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ABSTRACT 

The development of information media growing so rapidly. thus increasing the 
need for information and very complex. not only based dekstop.caplikasi android based 
applications are not less attractive for development. In addition, because android itself 
can be developed and is opensource.  

The number of the need for a dictionary application that can be used as a 
medium of timely and accurate information about the health terms. Not only in medical 
terms. This application also provides information further explanation of the term of the 
sentence that is being sought by the user.  

Applications of speech recognition, or better known as automatic speech 
recognition can be developed on android gadget, not only can be used as a command in 
the form of voice, automatic speech recognition can be used for speech recognition or 
voice recognition voice recognition itself which match a parameter with the parameter 
predetermined. application is made to memfalisitasi mobile users in finding the words or 
terms of health, good for the health of college students, as well as the general society 
android users. 
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1. Pendahuluan  

 Semakin pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi menimbulkan 

banyaknya permintaan informasi yang akurat dan terpecaya. Tak hanya itu, pengguna 

aplikasi saat ini banyak memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari gadget untuk memberikan 

suatu kemudahan dalam melakukan aktifitas. Baik dalam bidang pembelajaran maupun 

dalam bidang lainnya. 

Berbagai macam fitur yang disuguhkan bagi pengguna ponsel untuk melakukan 

berbagai kegiatan, tak hanya dapat digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, kini 

ponsel juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memudahkan 

para pengguna untuk melakukan berbagai aktifitas tanpa membutuhkan waktu yang 

cukup lama seperti halnya ketika pengguna ingin melakukan pencarian suatu lokasi atau 

tempat. Kini pengguna tidak perlu lagi membuka sebuah peta, cukup mencari aplikasi 

untuk memberikan informasi terkait dengan kebutuhan. 

Pada gadget android teradapat sebuah aplikasi yang dikenal dengan Automatic 

Speech Recognition yang berfungsi untuk memanfaatkan suara sebagai alat masukan 

dalam melakukan suatu proses. Automatic Speech Recognition terdiri dari dua macam 

yaitu  Speech To Text yang merubah kata menjadi teks dan Text To Speech merubah 

teks menjadi suara. Penggunaan aplikasi Automatic Speech Recognition sendiri dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan proses pencarian kata. pencarian letak suatu lokasi dan 

melakukan suatu perintah dalam device android.  

2. Landasan Teori  

2.1 Pengenalan Suara  

Pengenalan suara yang juga dikenal sebagai Automatic Speech Recognition 

(ASR) merupakan salah satu interaksi komputer manusia dalam berinteraksi dengan 

mesin dengan berbicara melalui mikrofon sebagai perangkat input dan sistem akan 

mengkonversi kata yang diucapkan menjadi teks sebagai output. ASR memungkinkan 

manusia untuk berbicara ke komputer dan lebih cepat untuk digunakan daripada 

menggunakan mouse dan keyboard. ASR telah digunakan bukan untuk menggantikan 

keseluruhan penggunaan keyboard dan mouse tetapi untuk mendukung dalam 

memasukkan data. ASR telah diterapkan di banyak aplikasi daerah, seperti pengenalan 

perintah, dikte, respon suara interaktif, dan dikte.
1
 

                                                 
1  Fahri Firdausillah, Ika Novita Dewi, Catur Supriyanto.  “Sphinx-4 Indonesian Isolated Digit Speech 

Recognition”.  Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 53:1, (Semarang, juli 
2013), 40 
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2.2 Sejarah Pengenalan Suara 

Voice recognition pertama kali muncul di tahun 1952 dan terdiri dari device untuk 

pengenalan satu digit kata yang diucapkan. Kemudian pada tahun 1964, muncul IBM 

Shoebox, salah satu teknologi yang cukup terkenal di Amerika dalam bidang kesehatan 

adalah Medical Transcriptionist (MT) merupakan aplikasi komersial yang menggunakan 

speech recognition. Dan sampai sekarang banyak aplikasi yang dikembangkan 

menggunakan speech recognizer, antara lain di bidang kesehatan terdapat MT, di bidang 

militer terdapat High-performance fighter aircraft, Training air traffic controllers, sampai 

pada alat yang membantu orang-orang yang memiliki kesulitan dalam menggunakan 

tangan, maka diciptakannya komputer yang dapat dioperasikan menggunakan deteksi 

pengucapan user.
2
  

2.3 Bagian-Bagian Pengenalan Suara 

a. Pengenalan Pembicara (Speaker Recognition)  

Pengenalan pembicara (speaker recognition) adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

mengenali siapa yang sedang  berbicara berdasarkan informasi yang terkandung dalam 

gelombang suara yang diinputkan. Teknik ini memungkinkan menggunakan suara 

penutur untuk memverifikasi identitas wicara dan mengontrol layanan seperti menekan 

nomor telepon dengan suara (voice dialing), perbankan dengan telepon, belanja melalui 

telepon, layanan akses melalui basis data (database), layanan informasi, surat dengan 

suara (voice mail), kontrol keamanan area rahasia, dan akses jarak jauh dengan 

komputer. 

b. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition) 

 Pengenalan ucapan didefinisikan sebagai proses pengubahan sinyal suara ke bahasa 

(linguistic) mesin dalam bentuk data digital (biasanya berupa teks sederhana). Dengan 

kata lain, pengenalan suara menyatakan kemampuan untuk mencocokkan pola dari yang 

didapatkan atau diperoleh perbendaharaan kata terhadap sinyal suara ke dalam bentuk 

yang tepat. Pengertian lainnya, pengenalan ucapan adalah suatu proses di mana 

komputer (jenis mesin lainnya) dapat mengenal kata-kata yang diucapkan oleh manusia. 

Proses ini disebut juga mengartikan ucapan manusia dalam komputer.
3
  

                                                 
2 Danny Sulestio, Mayer Aristo, Linda Wijaya,”Perancangan Aplikasi Pengenalan Suara untuk 

Menjalankan Beberapa Perintah Windows dengan Metode Back Propagation”, Jurnal Publikasi 

Ilmiah Binus, (Jakarta, 2004), 7 

3 Atik Charisma, “Sistem Verifikasi Penutur Menggunakan Metoda Mel Frequency Cepstral 

Coefficients-Vector Quantisation (Mfcc-Vq) Serta Sum Square Error (Sse) Dan Pengenalan Kata 

Menggunakan Metoda Logika Fuzzy”, Jurnal Teknik Elektro ITP, 2:2, (Padang, Juli 2013), 24-25 
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2.4 PocketSphinx  

Pocketsphinx merupakan library pengenalan ucapan versi mobile application 

dari sistem Sphinx yang dirancang oleh Carnegie Mellon University. (CMUSphinx). Atau 

dengan kata lain fungsi Pocketsphinx itu sendiri adalah sebagai engine atau library yang 

memudahkan developer yang ingin mengembangkan aplikasi mobile di bidang speech 

recognition. Pada Pocketsphinx, metode yang digunakan dalam speech recognition 

adalah Hidden Markov Model (HMM). 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.
4
  

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Analisis Sistem 

 Analisis Sistem Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahnya, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadi dan kebutuhan –kebutuhan yang diharapkan  sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya. 

3.1 .1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaksness, Opportunities, dan 

Threats. Analasis SWOT sendiri sering digunakan dalam melakukan analisis suatu 

sistem agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta apa-apa saja peluang 

yang dimiliki dalam membangun suatu sistem. 

3.1.1.1 Strength (Kekuatan) 

Aplikasi mobile kamus istilah kesehatan berbasis android memiliki beberapa 

kekuatan antara lain: 

1. Aplikasi bersifat offline atau tidak perlu menggunakan koneksi internet untuk 

melakukan penerjemahan kata. Cukup menyebutkan suatu kata untuk kemudian 

dilakukan penerjemahan kata. 

2. Aplikasi memberikan informasi tentang suatu istilah yang dicari. Tidak hanya 

memberikan informasi mengenai definisi dari suatu istilah. 

3. Memanfaatkan library pocketsphinx untuk melakukan proses perubahan suara 

menjadi teks 

                                                 
4 lawnrence R. Rabiner, “A Tutorial on Hiden Markov Model and selected Aplications in specch 

recognition”, 77:2, (February 1989),257-259 
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3.1.1.2 Weakness (Kelemahan) 

 Berbanding terbalik dengan kekuatan yang dimiliki aplikasi ini memiliki 

kelemahan diantaranya:  

1. Aplikasi membutuhkan memory yang cukup besar karena pada saat melakukan 

perubahan suara digital ke teks. Aplikasi melakukan pencocokan data dan sinyal 

suara yang telah dimasukan.  

2. Aplikasi ini terbatas untuk digunakan pada ponsel pintar berbasis Android, sehingga 

pengguna ponsel pintar berbasis selain Android tidak bisa digunakan. 

3. Pemahaman materi tentang pocket sphinx belum begitu luas. 

3.1.1.3 Opportunities (Peluang) 

 Aplikasi kamus istilah kesehatan ini memiliki peluang yang dilihat dari faktor 

eksternal sistem dan dapat dikembangkan, diantaranya adalah:  

1. kurang tersedianya aplikasi kamus istilah kesehatan berbasis android dengan 

menggunakan inputan suara untuk melakukan pencarian kata. 

2. masih jarang dijumpai aplikasi pengenalan suara yang bersifat offline untuk 

melakukan perubahan suara kedalam bentuk teks.  

3. meningkatkan efisiensi waktu bagi para pengguna yang sedang ingin mencari suatu 

kata atau istilah dalam dunia kesehatan. Mobilitas yang tinggi juga sangat 

mempengaruhi perkembangan penggunaan ponsel berbasis android, karena ponsel 

pintar lebih mudah untuk dibawa dari pada menggunakan laptop atau perangkat lain. 

3.1.1.4 Threat  (Ancaman) 

Aplikasi mempunyai ancaman yang dapat mengganggu sistem, ancaman 

tersebut diantaranya:  

1. Pesatnya perkembangan aplikasi android yang sehingga pengembang aplikasi yang 

membuat aplikasi sejenis dengan fitur yang lebih lengkap.  

2. Virus  

4.  Pembahasan  

4.1 Konfigurasi PocketSphinxDemo 

Untuk menampilkan aplikasi PocketSphinxDemo pada emulator android hal yang 

harus dilakukan adalah : 

4.1.1 Download Sofware SWIG versi 1.4 

Untuk melakukan installasi SWIG cukup dengan menambahkan path SWIG itu 

sendiri kedalam environment variable  windows. Aplikasi SWIG ini digunakan untuk 

memungkinkan memanggil fungsi asli ( C atau C + + ) oleh bahasa pemrograman lain. 

SWIG akan mengkompilasi file antarmuka dan menghasilkan reguler C / C + + serta 

kode dalam bahasa pemrograman sasaran . SWIG akan menghasilkan kode konversi 
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untuk fungsi dengan argumen sederhana, kode konversi untuk jenis kompleks argumen 

harus ditulis oleh programmer . Alat SWIG menciptakan kode sumber yang 

menyediakan perekat antara C / C + + dan bahasa target.   

Untuk melakukan penambahan swig kedalam sistem operasi windows, : 

1. Masuk ke Windows System  ->System ->Advanced Preferences ->Environment 

Variables 

 

Gambar 4.1 System Propertis Pada Windows 

2. Tambahkan Swig yang telah kita download. Contoh dibawah directori swig diletakan 

di drive c: pada windows 

 

Gambar 4.2 Edit System Propertis Pada Windows 

3. Setelah menambahkan path SWIG yang telah kita download tekan save atau ok 

4.1.2 Download Sofware Cygwin 

Lakukan Instalasi Seperti melakukan instalasi sofware pada umum nya, 
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aplikasi Cygwin ini sendiri digunakan untuk melakukan konfigurasi beberapa file yang 

terdapat pada direktori pocketsphinxdemo itu sendiri. 

Cygwin menyediakan integrasi asli dari aplikasi berbasis Windows, data, 

dan sumber daya sistem lainnya dengan aplikasi, perangkat lunak, dan data 

lingkungan Unix-like. (http://en.wikipedia.org/wiki/Cygwin) 

Langkah selanjutnya adalah build PocketSphinxDemo Menggunakan CYGWIN 

adalah : 

1. Jalankan program dengan memilih menu: All Program -> CYGWIN TERMINAL 

 

Gambar 4.3 Tampilan Awal Terminal CYGWIN 
2. Tekan enter kemudian ketik : 

cd /cygdrive/c/CMUSphinx/AndroidPocketSphinxDemo/jni. Perintah ini dilakukan 

untuk mencari directory AndroidPocketSphinxDemo/jni 

 

Gambar 4.4 User Telah Masuk Dalam Direktori 

3. Kemudian Ketik perintah : 
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/cygdrive/c/Android_NDK/ndk_build V=1 NDK_LOG=1 

 

Gambar 4.5 Perintah Untuk Melakukan Building 

Perintah ini digunakan untuk melakukan build aplikasi dengan menggunakan 

NDK_Builder. Maksud dari perintah /c/android_NDK/ndk_build adalah mendefinisikan 

memanggil directory C:/Android_NDK/ndk_build ini adalah android ndk yang digunakan 

untuk melakukan build aplikasi.  Sedangkan code : V=1 NDK_LOG=1 mendefinisikan 

versi ndk yang akan kita build untuk pertama kali. Jika build berhasil akan dijumpai file  

gdbsetup dan gdbserver 

 

Gambar 4.6 Proses Building PocketSphinxDemo 
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Gambar 4.7 Tampilan Proses Building Berhasil Dilakukan 

Setelah proses berakhir akan tampil 3 file dengan nama gdbsetup, gdbserver 

and libpocketsphinx_jni.so Kemudian import PocketSphinxDemo ke aplikasi eclipse. File 

-> import -> exsiting project into workplace 

 

Gambar 4.8  Memilih Pilihan exsiting project into workplace 

 
4.1.3 Konfigurasi NDK_Build Pada Eclipse 

Setelah melakukan import aplikasi selesai Pilih  : propertis ->  pilih menu Builder -

> pilih New -> Isikan Nama Build baru. 
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Gambar 4.9 Tampilan Main Pada New Build 

Location isikan sesuai dengan letak file android_ndk kemudian masuk tab  

refresh -> select radio button spesific resource. 

 

Gambar 4.10 Tab refresh dan memilih menu Spesific reosurces 

Kemudian cari dir libs. Pilih dir libs 
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Gambar 4.11 Select directory Libs 

Kemudian pilih oke Selanjutnya unduh file  language  model  misalnya memilih 

bahasa inggris untuk menampilkan bahasa inggris. Dan dapat diunduh di 

http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/Acoustic%20and%20Language%20Model

s/ Untuk menjalankan aplikasi pada device android buat file edu.cmu.pocketsphinxdemo 

di sdcard. Kemudian buat struktur file seperti gambar dibawah: 

edu.cmu.pocketsphinx --> (created folder/ folder yang baru dibuat) 

| 

 ----> hmm -->  (subfolder dari edu.cmu.pocketsphinx) 

      | | 

        | ----> en_US --> (subfolder dari  hmm) 

      | | 

        | ----> hub4wsj_sc_8k --> (subfolder dari  hmm) 

      | 

       ----> lm--> (subfolder dari  edu.cmu.pocketsphinx) 

      | 

       -----> en_US--> (subfolder dari edu.cmu.pocketsphinx) 

 

Kemudian build project menggunakan device akan tampil interface 

PocketsphinxDemo 

http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/Acoustic%20and%20Language%20Models/
http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/Acoustic%20and%20Language%20Models/
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Gambar 4.12 Tampilan PocketSphinxDemo 

4.2 Konfigurasi File Suara:  

4.2.1 Menambahkan File Suara  

Penambahan file suara dilakukan karena aplikasi menggunakan bahasa indonesia 

untuk melakukan pencarian maka dibutuhkan file dic yang digunakan sebagai kamus 

fonetik untuk aplikasi, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk  penambahan file 

suara agar dapat berjalan menggunakan bahasa indonesia  

1. Siapkan file dengan format txt yang digunakan sebagai file  

 

Gambar 4.25 File Suara dengan format txt 
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2. Buka   web   browserMozilla   Firefox,    ketikkan   URL:  

http://www.speech.cs.cmu.edu/tools/lmtool-new.html 

 

Gambar 4.26 Tampilan Compile File Pada Browser 

3. Kemudian pilih dan Download  file dengan format ZIP, hal ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam proses download file yang telah disediakan.  

 

Gambar 4.27 Tampilan Download File 

4. Ekstrak file rename file dengan format .dic dan .DMP,  kemudian pindahkan file 

kedalam folder edu.cmu.pocketsphinx file .dic merupakan file yang berisi kamus 

fonetik. File. DMP merupakan file dump yang dihasilkan dari language model. Untuk 

menambahkan file suara agar bisa digunakan. 

 

 

 

http://www.speech.cs.cmu.edu/tools/lmtool-new.html
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4.2.2 Pengujian File Suara 

Berikut tabel hasil pengujian suara mengunakan bahasa indonesia sebagai inputan kata,   

 

 

No. Kata 

Banyak Perulangan 

Kata 
Hasil Pengenalan Keterangan 

1 2 3 Berhasil Tidak  

1. Albumen √ - -  √ 

Suara Tidak Dikenali, Kata 

Perlu Diucapkan Beberapa 

kali 

2. Amilase √ - -  √ 

Suara Tidak Dikenali, Kata 

Perlu Diucapkan Beberapa 

kali 

3. Aspirasi √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

4. Anergi √ √ √ √  
Suara Dikenali,  Intonasi 

Kata Harus Jelas 

5. Antidot √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

6. Bedah Sesar √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

7. Endogen √ √ √ √  Suara Dikenali 

8. Etiologi √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

9 Ekotropik √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

10 Endorfin √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

11 Eosinofil √ √ √ √  
Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 
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Jelas 

12 Distrofi √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

13 Formulasi √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

14. Infeksi √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

15. Indikasi √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

16. Glukosa √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

17. Hematologi √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

18. Kepatuhan √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

19. Kronis √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

20. Laktagoga √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

21 Metabolisme √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

22 Mikroba √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

23. Monoterapi √ √ √ √  Suara Dikenali 

24. Ookista √ √ √ √  Suara Dikenali, kata yang 
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ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

25. Penderita √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

26. Reabsorsi √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

27. Reinfeksi √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

28. Retina √ - √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

29. Rabonansia √ √ √ √  

Suara Dikenali, Intonasi 

Kata yang diucapkan Harus 

Jelas 

30. ZPG √ √ √ √  

Suara Dikenali, kata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kata yang dimasukan 

Tabel 4.8 Pengujian File Suara 

Berdasarkan hasil pengujian suara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

aplikasi kamus istilah kesehatan ini memilki akurasi kata yang diucapkan oleh pengguna 

sebesar 93,3 %. Dengan perhitungan sebagai berikut :  

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai 

pengenalan suara kamus istilah kesehatan, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 

:  
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1. Library PocketSphinx dapat digunakan untuk melakukan perubahan suara menjadi 

teks dengan akurasi kata sebesar 93,3%  

2. Aplikasi dapat berjalan tanpa koneksi internet ketika melakukan pencarian kata. 

3. Fitur Tambah dan Edit pada aplikasi membantu para pengguna aplikasi untuk 

melakukan perubahan, baik penambahan data, atau editing data.  

4. Hasil pencarian tidak sesuai dengan kata yang dimaksud, karena banyak gangguan 

suara yang masuk ketika kita melakukan inputan suara. 

5.2 Saran  

Adapun saran bagi para pengembang dan peneliti yang ingin mengembangkan aplikasi 

ini  adalah:  

1. Ditambahkan fitur autotext pada menu pencarian suara. 

2. Aplikasi masih belum mampu untuk membedakan antara jenis kata atau kalimat.   

3. Ditambahkan fitur text to speech sehingga pengguna yang memiliki keterbatasan 

khusus (tuna netra) dapat menggunakan aplikasi  
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