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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Korean wave atau yang lebih dikenal dengan Hallyu merupakan istilah 

yang digunakan untuk merepresentasikan gelombang popularitas budaya Korea 

Selatan sejak era 1990. Hallyu merepresentasikan beberapa aspek budaya Korea, 

antara lain: musik (K-pop: Korean Pop), drama (K-dramas), bahasa, teknologi 

(smartphone, automobile), manhwa (kartun cetak), dan kuliner. Hallyu pertama 

kali diinisiasi oleh popularitas drama Korea di Asia Timur dan Asia Tenggara, 

yang kemudian berlanjut pada fenomena global popularitas video musik K-pop 

(Korean Pop) di YouTube. Saat ini penggemar Hallyu terdiri dari masyarakat usia 

remaja dan dewasa muda di berbagai penjuru negara mulai dari Asia Timur, Asia 

Tenggara, Amerika Latin, Amerika Utara, India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan 

Eropa. Berdasarkan data dari YouTube yang ditunjukkan pada gambar 1.1, pada 

akhir 2011 jumlah total video terkait Hallyu yang telah ditonton mencapai 2.3 

milyar; meningkat tiga kali lipat dari 2010 (800 juta) dengan mayoritas penonton 

berada di Eropa dan Timur Tengah.  
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Gambar 1.1 Jumlah views untuk video Hallyu di Youtube sampai 2011 (sumber: “Lessons From 
K-pop’s Global Success” dalam 2012, SERI Quarterly, Juli, halaman 62) 

 

Pengaruh Hallyu dapat kita lihat di hampir semua bidang kehidupan. 

Dalam bidang politik, menurut rating poll negara oleh BBC opini public terkait 

Korea Selatan terus mengalami peningkatan positif per tahun sejak 2009. Di 

beberapa negara seperti Rusia, India, Cina, dan Prancis; opini publik pada Korea 

Selatan berubah dari negatif menjadi positif, budaya dan tradisi Korea Selatan 

merupakan faktor penting dalam hal ini. Dalam bidang ekonomi, berdasarkan 

artikel di Washington Post tahun 2005; popularitas Hallyu mempengaruhi 

peningkatan penjualan dalam aspek lain seperti makanan, pakaian, video game, 

dan pendidikan bahasa Korea.  
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Tabel 1.1 adalah data nilai ekonomi dari aspek-aspek tersebut pada kuarter 

pertama tahun 2012 menurut Korea Creative Contents Agency. 

Tabel 1.1 Data nilai ekonomi industri di Korea Selatan tahun 2012 berdasarkan Korea Creative 
Contents Agency 

Industri Total pendapatan 
(milyar KRW) 

Ekspor 
(milyar KRW) 

Animasi 135.5 35.2 
Penyiaran 213.5 2.2 

Kartun 183.2 4.7 
Karakter 1,882.9 111.6 

Game 2.412.5 662.5 
Pengetahuan 2,123.1 105.2 

Film 903.8 15.6 
Musik 997.3 48.5 

Penerbitan 2,284.6 65 
1 KRW = 0.00094 USD 

Industri Hallyu terutama K-pop mengutamakan aspek visual dalam strategi 

pemasarannya. Menurut Prof. Kim Sang-hoon dari Sekolah Bisnis Universitas 

Nasional Seoul dalam “Marketing Strategies for Hallyu 3.0”, media distribusi 

Hallyu pada era 1995-2005 bergantung pada video, CD, dan penyiaran local; 

sementara pada tahun 2006 sampai sekarang media distribusi Hallyu berganti ke 

internet, dan pertunjukkan lokal (Kim: 2012). Dapat kita lihat bahwa aspek visual 

dan internet merupakan faktor penting dalam distribusi Hallyu ke pasar 

internasional. Menurut Seung Bak (co-founder dan co-CEO dramafever.com, 

salah satu distributor drama korea online terbesar di US dan Kanada), 

dramafever.com memiliki 1.5 juta pengunjung per bulan yang menonton lebih 

dari 3 juta jam konten per bulan (Roettgers: 2012). 

 Subtitle bahasa Inggris merupakan jembatan yang menghubungkan video 

Hallyu dengan penggemar internasionalnya. Hingga saat ini subtitle bahasa 

Inggris dapat diakses melalui forum-forum khusus penyedia subtitle bahasa 
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Inggris. Tabel 1.2 menunjukkan data jumlah anggota beberapa forum subtitle 

bahasa Inggris untuk video berbahasa Korea, Forum-forum ini menyediakan 

subtitle berdasarkan permintaan terbanyak dari anggotanya dan waktu pengerjaan 

minimal 2 hari setelah video dirilis tergantung pembuat subtitle. Jumlah 

permintaan dari subtitle bahasa Inggris terus meningkat, sementara forum subtitle 

sebagai penyedia subtitle tidak dapat memenuhi seluruh permintaan subtitle 

bahasa Inggris dalam waktu cepat. 

Tabel 1.2 Data jumlah anggota beberapa forum subtitle populer per 7 November 2013 

Subtitle Forum Jumlah anggota 
kshownow.net 274,507 

darksmurfsub.com 152,298 
d-addicts.com 296,379 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, saat ini telah dikembangkan 

bidang teknologi natural language processing (NLP). NLP merupakan proses 

analisa, interpretasi, dan transformasi bahasa. Salah satu bagian dari NLP adalah 

speech to text atau yang dikenal dengan speech recognition, subbidang teknologi 

yang bertujuan melakukan transformasi pada speech-audio, suara manusia 

menjadi teks.  

 Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi NLP, tugas akhir ini 

bertujuan menjawab kebutuhan konsumen penggemar internasional video Korea, 

dengan menyediakan modul konversi video bahasa Korea ke teks bahasa Inggris 

untuk aplikasi SubGen (English Subtitle Generator). 
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1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana mentransformasi video menjadi filtered audio? 

2) Bagaimana mengimplementasikan algoritma Hidden Markov Model untuk 

mengidentifikasi audio berbahasa Korea dalam bentuk teks? 

3) Bagaimana cara menerapkan Google Translate API untuk menerjemahkan 

teks berbahasa Korea menjadi bahasa Inggris? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Berikut merupakan batasan-batasan dalam tugas akhir ini: 

! Ekstensi video masukan harus berupa: flv 

! File keluaran berupa .srt file yang berisi kata-kata bahasa Inggris sesuai 

video 

! Jenis video yang dapat diproses adalah video dengan sebagian besar durasi 

berupa percakapan, antara lain: drama, film, berita, variety show, dan 

sejenisnya dengan durasi maksimal 120 menit. 

• Dialek ucapan yang dapat diidentifikasi hanya dialek bahasa Korea standar, 

yaitu dialek Seoul 

! Untuk konversi video ke audio akan menggunakan Xuggler native codes. 

! Transformasi speech to text berdasarkan algoritma Semi-continuous Hidden 

Markov Model. 

! Untuk data pelatihan dan data pembanding dalam transformasi speech to 

text digunakan 225 audio untuk 25 kosa kata meliputi bilangan dan nama 

tempat. 
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! Model pronunciation dictionary berupa suku kata. 

! Penerjemahan teks bahasa Korea ke bahasa Inggris menggunakan Google 

Translate API. 

! Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. 

! File keluaran .SRT digunakan tersendiri setelah proses generasi selesai 

(tidak real time) menggunakan video player lain. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat modul konversi video bahasa Korea ke 

teks bahasa Inggris sebagai bagian dari English Subtitle Generator. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Untuk Keilmuan 

Memberikan kontribusi di bidang keilmuan natural language processing untuk 

bahasa Korea 

1.5.2. Untuk Masyarakat 

Dengan adanya modul untuk aplikasi English subtitle generator ini masyarakat 

penggemar film Korea dapat memperoleh subtitle bahasa Inggris lebih cepat. 

1.5.3. Untuk Penulis 

• Penulis dapat mempelajari bidang keilmuan baru, yaitu: mengubah video ke 

audio, natural language processing, dan menerapkan translation API. 
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• SubGen merupakan produk perusahaan penulis (App for All - AA). Aplikasi 

ini dapat menjadi sumber profit bagi perusahaan penulis melalui 

komersialisasinya.  

 

1.6. Metodologi Pelaksanaan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap: 

1.7.1. Riset penelitian 

Pada tahap ini, penulis melakukan riset penelitian secara eksperimental 

kuantitatif, untuk menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk melakukan 

pemrosesan dari video ke teks, yaitu mulai dari proses konversi video ke audio, 

kemudian identifikasi teks bahasa Korea pada audio dengan 

mengimplementasikan algoritma Hidden Markov Model, dan penerjemahan teks 

bahasa Korea ke bahasa Inggris. 

1.7.2. Analisa kebutuhan dan desain sistem 

Pada tahap ini, penulis melakukan analisa kebutuhan aplikasi. Kebutuhan yang 

dimaksud adalah teknologi dan persiapan yang dibutuhkan untuk membuat 

aplikasi. Teknologi yang dibutuhkan untuk SubGen adalah untuk konversi video 

ke audio, menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa Inggris, dan Korean speech 

database. Selain itu, desain sistem juga dibuat, termasuk diagram alur kerja, 

arsitektur sistem, dan desain antar muka. 

1.7.3. Implementasi 

Dalam tahap ini pembuatan aplikasi dilaksanakan melalui pengkodean dalam 

bahasa pemrograman Java dengan menerapkan Xuggler, Sphinx-4 dengan 
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algoritma Semi-continuous Hidden Markov Model, Hannanum, dan Google 

Translate API. 

1.7.4. Uji coba 

Pada tahap ini aplikasi telah selesai dan siap untuk diuji coba. Uji coba dilakukan 

menggunakan video sample sesuai ketentuan. Hasil uji coba akan menjadi dasar 

apakah aplikasi layak untuk digunakan atau jika belum akan diadakan revisi 

kembali pada tahap-tahap sebelumnya. 

1.7.5. Publikasi dan penulisan laporan 

Setelah aplikasi siap, maka laporan akan dibuat mulai dari riset, analisa 

kebutuhan, proses implementasi, hingga hasil uji coba. Kemudian laporan akan 

dipublikasikan melalui konferensi terkait topik laporan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan yang 

terdiri dari: 

1. Bab I Pendahuluan : Terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, 

metodologi pelaksanaan, nilai Entrepreneurship, dan profil perusahaan. 

2. Bab II Landasan Teori : Terdiri dari beberapa teori mengenai teknologi yang 

digunakan. 

3. Bab III Desain Sistem: Berisi tentang uraian aplikasi yang telah dibuat. 

Uraian meliputi desain modul, desain uji coba, dan desain antar muka.  
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4. Bab IV Implementasi dan Pengujian: Berisi dokumentasi hasil implementasi 

aplikasi yang telah dibuat dalam bentuk class diagram dan hasil uji coba 

setiap modul aplikasi. 

5. Bab V Penutup: Berisi kesimpulan dan saran dalam hal pembuatan English 

Subtitle Generator. 

 

1.8. Nilai Entrepreneurship 

Opportunity Identification 

a. Observing trends 

Social forces 

Peluang ide tugas akhir ini didukung dengan tren Hallyu atau demam Korea 

yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan survei yang diadakan oleh 

Kementrian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan di tahun 2011; 

jumlah total anggota aktif yang terdaftar dalam Hallyu fan club melampaui 3 

milyar seperti ditunjukkan pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Data Statistik Fan Club Terdaftar 2011-2012 
Tahun Negara Jumlah penggemar Hallyu 
2012 Belarus 1000 
2012 Peru 8000 
2012 Chili 20,000 
2012 Meksiko 60,000 
2012 Turki >100,000 
2011 Prancis >100,000 

Total di seluruh penjuru dunia 
Tahun Fan Club Jumlah anggota 
2011 182 3.3 juta 
2012 830 6 juta 
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Technological advances 

Perkembangan teknologi natural language processing untuk bahasa Korea 

dan kemudahan akses untuk application programming interface (API) 

ataupun native codes yang disediakan oleh banyak developer untuk teknologi 

penerjemahan (Google Translate API) dan manipulasi video memberikan 

solusi untuk menggabungkan teknologi-teknologi ini dan menghasilkan 

automatic English subtitle generator untuk video berbahasa Korea.  

b. Solving a problem 

Akses penggemar Hallyu internasional untuk memperoleh subtitle bahasa 

Inggris saat ini bergantung pada forum penyedia subtitle. Mereka 

membutuhkan waktu berhari-hari untuk memperoleh subtitle tersebut. Waktu 

yang menjadi faktor penentu dalam akses mereka dapat dipercepat melalui 

kehadiran aplikasi SubGen.  

Market Sensitivity 

Forbes mendata Korea Selatan menduduki peringkat 29 untuk negara terbaik 

untuk bisnis.  Pada 2008 Lee Myung-Bak (Presiden ke-10 Korea Selatan) 

mendeklarasikan kebijakan “Global Korea”, yaitu Korea Selatan akan lebih aktif 

dalam komunitas internasional (Yun: 2012). Setiap tahun Hallyu berkembang 

secara stabil dan berkelanjutan. Fenomena lagu hit “Gangnam Style” oleh Psy 

yang meraih 225 juta views di YouTube dan peringkat 2 di Billboard, merupakan 

langkah pertama dan bukti potensi Hallyu di masa depan menurut Cho Wu Suk 

(kritikus budaya di Korea Selatan) (Cho: 2012). Dengan adanya dukungan aktif 
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dari pemerintah Korea Selatan untuk Hallyu, potensi dan pasar Hallyu akan terus 

berkembang. 

Creative-Innovative 

SubGen merupakan subtitle generator pertama yang ada dalam bentuk aplikasi 

desktop dengan menerima masukan video.  

 

1.9. Profil Perusahaan 

 

 




