus dalam tempo normal (tempo yang biasa 

diucapkan pada percakapan sehari-hari). Setelah user telah selesai mengatakan isi 

pesan maka proses Speech Recognition akan berjalan yang kemudian sinyal suara 

pengguna akan diproses melalui beberapa tahapan proses pengenalan suara ke 

teks dari smartphone pengguna sampai koneksi ke database Speech Recognition 

Google server. Jika proses Speech To Text telah selesai maka secara otomatis teks 
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akan muncul pada form pesan. Adapun tampilan teks isi pesan yang telah 

diucapkapkan ditunjukkan pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Speech To Text Pesan 

4.1.4 Tampilan Halaman Speech To Add Kontak 

 Pada tampilan Speech To Add kontak terdapat form yang berisi instruction 

“Tekan Mic Ucapkan Nama Kontak”. Tombol mic berfungsi untuk merekam 

input suara yang diucapkan user. User terlebih dahulu menekan tombol mic 

kemudian mengucapkan nama kontak sesuai nama yang terdaftar didalam kontak 

smartphone. Pada tahap ini sinyal suara pengguna akan diproses dan sistem akan 

melakukan pencarian pada database kontak, jika nama kontak berhasil ditemukan 

maka akan tampil dalam halaman list nama kontak beserta nomor telepon. Jika 
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nama kontak tidak ditemukan maka akan muncul teks nama yang diucapkan saja. 

Kemudian user memilih nama kontak yang sesuai maka nama kontak yang telah 

dipilih akan muncul pada form nomor telepon. Pada pengujian yang dilakukan 

user mengucapkan nama kontak “Ansar”, maka pada halaman list kontak muncul 

kontak dengan nama “Ansar” disertai dengan nomor telepon. Kemudian pada 

pengujian selanjutnya user mengucapkan nama kontak “Adriansyah” yang tidak 

terdapat dalam database kontak telepon, maka pada halaman list kontak hanya 

ditampilkan  

teks berupa nama “Adriansyah”. Adapun tampilan nama kontak Speech To Add 

kontak yang berhasil ditemukan ditunjukkan pada gambar 4.4, dan tampilan nama 

kontak yang tidak ditemukan ditunjukkan pada gambar 4.5. 

              

Gambar 4.4 Tampilan Nama                 Gambar 4.5 Tampilan Nama Kontak 

                Kontak Ditemukan                                         Tidak Ditemukan 
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Jika terdapat nama kontak yang sama maka akan muncul list nama kontak 

beserta nomor yang dapat user pilih, halaman nama kontak yang sama 

ditunjukkan pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Tampilan Nama Kontak yang Sama 

4.1.5 Tampilan Halaman Kirim Pesan 

 Untuk mengirim pesan SMS, user dapat melakukan dengan dua cara yaitu 

dengan Speech Command (perintah ucapan) atau dengan menekan tombol kirim. 

Untuk perintah ucapan user hanya mengucapkan query dengan kata “kirim” maka 

sistem secara otomatis akan mengirim SMS. Jika menggunakan tombol kirim, 

user cukup menekan tombol kirim maka SMS akan terkirim ke nomor penerima. 

Kemudian akan muncul notifikasi “SMS berhasil dikirim”. Apabila pesan dan 

nomor belum di isi kemudian mengucapkan perintah kirim atau menekan tombol 
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kirim maka akan muncul notifikasi “Pesan atau nomor tujuan belum ada”. Adapun 

tampilan kirim SMS ke nomor kontak “Regasa” ditunjukkan pada gambar 4.7 dan 

gambar 4.8 untuk tampilan SMS masuk yang telah dikirim pada nomor kontak 

“Regasa”. 

          

Gambar 4.7 Tampilan Halaman        Gambar 4.8 Tampilan SMS Masuk 

                  Kirim SMS 

4.2 Pengujian Performansi Sistem 

 Pengujian ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya dari tujuan 

dibuatnya aplikasi ini. Proses pengujian performansi aplikasi dilakukan untuk 

menguji apakah sistem telah berhasil melakukan proses Speech Recognition untuk 

membuat pesan dan menambahkan nomor kontak penerima SMS. Data yang 

digunakan pada sistem ini adalah data uji latih dan data uji random. 
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4.2.1 Pengujian Suara dalam Membuat Pesan SMS dengan Uji  Latih 

  Pada pengujian ini adalah hasil dari uji data yang telah di latih 

sebelumnya, apakah sistem tersebut dapat mengenali dengan benar, tidak 

mengenali dengan benar, atau tidak mengenali sama sekali. Hasil pengujian 

ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Uji Suara Latih 

 

No 

Dikenali sebagai 

Input 

Uji 

Halo 

Apa 

Kabar 

Lagi 

dimana 

Selamat 

siang 

Kapan kita 

ketemu 

Assalamua 

laikum 

Saya lagi 

di jalan 

Terima 

kasih 

1 L1 √ √ √ √ √ √ √ 

2 L2 √ √ √ √ √ √ √ 

3 L3 √ √ √ √ √ √ √ 

4 L4 √ √ √ √ √ √ √ 

5 L5 √ √ √ √ √ √ √ 

6 P1 √ √ √ √ √ √ √ 

7 P2 √ √ √ √ √ √ √ 

8 P3 √ √ √ √ √ √ √ 

9 P4 √ √ √ √ √ √ √ 

10 P5 √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah Kata Uji Keseluruhan = 16 

Jumlah sample   = 70 

Sukses    = 70                    

Gagal     = 0
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah sampel suara yang dapat 

dikenali sistem adalah  70 sampel suara dari 70 sampel suara yang diujikan. Dari 

hasil pengujian tidak ditemukan kesalahan dalam proses pengenalan ucapan ke 

teks Android, hal ini disebabkan pelafalan dan artikulasi yang baik saat 

pengambilan sampel suara input dan suara yang masuk sesuai dengan program 

Speech Recognition pada database Google Speech API. Adapun contoh gambar 

hasil capture dari data tabel 4.1 pada suara “L1” dengan kata “Halo apa kabar” 

untuk suara laki-laki dan “P1” dengan kata “assalamualaikum” untuk suara 

perempuan. Proses pengenalan suara ke teks pada Android ditunjukkan pada 

gambar 4.9 dan 5.0. 

         

     Gambar 4.9 Input Uji Suara L1        Gambar 5.0 Input Uji Suara P1 
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4.2.2 Pengujian Suara dalam Membuat Pesan SMS dengan Uji Random 

 Pada pengujian ini suara masukan yang diuji adalah uji suara random. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kinerja sistem dalam menanggapi suara uji yang belum pernah dilatihkan. Hasil pengujian untuk suara uji random dalam membuat 

pesan SMS ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data Uji Suara Random  

No Nama 

Pengirim 

Input Uji Output Jumlah Kata 

Keseluruhan 

Jumlah Kata 

yang Benar 

Jumlah Kata 

yang Salah 

Persentase 

Keberhasilan % 

1 Arya Nama saya Arya Surya Prayoga 

saya mahasiswa Universitas 

Hasanuddin teknik informatika 

yang sedang mengerjakan tugas 

akhir 

  16 16 - 100 

2 arfan Wira Ayo ke Tanjung Bunga 

pergi berenang bersama 

  8 8 - 100 
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  Tabel 4.2 (Lanjutan)      

No Nama 

Pengirim 

Input Uji Output Jumlah Kata 

Keseluruhan 

Jumlah Kata 

yang Benar 

Jumlah Kata 

yang Salah 

Persentase 

Keberhasilan % 

3 ahwan Dimana bro Saya mau ke situ 

jalankan program karena error 

laptopku 

  11 11 - 100 

4 Aldi Arfan tolong bawa teplon besok 

karena saya mau masak telur 

dadar 

Irfan tolong 

bawa telepon 

besok karena 

saya mau masak 

telur dadar 

11 9 2 81,8 

5 Wira Ahwan Kamu dicari sama Pak 

Bayu 

  6 6 - 100 
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  Tabel 4.2 (Lanjutan)      

No Nama 

Pengirim 

Input Uji Output Jumlah Kata 

Keseluruhan 

Jumlah Kata 

yang Benar 

Jumlah Kata 

yang Salah 

Persentase 

Keberhasilan % 

6 Ati Hari ini ujian sidang skripsi saya 

mengharapkan kedatanganmu 

  8 8 - 100 

7 Dila Sekarang pukul satu siang 

sebentar lagi saya pulang 

  8 8 - 100 

8 Ayu Nama saya ayu saya mahasiswi 

Universitas Hasanuddin Fakultas 

Teknik Departemen Informatika 

  11 11 - 100 

9 Ainun Zulhar jam berapa kita ketemu di 

studio 

Zulher jam 

berapa kita 

ketemu di 

studio 

7 6 1 85,72 
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  Tabel 4.2 (Lanjutan)      

10 Nisa Assalamualaikum ibu saya sudah 

sampai rumah 

  6 6 - 100 

   HASIL 92 89 3 96,74 

 

Jumlah Kata Uji Keseluruhan = 92 

Sukses    = 89 

Gagal    = 3
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Berdasarkan tabel pengujian 4.2 menunjukkan keberhasilan aplikasi dalam 

membuat isi pesan SMS dengan pengenalan ucapan menggunakan input suara. 

Dari 10 sampel suara dalam membuat pesan SMS yang diujikan jumlah kata 

keseluruhan sebanyak 92 kata diantaranya terdapat 89 jumlah kata yang dikenali 

atau terbaca benar dan hanya 3 jumlah kata yang tidak dikenali atau terbaca salah. 

Keberhasilan aplikasi dalam membuat pesan SMS dengan benar menggunakan 

input suara mencapai 96, 74%.  

Dari hasil pengujian suara untuk data uji random pada sistem ditemukan 

kesalahan dalam proses pengenalan pola suara ke teks Android pada pengenalan 

suara Aldi dan Ainun. Sampel Suara “Aldi” pada isi pesan SMS yang diucapkan 

kata “Arfan” dan “teplon” dimana sistem mengenali suara “Arfan” dan “teplon” 

namun salah dalam ejaan teksnya. Output teksnya berupa kata “Irfan” dan 

“telepon” saat pengambilan sampel suara. Kemudian pada sampel suara “Ainun” 

isi pesan yang diucapkan kata “Zulhar”, sistem mengenali suara “Zulhar” namun 

salah dalam ejaan teksnya, output teksnya berupa kata “Zulher”. Hal ini 

disebabkan intonasi suara, pelafalan, dan artikulasi yang kurang baik saat 

pengambilan sampel suara. Adapun contoh gambar kesalahan dalam proses 

pengenalan suara ke teks pada suara “Aldi” dan “Ainun” ditunjukkan pada 

gambar 4.9 dan 5.0. 
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    Gambar 4.9 Input Uji Suara Aldi      Gambar 5.0 Input Uji Suara 

Ainun 

 

4.2.3   Pengujian Suara Dalam Membuat Pesan SMS Dengan Maksimal 160      

           Karakter Dan Kecepatan Proses Konversi Suara Ke Teks 

 Pada  pengujian ini suara masukan akan mengucapkan isi pesan dengan 

panjang karakter maksimal 160 karakter. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui kecepatan proses konversi suara ke teks. Hasil pengujian akan 

ditunjukkan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data Pengujian suara dengan jumlah karakter 160 serta kecepatan 

proses konversi 

No Isi Pesan Jumlah Karakter Durasi (s) 

1 Nama saya Ayu mahasiswa Informatika 

Universitas Hasanuddin yang pada hari ini 

ujian sidang Terimakasih kepada pak Bayu 

dan ibu Intan selaku pembimbing 1 dan 2 

atas segala bimbingan dan bantuanya 

selama penyelesaian tugas akhir ini 

165 29 

2 Nama saya ahmad rifaldi saya adalah 

lulusan Universitas Hasanuddin teknik 

Informatika pada bulan september tahun ini 

hobi saya main musik makan dan tidur 

untuk Ayu sukses ujian mejanya 

163 26 

3 Saya makan nasi setiap hari senin selasa 

rabu dan makan ayam goreng setiap hari 

kamis jumat sabtu minggu bersama teman 

dan keluarga saya suka minum jus jeruk 

karena jus jeruk mengandung vitamin c 

158 19 

4 Halo apa kabar selamat pagi dengan nisa 

ada yang bisa di bantu untuk pemesanan 

tekan 1 untuk info lpembelian tekan 2 dan 

160 24 
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untuk info lain tekan 3 terimakasih sudah 

berlangganan dengan kami 

5 Merah putih teruslah kau berkibar di ujung  

tiang tertinggi di Indonesia ku ini merah 

putih teruslah kau berkibar ku akan selalu 

menjaga mu 

151 16 

  Rata-rata 22,8 

 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat 5 pengujian dalam membuat pesan 

SMS dengan jumlah karakter dan kecepatan yang berbeda-beda. Proses konversi 

suara ke teks mendapatkan hasil yang bervariasi yaitu sebanyak 165 karakter 

dengan kecepatan 29 s, 163 karakter dengan kecepatan 26 s , 158 karakter dengan 

kecepatan 19, 160 karakter dengan kecepatan 24 s, dan 151 karakter dengan 

kecepatan 16 s. Dari hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa  kecepatan 

konversi suara ke teks bergantung pada jumlah karakter dari kata yang diucapkan. 

Semakin banyak jumlah karakter dalam membuat pesan SMS  maka akan semakin 

lama proses konversi suara ke teks. Adapun contoh gambar hasil capture tabel 4.3 

ditunjukan pada gambar 5.1 dan gambar 5.2. 
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  Gambar 5.1 Data Uji Nomor 1                           Gambar 5.2 Data Uji Nomor 2         

4.2.4  Pengujian Speech To Add Kontak  

Pada pengujian ini suara masukan yang diuji adalah suara uji latih dan uji 

random. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem 

dalam menanggapi suara uji yang dilatih dan suara uji yang belum pernah 

dilatihkan sebelumnya, untuk mengetahui kinerja sistem dalam menanggapi suara 

uji dapat mengenali nama kontak yang diucapkan user. Hasil pengujian untuk 

suara uji latih dan uji random dalam pengenalan ucapan untuk memasukkan nama 

kontak penerima SMS ditunjukkan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. 
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Tabel 4.4 Pengujian Suara Menambahkan Nama Kontak dengan suara uji latih 

 

Jumlah Sampel = 200 

Sukses   = 200 

Gagal    = 0 
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Berdasarkan tabel pengujian 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

suara yang dapat dikenali sistem adalah 200 sampel suara. Dari hasil pengujian 

suara latih untuk mengenali nama kontak pada sistem tidak ditemukan kesalahan 

dalam proses pengenalan pola suara ke database kontak pada Android. Adapun 

contoh gambar hasil capture dari tabel 4.4 dapat dilihat pada gambar 5.3 dan 

gambar 5.4. 

 

             

Gambar 5.3 Input Suara L3 Taha     Gambar 5.4 Input Suara P5 Ansar 
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Tabel 4.5 Pengujian Suara Random Menambahkan Nama Kontak 

 

No 

 

Nama 

Pengirim 

 

Nama Kontak 

Penerima SMS 

Nama 

Kontak 

dikenali 

Nama 

Kontak 

Tidak 

dikenali 

 

Keterangan 

1 Arya Puput   -  -  

2 Arfan Prawira   -  -  

3 Ahwan Rahmat Hardian   -  -  

4 Aldi Arfan   -  -  

5 Wira Akhwan Azhari   -  -  

6 Ati Putra   -  -  

7 Dila Jefrianto   -  -  

8 Ayu Regasa   -  -  

9 Moren Wayan   -  -  

10 Nisa Ibu   -  -  

 

Jumlah sample = 10 

Sukses  = 10 

Gagal   = 0 

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

suara yang dapat dikenali sistem adalah 10 sampel suara. Dari hasil pengujian 

suara untuk mengenali nama kontak pada sistem tidak ditemukan kesalahan dalam 
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proses pengenalan pola suara ke database kontak pada Android. Adapun contoh 

gambar hasil capture dari tabel 4.5 dapat dilihat pada gambar 5.5 dan 5.6. 

 

                     

    Gambar 5.5 Nama Kontak                          Gambar 5.6 Nama Kontak Regasa       

              Rahmat Hardian            

              

Pada gambar 5.5 dan 5.6 memperlihatkan nama kontak yang berhasil 

dalam mengenali ucapan user yaitu dari data suara “Ahwan” sampel suara laki-

laki. “Ayu” sampel suara perempuan, yang mengucapkan nama kontak “Rahmat 

Hardian”, dan “Regasa”. Output teksnya berupa nama dan nomor kontak “Rahmat 

Hardian”, dan “Regasa”.  
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4.3 Analisis Performansi Sistem 

 Analisis performansi sistem merupakan parameter utama untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari perancangan sistem. Parameter tersebut 

yaitu RTD, RRD, dan GSS. 

 

4.3.1 RTD (Result Trainning Data) 

 RTD adalah parameter sukses dari identifikasi dengan suara uji adalah 

suara yang telah dilatih sebelumnya. RTD  yang diperoleh untuk masing-masing 

metode persamaan pada tabel 4.1 untuk uji suara latih membuat pesan dan tabel  

4.4 uji suara latih adalah: 

 Hasil pengujian membuat pesan SMS 

%100
dataJumlah

Sukses
RTD  = %100

70

70
  = 100% 

 Hasil pengujian memasukkan nama kontak penerima SMS  

%100
dataJumlah

Sukses
RTD  = %100

200

200
  = 100% 

2

21 RTDRTD
RTDtotal


 = 

2

%100%100 
= 100% 

 

 

 

 



81 

 

4.3.2 RRD (Result Random Data)   

 RRD adalah parameter sukses dari identifikasi dengan suara uji dengan 

data random yang menentukan tingkat keberhasilan sistem. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah sistem masih dapat mengenali suara random dengan 

baik dan akurat. Dari Tabel 4.2 uji suara ke teks dan tabel 4.5 uji suara 

memasukkan nama kontak diperoleh hasil sebagai berikut 

 Hasil pengujian membuat pesan SMS 

%100
Jumlahdata

Sukses
RRD = %100

92

89
 = 96,74 % 

 Hasil pengujian memasukkan nama kontak penerima SMS  

%100
Jumlahdata

Sukses
RRD = %100

10

10
 = 100% 

2

21 RRDRRD
RRDtotal


 = 

2

%100%74,96 
= 98,37 % 

4.3.3 GSS (Grade Success System) tingkat keberhasilan Sistem 

 Pada sub bab 3.4.1 telah dijelaskan bahwa keberhasilan sistem dihitung 

dari GSS, yaitu 
2

RRDRTD
GSS


 . Karena nilai RTD dan RRD telah didapatkan 

maka tingkat keberhasilan sistem dapat dihitung. Berdasarkan dari perhitungan 

menggunakan rumus diatas diperoleh GSS sebagai berikut: 

   
2

RRDRTD
GSS


 = 

2

%37,98%100 
= 99% 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pembuatan aplikasi Speech Recognition pada pengiriman SMS didesain 

dan dibangun menggunakan Android Studio bahasa pemograman Java. 

Aplikasi yang telah dibuat sudah mampu mengkonversi suara menjadi teks 

dalam membuat  SMS, menambahkan kontak telepon dan dapat mengirim 

pesan melalui Speech Command, sehingga aplikasi ini mempermudah user 

dalam pengisian pesan dan pencarian nama kontak cukup dengan 

menggunakan suara dengan query berbahasa Indonesia. 

2. Tingkat keberhasilan sistem berdasarkan pengujian yang dilakukan pada 

pengujian suara uji latih 100% dan tingkat keberhasilan sistem untuk 

pengujian suara random yang belum dilatih 98,37%. 

3. Tingkat Keberhasilan sistem berdasarkan pengujian yang dilakukan pada 

pengujian suara uji untuk memasukkan nama kontak penerima SMS 

adalah 100%. 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu mengenali suara 

yang diucapkan dan berhasil mengirimkan SMS. Tingkat keberhasilan 

sistem untuk pengenalan ucapan mencapai 99%. Kata yang tidak berhasil 

dikenali atau error disebabkan intonasi suara, pelafalan, dan artikulasi 

yang kurang baik saat pengambilan suara. 
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5.2 Saran 

 Pengembangan yang dapat dilakukan pada tugas akhir ini antara lain: 

1. Penggunaan Google Speech API pada Android  masih bersifat mengenali 

pola suara ke teks dan masih memerlukan koneksi internet, diperlukan 

metode yang lebih baik untuk pengembangan sistem Speech Recognition 

pada Android yang bersifat offline tanpa koneksi internet. 

2. Agar aplikasi Speech Recognition ini dapat bermanfaat bagi pengguna 

smartphone yang mengalami cacat fisik, maka diperlukan perluasan 

perintah suara pada aplikasi tanpa menggunakan fitur on-click. Untuk ke 

depannya diharapkan aplikasi ini dapat mengcover semua perintah suara 

dalam smartphone, sehingga dapat membantu interaksi manusia dengan 

komputer menjadi lebih mudah. 
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  Activity_main  

 

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/gfcg" 

    tools:context="com.ayudhiyah.tts_indo.MainActivity"> 

 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/LinearLayout1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="center_horizontal" 

        android:orientation="vertical" 

        android:weightSum="1"> 

 

        <EditText 

            android:id="@+id/pesan" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="@android:dimen/thumbnail_width" 

            android:layout_gravity="top" 

            android:layout_marginTop="45dp" 

            android:background="@android:color/background_light" 

            android:ems="10" 

            android:hint="Tekan Mic Ucapkan Pesan" 

            android:inputType="textMultiLine" 

            android:lines="@null" 

            android:maxLines="500" 

            android:minLines="400" 

            android:overScrollMode="always" 

            android:scrollHorizontally="true" 

            android:scrollbarStyle="insideInset" 

            android:scrollbars="vertical" 

 

            /> 

 

        <ImageButton 

            android:id="@+id/speechbtn" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="55dp" 

            android:layout_gravity="top" 

            

android:layout_marginBottom="@android:dimen/notification_large_icon_height" 

            android:layout_marginLeft="@android:dimen/app_icon_size" 

            android:layout_marginRight="@android:dimen/app_icon_size" 

            android:layout_marginTop="15dp" 

            android:adjustViewBounds="false" 

            android:background="@drawable/gradient_blue" 

            android:backgroundTint="@android:color/holo_blue_light" 

            android:contentDescription="" 

            android:cropToPadding="false" 

            android:elevation="22dp" 

            android:onClick="onCLickListener" 

            android:src="@android:drawable/ic_btn_speak_now" 

            android:visibility="visible" 

            tools:ignore="ContentDescription,InefficientWeight,NewApi" 

            tools:style="@android:style/Widget.DeviceDefault.ImageButton" /> 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="horizontal" 

            android:weightSum="1"> 

 

            <ImageButton 

                android:id="@+id/pickcontact" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_marginTop="15dp" 
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                android:backgroundTint="@android:color/holo_blue_dark" 

                android:contentDescription="@string/gambar" 

                android:src="@drawable/kontak" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/nomorHp" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent" 

                android:layout_marginEnd="10dp" 

                android:layout_marginStart="5dp" 

                android:layout_marginTop="20dp" 

                android:layout_weight="0.40" 

                android:autoText="false" 

                android:background="@android:color/white" 

                android:hint="Tekan Mic Ucapkan Nama Kontak" 

                android:inputType="phone" 

                android:maxHeight="@android:dimen/app_icon_size" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                  android:textColorHighlight="@android:color/background_light" 

                android:textColorHint="@android:color/darker_gray" 

                android:textColorLink="@android:color/background_light" /> 

 

        </LinearLayout> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/btnkirim" 

            style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="@android:dimen/app_icon_size" 

            android:layout_marginBottom="@android:dimen/thumbnail_width" 

            android:layout_marginEnd="@android:dimen/app_icon_size" 

            android:layout_marginStart="@android:dimen/app_icon_size" 

            

android:layout_marginTop="@android:dimen/notification_large_icon_height" 

            android:layout_weight="0.10" 

            android:background="@drawable/gradient_hijau" 

            android:backgroundTint="@android:color/holo_green_light" 

            android:backgroundTintMode="src_over" 

            android:elevation="24dp" 

            android:text="@string/kirim" 

            tools:ignore="InefficientWeight" /> 

 

    </LinearLayout> 

 

</ScrollView> 

 

 

 

 

 

Listview_contact_list 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:paddingTop="10dp" 

    android:paddingEnd="16dp" 

    android:paddingBottom="10dp" 

    android:paddingStart="16dp" 

    android:orientation="vertical"> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/label" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textSize="18sp" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/sublabel" 
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        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="5dp" 

        android:textSize="14sp" /> 

 

</LinearLayout> 

 

Activity_contact_list 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/radialgradientback" 

    android:orientation="vertical"> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/text" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" /> 

 

    <ListView 

        android:id="@+id/list" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" /> 

 

</LinearLayout> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MainActivity 

 

 

package com.ayudhiyah.tts_indo; 

 

import android.Manifest; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.app.Service; 

import android.content.ActivityNotFoundException; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.ContentResolver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.ServiceConnection; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Binder; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.IBinder; 

import android.provider.ContactsContract; 

import android.renderscript.ScriptGroup; 

import android.speech.RecognizerIntent; 
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import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.v4.app.ActivityCompat; 

import android.support.v4.content.ContextCompat; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.telephony.SmsManager; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.ayudhiyah.tts_indo.services.PermissionHandler; 

import com.ayudhiyah.tts_indo.services.SpeechRecognizerManager; 

import org.w3c.dom.Text; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Set; 

 

import static com.ayudhiyah.tts_indo.BuildConfig.DEBUG; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 

    private SpeechRecognizerManager mSpeechManager; 

    private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName(); 

    private Intent voiceService = null; 

    private static final String WORD_TRIGGER = "kirim"; 

    private EditText numbertEdt, textEdt; 

    private Button btnKirim; 

    private String phoneNumber, text2Send; 

 

    @Override 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String 

permissions[], @NonNull int[] grantResults) { 

        switch (requestCode) { 

            case 1: 

                if ((grantResults.length > 0) && (grantResults[0] == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED)) { 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Access has been 

granted.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    getContacts(); 

                } else { 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Access to contact 

must be allowed to use this feature!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    finish(); 

                } 

                break; 

        } 

        if(PermissionHandler.checkPermission(this,PermissionHandler.RECORD_AUDIO)) 

{ 

            SetSpeechListener(); 

        } else { 

            

PermissionHandler.askForPermission(PermissionHandler.RECORD_AUDIO,this); 

        } 

        if(PermissionHandler.checkPermission(this,PermissionHandler.SEND_SMS)) { 

           sendSMS(phoneNumber,text2Send); 

        } else { 

            PermissionHandler.askForPermission(PermissionHandler.SEND_SMS,this); 

        } 

    } 

 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 



91 

 

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) { 

            if (checkSelfPermission(Manifest.permission.READ_CONTACTS) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                requestPermissions(new 

String[]{Manifest.permission.READ_CONTACTS}, 1); 

            }else {getContacts(); 

            } 

 

            if(checkSelfPermission(Manifest.permission.RECORD_AUDIO) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                requestPermissions(new 

String[]{Manifest.permission.RECORD_AUDIO},50); 

            } else { 

                SetSpeechListener(); 

            } 

        } else { 

            SetSpeechListener(); 

            getContacts(); 

        } 

 

        btnKirim = (Button) findViewById(R.id.btnkirim); 

        numbertEdt = (EditText) findViewById(R.id.nomorHp); 

        textEdt = (EditText) findViewById(R.id.pesan); 

 

        text2Send = textEdt.getText().toString(); 

        phoneNumber = numbertEdt.getText().toString(); 

        btnKirim.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                if (text2Send.equals("") || phoneNumber.equals("")){ 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pesan atau nomor 

tujuan belum ada",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } else { 

                   sendSMS(phoneNumber,text2Send); 

                } 

            } 

        }); 

        ImageButton speechbtn = (ImageButton) findViewById(R.id.speechbtn); 

        speechbtn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

          

         @Override 

         public void onClick(View arg0) { 

            Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 

 

            intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, "id-ID"); 

 

            try { 

               startActivityForResult(intent, 1); 

                

               EditText pesan = (EditText) findViewById(R.id.pesan); 

               pesan.setText(""); 

            } catch (ActivityNotFoundException a) { 

               Toast t = Toast.makeText(getApplicationContext(), 

                     "Perangkat Tidak Mendukung", 

                     Toast.LENGTH_SHORT); 

               t.show(); 

            } 

         } 

      }); 

 

//btnkontak 

        ImageButton pickcontact = (ImageButton) findViewById(R.id.pickcontact); 

        pickcontact.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

 

         @Override 

         public void onClick(View arg0) { 

            Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 

 

            intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, "id-ID"); 
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            try { 

               startActivityForResult(intent, 2); 

            } catch (ActivityNotFoundException a) { 

               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Perangkat Tidak 

Mendukung", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } 

         } 

      }); 

    } 

 

 

 

    private void SetSpeechListener() 

    { 

        mSpeechManager=new SpeechRecognizerManager(this, new 

SpeechRecognizerManager.onResultsReady() { 

            @Override 

            public void onResults(ArrayList<String> results) { 

 

                if(results!=null && results.size()>0) 

                { 

 

                    if(results.size()==1) 

                    { 

                        mSpeechManager.destroy(); 

                        mSpeechManager = null; 

                    } 

                    else { 

                        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

                        if (results.size() > 5) { 

                            results = (ArrayList<String>) results.subList(0, 5); 

                        } 

                        for (String result : results) { 

                            sb.append(result).append("\n"); 

                        } 

 

                        if (sb.toString().contains(WORD_TRIGGER)) { 

                            phoneNumber = numbertEdt.getText().toString(); 

                            text2Send = textEdt.getText().toString(); 

                            if (!(phoneNumber.equals("")) && 

!(text2Send.equals(""))){ 

                                numbertEdt.setText(""); 

                                textEdt.setText(""); 

                                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pesan 

Terkirim",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                sendSMS(phoneNumber,text2Send); 

                            } else { 

                                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pesan atau 

nomor tujuan belum ada",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

                else 

                    Log.d(TAG,"Result not found"); 

            } 

        }); 

    } 

 

    @Override 

   protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

      super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

 

      switch (requestCode) { 

         case 1: { 

            if (resultCode == RESULT_OK && null != data) { 

               ArrayList<String> text = 

data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 

 

               EditText pesan = (EditText) findViewById(R.id.pesan); 
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               pesan.setText(text.get(0)); 

                    text2Send = text.get(0); 

            } 

            break; 

         } 

         case 2: { 

            if (resultCode == RESULT_OK && null != data) { 

               ArrayList<String> text = 

data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 

 

                    Intent intent = new Intent(MainActivity.this, 

ContactListActivity.class); 

                    intent.putExtra("stt", text.get(0)); 

                    startActivityForResult(intent, 100); 

 

            } 

            break; 

         } 

         case 3: { 

            if (resultCode == RESULT_OK && null != data) { 

                    Uri contactData = data.getData(); 

                    Cursor cursor =  managedQuery(contactData, null, null, null, 

null); 

                    cursor.moveToFirst(); 

 

                    String number = 

cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(ContactsContract.CommonDataKinds.Pho

ne.NUMBER)); 

                    phoneNumber = number; 

                    EditText nomorHp = (EditText) findViewById(R.id.nomorHp); 

                    nomorHp.setText(number); 

                } 

                break; 

         } 

            case 100: { 

            if (resultCode == RESULT_OK && null != data) { 

                    Bundle extra = data.getExtras(); 

                    String number = extra.getString("notelp"); 

                    phoneNumber = number; 

                    EditText nomorHp = (EditText) findViewById(R.id.nomorHp); 

                    nomorHp.setText(number); 

                } 

                break; 

            } 

      } 

   } 

 

   public void getContacts() { 

        DatabaseHelper mydb = new DatabaseHelper(this); 

        mydb.emptyData(); 

 

        ContentResolver cr = getContentResolver(); 

        Cursor cur = cr.query(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, null, null, 

null, null); 

 

        String prev_notelp = null; 

        if (cur.getCount() > 0) { 

            while (cur.moveToNext()) { 

                String id = cur.getString( 

                        cur.getColumnIndex(ContactsContract.Contacts._ID)); 

                String name = cur.getString(cur.getColumnIndex( 

                        ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME)); 

 

                if 

(cur.getInt(cur.getColumnIndex(ContactsContract.Contacts.HAS_PHONE_NUMBER)) > 0) { 

                    Cursor pCur = 

cr.query(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI, null, 

                            ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTACT_ID +" = 

?", new String[]{id}, null); 

                    while (pCur.moveToNext()) { 
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                        String phoneNo = 

pCur.getString(pCur.getColumnIndex(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER))

; 

                        if (!phoneNo.equals(prev_notelp)) { 

                            mydb.insertData(name, phoneNo); 

                            prev_notelp = phoneNo; 

                        } 

                    } 

                    pCur.close(); 

                } 

            } 

        } 

        mydb.close(); 

    } 

 

// sendSMS 

    private void sendSMS(String phoneNumber, String message) { 

            

if(PermissionHandler.checkPermission(this,PermissionHandler.RECORD_AUDIO)) { 

                SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 

                sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, null, null); 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), "SMS Berhasil dikirim", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

//(phoneNumber,text2Send); 

            } else { 

                

PermissionHandler.askForPermission(PermissionHandler.RECORD_AUDIO,this); 

            } 

    } 

 

    private boolean mIsBound; 

 

    @Override 

    protected void onPause() { 

        if(mSpeechManager!=null) { 

            mSpeechManager.destroy(); 

            mSpeechManager=null; 

        } 

        super.onPause(); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onResume() { 

        if (mSpeechManager == null) SetSpeechListener(); 

        super.onResume(); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onDestroy() { 

        super.onDestroy(); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

        super.onSaveInstanceState(outState); 

    } 

 

    private class resumeVoiceCommand extends AsyncTask<Void,Void,Void>{ 

 

        @Override 

        protected Void doInBackground(Void... params) { 

            if (mSpeechManager == null){ 

                SetSpeechListener(); 

            } 

            return null; 

        } 

    } 

     

 

Class DatabaseHelper 
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package com.ayudhiyah.tts_indo; 

 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

 

    public static final String DB_NAME = "tts_indo"; 

    public static final String TABLE_NAME = "kontak"; 

    public static final String COLUMN_ID = "id"; 

    public static final String COLUMN_NAMA = "nama"; 

    public static final String COLUMN_NOTELP = "notelp"; 

    private static final int DB_VERSION = 1; 

 

    public DatabaseHelper(Context context) { 

        super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION); 

    } 

 

    @Override 

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

        String sql = "CREATE TABLE " + TABLE_NAME 

                + "(" + COLUMN_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " 

                + COLUMN_NAMA + " VARCHAR, " 

                + COLUMN_NOTELP + " VARCHAR);"; 

        db.execSQL(sql); 

    } 

 

    @Override 

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 

        String sql = "DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME; 

        db.execSQL(sql); 

        onCreate(db); 

    } 

 

    public void insertData(String nama, String notelp){ 

        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

        ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

 

        contentValues.put(COLUMN_NAMA, nama); 

        contentValues.put(COLUMN_NOTELP, notelp); 

 

        db.insert(TABLE_NAME, null,  contentValues); 

//        db.close(); 

//        return true; 

    } 

 

    public Cursor getDataById(int id){ 

        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

        String sql = "SELECT * FROM " + TABLE_NAME + " WHERE " + COLUMN_ID + " = " 

+ id + ";"; 

        return db.rawQuery(sql, null); 

    } 

 

    public ArrayList<ContactListModel> getAllData(String nama) { 

        ArrayList<ContactListModel> array_list = new ArrayList<>(); 

 

//        hp = new HashMap(); 

        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

        Cursor res =  db.rawQuery( "SELECT * FROM " + TABLE_NAME + " WHERE 

IFNULL(" + COLUMN_NAMA + 

                ", '') LIKE '%" + nama + "%' ORDER BY " + COLUMN_ID + " ASC", 

null); 

        res.moveToFirst(); 
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        while(!res.isAfterLast()){ 

            ContactListModel row = new 

ContactListModel(res.getString(res.getColumnIndex(COLUMN_NAMA)), 

res.getString(res.getColumnIndex(COLUMN_NOTELP))); 

            array_list.add(row); 

            res.moveToNext(); 

        } 

 

        res.close(); 

        return array_list; 

    } 

 

    public void emptyData() { 

        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

        String sql = "DELETE FROM " + TABLE_NAME + ";"; 

        db.rawQuery(sql, null); 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

Class ContactListAdapter 

 

package com.ayudhiyah.tts_indo; 

 

import android.app.Activity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.BaseAdapter; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class ContactListsAdapter extends BaseAdapter { 

 

    private ArrayList<ContactListModel> data; 

    private Activity activity; 

 

    public ContactListsAdapter(Activity a, ArrayList<ContactListModel> d) { 

        activity = a; 

        data = d; 

    } 

 

    public int getCount() { 

        return data.size(); 

    } 

 

    public Object getItem(int position) { 

        return data.get(position); 

    } 

 

    public long getItemId(int position) { 

        return position; 

    } 

 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

        final ContactListModel data = (ContactListModel) getItem(position); 
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        convertView = 

LayoutInflater.from(activity).inflate(R.layout.listview_contact_list, parent, 

false); 

 

        TextView nama = (TextView) convertView.findViewById(R.id.label); 

        TextView notelp = (TextView) convertView.findViewById(R.id.sublabel); 

 

        nama.setText(data.getNama()); 

        notelp.setText(data.getNotelp()); 

 

        return convertView; 

    } 

} 

 

Class ContactListModel 

package com.ayudhiyah.tts_indo; 

 

public class ContactListModel { 

    private String nama; 

    private String notelp; 

 

    public ContactListModel(String nama, String notelp) { 

        this.nama = nama; 

        this.notelp = notelp; 

    } 

 

    public String getNama() { 

        return nama; 

    } 

 

    public String getNotelp() { 

        return notelp; 

    } 

} 

 

Class ContactListActivity 

package com.ayudhiyah.tts_indo; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.TextView; 

 

 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class ContactListActivity extends Activity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_contact_list); 

        TextView text = (TextView) findViewById(R.id.text); 

        ListView list = (ListView) findViewById(R.id.list); 

 

        Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

        String stt = extras.getString("stt") != null ? extras.getString("stt") : 

""; 

        text.setText(stt); 

 

        DatabaseHelper mydb = new DatabaseHelper(this); 

        final ArrayList<ContactListModel> data = mydb.getAllData(stt); 
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        mydb.close(); 

 

        for (int i = 0; i < data.size(); i++) { 

            ContactListsAdapter adapter = new ContactListsAdapter(this, data); 

            list.setAdapter(adapter); 

        } 

 

        list.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

            @Override 

            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, 

long l) { 

                String notelp = data.get(i).getNotelp(); 

                Intent intent = new Intent(); 

                intent.putExtra("notelp", notelp); 

                setResult(RESULT_OK, intent); 

                finish(); 

            } 

        }); 

    } 

} 

 

Class SpeechreconizerManager 

package com.ayudhiyah.tts_indo.services; 

 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.media.AudioManager; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.speech.RecognitionListener; 

import android.speech.RecognizerIntent; 

import android.speech.SpeechRecognizer; 

import android.util.Log; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

/** 

 * Created by Ayu Dhiyah on 14/08/2017. 

 */ 

 

public class SpeechRecognizerManager { 

 

    protected AudioManager mAudioManager; 

    protected SpeechRecognizer mSpeechRecognizer; 

    protected Intent mSpeechRecognizerIntent; 

 

    protected boolean mIsListening; 

    private boolean mIsStreamSolo; 

 

 

    private boolean mMute=true; 

 

 

 

    private final static String TAG="SpeechRecognizerManager"; 

 

    private onResultsReady mListener; 

 

 

 

    public SpeechRecognizerManager(Context context, onResultsReady listener) 

    { 

        try{ 

            mListener=listener; 

        } 

        catch(ClassCastException e) 

        { 
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            Log.e(TAG,e.toString()); 

        } 

        mAudioManager = (AudioManager) 

context.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 

        mSpeechRecognizer = SpeechRecognizer.createSpeechRecognizer(context); 

        mSpeechRecognizer.setRecognitionListener(new SpeechRecognitionListener()); 

        mSpeechRecognizerIntent = new 

Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 

        mSpeechRecognizerIntent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, 

                RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 

        mSpeechRecognizerIntent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_CALLING_PACKAGE, 

                context.getPackageName()); 

        startListening(); 

 

    } 

 

    private void listenAgain() 

    { 

        if(mIsListening) { 

            mIsListening = false; 

            mSpeechRecognizer.cancel(); 

            startListening(); 

        } 

    } 

 

 

    private void startListening() 

    { 

        if(!mIsListening) 

        { 

            mIsListening = true; 

            if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) { 

                // turn off beep sound 

                if (!mIsStreamSolo && mMute) { 

                    mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_NOTIFICATION, 

true); 

                    mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_ALARM, true); 

                    mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_MUSIC, true); 

                    mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_RING, true); 

                    mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_SYSTEM, true); 

                    mIsStreamSolo = true; 

                } 

            } 

            mSpeechRecognizer.startListening(mSpeechRecognizerIntent); 

        } 

    } 

 

    public void destroy() 

    { 

        mIsListening=false; 

        if (!mIsStreamSolo) { 

            mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_NOTIFICATION, false); 

            mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_ALARM, false); 

            mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_MUSIC, false); 

            mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_RING, false); 

            mAudioManager.setStreamMute(AudioManager.STREAM_SYSTEM, false); 

            mIsStreamSolo = true; 

        } 

        Log.d(TAG, "onDestroy"); 

        if (mSpeechRecognizer != null) 

        { 

            mSpeechRecognizer.stopListening(); 

            mSpeechRecognizer.cancel(); 

            mSpeechRecognizer.destroy(); 

            mSpeechRecognizer=null; 

        } 

 

    } 

 

    protected class SpeechRecognitionListener implements RecognitionListener 



100 

 

    { 

 

        @Override 

        public void onBeginningOfSpeech() {} 

 

        @Override 

        public void onBufferReceived(byte[] buffer) 

        { 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onEndOfSpeech() 

        {} 

 

        @Override 

        public synchronized void onError(int error) 

        { 

 

            if(error==SpeechRecognizer.ERROR_RECOGNIZER_BUSY) 

            { 

                if(mListener!=null) { 

                    ArrayList<String> errorList=new ArrayList<String>(1); 

                    errorList.add("ERROR RECOGNIZER BUSY"); 

                    if(mListener!=null) 

                        mListener.onResults(errorList); 

                } 

                return; 

            } 

 

            if(error==SpeechRecognizer.ERROR_NO_MATCH) 

            { 

                if(mListener!=null) 

                    mListener.onResults(null); 

            } 

 

            if(error==SpeechRecognizer.ERROR_NETWORK) 

            { 

                ArrayList<String> errorList=new ArrayList<String>(1); 

                errorList.add("STOPPED LISTENING"); 

                if(mListener!=null) 

                    mListener.onResults(errorList); 

            } 

            Log.d(TAG, "error = " + error); 

            new Handler().postDelayed(new Runnable() { 

                @Override 

                public void run() { 

                    listenAgain(); 

                } 

            },100); 

 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onEvent(int eventType, Bundle params) 

        { 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onPartialResults(Bundle partialResults) 

        { 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onReadyForSpeech(Bundle params) {} 

 

        @Override 
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        public void onResults(Bundle results) 

        { 

            if(results!=null && mListener!=null) 

                

mListener.onResults(results.getStringArrayList(SpeechRecognizer.RESULTS_RECOGNITIO

N)); 

            listenAgain(); 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onRmsChanged(float rmsdB) {} 

 

    } 

 

    public boolean ismIsListening() { 

        return mIsListening; 

    } 

 

 

    public interface onResultsReady 

    { 

        public void onResults(ArrayList<String> results); 

    } 

 

    public void mute(boolean mute) 

    { 

        mMute=mute; 

    } 

 

    public boolean isInMuteMode() 

    { 

        return mMute; 

 

Class PermissionHandler 

package com.ayudhiyah.tts_indo.services; 

 

import android.Manifest; 

import android.app.Activity; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.os.Build; 

import android.support.v4.app.ActivityCompat; 

import android.support.v4.content.ContextCompat; 

import android.widget.Toast; 

 

 

/** 

 * Created by Ayu Dhiyah on 14/08/2017. 

 */ 

 

public class PermissionHandler { 

    public final static int RECORD_AUDIO=50; 

    public final static int SEND_SMS=51; 

 

 

    public static void askForPermission(int which,final Activity activity) 

    { 

        if(Build.VERSION.SDK_INT<23) 

        { 

            return; 

        } 

        else //We are running on Android M 

        { 

            switch(which) 

            { 

                case RECORD_AUDIO: 

                    if(ContextCompat.checkSelfPermission(activity, 

Manifest.permission.READ_CONTACTS)== PackageManager.PERMISSION_GRANTED && 

ContextCompat.checkSelfPermission(activity, Manifest.permission.GET_ACCOUNTS)== 



102 

 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED  ) 

                        return; 

                    else 

                    { 

                        

if(ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(activity, 

Manifest.permission.RECORD_AUDIO)) 

                        { 

                            Toast.makeText(activity,"Record Audio Permission 

requires",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            ActivityCompat.requestPermissions(activity, new 

String[]{Manifest.permission.RECORD_AUDIO}, RECORD_AUDIO); 

                        } 

                    } 

                    break; 

                case SEND_SMS: 

                    if(ContextCompat.checkSelfPermission(activity, 

Manifest.permission.SEND_SMS)== PackageManager.PERMISSION_GRANTED ) 

                        return; 

                    else 

                    { 

                        

if(ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(activity, 

Manifest.permission.SEND_SMS)) 

                        { 

                            Toast.makeText(activity,"Send SMS Permission 

requires",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            ActivityCompat.requestPermissions(activity, new 

String[]{Manifest.permission.SEND_SMS}, SEND_SMS); 

                        } 

                    } 

                    break; 

            } 

        } 

    } 

 

    public static boolean checkPermission(Activity activity,int which) 

    { 

        if(Build.VERSION.SDK_INT<23) 

        { 

            return true; 

        } 

        else { 

            switch (which) { 

                case RECORD_AUDIO: 

                    return ContextCompat.checkSelfPermission(activity, 

Manifest.permission.RECORD_AUDIO)== PackageManager.PERMISSION_GRANTED; 

                case SEND_SMS: 

                    return ContextCompat.checkSelfPermission(activity, 

Manifest.permission.SEND_SMS)== PackageManager.PERMISSION_GRANTED; 

            } 

        } 

        return false; 

    } 

} 
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