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Abstrak. SPETRA (Speech Translation App) merupakan aplikasi penerjemah pada android
berbasis Java yang dilengkapi dengan pendeteksi gesture, gambar, dan suara. SPETRA
ditujukan untuk mempermudah komunikasi antar bahasa meliputi bahasa isyarat dan
bahasa internasional, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat umum ataupun
tunawicara. SPETRA dibuat pada android studio yang merupakan development
environment bagi aplikasi android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
Aplikasi dibuat dengan menggunakan metode analisis prototype yang memiliki
fleksibilitas tinggi dimana perubahan terhadap aplikasi bisa dilakukan di tengah proses.
Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan prototype dari suatu
sistem yang akan dievaluasi apakah sudah cukup atau belum. Proses difokuskan pada
pembuatan protoype dan fleksibilitas pengembangan sebagai aspek utama pekerjaan,
sehingga tidak perlu analisa yang sangat dalam terhadap sistem. Dengan dibuatnya
SPETRA diharapkan komunikasi antar bahasa menjadi lebih mudah, tidak hanya bagi
masyarakat umum tapi juga bagi kalangan tunawicara.
Kata kunci: Penerjemah,Android,Java,Aplikasi Mobile
Abstract. SPETRA (Speech Translation App) is a translation application based on Java with
gesture, image, and speech recognition. SPETRA is made to facilitate communication
between languages including sign language, so that they can be used by general public.
SPETRA is made on Android Studio which is a development environment for Android
application using Java programming language. Application is made using prototype
analytical models that have high flexibility where changes to application can be carried out
in the middle of the prototyping process. The development is done in stages based on the
prototype of the applications that will be evaluated whether it is enough or not. The process
is focused on making prototype of the application and the flexibility of development process.
With SPETRA, it is expected that communication between languages will become much
easier, cheaper, and quicker than before.
Keywords: Translation, Android, Java, Mobile Application

1. PENDAHULUAN
Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak bisa berjalan
dengan baik apabila pihak yang melakukannya tidak memahami satu sama lain. Penyebab sulitnya
berkomunikasi salah satunya adalah perbedaan bahasa. Bahasa memiliki struktur yang kompleks sehingga untuk
menguasainya diperlukan waktu yang lama. Tidak hanya itu, ketika suatu bahasa juga tidak umum digunakan
dalam kehidupan sehari-hari penguasaannya juga akan semakin sulit. Kesulitan komunikasi antar bahasa ini bisa
dilihat dari data EF EPI dimana tingkat penguasaan bahasa Inggris masyarakat Indonesia memiliki skor 52,15 dan
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masuk ke taraf rendah (EF, 2018). Komunikasi lebih sulit lagi apabila komunikasi ini melibatkan tunawicara. Di
Indonesia sendiri, pada tahun 2011 terdapat sekitar 16.335 anak tunawicara (Diono et Al., 2014).
Mempertimbangkan dua hal itu, kami menawarkan SPETRA (Speech Translation Application) untuk
mempermudah komunikasi antar bahasa. Penggunaan SPETRA tidak terbatas hanya pada bahasa internasional,
SPETRA juga ditujukan untuk menerjemahkan bahasa isyarat. Aplikasi ini dilengkapi dengan speech, optical dan
gesture recognition yang memungkinkan SPETRA untuk menerjemahkan input suara ataupun gesture tangan.
SPETRA memungkinkan warga tunawicara dan non-tunawicara untuk berkomunikasi satu sama lain dengan
beragam metode salah satunya dengan menggunakan isyarat.
SPETRA (Speech Traslation Application) merupakan alat bantu komunikasi berupa software yang didesain khusus
untuk sistem operasi android. Aplikasi ini dibuat untuk sistem operasi android dikarenakan android merupakan
salah satu sistem operasi paling populer dan bersifat open source, sehingga pengembangan aplikasi untuk sistem
operasi ini menjadi mudah untuk dilakukan. SPETRA dibuat menggunakan bahasa pemrograman java yang
merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek dan bisa diimplementasikan di berbagai sistem operasi
salah satunya android. Bahasa pemrograman java dipilih karena kemudahannya untuk diimplementasikan ke
dalam sistem operasi android. Kemudahan ini didukung dengan adanya aplikasi android studio sebagai media
pembuatan aplikasi android berbasis java tersebut.

2. LANDASAN TEORI
Speech Recognition
Pengenalan ucapan atau dalam istilah bahasa inggrisnya, automatic speech recognition (ASR) adalah suatu
pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang
diucapkan (Levis, John, dan Suvorov, 2012). Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan
memahami kata-kata yang diucapkan. Kata yang diucapkan didigitalisasi dan kemudian menghasilkan sinyal
digital. Sinyal digital tersebut dicocokkan dengan suatu pola yang tersimpan dalam perangkat untuk dikenali.
Pada SPETRA, speech recognition digunakan untuk menerima input suara dari pengguna. Input suara tersebut
diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka
yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut.
Gesture Recognition
Pengenalan isyarat atau gesture recognition adalah teknologi bahasa dengan tujuan untuk menafsirkan gerakan
manusia melalui algoritma matematika. Gesture dapat berasal dari gerakan atau keadaan tubuh tetapi pada
umumnya berasal dari gerakan tangan (Khan et al., 2012). Pada SPETRA, gesture recognition digunakan untuk
menerjemahkan gesture pengguna yang ditangkap melalui kamera menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh
mesin.
Optical Character Recognition
Optical character recognition(OCR) adalah proses konversi gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dikenali
oleh komputer. Gambar huruf yang dimaksud dapat berupa hasil scan dokumen, hasil print-screen halaman web,
hasil foto, dan lain-lain (Gunawan dan Widi,2014). Pengaplikasian OCR sendiri memungkinkan komputer untuk
melakukan proses lebih lanjut, contohnya translasi ke bahasa asing, pencarian, sistem baca otomatis untuk
orang tunanetra, input data, pengenalan karakter seperti plat nomor, pengetesan CAPTCHA, atau masalah teks
lainnya.
Text to Speech Translation
Text to Speech adalah sebuah konverter yang bisa mengubah tulisan menjadi suatu audio yang bisa didengar.
Konverter ini banyak digunakan untuk membantu mempermudah manusia yang memiliki kekurangan seperti
tuna wicara atau tunanetra, bahkan bisa juga digunakan untuk mempermudah pengajaran kepada anak-anak
atau orang-orang yang masih belajar menulis dan membaca (Samsudin,2014).
Speech to Speech Translation
Penerjemahan speech-to-speech adalah proses pengambilan frasa percakapan dalam suatu bahasa sebagai
masukan dan menterjemahkan frasa tersebut kedalam bahasa lainnya(Dureja dan Gautam,2015). 3 komponen
dari penerjemahan speech-to-speech saling berhubungan secara terurut dimana ASR (automatic Speech
Recognition) bertanggung jawab untuk mengubah frasa suara dari bahasa sumber ke teks dalam bahasa yang
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sama diikuti oleh mesin penerjemah yang menerjemahkan bahasa sumber tersebut ke bahasa target dalam
bentuk teks dan pada akhirnya speech synthesizer bertanggung jawab untuk menerjemahkan teks tersebut
kedalam bentuk suara dari bahasa target.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Aplikasi dibuat dengan dasar metode analisa prototype yang dijelaskan oleh McLeod dan Schell pada tahun
2007 (Sri,2016)). Langkah pengerjaan SPETRA disusun dalam flowchart yang bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Flowchart pembuatan aplikasi SPETRA
Pengumpulan Kebutuhan
Pada tahap ini, kebutuhan – kebutuhan dalam membangun aplikasi dipersiapkan. Kebutuhan tersebut berupa
tools pemrograman dan referensi lainnya. Referensi bisa berupa jurnal ataupun referensi dari buku, sedangkan
tools yang digunakan adalah Android Studio, JDK (Java SE Development Kit), hardware berupa laptop atau
computer, sistem operasi android untuk mencoba aplikasi, SQL Database, teks editor, dan koneksi internet.
Membuat Desain Aplikasi
Pada tahap in, aplikasi didesain pada kertas yang nantinya akan dijadikan sebagai prototype.
Membuat Prototype
Pada tahap berikutnya dilakukan pembuatan prototype aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat
sebelumnya. Prototype aplikasi hanya mencakup tampilan desain saja, dimana fungsionalitasnya masih belum
diimplementasi. Prototype SPETRA dibuat dengan aplikasi Invision yang merupakan aplikasi untuk melakukan
prototyping.
Evaluasi Prototype
Evaluasi dilakukan oleh beberapa individu yang dipilih untuk mengevaluasi prototype ini. Evaluasi dilakukan
untuk menentukan apakah desain dari prototype sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Pada tahap ini yang
dievaluasi murni adalah tampilan kasarnya, sehingga tidak jarang jika terkadang pengguna kecewa dengan hasil
akhirnya. Jika sudah sesuai dengan kebutuhan, diambil langkah selanjutnya yaitu implementasi sistem. Namun
jika tidak, prototype direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya.
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Implementasi Sistem
Desain prototype yang sudah disetujui mulai diimplementasi dengan fungsi – fungsi yang dibutuhkan. Proses
implementasi dilakukan menggunakan JDK dan Android Studio untuk menyusun fungsi pada aplikasi dan
tampilan antarmuka lalu menggunakan Database SQL jika diperlukan proses pengambilan data melalui database.
Pengujian
Setelah tahap implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem oleh penguji. Penguji yang dipilih adalah anak
yang kesulitan berkomunikasi, mahasiswa yang tidak menguasai bahasa inggris, dan mahasiswa yang bisa
berbahasa inggris. Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah aplikasi berjalan sesuai dengan fungsi yang
sudah direncanakan atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan teknik black box dimana pengujian
difokuskan pada fungsionalitas berdasarkan use case.
Pengembangan Fitur
Apabila perlu dilakukan maintenance atau penambahan fitur pada aplikasi, proses kembali pada tahap
implementasi untuk menambahkan fungsionalitas sistem. Setelah selesai, aplikasi kembali diuji dan jika hasilnya
sudah sesuai kebutuhan, barulah dilakukan langkah berikutnya yaitu laporan dan publikasi.
Laporan dan Publikasi
Setelah semua langkah sebelumnya diselesaikan, dilakukan finishing terhadap dokumentasi pembuatan aplikasi
dan dilakukan proses publikasi kepada masyarakat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang telah dicapai dalam pembuatan SPETRA adalah pembuatan prototype yang ditampilkan pada
gambar – gambar berikut:

Gambar 2. (a) Tampilan awal (b) Menu utama dan penerjemah teks
Gambar 2 merupakan desain prototype menu utama dari SPETRA. Ketika membuka aplikasi SPETRA, pengguna
akan disambut dengan laman awal seperti pada gambar 2(a). Setelah melewati laman awal aplikasi, pengguna
akan menuju menu utama yang bisa dilihat pada gambar 2(b). Selanjutnya pengguna akan bisa memilih model
translasi yang ingin digunakan. Tampilan antarmuka tiap menu bisa dilihat pada gambar 3 berikut:
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Gambar 3. (a) Speech Translation (b) OCR Translation (c) Handswriting Translation (d) Gesture Translation
Selain menu utama penerjemah, SPETRA juga dilengkapi fitur tambahan yang berfungsi sebagai hiburan
sekaligus media pembelajaran bahasa berupa edukasi dan permainan. Tampilan menu tersebut bisa dilihat pada
gambar 4 dan fitur-fitur tersebut juga masih dalam tahap pengembangan.

Gambar 4. (a)Edukasi (b) Permainan
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang dilihat, SPETRA masih berada dalam tahap pengembangan dimana wujudnya masih
berupa prototype dan akan kemudian menuju tahap pelaksanaan berikutnya sesuai dengan langkah pengerjaan
yang terdapat pada metodologi. Meski begitu, pengembangan SPETRA ini diharapkan mampu membantu semua
kalangan untuk saling berkomunikasi, baik masyarakat normal maupun mereka yang membutuhkan kebutuhan
khusus. Selain itu, SPETRA juga diharapkan mampu mendorong pengembangan software – software lain yang
tidak hanya berfokus untuk digunakan masyarakat normal, tapi juga bisa digunakan oleh mereka yang memiliki
kekurangan.
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